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سخن گنجینه

استقبال 
از نسیم 
ضیافت 
الهی ،

با رایحه 
كرامت 
حرضت 
سبط 
النبی)ص(

ــده  ــد؛ حال و هواي دلها عوض ش ــوي ميهماني مي  آی باز ب
ــت؛ عبادات رجب و طاعات شعبان دلها را رمضاني کرده  اس
و آماده شده ایم براي ضيافتي دیگر؛ ضيافتي که ميهمانانش 
دلها هستند و ميزبانش آرامش دهنده دلها؛ ميزباني که خوان 

کرامت بي نهایت مي گسترد سراسر ماه مبارك را...
ــتانه ماه مبارك رمضان هستيم؛ ماه مبارکي که یك  در آس
ــب اش بهتر از هزار ماه است؛ و ماه خدا است؛ خدایي که  ش
ــت به تمام معنا؛ بخشنده اي که  ــاینده اس بخشنده و بخش
کرامتش بي نهایت است و در این ماه مبارك، کریم را به اهل 

زمين بخشيد...
ــه خود  ــت؛ کریمي ک ــت)ع( اس ــل بي ــم اه ــخن از کری س
ــنده ترین اهل  زمين است؛ کریمي که آئينه تمام نماي  بخش
ــت؛ کریمي که بخشندگي را در ميان  کرامت حق تعالي اس
ــت؛ کریمي که مظهر صبر است و شكيباست؛  خلق معناس
کریمي که حجت خلق است در ماه رحمت، و واسطه مغفرت 

الهي است در اوج کرامت...
ــت؛  ــت؛ و کریم ماه کرامت. او مجتبي اس ــم اس آري او کری
ــندیده است به کرامت از  برگزیده فيوض خاص الهي، و پس

بين برگزیدگان...
ــت و مطهر؛ و مصداقی از کریمه "و  ــت؛ پاك اس او زکي اس

یطهرکم تطهيرا"...
ــبط النبی" است؛ "سبط النبی االکبر" است از نسل  او "س
ــت و خليفه خدا بر خلق. او  برگزیدگان اولو العزم. او امام اس
ــت که نام نيكویش را  ــته ترین بنده اي اس نيكوترین و شایس

خاتم االنبياء از سوي حضرت باري تعالي "حسن" نهاد...
ــالروز نزول کریم در ماه کرامت الهي،  ــتانه س و اکنون در آس
به وجود نازنين آن گوهر درخشنده هدایت توسل مي جوئيم 
ــریفسـ  سبط  النبي االکبر)ع(ـ  مي خوانيم  و او را با لقب ش

ــی االکبر امام  ــبط النب و با برگزاری "کنگره بين المللی س
ــن مجتبی)ع(" به استقبال این ماه شریف می رویم. در  حس
این کنگره جهانی، پيروان مكتب اهل بيت)ع( دور هم جمع 
مي گردند تا بتوانند تنها شمه اي از ابعاد نوراني وجود مقدس 

حضرتش را به جهانيان عرضه کنند.
برگزاری کنگره بين المللی سبط النبی )ع( برگ سبزی دیگر 
در پرونده فعاليت های گسترده مجمع جهانی اهل بيت)ع( 
است که پس از برگزاری چند جشن و پيش نشست دیگرـ  
در سالهای 1391 و 1392ـ  به لطف خداوند متعال پيشرفت 
چشمگيری در زمينه های مختلف، اعم از گستره مخاطبين 
ــارکت  ــتغنای علمی، جذب مش ــه بين المللی، اس در عرص
نهادهای فرهنگی و دریافت آثار ادبی و مقاالت علمی داشته 

است.
به مناسبت برگزاری این کنگره، این شماره از مجله گنجينه 
ــنی دارد؛ با مطالبی متنوع، اعم از  ــع رنگ و بویی حس مجم
مقاالت و مصاحبه های علمی، اشعار و آثار ادبی، مصاحبه با 

علماء و مسؤولين، گزارش هایی از دستاوردهای کنگره و ...
اولين ویژه نامه برای این کنگره، شماره 64 مجله بود که در 
تيرماه 1391 همزمان با اعالم موجودیت این کنگره منتشر 
ــن بزرگ ميالد امام حسن)ع( که دبيرخانه کنگره  و در جش

افتتاح شد توزیع گردید.
ــماره از مجله، ویژه نامه دوم  ــه انتظار این بود که این ش البت
ــنواره جایزه بزرگ پيامبر اعظم)ص( باشد؛ اما به دليل  جش
ــن  ــبط النبی االکبر امام حس ــدن با کنگره س ــان ش همزم
مجتبی)ع( به این امر اختصاص یافت. ان شاء اهلل شماره بعد 
مجله گنجينه مجمع، ویژه نامه شماره 2 جشنواره خواهد بود.

سردبیر
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همایش های مجمع

نحوهسطحزمان و مکاننام کنگره، همایش، نشست یا جشنواره

پیامبر اکرم)ص(

تایلندـ  بانكوك همایش بين المللی پيامبر اعظم)ص( 
 17 دی 1385

حـامـیملی

 اولين دوره نشست های علمی ـ فرهنگی ميثاق با 
پيامبر رحمت و عدالت: 

پيامبر  ميراث  از  ناگفته  جستارهایی  اول:  نشست  ـ   
اعظم)ص(

ـ  نشست دوم: اولين تاریخ نگاری ها درباره پيامبر و اهل 
بيت)ع(

ـ  نشست سوم: پيامبر اعظم)ص( محور وحدت اسالمی
ـ  نشست چهارم: سيره اخالقی پيامبر اعظم)ص(

ـ  نشست پنجم: انگيزه های غرب در اهانت به پيامبر)ص(
ـ نشست ششم: ميراث ادبی پيامبر)ص( و همگرایی مذهبی  

ایرانـ  قـم
برگزارکنندهمحلی3 تا 9 بهمن 1391

هامیش ها و جشنواره های مجمع جهانی اهل بیت)ع(
با محوریت پیامرب اکرم)ص( و اهل بیت)ع( 

مجمع جهانی اهل بيت)ع( 
خود،  ذاتی  وظيفه  بر  بنا 
دو دهه گذشته،  در طول 
نشست ها  کنفرانس ها، 
مختلف  جشنواره های  و 
درباره چهارده معصوم)ع(، 

در مناطق مختلف جهان، برگزار نمود و یا در برگزاری آنها با نهادهای دیگر همكاری کرده است.
آنچه در پی می آید فهرستی از این برنامه ها است که اختصاصاً درباره یكی از چهارده معصوم)ع( بوده است.

کنفرانس های متعدد دیگری نيز با موضوعات عامـ  مانند اهل بيت)ع(ـ  یا امام زادگان برگزار شده است که در جدول زیر نيامده است.

به کوشش: داوود دادور        با سپاس از: عبدالرضا راشدـ  مهدی جهانتاب

راهنمای عالئم:
 همایش ها و مراسمی که مجمع جهانی اهل بيت)ع( مجری اصلی آنها بوده است.

 همایش ها و مراسمی که مجمع جهانی اهل بيت)ع( همکار برگزاری آنها بوده است.
 همایش ها و مراسمی که در داخل ایران برگزار شده است.

 همایش ها و مراسمی که در خارج از ایران برگزار شده است.

3  گنجینه مجمعبهـار ۱۳۹۳ | شماره های 76، 77 و 78 | سال نهم|



نحوهسطحزمان و مکاننام کنگره، همایش، نشست یا جشنواره

 همایش بين المللی دیپلماسی و قدرت نرم در سيره 
پيامبر اعظم)ص(

ایرانـ  تهران
18 اردیبهشت 1392

مشارکت بين المللی
کننده

 دومين دوره نشست های علمیـ  فرهنگی ميثاق با 
پيامبر رحمت و عدالت: 

ـ  نشست اول: پيامبر اعظم)ص( در صحاح اهل سنت
پيامبر  پيرامون  شبهات  به  پاسخ  دوم:  نشست  ـ   

اعظم)ص(
ـ نشست سوم: پيامبر اعظم)ص( در ادیان آسمانی

ـ نشست چهارم: سبك زندگی نبوی

ایرانـ  قـم
برگزارکنندهمحلی23 تا 28 دی 1392

 جایزه بزرگ پيامبر اعظم)ص( 
اهل  هنری  فرهنگی  المللی  بين  جشنواره  دوره  )اولين 

بيت)ع((

ایرانـ  تهران
3 تا 5 خرداد 1393

برگزارکنندهبين المللی

المللی پيامبر اعظم)ص(؛ سينما و   همایش بين 
ادبيات جهانی 

ایرانـ  تهران
3 و 4 خرداد 1393

برگزارکنندهبين المللی

حضرت فاطمه زهرا)س(

ایرانـ  تهران همایش بين المللی ميالد کوثر
شهریور 1381

برگزار کنندهبين المللی

 همایش بزرگداشت شخصيت حضرت زهرا)س( و 
مقام زن

کره جنوبیـ  سئول
خرداد 1387

حـامـیملی

آفریقای جنوبیـ  کيپ تاون سمينار حضرت زهرا)س(
خرداد 1381

حـامـیمحلی

ایرانـ  قـم نشست بيداری فاطمی در دفاع از والیت
1383

برگزار کنندهبين المللی

سوئدـ  استكهلم کنفرانس فاطمه زهرا)س( و روز زن
1383

حـامـیمحلی

ایرانـ  اراك اولين کنگره بين المللی فاطمه شناسی
1387

همكاربين المللی

ایرانـ  اصفهان دومين کنگره بين المللی فاطمه شناسی
1391

همكاربين المللی
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نحوهسطحزمان و مکاننام کنگره، همایش، نشست یا جشنواره

امیر المؤمنین علی)ع(

سوریهـ  دمشق کنفرانس امام علی)ع( و ارزش های انسانی و اسالمی
11 و 12 بهمن 1379

همكارملی

آذربایجانـ  باکو کنفرانس بين المللی امام علی)ع(
1381

همكاربين المللی

 سمينار جایگاه امام علی)ع( در حوزه اندیشه قرن 
بيست و یكم

لبنانـ  بيروت
1381

حـامـیمحلی

انگلستانـ  لندن کنفرانس بررسی ابعاد وجودی امام علی)ع(
1381

حـامـیمحلی

ایرانـ  تهران نشست ها و نمایشگاه تداوم غدیر
26 آذر تا 3 دی 1387

برگزار کنندهمحلی

آلمانـ  گلزن کرشن دومين همایش بين المللی امامت
21 خرداد 1391

حـامـیبين المللی

ایرانـ  تهران اجالس بين المللی دهه غدیرـ  تهرانـ  1391
22 مهر 1391

برگزارکنندهبين المللی

ایران ـ اهواز و آبادان دومين همایش بين المللی والیت
1392

همكاربين المللی

امام حسن مجتبی)ع(

امام حسن  النبی)ص(  المللی سبط  بين  کنگره   
مجتبی)ع(

ایرانـ  تهران
برگزارکنندهبين المللی1و 2 تير 1393

امام حسین)ع(

آفریقای جنوبیـ  کيپ تاون سمينار  امام حسين)ع(
1381

حـامـیمحلی

آفریقای جنوبیـ  دوربان سمينار  امام حسين)ع(
1381

حـامـیمحلی

آفریقای جنوبیـ  ژوهانسبورگ سمينار  امام حسين)ع(
1381

حـامـیمحلی
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نحوهسطحزمان و مکاننام کنگره، همایش، نشست یا جشنواره

ایرانـ  تهران همایش بين المللی امام حسين)ع(
اسفند 1381

برگزارکنندهبين المللی

پاکستانـ  راولپندی سومين همایش بين المللی ساالنه امام حسين )ع(
1387

حـامـیبين المللی

آلمان کنفرانس امام حسين)ع(
20 آذر 1390

حـامـیبين المللی

آلمانـ  گلزن کرشن پنجمين کنفرانس اربعين حسينی
2 بهمن 1390

حـامـیبين المللی

امام سجاد)ع(

سوریهـ  دمشق کنفرانس صحيفه سجادیه
1380

همكارملی

ایرانـ  تهران نشست مقدماتی همایش امام سجاد زین العابدین)ع(
1386

برگزارکنندهبين المللی

ایرانـ  بندر عباس همایش انوار عرفانی اخالقی امام سجاد)ع(
30 آذر 1390

همكارملی

امام محمد باقر )ع(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امام جعفر صادق)ع(

ایران ـ بندرعباس همایش بين المللی امام صادق)ع(
همكاربين المللی1381
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نحوهسطحزمان و مکاننام کنگره، همایش، نشست یا جشنواره

امام موسی کاظم )ع(

 همایش سيره و زمانه امام کاظم)ع(
ایران ـ قم

همكارملی21 بهمن 1392

امام رضـا)ع(

ــنواره بين المللی فرهنگی هنری امام   دهمين جش
رضا)ع(

کشورهای مختلف
 27 شهریور تا 6 مهر 1391

همكاربين المللی

 یازدهمين جشنواره بين المللی فرهنگی هنری امام 
رضا)ع(

کشورهای مختلف
15 تا 25 شهریور 1392

همكاربين المللی

ــنواره بين المللی فرهنگی هنری   دوازدهمين جش
امام رضا)ع(

کشورهای مختلف
6 تا 16 شهریور 1393

همكاربين المللی

امام محمد تـقی )ع(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امام هـادی )ع(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امام حسـن عسکری )ع(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نحوهسطحزمان و مکاننام کنگره، همایش، نشست یا جشنواره

امام مهـدی )عج(

استكهلمـ  سوئد کنفرانس مهدویت
1383

حـامـیبين المللی

تهرانـ  ایران دومين همایش دکترین مهدویت 
شهریور 1385

همكاربين المللی

تهرانـ  ایران چهارمين همایش دکترین مهدویت
1387

همكاربين المللی

تهرانـ  ایران دومين جشنواره بين المللی در انتظار صبح
1388

همكاربين المللی

فليپينـ   زامبوانگا همایش مهدویت
مرداد 1389

حـامـیمحلی

تهرانـ  ایران سومين جشنواره بين المللی در انتظار صبح
1388

همكاربين المللی

فليپينـ   باسيالن همایش مهدویت
مرداد 1389

حـامـیمحلی

هندـ  بمبئی سمينار دو روزه ولی عصر)عج(
مرداد 1389

حـامـیملی

 هشتمين همایش بين المللی دکترین مهدویت 
)هنر زمينه ساز؛ راهبردها و راهكارها(

تهرانـ  ایران
تير 1391

همكاربين المللی

مهدویت  دکترین  المللی  بين  همایش  نهمين   
)تربيت زمينه ساز؛ راهبردها و راهكارها(

تهرانـ  ایران
تير 1392

همكاربين المللی

مهدویت  دکترین  بين المللی  همایش  دهمين   
)اخالق و سبك زندگی زمينه ساز؛ راهبردها و راهكارها(

تهرانـ  ایران
22 و 23 خرداد 1393

همكاربين المللی
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نگاهی کوتاه
به حیات مبارک



پا به پای والیت

کتاب انسان 250 ساله برگرفته از سخنرانی ها و متون دست نویس »حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای« است درباره ائمه معصومین)ع( 
و عنصر جهاد و مبارزه سیاسی در زندگی آنان. نام کتاب عیناً برگرفته از کالم خود رهبری و بیانگر نوع نگاه ایشان به زندگی دینی ـ 
ـ  مبارزاتی ائمه علیهم السالم است. مطابق این نگاه تمامی معصومان)ع( بمثابه یک انسان بودند که در دوران 250 سال امامت  سیاسی  

ظاهریـ  از زمان هجرت پیامبر)ص( تا میالد امام مهدی)عج(ـ  حرکت یکپارچه و پیوسته ای به  سوی مقصدی واحد داشتند.
این کتاب شامل هفده فصل است که نحوه چینش عناوین فصل ها، به  صورت ترتیِب تاریخی زندگی معصومان علیهم  السالم از دوران 
پیامبر اعظمـ  صلی اهلل علیه و آلهـ  تا دوره امام عسکریـ  علیهم  السالمـ  می باشد؛ که بیانات مقام معظم رهبری درباره این سه امام 

بزرگوار در یک فصل ارائه شده است.
این کتاب بیش از آنکه یک کتاب تاریخِی ِصرف باشد، یک فراتحلیِل تاریخی است؛ که به جای شرح وقایع زندگی ائمه علیهم  السالم ، 
نگاهی کل گرا به زندگی هر یک از معصومین علیهم  السالم با توجه به بستر تاریخی دوره مربوطه و در راستای مقصود واحدی که همه 

این بزرگواران دنبال می کردند ارائه می دهد.
به مناسبت برگزاری کنگره بین المللی سبط النبی االکبر امام حسن مجتبی)ع( برشی از کتاب انسان 250 ساله که به این امام همام 

پرداخته است در این ویژه نامه منتشر می شود. 

| سال نهم | شماره های 76، 77 و 78| بهـار ۱۳۹۳   10  گنجینه مجمع



بررسی و تحلیل زندگانی
امام حسن مجتبی )ع(

برگرفته از: کتاب انسان 250 ساله
تألیف: حرضت آیت الله سید علی خامنه ای »مد ظله«

ــام مجتبی )ع( و حادثۀ صلح آن بزرگوار با معاویه، یا آن چيزی که  دوران ام
به نام صلح ناميده شد، حادثۀ سرنوشت ساز و بی نظيری در کل روند انقالب 
ــالمی صدر اول بود. دیگر ما نظير این حادثه را نداشتيم. توضيح کوتاهی  اس
ــوم. انقالب اسالم،  راجع به این جمله عرض کنم و بعد وارد اصل مطلب بش
یعنی تفكر اسالم و امانتی که خدای متعال به نام اسالم برای مردم فرستاد، 
در دورۀ اول، یك نهضت و یك حرکت بود و در قالب یك مبارزه و یك نهضت 
عظيم انقالبی، خودش را نشان داد و آن در هنگامی بود که رسول خدا )ص(، 
ــالم، در مقابل  ــمناِن تفكر توحيد و اس این فكر را در مكه اعالم کردند و دش
آن صف آرایی نمودند؛ برای اینكه نگذارند این فكر پيش برود. پيامبر، با نيرو 
ــازماندهی کرد و یك مبارزۀ بسيار  گرفتن از عناصر مؤمن، این نهضت را س
ــرو را در مكه به وجود آورد. این نهضت و مبارزه،  ــمندانه و قوی و پيش هوش
ــيزده سال طول کشيد. این، دورۀ اول بود. بعد از سيزده سال، با تعليمات  س
پيامبر، با شعار هایی که داد، با سازماندهی ای که کرد، با فدا کاری ای که شد، 
با مجموع عواملی که وجود داشت، این تفكر، یك حكومت و یك نظام شد و 
به یك نظام سياسی و نظام زندگِی یك امت تبدیل گردید و آن هنگامی بود 
که رسول خدا به مدینه تشریف آوردند و آنجا را پایگاه خودشان قرار دادند و 
حكومت اسالمی را در آنجا گستراندند و اسالم از شكل یك نهضت، به شكل 
ــد. این، دورۀ دوم بود. این روند، در ده سالی که نبی  یك حكومت تبدیل ش

ــتند و بعد از ایشان، در دوران  اکرم حيات داش
خلفای چهار گانه و سپس تا زمان امام مجتبی 
ــش ماه  )ع( و خالفت آن بزرگوار که تقریباً ش
طول کشيد، ادامه پيدا کرد و اسالم به شكل 
ــكل یك  ــد. همه چيز، ش حكومت، ظاهر ش
نظام اجتماعی را هم داشت؛ یعنی حكومت 
ــی و کار فرهنگی و کار  و ارتش و کار سياس

قضایی و تنظيم روابط اقتصادی مردم را هم داشت و قابل بود که گسترش 
پيدا کند و اگر به همان شكل پيش می رفت، تمام روی زمين را هم فرا می 
گرفت؛ یعنی اسالم نشان داد که این قابليت را هم دارد. در دوران امام حسن، 
ــت به صورت یك مانع ظاهر  ــد کرد که توانس جریان مخالف، آن چنان رش
بشود. البته این جریان مخالف، در زمان امام مجتبی به وجود نيامده بود؛ سال 
ها قبل به وجود آمده بود. اگر کسی بخواهد قدری دور از مالحظات اعتقادی 
ــاید بتواند ادعا کند که این  ــواهد تاریخی حرف بزند، ش و صرفاً متكی به ش
جریان، حتی در دوران اسالم به وجود نيامده بود؛ بلكه ادامه ای بود از آنچه که 

در دوران نهضت پيامبر - یعنی دوران مكه- وجود داشت. بعد از آنكه خالفت 
در زمان عثمان- که از بنی اميه بود- به دست این قوم رسيد، ابوسفيان - که 
در آن وقت، نا بينا هم شده بود- با دوستانش دور هم نشسته بودند. پرسيد: 
ــنيد فالنی و فالنی و فالنی . وقتی  ــانی در جلسه هستند؟ پاسخ ش چه کس
ــد همه خودی هستند و آدم بيگانه ای در جلسه نيست،  که خاطر جمع ش
ُفوها الُكَره1ًْ«. یعنی مثل توپ، حكومت را  ــه آنها خطاب کرد و کفت:» تَلَقَّ ب
به هم پاس بدهيد و نگذارید از دست شما خارج بشود! این قضيه را تواریخ 
سنی و شيعه نقل کرده اند. اینها مسایل اعتقادی نيست و ما اصالً از دیدگاه 
اعتقادی بحث نمی کنيم؛ یعنی من خوش ندارم که مسایل را از این دیدگاه 
بررسی کنم؛ بلكه فقط جنبۀ تاریخی آن را مطرح می کنم. البته ابوسفيان در 
ــلمان بود و اسالم آورده بود؛ منتها اسالِم بعد از فتح یا مشرف  آن وقت، مس
به فتح؛ اسالِم دوران غربت و ضعف نبود، اسالِم بعد از قدرِت اسالم بود. این 
جریان، در زمان امام مجتبی )ع( به اوج قدرت خودش رسيد و همان جریانی 
ــكل معاویه بن ابی سفيان، در مقابل امام حسن مجتبی ظاهر  بود که به ش
شد. این جریان، معارضه را شروع کرد و مشكالتی فراهم نمود؛ تا آنجایی که 
ــالمی شد. در باب صلح امام  عمالً مانع از پيش روی آن جریاِن حكومت اس
حسن این مسئله را بارها گفته ایم و در کتاب ها نوشته اند که هر کس حتی 
ــن مجتبی بود و در آن شرایط  خود اميرالمؤمنين هم اگر به جاِی امام حس
قرار می گرفت، ممكن نبود کاری بكند، غير از آن کاری که امام حسن 
کرد. هيچ کس نمی تواند بگوید 

که امام حسن، فالن گوشۀ کارش سؤال 
ــت. نه، کار آن بزرگوار، صد در صد بر استدالل منطقی غير قابل  بر انگيز اس

تخلف منطبق بود. 
در بين آل رسول خدا )ص(، پُر شور تر از همه کيست ؟ شهادت آميز ترین 
زندگی را چه کسی داشته است؟ غيرتمندترین آنها برای حفظ دین در مقابل 
دشمن، چه کسی بوده است؟ »حسين بن علی« بوده است. آن حضرت در 

1. اإلحتجاج علی أهل اللجاج/طبرسی/ج1/ص 234
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این صلح، با امام حسن شریك بودند. صلح را تنها امام حسن نكرد؛ امام حسن 
و امام حسين این کار را کردند؛ منتها امام حسن جلو بود و امام حسين پشت 
سر او بود. امام حسين، جزو مدافعان ایدۀ صلح امام حسن بود. وقتی که در 
یك مجلس خصوصی، یكی از یاران نزدیك - از این پُر شورها و پُر حماسه 
ــين با او برخورد کردند:» َو  ها - به امام مجتبی )ع( اعتراضی کرد، امام حس
َغَمَز الُحسيِن ُحجر1«هيچ کس نمی تواند بگوید که اگر امام حسين به جای 
امام حسن بود، این صلح انجام نمی گرفت. نخير، امام حسين با امام حسن بود 
و این صلح انجام گرفت و اگر امام حسن هم نبود و امام حسين تنها بود، در 

آن شرایط، باز هم همين کار انجام می گرفت و صلح می شد.

پر شکوه ترین نرمش قهرمانانۀ تاریخ
ــزی از آن نبود. آن روز،  ــت و هيچ تخلف و گری صلح، عوامل خودش را داش
شهادت ممكن نبود. مرحوم شيخ راضی آل یاسين )رض( در این کتاب صلح 
الحسن - که من در سال 1348 آن را ترجمه کردم و چاپ شده است- ثابت 
می کند که اصالً جا برای شهادت نبود. هر کشته شدنی که شهادت نيست؛ 
ــت. آن شرایط، در آنجا نبود و اگر امام  ــته شدِن با شرایطی، شهادت اس کش
حسن )ع( در آن روز کشته می شدند، شهيد نشده بودند. امكان نداشت که 
ــی بتواند در آن شرایط، حرکت مصلحت آميزی انجام بدهد که  آن روز کس
ــته بشود و اسمش شهادت باشد و انتحار2 نكرده باشد. راجع به صلح، از  کش
ــت که بعد از صلح امام  ــئله این اس ابعاد مختلف صحبت کرده ایم؛ حاال مس
ــن مجتبی )ع(، کاری به شكلی هوشمندانه و زیرکانه تنظيم شد که  حس

ــالمی، وارد کانال آلوده ای که به نام خالفت، و در  ــالم و جریان اس اس
معنا سلطنت، به وجود آمده بود نشود. این، هنِر امام حسن مجتبی 

)ع( بود. امام حسن مجتبی کاری کرد که جریان اصيل اسالم- 
ــده بود و به حكومت اسالمی و به زمان  ــروع ش که از مكه ش
اميرالمؤمنين و زمان خود او رسيده بود- در مجرای دیگری، 
جریان پيدا بكند؛ منتها اگر نه به شكل حكومت، زیرا ممكن 
ــكل نهضت جریان پيدا کند. این،  نبود، ال اقل دوباره به ش
دورۀ سوم اسالم است. اسالم، دوباره نهضت شد. اسالم ناب، 
اسالم اصيل، اسالم ظلم ستيز، اسالم سازش ناپذیر، اسالم، 
دور از تحریق و مبّرا از اینكه بازیچۀ دست هواها و هوس ها 

بشود، باقی ماند؛ یعنی در زمان امام حسن )ع(، تفكر انقالبِی 
ــرده بود و به قدرت و حكومت  ــالمی که دوره ای را طی ک اس

رسيده بود؛ دوباره برگشت و یك نهضت شد. البته در این دوره، 
کار این نهضت، به مراتب مشكل تر از دورۀ خود پيامبر بود؛ زیرا  

ــعارها در دست کسانی بود که لباس مذهب را بر تن کرده بودند  ش
در حالی که از مذهب نبودند. سختی کار ائمه هدی )ع( اینجا بود. البته 

من از مجموعۀ روایات و زندگی ائمه )ع( این طور استنباط کرده ام که این 
ــح امام مجتبی )ع( تا اواخر، دائماً در صدد بوده اند که  ــواران، از روز صل بزرگ
ــالمی در بياورند و برپا  ــكل حكومت علوی و اس این نهضت را مجدداً به ش
ــت بعضی دیگر، این  کنند. در این زمينه، روایاتی هم داریم. البته ممكن اس
نكته را این طور نبينند و طور دیگری مالحظه بكنند؛ اما تشخيص من این 

1. شرح نهج البالغه/ابن ابی الحدید/ج16/ص 15، » امام حسين به حجر اشاره ای کرد ] و حجر ساکت 
شد[«

2. )ن ح ر ( خود کشی کردن

است. ائمه می خواستند که نهضت، مجدداً به حكومت و جریان اصيل اسالمی 
تبدیل بشود و آن جریان اسالمی که از آغشته شدن و آميخته شدن و آلوده 
شدن به آلودگی هاِی هواهای نفسانی دور است، روی کار بياید؛ ولی این کار 
مشكلی است. در دوران نهضت یعنی دوران خالفت خلفای  ُسفيانی و مروانی 
و عباسی، مهمترین چيزی که مردم احتياج داشتند، این بود که اصالت های 
اسالم و جرقه های اسالِم اصيل و قرآنی را در ال به الی حرف های گوناگون 
و پراکنده ببينند و بشناسند و اشتباه نكنند. بی خود نيست که ادیان، این 
ــان ها تكيه کرده اند. بی خود نيست که در قرآن  همه روی تعقل و تدبر انس
ــان ها تكيه شده است؛ آن هم  کریم، این همه روی تفكر و تعقل و تدبر انس
دربارۀ اصلی ترین موضوعات دین، یعنی توحيد است. باطن توحيد، اقيانوس 
ــوند. توحيد، وادی بسيار  ــت که اوليای خدا در آن غرق می ش بی کرانه ای اس
ــت؛ اما در چنين وادی با عظمتی، باز از مؤمنين و مسلمين و  با عظمتی اس
موحدین خواسته اند که با تكيه به تفكر و تدبر و تعقل، پيش بروند. واقعاً هم 
عقل و تفكر می تواند انسان را پيش ببرد. البته در مراحل مختلف، عقل به نور 
وحی و نور معرفت و آموزش های اوليای خدا، تجهيز و تغذیه می شود؛ ليكن 
باالخره آنچه که پيش می رود، عقل است. بدون عقل، نمی شود هيچ جا رفت. 
ــالمی، در تمام دوران چند صد ساله ای که چيزی به نام خالفت، بر  ملت اس

ــرن هفتم که او حكومت می کرد  یعنی تا ق
ــت  ف خال

سی  عبا
ــت،  داش ــه  ادام

ــه و کنار، البته بعد از انقراض خالفت  ــی، باز در گوش عباس
چيزهایی به نام خالفت وجود داشت؛ مثل زمان مماليك در مصر و تا مدت ها 
بعد هم در بالد عثمانی و جاهای دیگر - آن چيزی که مردم احتياج داشتند 
ــالم و قرآن و  بفهمند، این بوده که عقل را قاضی کنند، تا بدانند آیا نظر اس
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کتاب الهی و احادیث مسلّمه راجع به اوليای امور، با واقعيت موجود تطبيق 
می کند، یا نه. این، چيز خيلی مهمی است. 

ــی، دورانی بود که ارزش های  ــفيانی و عباس ..... دوران خالفت مروانی و س
اسالمی از محتوای واقعی خودشان خالی شدند. در صورت هایی باقی ماند؛ 
ولی محتواها، به محتواهای جاهلی و شيطانی تبدیل شد. آن دستگاهی که 
ــت انسان ها را عاقل، متعّبد، مؤمن، آزاد دور از آالیش ها ، خاضِع  می خواس
عنداهلل و متكبر در مقابل متكبران تربيت کند و بسازد- که بهترینش، همان 
ــتگاه مدیریت اسالمی در زمان پيامبر بود- به دستگاهی تبدیل شد که  دس
ــان ها را با تدابير گوناگون، اهل دنيا و هوی و شهوات و تملق و دوری از  انس
معنویات و انسان های بی شخصيت و فاسق و فاسدی می ساخت و رشد می 
داد. متأسفانه، در تمام دوران خالفت اموی و عباسی، این طور بود. در کتاب 
های تاریخ، چيزهایی نوشتند که اگر بخواهيم آنها را بگویيم، خيلی طول می 
ــد. از زمان خود معاویه هم شروع شد. معاویه را معروفش کردند؛ یعنی  کش
مورخان نوشتند که او آدمی حليم و با ظرفيت بوده و به مخالفانش اجازه می 
داده که در مقابلش حرف بزنند و هر چه می خواهند، بگویند. البته در برهه 
ای از زمان و در اوایل کارش، شاید همين طور هم بوده است؛ ليكن در کنار 
این بُعد، ابعاد دیگر شخصيت او را کمتر نوشته اند. اینكه او چطور اشخاص 
ــا و وجوه و رجال را وادار می کرد که از عقاید و ایمان خودشان دست  و رؤس
بكشند و حتی در راه مقابلۀ با حق، تجهيز بشوند. اینها را خيلی ها ننوشته 
اند. البته باز هم در تاریخ ثبت است و همين هایی را هم که ما االن می دانيم، 
باز یك عده نوشته اند. مردمانی که در آن دستگاه ها پرورش پيدا می کردند، 
ــالف ميل و هوای خليفه، بر  ــدند که هيچ چيزی را بر خ عادت داده می ش
زبان نياورند. این، چه جامعه ای است؟! این، چطور انسانی است؟! این، چطور 
ارادۀ الهی و اسالمی در انسان هاست که بخواهند مفاسد را اصالح کنند و از 
بين ببرند و جامعه را جامعه ای الهی درست کنند؟ آیا چنين چيزی، ممكن 
است؟! »جاحظ« و یا شاید »ابوالفرج اصفهانی« نقل می کند که معاویه در 
ــب به مكه می رفت. یكی از رجاِل آن روز هم در کنار  دوران خالفتش، با اس
او بود. معاویه سر گرم صحبت با آن شخص بود. پشت سر اینها هم عده ای 
می آمدند. معاویه مفاخر اموی و جاهلی خودش را نقل می کرد که در جاهليت، 
ــفيان چنين کرد، چنان  اینجا این طوری بود، آن طوری بود، پدر من ابو ُس
کرد. بچه ها هم در مسير، بازی می کردند و ظاهراً سنگ می انداختند. در این 
بين سنگی به پيشانی کسی که کنار معاویه اسب می راند و حرکت می کرد، 
خورد و خون جاری شد. او چيزی نگفت و حرف معاویه را قطع نكرد و تحمل 
کرد. خون، روی صورت و محاسنش  ریخت. معاویه همين طور که سر گرم 
صحبت بود، ناگهان به طرف این مرد برگشت و دید خون روی صورت اوست. 
گفت: از پيشانی تو خون می ریزد. آن فرد، در جواب معاویه گفت: خون؟! از 
صورت ؟! کو؟ کجا؟ وانمود کرد که از بس مجذوب معاویه بوده، خوردن این 
سنگ و مجروح شدن پيشانی و ریختن خون را نفهميده است! معاویه گفت: 
عجب، سنگ به پيشانيت خورده، ولی تو نفهميدی؟! گفت: نه من نفهميدم. 
دست زد و گفت: عجب، خون؟! بعد به جان معاویه یا به مقدسات قسم خورد 
که تا وقتی تو نگفتی، شيرینی کالم تو نگذاشت که بفهمم خون جاری شده 
است! معاویه پرسيد: سهم عطيه ات در بيت المال، چه قدر است؟ مثالً گفت: 
ــه برابر کنند! این،  فالن قدر، معاویه گفت: به تو ظلم کرده اند، این را باید س
فرهنگ حاکم بر دستگاه حكومت معاویه بود. کسانی که در این دوران، تملق 

رؤسا و خلفا را می گفتند، کار ها بر اساس صالحيت و شایستگی شان واگذار 
نمی شد. اصوالً عرب، به اصل و نسب خيلی اهميت می دهد. فالن کس، از 
ــانی بودند؟ اینها حتی رعایت اصل و  ــت؟ پدرانش، چه کس کدام خانواده اس

نسب را هم نمی کردند.
...... در زمان عبدالملك و بعضی پسرهای او، یك نفر به نام »یوسف بن عمر 

ثقفی« را مدت های مدید بر عراق گماشتند. او سال ها حاکم و والی عراق بود. 
این شخص آدم عقده ای بد بختی بود که از عقده ای بودنش، چيزهایی نقل 
کرده اند. مرد کوچك جثه و کوچك اندامی بود که عقدۀ کوچكی جثۀ خودش 
را داشت. وقتی که پارچه ای به خياط می داد تا بدوزد، از خياط سؤال می کرد 
که آیا این پارچه به اندازۀ تن من است؟ خياط به این پارچه نگاه می کرد و اگر 
ــما اندازه است و بلكه زیاد هم می آید،  مثالً می گفت این پارچه برای اندام ش
ــی داد که او را مجازات هم  ــتور م فوراً پارچه را از این خياط می گرفت و دس
بكنند! خياط هااین قضيه را فهميده بودند. به همين خاطر، وقتی پارچه ای 
ــت یا نه، خياط نگاه  را به خياط عرضه می کرد و می گفت برای من بس اس
می کرد و می گفت: نه، این پارچه ظاهراً برای هيكل و جثۀ شما باید کم بياید 
و باید خيلی زحمت بكشيم، تا آن را مناسب تن شما در بياوریم! او هم با اینكه 
ــت خياط دروغ می گوید، ولی خوشش می آمد؛ این قدر احمق بود!  می دانس
او همان کسی است که زید بن علی )ع( را در کوفه به شهادت رساند. چنين 
کسی، سال ها بر جان و مال و ِعرض1 مردم مسلط بود. نه یك اصل و نسب 
درستی، نه یك سواد درستی، نه یك فهم درستی داشت؛ ولی چون به رأس 
قدرت وابسته بود، به این ِسمت گماشته شده بود. اینها آفت است. اینها برای 

یك نظام، بزرگ ترین آفت هاست. 
این جریان، همين طور ادامه پيدا کرد. در کنار این، جریان مسلمانی اصيل، 
جریان اسالم ارزشی، جریان اسالم قرآنی - که هيچ وقت با آن جریان حاکم، 
ــی آمد. نيز ادامه پيدا کرد که مصداق بارز آن، ائمه  ــا ضد ارزش ها کنار نم ام
ــن  ــلماناِن همراه آنان بودند. به برکت امام حس ــياری از مس هدی )ع( و بس
مجتبی )ع(، این جریان ارزشی نهضت اسالمی، اسالم را حفظ کرد. اگر امام 
مجتبی این صلح را انجام نمی داد، آن اسالم ارزشی نهضتی باقی نمی ماند 
و از بين می رفت؛ چون معاویه باالخره غلبه پيدا می کرد. وضعيت، وضعيتی 
نبود که امكان داشته باشد امام حسن مجتبی )ع( غلبه پيدا کند. همۀ عوامل، 
ــت عكس غلبۀ امام مجتبی )ع( بود. معاویه غلبه پيدا می کرد؛ چون  در جه
دستگاه تبليغات در اختيار او بود. چهرۀ او در اسالم، چهره ای نبود که نتوانند 
موجه کنند و نشان بدهند. اگر امام حسن صلح نمی کرد، تمام ارکان خاندان 
پيامبر را از بين می بردند و کسی را باقی نمی گذاشتند که حافظ نظام ارزشی 
اصيل اسالم باشد. همه چيز به کلی از بين می رفت و ذکر اسالم بر می افتاد 
ــورا هم نمی رسيد. اگر بنا بود امام مجتبی )ع( جنگ  و نوبت به جریان عاش

1. )ع ر ض( آبرو، ناموس

این حادثه  عبارت است از
تبدیل جریان خالفت به سلطنت. 
جمله، خیلی پر مغز و پر بار 
است اگر ما در آن تأمل کنیم. 
خالفت نوعی از حکومت است، 
سلطنت نوعی دیگر
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با معاویه را ادامه بدهد و به شهادت خاندان پيامبر منتهی بشود، امام حسين 
هم باید در همين ماجرا کشته می شد، اصحاب بر جسته هم باید کشته می 
شدند، حجر بن عدّی ها هم باید کشته می شدند، همه باید از بين می رفتند 
و کسی که بماند و بتواند از فرصت ها استفاده بكند و اسالم را در شكل ارزشِی 
خودش باز هم حفظ کند، دیگر باقی نمی ماند. این، حق عظيمی است که 

امام مجتبی)ع( بر بقای اسالم دارد. )1369/1/22(
البته این صلح، تحميلی بود؛ اما باالخره صلحی واقع شد. باید گفت حضرت، 
ــع پایۀ کار معاویه را  ــرایطی که حضرت قرار داد، در واق ــداد. همين ش دل ن
ــن )ع( همه اش یك مكر  ــرایط امام حس ــزل کرد. خوِد این صلح و ش متزل
ــن می جنگيد و در  الهی بود. » َو َمَكرو َو َمَكَراهلل1« بود. یعنی اگر امام حس
ــد - که به احتمال قوی به دست اصحاب خودش  ــته می ش این جنگ کش
که جاسوسان معاویه آنها را خریده بودند، کشته می شد- معاویه می گفت 
من نكشتم، اصحاب خودش کشتند. به عزاداری هم می پرداخت و بعد تمام 
ــيع  اصحاب اميرالمؤمنين را تار و مار می کرد. یعنی، دیگر چيزی به نام تش
باقی نمی ماند تا عده ای در کوفه پيدا شوند و بعد از بيست سال، امام حسين 
)ع( را دعوت کنند. اصالً چيزی باقی نمی ماند. امام حسن )ع( شيعه را حفظ 
کرد، یعنی بنا را حفظ کرد تا بعد از بيست سال، بيست و پنج سال، حكومت 

به اهل بيت برگردد.)1379/3/13(
ــن )ع( با معاویه صلح کرد، نادانان و نا آگاهان با زبان  پس از اینكه امام حس
های مختلف حضرت را نكوهش می کردند؛ گاهی او را ذليل کنندۀ مؤمنين2 
می دانستند، و می گفتند شما این مؤمنين پر شورِ پر حماسه ای که در مقابل 
ــليم معاویه نمودید،  ــتند، با صلح خودتان خوار کردید و تس معاویه قرار داش
گاهی تعبيرات محترمانه تر و مؤدبانه تری به کار می بردند ولی مضمون یكی 
بود. امام حسن )ع( در برابر این اعتراض ها و مالمت ها جمله ای را خطاب به 
آنان می گفتند که شاید در سخنان آن حضرت از همۀ جمالت رسا تر و بهتر 
باشد و آن جمله این است:»ما تَدری لَعلَُّه فِتَنٌه لَُكم َو َمتاٌع الی حين3« چه 
می دانی و از کجا می دانی، شاید این، یك آزمونی برای شما است ؟ و شاید 
یك متاع و بهره ای است برای معاویه تا زمانی محدود، و این جمله اقتباس 
ــت. این، به روشنی نشان می دهد که حضرت در انتظار آینده  از آیه قرآن اس
ــد که حكومِت غير قابل  ــت، و آن آینده چيزی جز این نمی تواند باش ای اس
قبول از نظر امام حسن )ع( که بر حق نيست باید کنار برود و حكومِت مورد 
ــِر کار بياید. لذا به اینها می گوید که شما از فلسفۀ کار اطالع ندارید.  نظر س
چه می دانيد شاید مصلحتی در این کار وجود دارد؟ در آغاز صلح، دو نفر از 
ــران شيعه- ُمَسَيّب بن نََجَبه و سليمان بن ُصَرد - با عده ای از مسلمانان  س
خدمت امام مجتبی مشّرف شدند. گفتند ما نيروی زیادی داریم، از خراسان 
و از عراق و .... و اینها را در اختيار شما می گذاریم و حاضریم معاویه را تا شام 
تعقيب کنيم. حضرت آنها را در خلوت به حضور خواستند و مقداری با آنان 
سخن گفتند. پس از اینكه بيرون آمدند آرام شده بودند، و نيرو هایشان را رها 
ــخ روشنگری هم به عدۀ همراهان خودشان ندادند. طه حسين4  کرده و پاس
مدعی است که این دیدار در حقيقت سنگ زیر بنای اصلی مبارزات تشيع را 

1. سورۀ مبارکۀ آل عمران/آیۀ54،» آنها ]دشمنان[ مكر کردند و خدا هم ] در پاسخ آنها[ مكر در ميان 
آورد.«

2. تحف العقول / ص 308، » یا ُمِذلَّ الُمؤمنين«
ــوره مبارکۀ انبياء:» و نمی دانم، شاید آن برای شما  3. بحاراالنوار/ج 44/ ص 56، بر گرفته از آیۀ 111 س

آزمایشی و ] مهلت[ برخورداری تا زمانی ] معين[ باشد.«
4. نویسنده و مورخ معاصر مصری

گذاشت، یعنی می خواهد بگوید امام حسن )ع( با اینها نشستند و مشورت 
کردند، و در همين دیدار تشكيالت عظيم  شيعی را به وجود آوردند. بنا بر این 
در زندگی امام حسن )ع( و در کلمات این بزرگوار، این معنی واضح است، گر 
چه در آن دوران زمينۀ چنين قيامی آماده نبود، زیرا رشد مردم کم و تبليغات 
ــمن خيلی فراوان بود. دشمن از شيوه هایی استفاده می  و امكانات مالی دش
کرد که امام حسن نمی توانست از آن شيوه ها استفاده کند، مثل دادن پول 
های بی حساب، جمع کردن افراد غير موّجه و نا صالح که امام از این کارها 
نمی توانست بكند، چرا که دست او باز بود، و دست امام حسن بسته . )پاسدار 

ــالم، ش 6( روایتی از حضرت صادق )ع( است که می فرماید:» َوفََّت هَذا  اس
بعين5« در تقدیرات الهی این بوده که فاصلۀ سی سال از شهادت  األمَر فی الَسّ
امير المؤمنين )س( و ده سال بعد از شهادت امام حسن )ع( امر حكومت به 
دست اهل بيت بر گردد. منتها، نتيجۀ به این بزرگی، ِکی حاصل شود؟ وقتی 
ــند.خدای  ــان فراهم کرده باش مردم، مقدماتش را با اراده و با تصميم خودش
ــی قوم و خویشی ندارد! کاری که به عهدۀ مردم بود، انجام  متعال که با کس
نگرفت. کاری که به عهدۀ امام حسن و امام حسين )ع( بود، آنها انجام دادند؛ 
اما کاری که به عهدۀ خواص بود- از عبداهلل جعفر و عبداهلل عباس تا بقيه - 
ــد. حتی همان هایی که بعد به کربال آمدند و همراه با امام حسين  انجام نش
جنگيدند، در زمان جناب ُمسلِم، کاری که باید می کردند، نكردند. کوتاهی 
کردند، و ااِلّ مسلم آن طور نمی شد. باید قضيه را تمام می کردند که نكردند. 
ُخب؛ این نكردن ها، موجب شد که حادثۀ کربال پيش آید. بعد حضرت می 
فرماید:» َفلَّما أن ُقِتَل الُحَسيُن َصلَواُت اهلل َعلَيِه اشَتدَّ َغَضُب اهللِ تَعالی َعلَی 
َرُه إلی أربَعيَن َو ِمائَه6« یعنی عقب افتاد ظاهراً؛ به نظرم به  ــِل األرض َفأَخّ أه
سال صد وچهل رسيد. یعنی هفتاد سال عقب افتاد. سال هایی است که بنی 
عباس بر سر قدرت بودند.  ...... یعنی معلوم می شود که صلح امام حسن )ع( 
ــد، و ااِلّ ائمه، این طور نبود که قضيه را رها  زمينه ای برای یك کار بزرگ ش
کنند. قضيۀ والیت و حكومت، مگر کوچك بود؟! اساس و محور دین، این بود. 

منتها دیگر این وضع پيش آمد. )1379/3/13(
ــده، اما آنچه که می خواهم عرض  ــارۀ این صلح حرف های زیادی زده ش درب
ــئله صلح امام حسن )ع( از یك دیدگاه تازه است. چون  کنم، برخورد با مس
این حادثه یك مقطع تاریخی بسيار حساسی است که اهميت حادثه را بيشتر 
ــی در طول تاریخ اسالم. پر است تاریخ اسالم از  می کند از یك حادثۀ سياس

5. الكافی/ج1/ص 368،» همانا خدای متعال، وقت این امر را در سال هفتاد قرار داد.«
6. الكافی/ج1/ص 368، » چون حسين کشته شد، خشم خدای تعالی بر اهل زمين سخت گشت، آن را 

تا صد و چهل به تأخير انداخت.«

مسئله اصلی این بود که این 
نظام و این جامعه با حاکمیت 
دین اداره بشود و افرادی که در 
این جامعه هستند، ایمان دینی 
در دلشان باقی بماند و در دلشان 
عمق و رسوخ پیدا کند. جریان 
اول مشخصه اش این بود. 
جریان دوم برایش اصل این بود 
که قدرت را به دست بگیرد به هر 
قیمتی. می خواست حاکم باشد.  
.... این سیاست حاکم بر جریان 
دوم بود.
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حوادث گوناگون حوادث زمان پيغمبر، حوادث زمان امير المؤمنين، حوادث 
ــالم یك  ــی ائمه )ع( و خلفای بنی اميه و بنی عباس -تاریخ اس دوران زندگ
تاریخی است پُر از حوادث دوران گوناگون لكن کمتر به کل تاریخ اسالم. یعنی 
ــاید مثل این حادثه - حادثۀ صلح امام حسن- در تعيين کنندگی نسبت  ش
ــالم، جریان حرکت اسالم و تاریخ اسالم  در طول قرن های  به کل تاریخ اس
متمادی. حادثه، بسيار حادثۀ مهمی است. خالصه این حادثه  عبارت است از 
تبدیل جریان خالفت به سلطنت. جمله، خيلی پر مغز و پر بار است اگر ما در 
آن تأمل کنيم. خالفت نوعی از حكومت است، سلطنت نوعی دیگر؛ و اینها با 
هم تمایزشان در یك خصوصيت و دو خصوصيت و پنج خصوصيت نيست. دو 
جریان جدا گانه و به کلی متمایز از یكدیگر در اداره و حكمرانی بر مسلمين 
و بر کشور و بر جامعۀ اسالمی وجود دارد، یكی جریان سلطنت و یك جریان 
خالفت. در این حادثه، قطار عظيم تاریخ اسالم و زندگی اسالمی خط عوض 
کرد؛ مثل خط عوض کردن هایی که شما می بينيد یك جاهایی یك قطاری 
دارد طرف شمال می رود، در یك نقطۀ خاصی سوزن بان با جا به جا کردن 
خطوط صد و هشتاد درجه مسير حرکت قطار را عوض می کند، قطار را روانه 
می کند به سمت جنوب، البته این صد و هشتاد درجه در همان لحظۀ عوض 
شدِن خط محسوس نيست، لكن در َمآل1 وقتی که انسان نگاه می کند، یك 
ــه را از این دیدگاه می بينم. ...  ــاهده می کند. من حادث چنين چيزی را مش
بعد از صلح امام حسن یك جریان جای خودش را داد به یك جریان دیگر. 
قدرت از دست یك خط، به تعبير امروز، افتاد به دست خطی دیگر. ممّيزات و 
مشخصات این دو خط چيست ؟ این دو جریانی که جایشان را عوض کردند 

با هم، خصوصياتشان چه بود؟ این مطلب اول.
مطلب دوم، روش های جریان باطل، که قدرت را به دست گرفت برای کسب 

1. )أول( باز گشت، نگاه به عقب

قدرت و تسلط بر جامعه چه روش هایی بود؟
ــئله سوم، روش های جریان حق که قدرت را از دست داد- یعنی جریان  مس
امام حسن- برای مقاومت در مقابل جریان باطل چه بود؟ او از چه روش ها و 

شيوه هایی استفاده می کرد؟
چهارم، تحليل شكست. چه شدکه جریان حق در این ماجرا شكست خورد؟ 

این تحليلش چيست؟
پنجم، رفتار گروه فاتح با گروه مغلوب چه بود؟ که یكی از آن فصل های بسيار 

آموزنده و عبرت انگيز، همين فصل است.
ششم، رفتار گروه مغلوب در مقابل گروه فاتح چگونه بود؟ چه سياستی، چه 

استراتژی را اینها انتخاب کردند و سر انجام کار چه شد؟
هفتم سر انجام. این هفت مسئله است.

در مورد ممّيزات دو جریان خيلی خصوصيات مربوط است به جریان حق و 
ــت به جریان باطل. که اگر یكی یكی بشمارم  خصوصيات دیگری مربوط اس
یك فهرست طوالنی می شود، من جمع بندی کردم؛ که جریان حق یعنی 
ــن اصالت را می دادند به دین. برایشان اصل، دین بود. دین  جریان امام حس
ــی چه؟ یعنی هم در ایمان مردم و اعتقاد مردم، دین باقی بماند و مردم  یعن
ــان و عمل؛ و هم دین در ادارۀ جامعه  ــه دین متعّبد و پایبند بمانند در ایم ب
ــا ادارۀ دین و  ــد. اصل برای اینها این بود که جامعه ب ــته باش حاکميت داش
ــالمی. قدرت  ــد اس با قدرت دین و حاکميت دین حرکت کند و نظامی باش
داشتن، حكومت داشتن، دست خودشان کار بودن مسئله دوم، سوم و چهارم 
و هكذا بود، مسائِل دیگر، فرعی بود. مسئله اصلی این بود که این نظام و این 
جامعه با حاکميت دین اداره بشود و افرادی که در این جامعه هستند، ایمان 
دینی در دلشان باقی بماند و در دلشان عمق و رسوخ پيدا کند. جریان اول 
مشخصه اش این بود. جریان دوم برایش اصل این بود که قدرت را به دست 
بگيرد به هر قيمتی. می خواست حاکم باشد.  .... این سياست حاکم بر جریان 



ــت بگيرد، حاال با هر  ــئله برایش این بود که قدرت را به دس دوم بود. مس
قيمتی، با هر شيوه ای، هر جور بشود قدرت را در  دست نگه داشت. 
کما اینكه این روش سياسيون معاصر دنياست. ارزش ها و اصول 
ــان اصل نيست. اگر توانستند اصولی در ذهنشان بود حفظ  برایش
بكنند، ُخب حفظ می کنند؛ اگر نتوانستند برایشان اصل این است 
ــت خودشان بماند. این برایشان مهم است.  که این قدرت در دس
ــيار مرز حساس و مهمی است. ممكن است هر دو جریان  این بس
ــه ظواهر مذهب هم عمل بكنند، کما اینكه در جنگ بين اميرالمؤمنين و  ب
معاویه همين جور بود. یك روز عده ای از سپاهيان اميرالمؤمنين در جنگ 
صفين - که معاویه و اميرالمؤمنين در مقابل هم می جنگيدند- دچار تردید 
ــبهه دار که یك فكری  ــدند. یك چند نفری توی اینها از این آدم های ش ش
می آید به ذهنشان، نمی توانند خودشان حل کنند، به یك آدم حسابی هم 
مراجعه نمی کنند، همان را بنا می کنند ِهی اشاعه دادن، یك مجموعه ای و 
ــت کردند پيرامون خودشان، یك عده از این افراد  ــتی درس یك دایرۀ نادرس
دچار تردید شدند. گفتند ما چرا با هم می جنگيم؟ آنها هم نماز می خوانند، 
ما هم نماز می خوانيم؛ آنها هم قرآن می خوانند، ما هم قرآن می خوانيم؛ آنها 
اسم پيغمبر را می آورند، ما هم اسم پيغمبر را می آوریم؛ دچار تردید شدند. 
ــالم، من نسبت به عمار یاسر یك تنّبه و  ــر  )که در تاریخ صدر اس عمار یاس
توجهی پيدا کردم( این بزرگوار تحليل گر و روشنگر مسائل بسيار شبهه ناك 
ــأن عمار  ــت که آن روز مورد غفلت و جهالت قرار می گرفته. ش و دقيقی اس
یاسر این است در تاریخ اسالم. اگر ما مالك اشتر را به شمشيرش و شجاعتش 
می شناسيم، عمار یاسر را به زبانش و فكرش و بينش صحيحش و روشنگرِی 
بسيار کار سازش در تاریخ صدر اسالم باید بشناسيم. من کمتر جایی از آن 
موارد شبهه را سراغ دارم در دوران اميرالمؤمنين که پای عمار یاسر آنجا نباشد 
و او حضور نداشته باشد. یك چيز فوق العاده ای است این بزرگوار، اطالع پيدا 
ــدند، خودش را رساند و حقایقی را  ــبهه ش کرد که یك عده ای دچار این ش
برای اینها بيان کرد. برایشان روشن کرد که مسئله، مسئله این ظواهر نيست 
که او هم نماز می خواند، تو هم نماز می خوانی. گفت به خدا قسم من در یك 
جنگ دیگری، دیدم همين دو پرچم را در مقابل هم. این پرچمی که امروز 
اميرالمؤمنين در زیر آن قرار گرفته، درست همين پرچم در مقابل آن پرچمی 
قرار گرفته بود که امروز معاویه زیر آن قرار گرفته، و او جنگ بدر بود. در جنگ 
بدر همين دو پرچم- پرچم بنی هاشم و پرچم بنی اميه- در مقابل هم بودند، 
زیر این پرچم رسول اکرم )ص( بود و زیر آن پرچم همين معاویه و پدرش و 
زیر این پرچم پيغمبر و همين اميرالمؤمنين حضور داشتند. اینها اختالفشان 
اختالف اصولی است. به این ظواهر نگاه نكنيد، شبهه را از ذهن اینها بر طرف 
کرد. پس گاهی همان جریانی که اصل برایش قدرت هست، ظواهر اسالمی را 
هم مالحظه می کند. این دليل نيست؛ باید باطن کار را نگاه کرد و هوشيارانه 

تشخيص داد که کدام جریان منطبق با کجاست، این مطلب اول. 
مشخصه این دو جریان این است؛ قدرت گرایی در یك طرف و اصول گرایی 
و ارزش های اسالمی را قبول داشتن، برایش تالش کردن، در راهش مجاهدت 
ــت،  ــت، اصول گرایی اس کردن در طرف دیگر. در یك طرف بنياد گرایی اس
ارزش های اصيل را حفظ کردن است، در یك جهت نه، قدرت گرایی است، 
قدرت را می خواهد به دست بگيرد. حاال یك وقت این جور می شود، یك وقت 
ــود، هر جور شد می خواهد در اختيارش زمام قدرت را داشته  آن جور می ش

باشد. این مطلب اول. و اما آن جریان باطل از چه روش هایی استفاده می کند؟ 
این هم خيلی توجه بر انگيز است. روش های باطل کالً آميزه ای است از چند 
ــۀ معاویه یك نقشه ای است که از چند قسمت در کار حفظ  چيز یعنی نقش
ــده، هر کدام از این بخش ها در یك جا  ــكيل ش قدرت و تعميق قدرت تش
عملكرد و کاربرد دارد. آن چند چيز عبارتند: یكی قدرت نمایی. یك جاهایی 
ــدت قدرت نمایی می کند، سرکوب می کند. یكی پول، که کارسازتریِن  به ش
چيز در اختيار عوامل شر آفرین است. دیگری تبليغ، چهارمی سياسی کاری؛ 
یعنی روش های سياسی و ُشل کن سفت کن های سياسی، این مجموعاً روش 
های معاویه است. شما یك جا می بينيد که معاویه شدت عمل را به جایی 
می رساند که حجر بن عدّی را که از صحابۀ پيغمبر است و برایش گران هم 
تمام می شود کشتن او، اما می کشد. ُرشيد هجری را تعقيب می کند، دنبال 
ــم و ُعقده ای و  ــن اَبيه را که یك فرد ظال ــد. زیاد ب می کند، باالخره می کش
بی ریشه ای بود و اصال هم قدرت طلب و بد اخالق بود، این را حاکم می کند 
بر کوفه یعنی مرکز سلطۀ تفكر شيعی و تفكر والیتی و به او اجازه و اختيار 
ــاد  ابن ابيه مورخين  ــن؛ که دربارۀ زی ــد که هر کار می خواهی بك ــی ده م
ــی که مورد  نَّهًْ، َو َقتلَك أولِياَءُه بالتُّهَمه1ًْ«. هر کس ــته اند :» أخذَك بالظَّ نوش
کوچك ترین سوء ظنی قرار می گرفت که این گرایش دارد به اهل بيت، این 
را می گرفتند زندانی می کردند، زیر شكنجه می گذاشتند، هر کسی که متهم 
می شد به اینكه همكاری کرده با خاندان پيغمبر و با آن جریان مغلوب، او را 
می کشتند، از بين می بردند. غوغایی بود در کوفه و در عراق که مرکز حاکميت 
تشيع و خاندان پيغمبر بود. یك جا این جوری قدرت نمایی می کرد. همين 
معاویه در یك مورد دیگر شما می بينيد که یك پير زنی مثالً می آید از فالن 
قبيله، بنا می کند به معاویه فحش دادن، بد گویی کردن که تو چنين کردی، 
چنان کردی، فالن کردی، می خندد، نوازشش می کند، محبت بهش می کند، 
هيچ چيز هم نمی گوید. َعدّی بن حاتِم می آید پيش معاویه در حالی که دو 
چشمانش نابينا شده بود؛ معاویه می گوید: عدّی ! علی با تو انصاف نكرد، تو دو 
ــرت را در جنگ های علی با من از دست دادی، اما علی دو پسر خودش  پس
حسن و حسين را نگه داشت. َعدّی بن حاتم گریه کرد گفت: معاویه، من با 
علی انصاف نكردم، که علی به شهادت رسيد و به لقای خدا پيوست و من هنوز 
ــتگان به اهل بيت حضور  ــده ام2. در مجلس معاویه هر وقت یكی از وابس زن
ــد او با شجاعت، با  ــت و در آن کمترین اهانتی به اميرالمؤمنين می ش داش
صراحت، با قدرت به معاویه و یارانش حمله می کرد و معاویه هم می خندید، 
ــت گفتيد. ....  تلّطف می کرد، حتی گاهی گریه می گرد، می گفت: بله، راس
شاید برای شما باور نكردنی باشد اما این واقعيتی است، تبليغات همين است. 
تبليغات، مسموم ترین و خطر ناك ترین ابزار هایی بوده که در طول تاریخ، 
باطل از او استفاده کند. برای خاطر اینكه تبليغ اگر بخواهد به طور کامل ذهن 
ها را بپوشاند، احتياج دارد به بازیگری، احتياج  دارد به دروغ و فریب. جریان 
حق اهل دروغ و فریب نيست. آن جریان باطل است که برایش هيچ چيز مهم 
نيست. مهم این است که یك حقيقتی به شكل دیگری در چشم مردم وانمود 
بشود. از تمام ابزارها استفاده می کنند و کردند. اینی که شما شنيدید از زبان 
ــيد، مردم شام  ــهادت رس گوناگون که وقتی اميرالمؤمنين در محراب به ش
تعجب کردند که علی در محراب چه کار می کرده؟ محراب که مال نماز خوان 

1. بحاراالنوار/ج44/ص214،» گروهی را به گمان و شبهه ای دستگير می کنی و دوستان خدارا به سبب 
تهمتی به قتل می رسانی!«
2. الدرجات الرفيعه/ص360
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هاست! بعضی باور نمی کنند این را، این واقعيت دارد. در طول چندین سال 
ــزرگ ترش، یزید بن ابی  ــه و قبل از معاویه، برادرش برادر ب حكومت معاوی
سفيان آن چنان تبليغات را در شام ُمظلم کرده بودند و غبار آلوده کرده بودند 
ــی غير از این نمی توانست اصالً چيزی بفهمد، این  فضای ذهنی را، که کس
همين است. تبليغ به نفع خاندان بنی اميه و معاویه و عليه خاندان پيغمبر. 
این واقعيتی است که در جهان اسالم تا حدود صد سال، بعد از هجرت یعنی 
شاید حدود چهل، پنجاه سال بعد از دوران خود اميرالمؤمنين، اميرالمؤمنين 
ــالم کار  ــر روی منبرها لعنت می کردند. اینكه گفتم لعنت در دنيای اس را ب
معاویه است و کار اخالق معاویه، این همين است. بعضی ها، متهم کردند شيعه 
را و مالمت کردند که چرا بعضی از صحابه را مورد طعن و لعن قرار می دهند؛ 
این کاری است که آنها کردند، این کاری است که معاویه کرد. اميرالمؤمنين 
را، علی بن ابی طالب را، » اَفضُل الَقوَم1 و أَقدُمهم اسالما2ً« را و نزدیك ترین 

اصحاب پيغمبر را اینها سال ها، ده ها سال در منبرها به بدی و زشتی یاد کردند 
و او را لعنت کردند تا زمان عمر بن عبد العزیز. او وقتی که خليفه شد ممنوع 
کرد، گفت کسی دیگر حق ندارد این کار را بكند. بعد از عبدالملك بن مروان 
دو پسرش وليد و سليمان پشت سر هم حكومت کردند حدود شاید دوازده 
سال؛ بعد از آنها عمر بن عبد العزیز به خالفت رسيد و بعد از عمر بن عبدالعزیز 
که دو سال و اندی هم او خالفت کرد، حدود دو سال دو پسر دیگر عبدالملك 
یعنی یزید و هشام به حكومت رسيدند. عمر بن عبدالعزیز جلویشان را گرفت. 
نگذاشت که دیگر کسی اميرالمؤمنين را لعن کند، تا آن وقت می کردند. یكی 
ــب اول البته مردم تعجب می کردند، لكن یواش یواش  ــا این بود. ُخ از کاره
عادت کردند. در تاریخ خواندم که هيچ قاری و محدث و راوی دین در دنيای 
اسالم باقی نماند مگر اینكه دستگاه حكومت معاویه و جانشينان معاویه، آنها 
ــمنان اهل بيت حدیث  را وادار کردند که در مذمت اهل بيت و در مدح دش
ــير کنند و امثال اینها. همين )َسُمَرهًْ بن ُجنَدب(  ــت کنند و آیه تفس درس

ــول  ــول اهلل؛ علی برترین مردم پس از رس 1. الكافی/ ج 15/ ص 201، » َکاَن َعلَیٌّ أفَضل الّناِس بَعَد َرُس
خدا بود.«

2. عوالم العلوم و المعارف/ ج11/ص 383، »..... قد زّوجتك أقدمهم إسالماً، و أعظمهم ِحلماً، و أحسنهم 
ُخلقاً، و أعلمهم باهلل ِعلماً؛ ] رسول خدا خطاب به فرزندشان حضرت صدیقۀ کبری می فرمایند:[ قطعاً تو 
را به ازدواج کسی در آوردم که با سابقه تریِن مردم در اسالم، بردبار تریِن آنها، خوش اخالق ترین آنها و 

دانا ترینشان نسبت به خداوند است.«

ــت یكی از  ــروف که روایت معروف » ال َضَرَر و ال ِضرار3« مربوط به اوس مع
اصحاب پيغمبر است؛ منتها آن صحابی ای است که پيغمبر نسبت به او غضب 
کردند. به خاطر آن داستان معروفی که یك درختی داشت در زمينی متعلق 
به یك خانواده ای و می رفت مزاحم اینها می شد، وارد آن خانه می شد سر زده، 
بدون اینكه خبر بكند، این خانواده نشسته بودند، زن، بچه، بزرگ، یك وقت 
می دیدند یك مردی وارد این خانه شد، چيه، یك درخت خرما اینجا توی این 
زمينی که خانۀ اینهاست، حریم منزل اینهاست ایشان دارد؛ به پيغمبر شكایت 
کردند. پيغمبر گفت که این درخت خرما را بفروش به این صاحب خانه. گفت 
که نمی فروشم، درخت خودم است، دلم می خواهد بروم به درختم سر بزنم. 
فرمودند به من بفروش. قبول نكرد. فرمودند در مقابل فالن مبلغ، قبول نكرد. 
فرمودند در مقابل یك درخت در بهشت؛ یعنی وعدۀ بهشت در حقيقت به او 
ــت نمی خواهم، من همين درخت خودم را می خواهم االّ و ال بّد4.  دادند. گف
پيغمبر گفتند ُخب حاال که این جور است پس به آن صاحب خانه گفتند برو 
درختش را از زمين بكن، بيانداز بيرون، درختش را بردارد ببرد.»ال َضَرَر و ال 
ِضراَر فی اإلسالم« ضرر زدن به مردم و اذیت کردن مردم، ما در اسالم نداریم. 
ــت مردم را اذیت کردن، ما  ــت، مال من اس به بهانۀ اینكه اینجا ملك من اس
چنين چيزی در اسالم نداریم. که این حدیث »ال ضرر« معروف که یكی از 
اصول و قواعد فقهی ماست مربوط به این آقاست. سمرهًْ بن جندب، زنده ماند 
ــون دنبال اصحاب بود.  ــا زمان معاویه. خوش عاقبتی را ببينيد، معاویه چ ت
اصحاب پيغمبر نام و عنوان داشتند،که اینها را دور خودش جمع کند این آقا 
را هم آورد دور خودش. به این گفتش که مایلم این آیۀ معروف را ] به علی 
نيا  بن ابی طالب نسبت بدهی[ » َو ِمَن الّناِس َمن یُعِجُبَك َقولُُه فی الحياهًِْ الُدّ
َو یُشِهد اهلل َعلَی ما فی َقلِبّه َو ُهَو ألَُدّ الِخصام5« یعنی بعضی از مردم هستند 
که وقتی دربارۀ دنيا حرف می زنند در مذمت دنيا، سخن آنها تو را  به اعجاب 
و شگفتی می آورد؛ خدا را هم بر آنچه  در دلشان هست شاهد می آورند اما 
در واقع اینها ریا می کنند. معاویه چون در مقابل کلمات اميرالمؤمنين قرار 
داشت، در مذمت دنيا آن خطبه های کوبندۀ نهج البالغه که ُخب خيلی اثر 
می گذاشت. شما ببينيد کلماتی در نهایت زیبایی، فرض کنيد امروز کسی 
یك شعری یا یك کتابی، یك مقاله ای بنویسيد در نهایت فصاحت و زیبایی 
و هنرمندانه، یك موضوعی در این باشد. طبيعی است که این موضوع جا می 
ــم مردم شيرین می شود. حاال کالم  افتد، صاحب این اثر هنری هم در چش
اميرالمؤمنين را واقعاً مقایسه نمی شود کرد با هيچ کدام از آثار هنری ای که 
ماها می شناسيم. خيلی باالتر از این حرف هاست. یك آیتی است از زیبایی، 
ــم در بيان ارزش های  ــات اميرالمؤمنين در نهج البالغه، و همه ه این کلم
ــالمی؛ چيزی که برای معاویه اصالً قابل تحمل و قابل  اسالمی و معارف اس
قبول نبود. اميرالمؤمنين را هم در چشم ها شيرین می کرد. می خواست یك 

ــۀ در مذمت دنيا که از  ــی در مقابل این کلمات زهد گرایان عالج
اميرالمؤمنين نقل شده بتراشد. به این گفت بيا این آیه را بگو که 
دربارۀ علی بن ابی طالب  نازل شده. یعنی علی بن ابی طالب همان 
کسی است که دربارۀ دنيا آنچنان حرف می زند که تو به شگفت 

ــالم نه زیان دیدنی هست و  ــالم؛ در اس 3. من ال یحضره الفقيه/ج4/ص334،» ال َضَرَر و ال ِضَراَر فی االس
نه زیان رساندنی.«

4. به طور قطعی و الزم
ــت که در زندگی این دنيا سخنش تو را به  ــی اس ــورۀ مبارکۀ بقره/ آیۀ 204، » و از ميان مردم کس 5. س
تعجب وا می دارد، و خدا را بر آنچه در دل دارد گواه می گيرد، و حال آنكه او سخت ترین دشمنان است.«

عمار یاسر تحلیل گر و روشنگر 
مسائل بسیار شبهه ناک و دقیقی 
است که آن روز مورد غفلت و 
جهالت قرار می گرفته. شأن عمار 
یاسر این است در تاریخ اسالم. 
اگر ما مالک اشتر را به شمشیرش 
و شجاعتش می شناسیم، عمار 
یاسر را به زبانش و فکرش و بینش 
صحیحش و روشنگرِی بسیار کار 
سازش در تاریخ صدر اسالم باید 
بشناسیم. من کمتر جایی از آن 
موارد شبهه را سراغ دارم در دوران 
امیرالمؤمنین که پای عمار یاسر 
آنجا نباشد و او حضور نداشته 
باشد. یک چیز فوق العاده ای است 
این بزرگوار.
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می آیی، قسم خدا هم می خورد، اما لجوج ترین دشمنان، دشمنان اسالم و 
خدا هم اوست. بگو این آیه دربارۀ علی است. آیۀ دیگری است »َو ِمَن الّناِس 
َمن یَشری نَفَسُه ابِتغاَء َمرضاِت اهلل1« از جملۀ مردم کسانی هستند که جان 
خودشان را برای طلب رضایت خدا نثار می کنند. گفت بگو این آیه هم دربارۀ 
ابن ملجم نازل شده. خيلی احتياج داشت، خيلی برایش بُرِد تبليغاتی داشت 
این کار. یكی از اصحاب پيغمبر که پيغمبر را دیده در جنگ در کنار پيغمبر 
بوده چون سمرهًْ بن جندب از بچگی اش سرباز بود، هنوز مكلف نبود که توی 
جنگ ها شرکت می کرد، آدم این جوری ای هم بود و اصحاب پيغمبر هم بوده، 
این بياید آیه را نسبت به اميرالمؤمنين این جور تفسير کند. بگوید دربارۀ اینها 
نازل شده. پيشنهاد کرد، سمرهًْ بن جندب آدم بدی بود شّقی بود، اما وجدانش 
حاضر نشد، گفت نه من این کار را نمی کنم.  به کسانی که واسطۀ این کارها 
بودند توی دستگاهش، گفت بگویيد که حّق حساب تو خواهد رسيد، نگران 
پول نباش. پنجاه هزار درهم به تو پول می دهيم. پنجاه هزار درهم آن زمان 
ــال نقره. یعنی پنج هزار مثقال طال؛ به  ــا خيلی پول بوده. پنجاه هزار مثق ه
ــب قيمت گذاری های آن روز. یك ثروت عظيمی بود. بهش گفتند که  حس
پنجاه هزار بهت پول می دهد، گفت که نخير، من قبول نمی کنم. حاال بعضی 
ــمرهًْ بن جندب هم بازیگری می کرد، هی می خواست  می گویند که خود س
بازارگرمی کند؛ نه اینكه وجدانش ناراحت بود. می دانست که معاویه احتياج 
دارد، در حقيقت َچك و چونه داشت می زد. حاال یا این بود یا وجدانش واقعاً  
ــمرهًْ بن  قبول نمی کرد دیگر من نمی دانم، به گردن نمی گيریم ما گناه س
جندب را. وقتی قبول نكرد، قيمت را باال بردند. صد هزار درهم، باز قبول نكرد 
ــيصد، پانصد  ــت هزار، باز قبول نكرد. ظاهراً به س صد و پنجاه هزار، یا دویس
درست یادم نيست به یك مبلغ عظيمی مثالً در حدود سيصد هزار یا پانصد 
هزار درهم رساندند، یك ثروت فوق العاده ای بود. باز هم قبول نكرد. معاویه به 
آن کسی که واسطۀ این کار بود گفت این بی عقل نمی داند پانصد هزار چقدر 
است؟! بگویيد پانصد هزار را بياورند ببيند چقدر است بعد ببينيم قبول می کند 
ــتور داد به آن خزانه دار که پانصد هزار  یا نه؟ معاویه گفت خيلی ُخب، دس
درهم از خزانه بردار بياور اینجا. ُخب آن وقت ها هم پول ها، پول های نقره ای 
و توی کيسه ها و سنگين و حجم زیاد و حّمال ها بنا کردند هی این پانصد هزار 
درهم است. حاضری یا نه؟ نگاهی کرد به این پول ها، دید خيلی ثروت عظيمی 
است، قبول کرد. و آیه را به همين ترتيب تفسير کرد و این ماند در کتاب ها. 
اگر چه که در دنيای اسالم این گونه حرف های چرنِد غلط رذالت آميز غالباً بر 
چيده شد. غالباً بعدها علما آمدند اینها را انداختند دور؛ اما ُخب یك رشحاتی 
از اینها باالخره باقی ماند، در ذهن یك عده ای هم اثر گذاشت، این کاری بود 
که معاویه می کرد، تبليغ. مجموعۀ این روش ها، روش های معاویه را تشكيل 

می دهد برای کسب قدرت. ُخب از این بگذریم.
ــته بود در مقابل این  روش های جریان حق؛ جریان حق هم بيكار که ننشس
تهاجم باطل. آنها هم روش هایی داشتند که به طور خالصه عبارت است از اول 
مقاومت و تحرك قدرتمندانه.بعضی خيال می کنند امام حسن مجتبی ترسيد 
که بجنگد؛ نه. امام حسن مجتبی قاطعانه عازم به جنگ بود و جزو شجاعان 
عرب است. من نگاه می کردم توی کتاب، در شرح دالوری های امام مجتبی 
ــرت در جریانات مختلف خيلی  ــای مختلف، دالوری های آن حض در قضای
ــت. منتها در جنگ های اميرالمؤمنين، آنجایی که ميدان جنگيدن  زیاد اس

1. سورۀ مبارکۀ بقره/آیۀ207

بود، خوِد اميرالمؤمنين مانع شد از جنگيدن امام حسن و امام حسين، نمی 
ــت اینها بروند در خطر خودشان را قرار بدهند. بعضی گفتند که چرا  گذاش
شما محمد بن حنيفه را می فرستی جلو، آن هم پسرت است، امام حسن را 
ــتی و امام حسين را؟ فرمود می ترسم که نسل رسول اکرم منقطع  نمی فرس
بشود. اینها تنها باز ماندگان پيغمبرند و می خواهم نسل پيغمبر را حفظ کنم. 
احساس خطر می کرد توی ميدان جنگ، می خواست اینها را حفظ کند. نه 
ــت، و خود  به خاطر عالقۀ خودش، ُخب به فرزندان دیگرش هم عالقه داش
اميرالمؤمنين که مرد جنگ و مرد ميدان و خطر پذیر و کسی نبود که از خطر 
واهمه ای داشته باشد. منتها اینها فرزندان پيغمبر بودند و اميرالمؤمنين دلش 
ــت که آنها را در خطر بياندازد. چون در جنگ های اميرالمؤمنين  نمی خواس
ــتند، ميدان داری زیادی نكردند، به خاطر همين جهت  اینها حضور که داش
است که نام این دو بزرگوار امام حسن و امام حسين جزو شجاعان آن دوره 
ثبت نشده؛ لكن در جنگ های اسالمی با ایران، امام حسن حضور داشته، در 
دفاع از خانۀ عثمان در مقابل مهاجمين، به دستور اميرالمؤمنين، امام حسن 
ــيار مهم، امام حسن حضور خودش را اثبات  حضور داشته و در قضایای بس
کرده. در همان جنگ  جمل و صفين هم نقش های فوق العاده مهمی بر دوش 
امام حسن مجتبی )ع( بوده، که من نام امام حسن را در ماجراهای صفين و 
جمل این دو تا ماجرا به خصوص زیاد دیدم، نام امام حسين را کمتر دیدم. 
یعنی آن حضرت امام حسن مجتبی در ميدان ها و در جریان ها، بيشتر حتی 
حضور داشته از امام حسين. نخير، مرد جنگ، مرد سياست ، مرد تدبير، مرد 
زبان آوری، قوی. مباحثات و مجادالت امام حسن مجتبی را انسان وقتی که 
می خواند، مو بر بدن انسان راست می ایستد، از بس قوی و قدرتمندانه است. 
ــان کلمات قاطع و کوبنده ای از این  ــرای صلح و بعد از صلح آن چن در ماج
بزرگوار نقل شده که از کلمات اميرالمؤمنين )ع( در مواردی کوبنده تر و تيز 
تر به نظر می رسد. من در کلمات اميرالمؤمنين آن جور کوبندگی و قدرت را 
کمتر دیدم در مقابلۀ با دشمنان؛ شاید به خاطر این بوده که اميرالمؤمنين با 
آن چنان دشمنانی رو به رو و از نزدیك مواجه نشده بود که این قدر وقيح و 
خبيث باشند. بنا بر این هيچ گونه کمبودی در کار امام حسن نيست. کمبود 
در شرایط زمانه است. قدرتمندانه ایستاده برای دفاع، این یكی از روش هاست، 
تا آنجایی که ممكن است. یك جاهایی ایستادگی قدرتمندانه به ضرر تمام 
می شود. تغيير روش و مانور در انتخاب روش ها یك کار اساسی و الزم است. 
دوم، تبليغ. کار تبليغ در دستگاه های حق اهميتش بسيار زیاد است. منتها  
ــتش بسته است. از هر شيوه  همان طور که گفتيم جریان حق در تبليغ دس
ای، از هر روشی نمی تواند استفاده کند. آن چيزی را که حق و واقع هست 
ــت توی ذهن مردم، در ذهن مردم  فقط  بيان می کند، یك چيز هایی هس
ــكلی که  ــت، جریان باطل هيچ ابایی ندارد که آنها را به همان ش مطلوب اس
مردم دوست می دارند بيان کند؛ اما جریان حق نخير، حق را بيان می کند و لو 
تلخ حرف می زند که انسان تعجب می کند. ما ها که با اینكه دوست می داریم 
که روش هایمان همان روش ها باشد، برای ما هم حتی تعجب انگيز است در 
مواردی. معاویه هيچ وقت این کار را نمی کرد. معاویه تملق مردم را می گفت. 
معاویه سعی می کرد به هر قيمتی هست حمایت مردم را جلب کند. علی بن 
ــت؛ بر خالف تقوی است، بر  ابی طالب این کار را نمی کند. نه اینكه بلد نيس
خالف اصول است و خود علی بن ابی طالب فرمود:»لَو ال التُّقی لَكنُت اَدَهی 
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الَعَرب1« اگر مسئله تقوا نبود مالحظات ارزش ها نبود، من از معاویه زرنگ 
تر بودم. توی این کارها، واقعش هم همين است، اصل و ریشۀ علی و سابقۀ 
نزدیكی او با پيغمبر و افتخارات عظيم او و آن ذهن و روح با عظمت او؛ معلوم 
است که از معاویه واردتر و بلدتر و زرنگ تر است و می تواند خيلی کار ها بكند. 
منتها حق اجازه نمی دهد. ارزش گرایی؛ و شيوۀ دیگر اصرار بر حفظ ارزش 
ها. آن چيزی که در دستگاه حق خيلی مهم است و در شيوه های آنها مورد 
توجه است این است که اصرار دارند که ارزش ها را به هر قيمتی هست حفظ 
ــينی تا حد و مرز حراست از بقای مكتب. این را  کنند، و در نهایت عقب نش
هم توجه داشته باشيد؛ یعنی حق اگر دید که ایستادن او موجب می شود که 
اصل مكتب به خطر بيفتد عقب نشينی می کند، ننگ و عارش نمی آید از 
عقب نشينی کردن. امام حسين فرمود:» الَموُت َخيٌر ِمن ُرُکوِب الَعارِ َو الَعاُر 
َخيٌر ِمن ُدُخوِل الّنار2« من اگر قرار باشد ننگ را قبول بكنم، قبول می کنم 
اما داخل آتش جهنم نمی شوم. یك جاهایی هست که بعضی ها برای اینكه 
ننگشان می آید یك کاری را انجام بدهند حاضرند عذاب و َسَخط3 الهی را به 
خودشان جلب کنند. ننگ چيست؟ اصل این است که انسان رضای خدا را 
جلب کند. اصل این است که انسان وظيفه اش را انجام بدهد، ولو برگشتن 
از یك حرفی باشد، برگشتن از یك خطی باشد، عقب نشينی از یك موضعی 
باشد. هر چه که خدا می خواهد، هر چه که خدا راضی است؛ ببينيد این یك 
اصل است در زندگی ائمه )ع(؛ در زندگی امام حسن هم همين جور، آن وقتی 
که امام حسن به خاطر ضرورت ها و فشار واقعيت ها ناچار شد صلح با معاویه 
را قبول بكند، در حالی که تا آن وقت مرتب لشكر می فرستاد، تحریض4 بر 
جنگ می کرد، و نيروها را جلب می کرد و نامه می نوشت و همۀ کارهایی که 
ــن انجام می داد، بعد که دید  ــت امام حس برای یك جنگ تمام عيار الزم اس
نمی تواند، صلح را قبول کرد. دوستان نزدیكش حتی از او برگشتند. آن وقت 
ــحال شدند، ته  ــن صلح را قبول کرد خيلی ها خوش بعد از آنی که امام حس
ــان از جنگ ناراحت بودند؛ اما همان هایی هم که حتی شاید در دلشان  دلش
خوشحال شده بودند، برگشتند به امام حسن بنا کردند آن حضرت را مالمت 
ــما چرا از حرفت برگشتی؟ نزدیكان حتی، بزرگانی که من  کردن، که آقا! ش
نمی خواهم اسم آنها را بياورم، جزو صحابۀ دارای چهره های تابناك، آنها آمدند 
به امام حسن تعبيرات ناشایستی را کردند. اما آن بزرگوار، عقب نشينی کرد 

برای حفظ مكتب.
ــت جریان حق است. علت شكست امام حسن  ــئله بعدی تحليل شكس مس
ــدن ایمان به  ــارت بود از ضعف بينش عمومی )علت اصلی( و آميخته ش عب

انگيزه های مادی.
در زمينۀ ضعف بينش عمومی، مردم بسيار بسيار نا آگاه بودند انصافاً، و ایماِن 
مذهبی شان هم آميخته شده بود به انگيزه های مادی. برایشان مادیت شده 
ــت سال قبل از آن؛ از حدود ده  ــدن ارزش ها از ده، بيس بود اصل. متزلزل ش
ــال قبل از ماجرای صلح امام حسن، ارزش ها ذره ذره متزلزل شده  پانزده س
بود. یك مقدار تبعيض و یك مقدار این چيز ها به وجود آمده بود و همۀ اینها 
موجب شد که امام حسن نتواند مقاومت کند. و اما رفتار گروه فاتح با گروه 
ــن و یارانشان را بگيرند در  مغلوب این بود که به جای اینكه بيایند امام حس

1. الكافی/ج8/ص 24
2. بحاراالنوار/ج75/ ص128

3. ) س خ ط ( خشم و غضب
4. )ح ر ض ( بر انگيختن

ــند، وقتی که مسلط شدند نه خيلی هم، علی الظاهر  زندان بياندازند یا بُكش
ــان را حفظ کردند؛ و با حضرت دیدار کردند خيلی احترام کردند،  احترامش
اما معاویه و گروه فاتح تصميم گرفت بر محو شخصيت و تضعيف شخصيت. 
شخص را حفظ کردند تا شخصيت را نابود بكنند. این روش آنها بود که همان 
ــيار فتنه آميز و  طور که گفتم در تبليغات این را اصل قرار دادند. فضای بس
ــيار خطر ناك و مسموم، یك جریان را پيش ببرند. حاال که  غبار آلوده و بس
نمی توانيم کل جامعه را در پوشش تفكر درست اسالمی قرار بدهيم، پس به 
جای روی آوردن به یك جریان رقيق و رو به زوال که همان جریان عمومی 
است یك جریان عميق و اصيل را در اقليت و در زیر پوشش نگه می داریم 
تا بماند و تضمين کنندۀ حفظ اصالت های اسالم باشد. این کار را امام حسن 
کرد. یك جریان محدودی را به وجود آورد، یا بهتر بگویيم سازماندهی کرد، 
که این جریان همان جریان یاران و صحابۀ اهل بيت است، جریان تشيع. که 
ــالم، در طول دوران های سياه و خفقان آلود، ماندند  اینها در طول تاریخ اس
و موجب شدند و تضمين کردند بقای اسالم را. اگر اینها نبودند به کلی همه 
ــد، جریان امامت و جریان بينش اهل بيت که تضمين  چيز دگرگون می ش
ــد که گروه غالبان و فاتحان و  ــالم واقعی بود. و اما فرجام این ش کنندۀ اس
زورمندان شدند محكومان، و مغلوبان و ضعيف شمرده شدگان شدند حاکمان 
ــالم. امروز شما اگر نگاه کنيد آن ذهنيتی که  و فاتحان در ذهنيت جهان اس
در دنيای اسالم وجود دارد، کما بيش ذهنيتی است که امام حسن مجتبی و 
اميرالمؤمنين آن را ترویج می کردند، نه ذهنيتی که معاویه و بعد از او یزید و 
بعد از او عبدالملك و مروان و خلفای بنی اميه ترویج می کردند. آن ذهنيت 
آنها به کلی شكست خورد و از بين رفت، در تاریخ دیگر نيست. ذهنيت آنها 
ــمی رویش بگذاریم همان نواصبند. نواصب که یكی از  را اگر بخواهيم ما اس
فَِرق به حساب می آیند که امروز هم در دنيای اسالم بر افتادند، وجود خارجی 
ندارند ظاهراً. نواصب یعنی کسانی که دشنام می دادند به خاندان پيغمبر و 
ــالِم آنها را قبول نداشتند، که جریان ذهنی آنها  آن بود. اگر قرار بود که  اس
ــتی آن جریان بر دنيای اسالم حاکم  ــود امروز بایس معاویه فاتح و حاکم بش
ــد، در حالی که نخير، امروز به عكس جریان فكری اميرالمؤمنين و امام  باش
حسن در دنيا حاکم است؛ اگر چه در برخی از فروع و پاره ای از عقایِد درجۀ 
دو و دست دوم عيناً همان ها منتقل نشده، اما مجموع جریان این است. بنا 
بر این امام حسن )ع( فاتح شد و جریان او جریان پيروز بود. این یك خالصه 
ــالم بود.  ــن از دیدگاه تأثير آن در کل تاریخ اس ای از ماجرای صلح امام حس

)1368/2/2(
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»آیت اهلل سید احمد خاتمی« در سال 1339 شمسی در سمنان و در خاندان سادات معروف خاتمی متولد شد. وی بعد از اتمام تحصیل 
ابتدایی، در حدود یازده سالگی دروس طلبگی را در حوزه علمّیه سمنان شروع کرد و تا سال 1354 شمسی دروس مقّدماتی را در آن 
حوزه از حضرات آقایان شاهچراغی و نصیری آموخت و سپس در سال 1354 شمسی وارد حوزه مقّدس قم شد و دروس سطح را در 
محضر اساتیدی چون: حضرات آیات ستوده، خزعلی، اشتهاردی، بنی فضل، سّید علی محّقق داماد، دوزدوزانی، شرح منظومه و تجرید را 
از محضر آیت اهلل حاج شیخ یحیی انصاری شیرازی و حجت االسالم والمسلمین دکتر احمد بهشتی، اسفار را از محضر فقیه متألّه آیت اهلل 
جوادی آملی و آیت اهلل ابراهیم امینی، اشارات را از محضر عارف معاصر آیت اهلل حسن زاده آملی، تفسیر را از محضر آیت اهلل مشکینی)ره( 
و آیت اهلل خزعلی، عهدنامه مالک اشتر نهج البالغه را از آیت اهلل نوری همدانی، دروس خارج فقه و اصول را از محضر حضرات آیات عظام 

میرزا جواد آقا تبریزی)ره(، فاضل لنکرانی)ره(، میرزا هاشم آملی)ره(، وحید خراسانی و شبیری زنجانی استفاده کرد.
آقای سید احمد خاتمی  هم اکنون  عضو جامعه  مدرسین  حوزه  علمیه  قم ، نماینده  مردم  کرمان  در مجلس  خبرگان  رهبری ، عضو هیأت  
رئیسه  مجلس  خبرگان ، عضو هیأت  مدیره  مرکز تحقیقات  کامپیوتری  علوم  اسالمی ، امام جمعه موقت تهران، عضو شورای عالی  مجمع  

جهانی  اهل بیت )ع ( و عضو شورای  سیاستگذاری  فرهنگی  این مجمع  می باشد.
مجله گنجینه مجمع به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان و سالروز میالد با سعادت امام حسن مجتبی)ع( در سال 1390 گفتگویی با این 
عضو شورای عالی مجمع داشت که اینک به مناسبت برگزاری کنگره بین المللی سبط النبی االکبر امام حسن مجتبی)ع( اقدام به باز 

نشر آن می نماید.

به کوشش: ع.حسینی عارفـ  مهدی مظاهریبازنشر گفتگو
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آیت الله سید احمد خامتی
در مصاحبه با گنجینه مجمع مطرح کرد:

درس هایی برای امروز
از حیات سبط النبی االکرب
 امام حسن مجتبی علیه السالم

 گنجینه مجمع : در ایام والدت با سعادت سبط 
اکبر امام مجتبی)ع( هستیم. لذا خوب است 
به  داشته  باشید  کوتاه  اشاره ای  شروع  برای 
زندگی مبارک امام حسن مجتبی)ع( و صفاتی 
مانند صفت معروف کریم اهل بیت)ع( که این 

بزرگوار به آن متخلق بودند. 
ـ بسم اهلل الرحمن الرحيم. در رابطه با زندگی اهل بيت 
عصمت و طهارت، به دو گونه می توان سخن گفت: 
نوع اول، زندگی شناسنامه ای است؛ از جمله تاریخ 
والدت، تاریخ وفات، تعداد ازدواج و فرزندان، خلفاء 
قرآنی  اینگونه. نوع دوم، شيوه  معاصر و مباحث 
است، این شيوه همانگونه که قرآن کریم فرمود: »َقد 
ََّذیَن َمَعُه« و »لََقد  َکاَن لَُكم اُسَوهًٌْ َحَسَنهًٌْ فِی اِبَراِهيم َو ال
َکاَن لَُكم فِی َرُسولِ اهللِ اُسَوهًٌْ َحَسَنهًٌْ لَِمن َکاَن یَرُجوا اهللَ َو 

الَيوَم اآلِخَر« شيوه  الگوئی است.
 به نظر می رسد که در زندگی اهل بيت)ع( آنچه 
تلقی می گردد  معرفت  راستی  به  و  قابل تامل است 
نداند  کسی  شاید  نيست.  شناسنامه ای  شناخت 
امام حسن)ع( چه   تاریخ شهادت  یا  تاریخ والدت 
زمانی است. آگاهی  نداشتن بر این امور دليلی بر 
نبود معرفت نيست؛ ولی در روایت است که " من 
مات و لم یعرف امام زمانه مات ميتهًْ جاهليهًْ" کسی 
که بميرد و امام زمانش را نشناسد مرگش، مرگ 

جاهلی  است.
بيشتر اهل بيت)ع( در کليات فضائل یكسانند. در 
عرصه عبادت، هم به معنای عام و هم به معنای 
این  بيشتر  حاالت  در  مقدم اند،  خط   در  خاصش 
بزرگواران است که وقتی وضو  می گرفتند وضویشان 
وضویی با نشاط، لقاء الی اهلل و زیارت اهلل بوده  است. 
نماز اهل بيت عصمت و طهارت)ع(، نمازی به راستی 
قربان کل  تقی و معراج بو ده  است. در حاالت حضرت 

امير المؤمنين)ع( است که در حال نماز تير از پای 
حضرت کشيدند ایشان متوجه  نشد. راجع به همه 
امامان این ویژگی وجود دارد، انس  و الفت  آنها با 
قرآن و دعا انسی ویژه بوده  است. اهل بيت عصمت 
را  خودشان  می گفتند  لبيك  وقتی  طهارت)ع(  و 
چندین  امام حسن)ع(  می دیدند.  خدا  محضر  در 
بار پياده به سفر حج  رفتند درحالی که مرکب ها 
استفاده کنند،  می توانستند  و  بود  حضرت  همراه 
ایشان به این وسيله می خواستند نهایت عشق شان 
را به ذات مقدس ربوبی به نشان بدهند. در عرصه 
رفتار با مردم، همه اهل بيت)ع( اسوه  بودند و شاهد 
این مدعا این ماجراست که هر کسی که راجع به 
امام حسن)ع( کتاب  نوشته ، این داستان را نقل کرده 
به  دشنام دادن  به  شروع  شامی  مردی  که  است 
امام حسن)ع( کرد. فحش و ناسزاهای شامی که 
تمام  شد امام حسن)ع( فرمود: »می بينم که از راه 
رسيدی، جایی برای استراحت داری یا نه؟ اگر جایی 
نداری ما منزل وسيعی داریم و اگر گرسنه هستی 
به خانه برویم تا اطعامت  کنم«. مرد فحش داد و امام 
حسن)ع(  چنين برخورد کرد، این برخورد آنچنان 
و در  به عذر خواهی  افتاد  را دگرگون کرد که  مرد 
مهمان  یك  هفته  که  گفته شده  نقل ها  از  بعضی 
امام حسن)ع(  شد و گفت: “اهللُ یَعلَُم َحيُث یَجَعُل 

رَِسالََتُه”. 
دگر  زهد،  عبادت،  تفسير  می خواهد  کسی  اگر 
دوستی، محبت به مردم، صبر و شجاعت را یك جا 

ببيند باید به سراغ اهل بيت)ع( بياید.

گنجینه مجمع: پس برخوردهای تک بعدی با 
ائمه اطهار)ع( صحیح نیست.  

ـ متاسفانه برخی در تصویر سيمای امام حسن)ع( 

وجود رهبری صالح برای 
اطاعت و فتح قله های 
پیروزی، همراهی با 
بصیرت و تقوا  برای 
رسیدن به اهداف بلند و 
دشمن شناسی به عنوان یک 
اصل در پیروزی، درس های 
است که از زندگانی امام 
حسن مجتبی باید بگیریم
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شجاعت آن حضرت را کم می بينند، درحالی که همان خونی 
رگ های  در  جاری بود  الشهدا)ع(  سيد  رگ های  در  که 
رگ های  در  خون  همان  و  جاری بود  نيز  حسن)ع(  امام 
امير المومنين علی)ع( نيز جاری بود. اینان شيرمردان بيشه 
شجاعتند. برای مثال در جنگ صفين امام حسن و امام 
حسين)عليهماالسالم( در خط مقدم تن به تن می جنگيدند 
و این گویای آن است که فضيلتی از فضائل نيست که 
اهل بيت)ع( نداشته باشند. »مرحوم خواجه نصير« در تجرید 
االعتقاد در عرصه کالمی مطرح کرده است که ما معتقدیم 
اهل بيت عصمت و طهارت)ع( باید در فضائل، افضل باشند و 
دليلش این است که “ أََفَمن یَْهِدي إِلَي الَْحقِّ أََحقُّ أَن یُتََّبَع 
ي إاِلَّ أَن یُْهَدي َفَما لَُكْم َکْيَف تَْحُكُموَن" آیا کسي  أَمَّن الَّ یَِهدِّ
که به حق هدایت مي کند، به پيروي کردن از او سزاوارتر 
است یا کسي که خود از هدایت بي بهره است مگر آن که 
)توسط دیگري( هدایت شود؛ پس چگونه داوري مي کنيد؟ 
)آیه ی 35 سوره ی یونس(. کسی که می خواهد امام  شود 

باید در همه فضائل پيشگام باشد. 

گنجینه مجمع: پس برخی القاب مانند »کریم« برای 
امام مجتبی)ع( یا »عالم« برای امام رضا)ع( به معنای 

تک بعدی بودن نیست؟
داده  آنها  به  پيامبر)ص(  را  لقب ها  این  از  برخی  ـ خير؛ 
امام  به  اینكه  معروف شده است.  مردم  بين  هم  برخی  و 

حسن)ع( »کریم« می گویيم معنایش این نيست که دیگر 
امام  برای  نشانه ای  است  این  بلكه  نباشند؛  کریم  امامان 
حسن)ع(. یا اگر به امام نهم »جواد)ع(« می گویيم معنایش 
این نيست که امامان دیگر جود ندارند بلكه هرکدام به یك 
وصفی معروف شدند و منشأ این وصف هم، گاهی عنوانی 
است که پيامبر)ص( یا ائمه به آنها عطا کردند و گاهی هم 

خصلتی  است که در بين مردم با آن معروف  شدند. 

و  ناقص  نگاه های  همین  شاید  مجمع:  گنجینه 
تک بعدی باعث شده است که امروز ادیان دیگر مثل 
مسیحیت و بودیسم به عنوان ادیان محبت و اسالم 

به عنوان دین خشونت معرفی شوند!؟
ـ اسالم مكتب اعتدال است و هرگز آنچه را که به حضرت 
مسيح نسبت   داده  شده مبنی بر اینكه اگر به گونه راستت 
سيلی  زدند گونه چپت را هم تقدیم کن قبول  ندارد. این 
مطلب با قرآن سازگار  نيست و ذلت قلمداد  می شود. جالب 
است که امام راحل عظيم الشان می گفتند ما معتقدیم این 
حرف دروغ است و این سخن از پيامبر بزرگی مثل حضرت 
عيسی مسيح نيست. پس ما آن محبت را خارج از دین 
می دانيم و این را هم نادرست می دانيم که کسی از اسالم، 

فقط خشونتش را ببيند.
مكتب  اسالم  پس  است  خداوند  اسالم  قانون گذار  چون 
اعتدال است همانگونه که در دعای افتتاح چنين می فرماید: 
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"و ایقنت انك انت ارحم الراحمين فی موضع العفو و الرحمهًْ و اشد المعاقبين 
فی موضع النكال و النقمهًْ" یعنی: من یقين دارم خدایا که در جای مهر، 
ارحم الراحمينی ولی در جای عقوبت، اشد معاقبينی. دعای افتتاح از دعاهای 
معتبر ماه رمضان است که در بسياری از مصادر دعائی آمده و به نایب خاص 
امام زمان)عج( منسوب است که قاعدتا این دعا را از شخص امام زمان)عج( 

گرفته است.
باید توجه داشت همانگونه که تنها از خشم گفتن و از مهر نگفتن افراطی گری  است، 
از مهر گفتن و از خشم نگفتن، آن هم به صورت افراطی  درست نيست، این دو 
را باید با هم  گفت. نباید به دامی گرفتار شویم که غربی ها برای ما درست کرده اند، 
آنها می خواهند با ارائه تصویر مهربانانه از ادیان دیگر، مكتب فطرت را کنار 
 بگذارند. به نقل از دوستان امام خمينی، ایشان بارها می فرمود: بيشترین ضربه را 
کسانی به اسالم زدند که اسالم را یكسونگرانه تفسير  کردند، زهد اسالم را دیدند 

ولی آبادانی دنيا را که اسالم می خواهد، ندیدند.
باید به جایی رسيد که به راستی همه اسالم را مطرح کنيم. به عنوان نمونه 
در حادثه عاشورا شجاعت سيد الشهدا)ع(، شجاعت حضرت علی اکبر)ع( و 
حضرت ابالفضل العباس)ع( را مطرح می کنند اما این منطق را دنيای آلوده 
اومانيسم غربی نمی پذیرد که طبق نقل برخی از مقاتل، حضرت علی اکبر)ع( 
بعد از به هالکت رساندن صد و بيست نفر به شهادت  رسيد و حضرت عباس 
بن علی)ع( هشتاد نفر را به جهنم واصل  کرد و بعد شهيد   شد. ولی ما نباید 
بگویيم که اگر این واقعيت ها را مطرح  کنيم، غربی ها اسالم را دین خشونت 
معرفی  می کنند! آنها که خودشان غرق در خشونتند! اگر کسی واقعاً می خواهد 
ليبرال  دموکراسی غرب را ببيند نگاهی به وضعيت امروز آمریكا، همه چيز را 
روشن می کند؛ مانند بوش که در عرصه مسيحی گری از مسيحی های متعصب  
بود. دست این جنایت کاران در هر آدم کشی جمعی در ميان است. در یمن 
آنها بودند که دیكتاتور یمن را نگه    داشتند، در ليبی مسامحه مدار می شوند 
درحالی که برای این جماعت، کشتن دیكتاتور ليبی کاری  آسان است چون 
در متن خشونت و مروج  خشونتند ولی دم از محبت می زنند، این یعنی 

پارادوکس و تناقض، این یعنی دروغ.
بنابراین اگر ما فقط از رحم و محبت حرف بزنيم تنها به این دليل که آنها 
می  خواهند مكتب اسالم را مكتب خشونت معرفی  کنند کار نادرستی است. 
را  اهل بيت)ع(  چهره  می بایست  و  تفسير کرد  را  اسالم  یكسونگرانه  نباید 
امام  و  حسن  امام  مهر  از  وقتی  معرفی کرد.  جهان  به  هست  که  آنگونه 
حسين)عليهماالسالم( گفته  می شود از قاطعيت شان هم بگویيم و این یعنی 

دینی که در جای خودش مهر می ورزد و در جای خودش خشم. 

وجود  هم  مذهبی  مجالس  در  یکسونگری  این  مجمع:  گنجینه 
دارد. مثال به مناسبت ماه مبارک رمضان یا ایام محرم، در مجالس 
معرفت شناسی  به  می شود  تکیه  توسل  و  شفاعت  به  که  آن قدر 
اهمیتی داده  نمی شود و این نکته بیان نمی شود که اگر شما معرفتی 
به عبارت  تعلق  نمی گیرد،  به شما  نداشته باشی، شفاعتی  امام  به 
آن قدر  را  شفاعت  مسئله  سخنرانان  از  بعضی  و  مداحان  دیگر 
درشت  می کنند که در ضمیر ناخودآگاه عزاداران به ویژه جوانان این 

تصویر ذهنی ایجاد  می شود که می توان با عزاداری به بعضی از مسائل 
اسالم بی توجهی کرد. نظر جنابعالی در این باره چیست؟

ـ شفاعت از مسائلی است که طرح آن ضرورت دارد؛ چون از سوی وهابيت، 
نابخردانه به آن شبهه وارد  می شود. ما با تبليغات ضد  قرآنی وهابيت مواجهيم، 
بنابراین باید از شفاعت و اهميت توسل گفته شود. اما دقت کنيد که شيوه های 
این گفتن متفاوت است، گاهی ما بحث شفاعت را به عنوان یك اعتقاد مطرح  
می کنيم؛ به عنوان مثال پيامبر از چه کسانی شفاعت می کند و از چه کسانی 
شفاعت نمی کند. ابوبصير می گوید: بعد از شهادت امام صادق)ع( برای عرض 
تسليت به خانواده ایشان به منزلشان رفتم، آنها گفتند نبودی که آخرین 
لحظات امام صادق)ع( را ببينی، همه اقوام را جمع  کردند؛ یك جمله فرمودند 
و از دنيا رفتند: "التنال شفاعتنا من استخف بالصالهًْ" یعنی: به شفاعت ما 

نرسد هر کس که نماز را سبك بشمارد. 
مجالس دینی ما باید معجونی از خردورزی، استدالل و احساسات مقدس 
و عاطفی  باشد و  هر سه  اینها را در جهت خدمت و ساختن مردم به کار 
گرفت. بنابراین مشكل، طرح  بحث شفاعت و توسل نيست بلكه مشكل در 

شيوه طرح و ارائه آن است.
دغدغه و نگرانی امروز ما این است که چگونه این مباحث را از حوزه خردورزی 
و احساسات مقدس به عرصه عملی بياوریم. راهكار همان است که قرآن و 
اهل بيت)ع( مطرح  کرده اند. هرگاه قرآن یك مسئله اعتقادی را مطرح می کند 
بالفاصله نمونه عملی  آن را ذکر می کند، اگر ميخواهد مخلِص و مخلَص را 
معرفی کند، نمونه اش حضرت یوسف و حضرت موسی را مطرح می کند یا اگر 
بخواهد سرنوشت خيره سران را مطرح کند، اقوام، امت ها و طاغوتهای سرکش 

را مطرح می کند. 

گنجینه مجمع:  شاید این روش قرآنی، با توجه به اینکه سطح درک و 
تحصیالت حاضران در مجالس متفاوت باشد، مشکل باشد.

ـ در سخنرانی هایی که عموم مردم حضور دارند باید از طرح  مباحث به صورت 
عقلی و فلسفی خود داری  کرد چون مستمع خسته   می شود، و در نتيجه روز 
اول و دوم ماه رمضان در مجلس حضور دارد ولی روز دوم و سوم خبری از او 
نيست. از طرفی اگر دین، فقط به صورت احساسی مطرح  شود کسانی که 
پيگير مباحث علمی و عقلی دینی هستند بی بهره می مانند. بنابراین خطابه، 
جنبه عمومی دارد و باید حتما نمونه ها را ارائه  داد. بنده با خودم این چنين 
تعهد کردم که قبل از هر منبر، ببينم قرار است چه پيامی به مخاطبم القاء  کنم، 
در فلسفه به این هدف نهایی "علت غائی" می گویند، در حقيقت علت   فاعلی 
نيز وجود دارد، علت   غائی، فاعليت  فاعل را تعریف   می کند به این معنا که، 
مِن سخنران بدانم امشب در این خطابه به چه پيامی قرار است برسم؟ برای 
نمونه می خواهم به جوان ها بگویم خدا را حاضر و ناظر  ببينيد، بنابراین باید به 
گونه ای سخنرانی را  تنظيم  کنم که به این هدف نزدیك شوم. آفت سخنرانی 
این است که خطيب، باالی منبر تازه به این موضوع  فكر  کند که امروز 
چه بگویم؟ این نوع سخنرانی ضربه ای به خطابه  است، خودش  نمی داند چه 

می خواهد بگوید و هر چه یادش  آمد بيان می کند" الكالم یجر الكالم" ! 
ولی وقتی کسی هدف را مشخص کرد هم از آیات قرآن استفاده  می کند و 
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هم به تفاسير مراجعه  می کند، آیه را معنا   می کند  و روایت را می خواند و قبل از اینكه شروع به صحبت کند نمونه ها را در ذهنش مرور می کند. برای مثال 
اگر قرار است برای مخاطب جوان خود، از پاکی و عفاف حرف بزنيم؛ آیه عفاف را می خوانيم روایتش را هم بيان می کنيم و بعد برای نمونه، حضرت یوسف 
عليه السالم را مطرح  می کنيم که همان نمونه ای است که خداوند مطرح  کرده است، بعد به جوان ها می گویيم که حاصل زندگی حضرت یوسف عليه السالم 
دو کلمه است که اگر این دو کلمه را شما هم داشته  باشيد، هرچند یوسف معصوم نمی شوید ولی می توانيد به شخصيت او نزدیك   شوید و آن دو کلمه این 

است یكی تقوا و دیگری صبر"انَّه َمن یَتَِّق َو یَصِبر َفاِنَّ اهلل الیُِضيُع اَجَر الُمحِسنيَن"  

گنجینه مجمع: از همینجا برای بحث اصلی مان استفاده کنیم. آیا همین عدم تقوا و صبر باعث تنها گذاشتن امام مجتبی)ع( در قیامش از 
سوی مردم نشد؟

ـ امام حسن)ع( هشت ماه مانند پدر بزرگوارشان حضرت اميرالمؤمنين)ع( در جایگاه حكومت بودند. به معاویه هم اخطار کردند که بایستی تسليم  شوی؛ 
ولی سرانجام وضعيت به گونه ای  شد که امام حسن)ع( به آرمان بلندشان دست پيدا نكردند. آرمان امام حسن همان آرمان امير المؤمنين)ع( بود؛ یعنی اینكه 
معاویه به عنوان کسی که یاغی بر امام است و خروج بر امام عادل کرده از صحنه برکنار  شود. ولی شرایط این کار فراهم   نبود؛ شاید بپرسيد چطور شرایط 
این کار فراهم   نبود؟ مجموعه ای از عوامل که امام حسن را وادار به آن نرمِش قهرمانانه کرد چند مورد است. یكی از این عوامل، سست عنصری و بی حالی 

یاران حضرت بود که خود، معلول چند علت است: 
1. ترکیب لشکر امام حسن)ع(: ترکيب لشكر امام)ع( ترکيب ناهمگونی بود چون گزینشی در کار نبود. همان ترکيب ناهمگون لشكر اميرالمومنين)ع( 
به امام حسن)ع( منتقل  شد که در ميان آنها کسانی بودند که پول  می گرفتند و حاضر به جنگ می شدند و هر کسی به آنها پول  می داد برایش کار 
می کردند و مزدور در بين آنها زیاد بود. کسانی نيز که ارادتی به امام حسن و اهل بيت)ع( داشتند بسيار اندك بودند که به عدد انگشتان دست نمی رسيد؛ 
از جمله چهره هایی مثل »حجربن عدی« و »عمر بن حمق خزاعی«. بنابراین این ترکيب ناهمگون، ترکيبی نبود که با آن بتوان به مصاف با معاویه رفت.
2. بی بصیرتی: مردم واقعا نمی فهميدند که قصه ی امام حسن)ع( و معاویه، قصه ی امام معصوم و یك یاغی است. برخی فكر  می کردند دعوای دو حاکم 

و دو دولت بر سر ملك است.
3. بی تقوایی: کسانی که به ظاهر با امام حسن)ع( بودند به خاطر منافع دنيا  به صورت مخفيانه با معاویه در ارتباط بودند. برای مثال »عبيداهلل بن عباس« که 
فاميل و فرمانده اول امام حسن)ع( بود کيسه های طالی معاویه فریبش داد او با اینكه معاویه دو فرزند او را کشته  بود و از جهت عاطفی هم نباید به معاویه، 

مجله گنجینه مجمع 
باید پلی باشدبین

ما و مجامع اهل بیتی 
در دنیا
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پناهنده  می شد؛ ولی کيسه های طال کار خودش را کرد. 
تقوا را در همه عرصه ها باید دید. متاسفانه برخی تقوا را در 
عرصه مسائل شخصی مثل نماز و روزه محدود  می کنند و 
می گویند آدِم متقی، اهل نماز و روزه است، ولی تقوا مثل 

خونی است در پيكره اخالق اسالمی. 
از جمله: تقوای خانوادگی،  انواع مختلف دارد  تقوی 
تقوای سياسی، تقوای تعليم و تقوای تجارت. این اتقوا 
اهلل هایی که در قرآن می بينيد و در هرجایی مصداقش 
یك چيز است "یا ایها الذین آمنوا اتقوااهلل و قولوا قوال 
سدیدا" یا "یا ایها الذین آمنوا قوا انفسكم و اهليكم نارا 
وقودها الناس و الحجارهًْ" در اینجا مصداق تقوا، قولی 
ميان تو و زندگی خانوادگی است. در عرصه سياسی 
نيز تقوا، اطاعت از حجت شرعی و امام است، چه بسا 
کسی اهل نماز شب و زیارت هم باشد ولی از حجت 
شرعی تبعيت  نكند و این بی تقوایی است. بنابراین بر اثر 
بی تقوایی بود که مردم، مطيع امام حسن)ع( نبودند و 
حضرت فرمان جنگ می دادند ولی لشكریان سرپيچی 

می کردند. 
4. شیطنت های معاویه: او آدمی بسيار مكار بود که 

در عرصه مكر دست اول را داشت.
نكته جالب اینجاست که با این همه، امام حسن)ع( 
تقاضای  صلح  نكرد و تقاضای  صلح، از طرف معاویه 
بود و گفت شما هر شرطی که می خواهيد قرا ر بدهيد. 
امام حسن)ع( مانند یك فرمانده هوشيار و زمان شناس 
باشد  باید  که  را  آنچه  صلح  قرار داد  در  و  عمل کرد 
ساالر  قيام  زمينه ساز  صلح،  قرارداد  این  که  گنجاند 
شهيدان ابی عبداهلل  الحسين)ع( شد. لذا در کتاب های 
مختلف آمده که قيام ساالر شهيدان قبل از آن که قيام 

حسينی باشد قيام حسنی بود. 
خوشبختانه در این رابطه بسيار کار شده است و بهترین 
»مرحوم  کتاب  حسن)ع(  امام  صلح  درباره  کتاب 
آل یاسين« است که مقام معظم رهبری آن را به نام 

"صلح امام حسن)ع(" ترجمه کرده است. 

امروز  سردرگمی های  از  بسیاری  مجمع:  گنجینه 
جامعه ما، هم در سطح خواص و هم در سطح عامه 
امت اسالمی، ناشی از کم رنگ شدن نقش کاربردی 
ابعاد مختلف زندگی بشری  اهل بیت)ع( در  سیره 
است. از جریاناتی که در زندگی امام حسن)ع( رخ   

داد چه درس عبرت هایی می گیریم؟ 
ـ اولين درس عبرت برای ما این است که امت اسالم در 
فتح   کنند که یك  را  پيروزی  قله های  صورتی می تواند 

»رهبر صالح« داشته  باشد که از او اطاعت کند.
باید توجه داشت که تنها، داشتن رهبر صالح دردی را 
درمان نمی کند؛ اميرالمومنين علی)ع( که یك رهبر صالح 
بود می فرماید: "ولكن ال رأی لمن الیطاع" یعنی: وقتی 
شما حرف علی را نمی شنوید علی چه کار کند؟ ملت های 
در حال قيام از مصر گرفته تا تونس و بحرین و یمن باید 
توجه داشته باشند که قيام، فقط سرنگون  کردن دیكتاتور 

نيست بلكه رسيدن به اهداف واال و مهم است.
نكته بعد، مسئله همراهِی با بصيرت و تقواست که نقش 
مهمی در رسيدن به اهداف بلند مدت دارد. به گواهی 
تاریخ، بی حالی و دنياپرستی اردوگاه امام حسن مجتبی)ع( 
ضربه مهلكی به اسالم زد. درست است که امام حسن)ع( 
دوره  مردم  بصيرتی  بی  اثر  بر  ولی  داد  انجام  را  کارش 
سياهی بر شيعه گذشت. معاویه، »خاندان زیاد« را مسلط  
کرد که شيعه را از مخفی  گاه هایش بيرون بكشد و اعدام 
  کند. شب های تاری بر امت اسالم گذشت که همه اینها 
نتيجه دنيا طلبی، بی هدفی و سستی های موجود در جامعه 
اسالمی بود و باید از سيره امام حسن)ع( پند و اندرز  گرفته 

 شود تا بار دیگر آن حوادث تلخ  اتفاق  نيفتد. 
آخرین نكته این است که بایستی دشمن شناسی را به 
عنوان یك اصل در پيروزی، مورد توجه  قرار دهيم و وقتی 
دشمن و توطئه های او شناخته  شد راه مقابله را آسان  

می کند. 

گنجینه مجمع: در آخر اگر در رابطه با خبرگزاری ابنا 
و نشریه گنجینه توصیه یا فرمایشی دارید بفرمایید؟ 
کاماًل  ابنا«  »خبرگزاری  اخبار  َمَساِعيُكم؛  اهلل  َشَكَر  ـ 
تخصصی است؛ یعنی خواننده احساس می کند کامالً در 

فضای آنچه الزم است، قرار می گيرد.
در رابطه با مجله، من کالً معتقدم مجالتی اآلن در کشور 
باید   دارند که تخصصی  باشند. مجله گنجينه  مخاطب  
اوال ارتباطش را با مخاطبينش برقرار کند؛ در حال حاضر 
فكر کنم حدود پانصد، ششصد نفر عضو مجمع عمومی 
نمی بينم.  مجله  این  در  را  اینها  پای  جای  اما  هستند 
باید درگير کرد  را در موضوعات مناسب  آنها  یك جوری 
و ضروری  است که به بخش خارجی مجله بهاء بدهيد. 
در واقع مجله »گنجينه« باید پلی باشد بين ما و مجامع 
اهل بيت عليهم السالم در دنيا و نيز اعضای مجمع عمومی.

گنجینه مجمع: با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار 
دادید.

اخبار ابنا تخصصی 
است یعنی خواننده 
احساس می کند 
کاماًل در فضای 
آنچه الزم است قرار 
می گیرد

قیام ساالر شهیدان 
قبل از آن که قیام 
حسینی باشد قیام 
حسنی بود. 
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گفتمان مجمع

»آیت اهلل شیخ محمدهادی یوسفی غروی« در سال 1327 هجری شمسی در نجف اشرف متولد شد و در سال 1341 شروع به تحصیل 
علوم حوزوی نمود. وی نزد پدرش آیت اهلل حاج میرزا محمود یوسفی غروی)ره( و حضرات آیات امام خمینی، خوئی، سید محمدصادق 

حسینی روحانی و سید کاظم حسینی حائری تحصیل کرد.
وی در زمینه های ادبیات، منطق، فقه، اصول، تاریخ، تفسیر و علوم قرآن و حدیث به تحقیق، تألیف و تدریس در حوزه و دانشگاه پرداخته 
است. کتاب ارزشمند موسوعهًْ التاریخ االسالمي که در چندین جلد منتشر شده است، ارزشمندترین اثر این استاد فرهیخته به شمار می رود.
ایشان همچنین با نهادهای علمی و فرهنگی گوناگونی همکاری داشته و دارد؛ از جمله: عضو شورای کتاب مجمع جهانی اهل بیت)ع(، 
عضو شورای علمی گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، عضو کمیته حوزوی فقه، مبانی حقوق، ادبیات عرب و علوم قرآن و حدیث 
وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، عضو شورای علمی دانشنامه فرهنگ فاطمی، عضو انجمن تاریخ پژوهان کشور، عضو شورای برنامه ریزی 

رشتۀ تخصصی تاریخ اسالم حوزه علمیه قم و عضو مجمع الفکر االسالمي.
تدریس و اشراف بر پایان نامه ها به عنوان استاد مشاور و راهنما در مدرسه عالی دارالشفاء، مدرسه عالی فقه و معارف، مدرسه امام 
خمینی)ره(، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی)ره( و جامعهًْ العلوم االسالمیهًْ از 1370 تاکنون نیز یکی دیگر از اشتغاالت علمی و 

پژوهشی استاد یوسفی غروی است.
مجله گنجینه مجمع به مناسبت برگزاری کنگره سبط النبی االکبر امام حسن مجتبی)ع( گفتگویی با این استاد تاریخ شناس درباره 

شبهاتی که حول سیره آن امام همام وجود دارد انجام داده است.

به کوشش: احمد محبوبی      عکس: سجاد ظاهری
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پاسخ به شبهاتی
درباره سبط النبی األکرب)ص(

در گفتگو با استاد محمد هادی یوسفی غروی

گنجینه مجمع: امام حسن مجتبی)ع( هم اکنون 
چهره ای محبوب نزد قاطبه مسلمانان ـ شیعه و 
سنیـ  است؛ به شکلی که حتی مسلمانان اندونزی 
یا صوفیه آفریقا، مدح ایشان را می خوانند. از سوی 
دیگر آن مصائب را در حیات ایشان داریم. آیا این 

محبوبیت در صدر اسالم هم وجود داشت؟
ـ بسم اهلل الرحمن الرحيم. امام حسن مجتبی)ع( ویژگی 
های مهمی داشتند؛ از جمله اینكه نوه  نبی مكرم)ص( و 
پسر اميرالمؤمنين علی)ع( و فاطمه زهرا)ع( بودند. دیگر 
اینكه احادیث نبوی متعددی درباره شخصيت ایشان صادر 
شده بود. لذا مسلمانان به دو جهت اظهار اشتياق به این 
ــه جهت اینكه یادگار  ــواده پيامبر)ع( می کردند؛ یكی ب ن
پيغمبر)ص( بودند و یادگار دیگری به جز این نوه ها نمانده 
بود. چون از پيامبر)ص( فرزند پسری باقی نمانده است و 
ــخصيت  فرزند دختر هم در حدی که بتواند فراغی از ش
اجتماعی پيغمبر را پر کند نبوده و لذا حسنين منحصراً 
ــد؛ و در جهت دیگر همان  ــوادگان و یادگار پيامبر بودن ن
تأکيدات پيامبر)ص( درباره آنها و فضائلی که حضرت در 
ضمن سخنرانی در باره آنها فرموده بودند. به این احادیث 
غالباً از دیدگاه فضائل و مناقب نگریسته می شود، گرچه 
احياناً داللت حتی عقيدتیـ  کالمی دارد؛ مثالً »الحسن و 
الحسين سيدا شباب أهل الجنهًْ « و »إن حسن و حسين 
سيدا شباب أهل الجنهًْ «؛ که هر دو جور نقل شده است 
ــنت غالباً و  مخصوصاً در جوامع و مجامع حدیثی اهل س
در متون قدیمی بدون الف و الم نقل شده است. مثالً در 
ــق »ابن عساکر« غالباً بدون الف و الم  کتاب تاریخ دمش
است. البته در متن های تاریخی دیگر مثل تاریخ طبری و 

تاریخ کامل ابن اثير هم همينطور است. 
بهرحال در حدیث آمده است »ان الحسن و الحسين سيدا 
شباب اهل الجنهًْ « قویتر و مهمتر از داللت فضيلتی، داللت 
عقيدتی و کالمی آن است. مگر ممكن است کسی سرور 
و سيد ساالر جوانان اهل بهشت باشد و برحق نباشد؟ این 
ــرافتی در دنيا داللت دارد.  در واقع به جنبه فضيلتی و ش

حتی مخصوصاً این نكته دقيق که وقتی که گفته می شود 
ــرور جوانان اهل بهشت، یعنی نه اینكه تا قبل از مرگ  س
برحق باشد؛ بلكه تا آخرین لحظات زندگی اش بر حق بوده 
است و چون تا آخرین لحظات زندگی اش برحق است لذا 
از طرف پروردگار سيد و ساالر جوانان بهشت خواهد بود. 
خواستم به این جنبه عقيدتیـ  کالمی حدیث تذکر داده 

باشم که غالباً مورد غفلت واقع می شود. 
نمونه این جنبه شخصيتی اجتماعی حضرت امام حسن)ع( 
ــن آشكار آن، قضيه استمداد  و نمونه خيلی واضع و روش

اميرالمؤمنين)ع( از اهل عراق به خصوص کوفه است.

گنجینه مجمع: جریان این استمداد چه بود؟
ــوم، »معاویه« طلحه، زبير  بعد از ماجرای قتل خليفه س
و عایشه را به رویارویی با اميرالمؤمنين)ع( برمی انگيخت 
ــوراند و به آنها  و آنها را عليه اميرالمؤمنين علی)ع( می ش
وعده هایی می داد. در نتيجه این اقدامات،  باالخره طلحه 
ــه همسر  و زبير از مكه به مدینه رفتند و در مكه با عایش
پيغمبر)ص( مالقات کردند و اغراض و مقاصدشان یكسو 
شد و به طرف بصره حرکت و جنگ معروف به جمل را برپا 
کردند. اميرالمؤمنين)ع( در مدینه بود و مدینه از نيروهای 
کارآمد کارزار خالی شده بود؛ زیرا در عصر فتوحات، افرادی 

که قابليت فرماندهی و راهنمایی نظامی و سياسی و علمی 
ــتند به عنوان صحابه پيغمبر از مدینه پراکنده شده  داش
ــت جماعت، برخی به عنوان  ــد؛ برخی به عنوان امام بودن
ــرکرده نظامی، برخی به  ــرآن، برخی به عنوان س معلم ق
عنوان امير سياسی به مناطق مختلف رفته بودند، خالصه 
ــده بودند. نيروهای کارزار همين  اکثریت آنان پراکنده ش

امام حسن )ع( محبوبیت 
اجتماعی باالیی در بین 
مسلمانان صدر اسالم داشت  و 
پیش بینی امیرالمؤمنین)ع( برای 
اعزام او به کوفه، پیش بینی 
بسیار متین و به جایی بود. 
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عددی است که در تاریخ مانده است که کمتر از 700 نفر جنگجوی شمشير 
ــر)ص( بودندـ  در رکاب  ــتـ  که عمده آنها از اصحاب و انصار پيغمب ــه دس ب
اميرالمؤمنين )ع( از مدینه به سوی بخش جنوبی عراق یعنی بصره روانه شدند. 
اما اميرالمؤمنين)ع( با این عدد کم نمی توانست با آن اعداد زیادی که اصحاب 
جمل توانسته بودند جمع کنند مقابله کند. مخصوصاً »عبداهلل بن عامر« خاله 
زاده خليفه مقتول، بيت المال بصره را به مكه رساند و در اختيار طلحه، زبير و 

عایشه گذاشت و سرمایه تجهيز این لشكر همان بيت المال بصره شد.
 خوب حاال امير المؤمنين)ع( که محتاج به یاور است چه کند؟ کجا برود؟ 
ــتمداد از  و البته یكی از یاوریابی های که حضرت در ميان راه انجام داد اس
قبيله »بنی طی« یعنی قبيله حاتم طائی بود. حاتم طائی که قبل از اسالم 
ــر او »عدی بن حاتم طائی« که زعيم قبيله  ــرك مرده بود پس در حال ش
ــكریان اسالم به قبيله اش در عهد پيغمبر اکرم)ص( رسيدند  بود وقتی لش
ــام فرار  ــب ظاهر، به نظرش آمد که توان مقاومت ندارد و لذا به ش به حس
کرد. خواهر او »سّفانه« دختر حاتم طائی اسير شد و او را به مدینه بردند 
ــر)ص( او را به عنوان دختر حاتم طائی اکرام و احترام کرد. حتی در  پيغمب
نقل است که پيغمبر ردای خود را درآورد که دختر حاتم طائی روی خاك 
زمين ننشيند. همين اخالق کریمه پيغمبر)ص( موجب جلب او به اسالم 
ــد پيغمبر)ص( او را آزاد کرد. وقتی او به قبيله اش  ــد و چون مسلمان ش ش
برگشت برادرش عدی بن حائم هم از شام به قبيله برگشت و وقتی خواهر 

ــالم  ــن اخالق پيامبر)ص( را برای برادر نقل کرد موجب گرایش او به اس ای
شد. عدی بن حاتم روانه مدینه شد که به دست خود پيغمبر)ص( مسلمان 
ــد، و عدی بن حاتم  ــود. این بار عدی هم از طرف پيغمبر)ص( اکرام ش ش
ــد. عدی در ماجرای جمل وفاداری خودش را به خاندان  ــلمان ش هم مس
پيغمبر)ص( نشان داد و وقتی که خبر به او رسيد که امير المؤمنين)ص( در 
حال روانه شدن به طرف بصره است با آنهایی که توان انتقال از قبيله اش را 

داشتند در رکاب اميرالمؤمنين)ع( حاضر شد.
ــت در مقابل آن اعداد و ارقام زیادی که جمع کرده  اما حضرت باز نمی توانس
ــانی که از مكه تا بصره توانسته بودند  بودند هم از خود بصره و هم از تمام کس
با اموالی که در اختيار داشته بودند به سوی خودشان جذب کنند، مقابله کند. 
باالخره اميرالمؤمنين)ص( ناچار شد از مردم کوفه استمداد کند. شاهد ما اینجا 
ــم »عبداهلل بن عباس«  ــر« و ه ــتر« و هم »عمار یاس بود که هم »مالك اش
فرستادگان اميرالمؤمنين)ع( به کوفه بودند؛ اما آن اثری که فرستادن امام حسن 

مجتبی)ع( ایجاد کرد برای هيچ کدام از آن سه شخصيت نقل نشده است. 
گنجینه مجمع: اهل کوفه چه کسانی بودند؟ 

ــت  ــتر حمدانيان یمنی بودند که اتفاقاً به دس ــل کوفه یمنی ها و بيش ـ اه
اميرالمؤمنين)ع( مسلمان شده بودند یعنی در یمن هم نظير همان وضعيت 
کوفه که سخنان آن سه شخصيت اثری نكرد رخ داد. قبل از اميرالمؤمنين)ع(، 
خالد بن وليد و معاذبن جبل به یمن رفته بودند اما هيچ کدام از آنها آن تأثير 
جذب به اسالم یا جاذبه به اسالم که اميرالمؤمنين)ع( ایجاد کرد را تبعاً ایجاد 
نكرده بودند. اميرالمؤمنين)ع( در ظرف یك نيم روز توانست کل قبيله حمدان 
بزرگ ترین قبایل یمن را به اسالم جذب کند و این اولين فتح بزرگ اسالمی 
غير نظامی یا فتح غير نظامی در یمن بود. اینها از همان روز سنگ اوليه بنای 
محبت و مودت اهل بيت)ع( و به خصوص شخص اميرالمؤمنين علی)ع( را به 
صورت پيشينه و سابقه داشتند. وقتی خبر به اهل کوفه رسيد که امام حسن 
مجتبی )ع( رو به آنها آورده است، یعنی یادگار بزرگ تر پيغمبر اکرم)ص(، امام 
ــن)ع( به سوی آنها آمده است، استقبال عجيبی از ایشان کردند. وصف  حس
دقيقی که »ابن ابی الحدید« از این واقعه تاریخی کرده است انصافاً دیدنی، 
ــت که چگونه تقریباً تمام اهل کوفه روانه دروازه  شنيدنی و تصورکردنی اس
کوفه  به طرف بصره شدند تا هم از امام حسن مجتبی)ع( استقبال کنند و 

هم برای اولين بار به لقای این یادگار پيغمبر)ع( مشرف شوند. 
ــن )ع( محبوبيت اجتماعی باالیی داشت. اگر کسی دنبال این  پس امام حس
سؤال بود که چرا اميرالمؤمنين)ع( آخرش امام حسن مجتبی را فرستاده است؟ 
االن جوابش را دریافت کرد که معلوم می شود پيش بينی اميرالمؤمنين)ع( 

پيش بينی بسيار متين و به جایی بوده است. 
ــجد جامع کوفه در مقابل  ــن مجتبی)ع( با یك سخنرانی در مس امام حس
سخنرانی متضاد »ابوموسی اشعری«، همه مردم را به نفع حضرت علی)ع( 
برای جنگ جمل بسيج کرد. حاال شاهد مقصود مطلب اینجاست: کوفه ای 
ــخصيت هایی از قبيل عبداهلل بن  ــتمداد ش که حتی 10 نفر از آن بر اثر اس
ــه بعضی از این  ــر حرکت نكردندـ  با اینك ــتر و عمار یاس عباس، مالك اش
شخصيت ها مثل عمار یاسر سابقه حكومت بر کوفه را داشت ـ  خطبه امام 
ــن)ع( ده هزار نفر را حرکت داد. این یكی از نمونه های عينی شاخص  حس
و بارز از مكانت اجتماعی امام مجتبی )ع( در ميان مسلمانان ـ نه خصوص 

اهالی کوفهـ  است. 

گنجینه مجمع: با وجود این محبوبیت، شبهاتی در میان عوام الناس 
درباره ایشان وجود دارد؛ مثال می گویند امام حسن 300 زن داشته 

است؟! لطفا در این مورد توضیحی بفرمایید.
ــن مجتبی یك شبهه مشهور قدیمی است و به مقدار  ـ تعدد زوجات امام حس
کافی مطرح شده و پاسخ داده شده است. در فراخوان مقاله همين "کنگره سبط 
ــن مجتبی)ع(" که از طرف مجمع جهانی اهل بيت)ع(  النبی االکبر امام حس
برگزار شد، یكی از عناوین مقاالت همين موضوع شبهات بود و یكی از شبهات 
یا سرآمد این شبهه ها، تعدد زوجات بود. مقاالت متعددی هم به دو زبان عربی 
و فارسی در این زمينه تأليف و فرستاده شد و مورد ارزیابی قرار گرفت و خيلی 

از آنها پذیرفته شده است و در منشورات کنگره منتشر خواهد شد. 
مرحوم شهيد محراب »آیت اهلل سيد اسداهلل مدنی تبریزی« در شب های ماه 

بنی العباس انگیزه توهین 
و تحقیر سادات حسنی 
را داشتند که متأسفانه 
می خواستند از راه توهین 
به حضرت امام حسن 
مجتبی)ع( این را تأمین 
کنند.
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ــرف و در مسجد شيخ انصاری منبر  مبارك رمضان در نجف اش
ــان اینطور طرح ریخته بود که منبرش در  علمائی می رفت. ایش
هر دو شب، مخصوص یكی از معصومين باشد. ایشان در همان 
ــی که این رقم 300 را  منبرها این تذکر را دادند که اولين کس
ذکر کرده است شخصی به نام »ابن عربی«ـ  نه آن محی الدین 
ــهورـ  در کتاب النصوص است. آن شخص حدود  ابن عربی مش
ــته و حالت عارفانه و  نيمه قرن چهارم هجری در بغداد می زیس
صوفيانه ای داشت و شاید هم به همين جهت ازدواج نكرد. وی 
به عنوان سخنران پيش از خطبه جامع منصور در مسجد مرکزی 
بغداد صحبت می کرده است و این مطلب بی پایه را وی در آنجا 
مطرح کرده است. در حالی که هر گزارش که جنبه نقل خبری 
دارد یكی از این دو راه اعتبار را دارد؛ راه اعتبار اول سند آن است 
که سخنگو بگوید من این مطلب را از کی و او از کی شنيده است 
تا به منبع اوليه  برسد و این را اصطالحاً طریق سندی می گویند؛ 
و راه دوم این است که الاقل مصدر را معين کنند و بگویند من 
ــندی ندارم که از شخصی شنيده و من از کسی، تا برسد به  س
اصل صدور روایت، بلكه منبع آن برای من مشخص است که این 
خبر را من از فالن منبع نقل می کنم. اگر یك گزارشی هيچ کدام 
از این دوتا را نداشت نه سند و نه مصدر، در اینصورت اعتبار ندارد 

و نقل این آقای ابن عربی بغدادی از این قبيل است. 

پاسخ دیگر اینكه خب اگر امام حسن)ع( 300 زن داشت پس 
ــاب  ــت؟ به تعبير دیگرروی این حس آثار این 300 زن کجاس
ــترین ائمه)ع( که از نظر تعداد زنان و همسران بشناسيم  بيش
ــد. این تهمت نسبت به هيچ  ــن مجتبی)ع( باش باید امام حس
ــده، حتی نصف و ربع این عدد هم  ــدام از ائمه)ع( دیگر نيام ک
ــت. بنابراین اوالد او علی القاعده باید بيشترین اوالد  نيامده اس
امامی در ميان کل امامان باشند. در صورتی که آنچه معروف و 
مشهور است بيشترین کسی که از نظر نسل سادات اوالد داشته 
است سادات موسوی هستند که اوالد حضرت امام موسی بن 
ــيم امام زاده موسوی است از  جعفر)ع( هستند. هرجا می رس
فرزندان حضرت موسی بن جعفر)ع( است. حداکثر 30 تا 40 
ــده که نصف آنها  ــی بن جعفر)ع( نقل ش فرزند برای امام موس

مذکر و نصف آنها مؤنث بودند. 

گنجینه مجمع: پس تعداد واقعی همسران و فرزندان 
امام مجتبی)ع( چقدر بود؟

ــ مورخان برای اوالد امام حسن مجتبی)ع( بدون هيچ اختالف 
ــر تجاوز نكرده اند. در ذکر نام زنان حضرت نيز احدی  از 15 نف
ــت. اگر 300 تا زن باشد چرا 5 تن از  از 5 نفر تجاوز نكرده اس
آنها شناخته هستند؟ و بقيه هيچ نامی ندارد؟ آیا بقيه »ام ولد« 
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یعنی کنيز بودند؟ کلفت بودند؟ چه بوده اند؟ این قضيه 
این ابهام بزرگ و این عالمت استفهام بزرگ را دارد.

گنجینه مجمع: چه انگیزه ای برای جعل و نشر 
اینگونه مطالب دروغ وجود داشت؟

ــ در حدود نيمه های قرن چهارم هجری یعنی در اوج 
ــی العباس آنان مبتال به قيام های متعددی از  دولت بن
علویان بودند که عمدتاً از سادات بنی الحسن بودند. لذا 
ــادات حسنی را  بنی العباس انگيزه توهين و تحقير س
داشتند که متأسفانه از راه توهين به حضرت امام حسن 
مجتبی)ع( این را می خواستند تأمين کنند. به سادات 
ــن  ــد افتخارتان به جدتان امام حس ــنی می گفتن حس
مجتبی)ع( است در صورتی که امام حسن مجتبی)ع( 
ــت. بنابراین شما هم انگيزه های  چنين و چنان بوده اس
ــه یك پول و  ــما هم می خواهيد ب ــهوانی دارید و ش ش

امكاناتی برسيد! 

چرا  که  است  این  دیگر  شبهه  مجمع:  گنجینه 
حضرت امام حسن)ع( با شخصی به نام ُجعده یا 
َجعده ازدواج می کند که در آینده آن حضرت را 
شهید می کند؟ مگر اصالت خانوادگی برای ازدواج 
شرط نیست؟ چرا امام علی)ع( از خانواده ای برای 
پسر خود عروس انتخاب می کند که آن خانواده 

دشمن پیامبر)ص( بودند؟
ــی بيشتر ُجعده شهرت پيدا کرده در صورتی  ـ  در فارس
ــی مراجعه می کنيد آنها َجعده  که وقتی به منابع ضبط

ــعث بن قيس کندی« بود  ضبط کردند. پدر َجعده »اش
ــده است. نام  ــعث لقب بوده که غالب بر نام ش )البته اش
ــت و واژه اشعث به معنای کسی است  او چيز دیگری اس
که موهای سر انباشته نامنظمی داشته باشد؛ یعنی شبيه 
همين وضعيت موی یمنی ها(. وی عالوه بر اینكه جنگجو 
ــود یا بالعكس به عالوه  ــوده زعيم یا رئيس قبيله هم ب ب
ــت. غالباً این  اینكه رئيس قبيله بود جنگجو هم بوده اس
دو صفت با هم بوده است. یعنی غالباً یعنی زعامت قبيله 
ــخص اواخر  ای با زعامت جنگی اُلفت می خورد. این ش
حيات پيغمبر اکرم به مدینه آمد و مسلمان شد و در صدد 
ــخصيتی در اسالم باز کند و لذا  این برآمد که جاپای ش
ــب کرد.  هرجوری بود خود را به پيغمبر اکرم)ص( منتس
این را تاریخ طبری صریحاً می گوید: که اشعث بن قيس 
خواهر 30 ساله لوچی داشت و این را به عقد پيغمبر)ص( 
درآورد. از اینجا قسمت عمده جواب به دست می آید که 
ــن پيغمبر)ص( در وقت  ــی سؤال کند که س ممكن کس
ــصت گذشته بود، وقتی که رحلت کردند 63  وفات، از ش
سال داشتند. بنابراین یك مرد 63 ساله چه انگيزه ای دارد 
ــعث ابن قيس خواهر خودش را بر حضرت  زمانی که اش
عرضه کند حضرت بپذیرد؟ جواب این است که این نشانه 
اخالق حضرت است که کسی اگر هدیه ای به آن حضرت 
عرضه می کرد قبول می کردند. حتی در جمله ای منسوب 
به حضرت )ص( آمده است که »ال یرد االکرام اال الحمار« 

کسی هدیه و احترامی را رد نمی کند مگر درازگوش.   
ــتند به  ــرم)ص( اینچنين اخالقی داش پس پيغمبر اک
ویژه اگر این پيشكش، پيشكش ناموسی باشد. پيغمبر 
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ــت که پيش کش و هدیه  ــرم)ص( به خصوص عنایات به این جهت داش اک
ــنهاد دهنده تبعات اجتماعی نامناسب  ــی را رد نكند، زیرا برای پيش ناموس
داشت. و من اصرارم از نظر تاریخی بر همين است. ابوبكر بعد از وفات حضرت 
خدیجه دخترش عایشه با اینكه کم سن و سال بود یعنی هفت سال داشت 
با اصرار به پيغمبر اکرم)ص( عرضه کرد و چون او به تعبير خودمان این نقطه 
ضعف پيغمبر)ص( را به دست آورده بود به عنوان یك عربی که آشنا با اخالق 
پيغمبر بود از این فرصت استفاده کرد و دخترش را به پيامبر)ص( عرضه کرد.
ــوهر حفصه مسلمان  ولی ازدواج پيغمبر)ص( با حفصه در اثر این بود که ش
ــده بود و در جنگ در رکاب پيامبر)ص( شهيد شد. از آن طرف عمر روی  ش
حساب بيت واحدی و یگانگی با ابوبكر بر ابوبكر اصرار داشت که او حفصه را 
ــهادت شوهرش بگيرد. در حضور پيغمبر)ص( سر و صدا بلند شد.  بعد از ش
حتی سنی ها نقل کرده اند که شأن نزول آیه » ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
النبي« به همين مناسبت است. وقتی ابوبكر نپذیرفت و رد کرد عمر ناراحت 
شد که تو با این رد خود خواسته ای به من توهين کنی! پيغمبر)ص( واسطه 
صلح این دو شد و فرمود: »انشاء اهلل یكی بهتر از ابوبكر او را می گيرد.« که 

این کنایه ای به خودشان بود. 
ــن مجتبی)ع(  نظير این در کوفه برای اميرالمؤمنين)ع( پيش آمد. امام حس
قبل از اینكه به کوفه برود در مدینه »شاه زنان« خواهر »شهربانو« نصيب 
ــده بود. در اثر اینكه یزگرد ساسانی از مدائن تيسفون گریخته بود و در  او ش
ــان رفت چون راه خراسان دورترین راه از  ــهرهای ایران به طرف راه خراس ش
فتوحات مسلمانان عرب بود. در ميان راه هم یاور طلبی می کرد. مسلمان ها 
با او در آنجا درگير شدند و ظاهراً خانوادش هم با وی بود. لشكرش تار و مار 
ــد و خودش هم به ناچار به آسيابانی پناه برد و به عقلش نرسيده بود که  ش
جواهرات پادشاهی خود را پنهان کند و مثالً خيال می کرد اگر با جواهراتش 
باشد، ایرانيان بيشتر او را می پذیرند و احترام می گذارند. اتفاقاً همين موجب 
شد آن آسيابان به او بيشتر طمع کرد و دید که این همه زحمت می کشد با 
یك شب این همه جواهرات را می تواند مالك شود و لذا او را حاال یا سر برید یا 
شكم درید و دخترانش هم به دست مسلمانان اسير شدند و به مدینه فرستاده 
ــدند. گویا این در انتهای شش سال اول نيمه اول حكومت عثمان بود که  ش
مسلمانان هنوز سر به شورش بلند نكرده بود و اوائل نيمسال دوم که سر به 
شورشی مسلمانان شروع شد گویا به نظر خليفه عثمان رسيده که شاید این 
دوتا خواهر را به این دوتا برادر حسنين )ع( بدهدـ  این در حد مظنه تحليل 
سياسی ـ موجب حق السكوت بشود تا اینها پناهگاه متمردین عليه خليفه 
ــده و هم صدا و هم داستان با آنان نشوند. این در خبر معتبری در عيون  نش
ــت. عرضم اینجاست در همان خبر در  ــيخ صدوق آمده اس اخبار الرضای ش
ادامه خبر امام رضا )ع( می فرماید: وقتی که حضرات یعنی اميرالمؤمنين)ع( 
و حسنين به جنگ جمل رفتند در بصره بودند که خبر رسيد در همان روزی 
که اتفاقاً اميرالمؤمنين )ع( نيمه ماه جمادی االولی که بصره را فتح کرد پيك 
ــادی از مدینه سر رسيد البته پيك شادی به یك معنا و پيك غم و اندوه  ش
ــت که  ــادی و غم را با هم داش ــود گفت به معنای دیگر. پيك، ش هم می ش
ــر داد که وضع حمل هر دو خواهر در زمان متقاربی صورت گرفت و هر  خب
دو سر نفاس از دنيا رفتند با این فرق که همسر امام حسن مجتبی)ع( قبل 
از زایمان و همسر امام حسين)ع( شهربانو مادر امام زین العابدین )ع( بعد از 
زایمان امام زین العابدین )ع( از دنيا رفت. لذا یك نكته دقيقی در زندگانی امام 

زین العابدین وجود دارد که مراسم اجرای سنت مولود اذان گفتن در گوش 
راست و اقامه گفتن در گوش چپ اینها نسبت به سایر ائمه نقل شده است و 
مخصوصاً نسبت به حسنين )ع( که جدشان پيغمبر)ص( انجام داد اما نسبت 
به امام زین العابدین)ع( و وجه آن این است که نه امير المؤمنين )ع( در مدینه 
در وقت والدت بوده نه پدرشان امام حسين )ع( و نه عمویشان امام حسن)ع(. 

شخصيت نامدار نام آوری هم نبوده که ذکر شود. 
بهر حال اشعث بن قيس وقتی خواهراش را به عقد پيغمبر)ص( درآورد و از 
مدینه به یمن برگشت خبر به او رسيد که پيغمبر)ص( از دنيا رحلت کرده 
است. یعنی وقتی در حال تجهيز خواهرش بود که او را به مدینه بفرستد خبر 
رسيد که پيغمبر)ص( از دنيا رحلت کرده است. عجيب اینكه وی پس از این 
خبر سر به شورش و تمرد از اسالم برداشت و مرتد شد! در جنگ مسلمانان 

با اشعث، نيروهای وی تار و مار شدند و خود او دستگير و به مدینه برده شد. 
خليفه اول برای جلب قلوب یمنی های کندی که یكی از قبایل بزرگ یمن 
بودند نه تنها حد ارتداد را بر اشعث جاری نكرد بلكه او را آزاد کرد و خواهرش 
ــعث در طرف زنانه اهميت داده نشده  ــل اش را نيز به ازدواج او درآورد. به نس
است؛ اما پسرانش که در کوفه با حضرت مسلم و در کربال با امام حسين)ع( 

جنگيدند فرزندان خواهر ابوبكر بودند. 
ــعث بن قيس را خليفه سوم به آذربایجان فرستاده بود. اميرالمؤمنين)ع(  اش
ــد در صدد بود قبایل یمن را به طرف  وقتی برای جنگ صفين آماده می ش
خود جذب کند در برابر قبایلی که معاویه به طرف خود جذب کرده بود. لذا 
ــعث بن قيس را خواست. اما او مردد شده بود! حتی در  اميرالمؤمنين)ع( اش
تاریخ بصراحت وجود دارد که اشعث کنفرانسی گرفت که رأی و مشورت کند 
ببيند رأی اکثر قبيله اش با علی)ع( است یا با معاویه؟ با عراق است یا با شام؟ 
یك عده ای با سوابق محبت عامی که از اميرالمؤمنين)ع( در یمن پيدا شده 
بود شدیداً در مقابل اشعث ایستادند. لذا او فهميد هوا پس است و نمی تواند 
علی)ع( و معاویه را یكسان بداند یا معاویه را ترجيح بدهد؛ فلذا ناچار شد به 
ــت که متمایل به  ــان می دهد از همين قبيل اس کوفه برود. اما ته دل او نش

ارتداد باشد نه متمایل به پيغمبر)ص( و اميرالمؤمنين)ع(. 
ــی که یك خطایی کرده است و از  ــعث در کوفه مترصد جبران بود. کس اش
طرف دیگر کمبود شخصيت اجتماعی دارد می خواهد یك جوری در جلوی 
چشم شخصيت اجتماعی خود را جبران کند. و جبران کردن به این بود که 
نسبت به پيغمبر)ص( به دنبال جا پای اجتماعی بود که خواهرش را به عقد 
پيغمبر)ص( درآورد در عصر خليفه اول بالعكس خواهر خليفه را گرفت. این 

ائمه اطهار)ع( مأمور 
نبودند که به علم غیب 
خود عمل کنند؛ بلکه 
مأمور بودند به حسب 
ظاهر عمل بکنند. حتی 
قرآن اشاره ای به این 
معنا را دارد که به صورت 
دستوری به پیغمبر)ص( 
می فرمود »قل َولَْو ُکنُت 
أَْعَلُم الَْغْیَب اَلْسَتْکَثْرُت ِمَن 
وُء« ِنَي السُّ الَْخْیِر َوَما َمسَّ
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ــوم شخصيت یابی اجتماعی شد. این مطلب  دفعه در کوفه در صدد قدم س
به عنوان یك منبع در کتاب تذکرهًْ الخواص سبط ابن الجوزی متوفای 665 
هجری یعنی نيمه های قرن 7 هجری آمده است. او هم از کتاب ابن ابی الدنيا 
ــل کرده که اميرالمؤمنين)ص( برای امام  ــؤرخ قرن اوائل قرن 4 هجری نق م
حسن )ع( دختر یك شيخ قبيله محترم را خواستگاری کرده بود اما انگار که 
این بنده خدا خيلی زیرك نبود و مقداری سست بود. بين راه که این داشت 
به خانه بر می گشت که زنان را خبر کند که اميرالمؤمنين)ع( دختر ما را برای 
ــت اشعث از وی احوال پرسی کرد و او  ــن)ع( خواستگاری کرده اس امام حس
هم لو داد یا افتخار کرد که مثالً اميرالمؤمنين)ع( دختر مرا خواستگاری کرده 
است. اشعث بن قيس نيمه سخن رها کرد و سریع خود را به اميرالمؤمنين)ع( 
رساند و زبان گله گشود که حاال ما چه عيبی پيدا کرده ایم که شما برای امام 
حسن)ع( رفتيد سراغ دختر فالنی؟ این در واقع مشمول همان قاعده قبلی 
ــد یعنی دختر خود را به صورت هدیه ناموسی خدمت اميرالمؤمنين)ع(  ش
ــن)ع( پيشنهاد کرد. اميرالمؤمنين)ع( هم به پيروی از اخالق  برای امام حس

پيغمبر)ص( رد نكرد تا به او توهين نشود.

امام  و  علی)ع(  حضرت  چرا  که  است  این  سؤال  مجمع:  گنجینه 
حسن)ع( به علم غیب عمل نکردند؟

ــ ائمه اطهار)ع( مأمور نبودند که به علم غيب خود عمل کنند؛ بلكه مأمور 
بودند به حسب ظاهر عمل بكنند. حتی قرآن اشاره ای به این معنا دارد و به 
صورت دستوری به پيغمبر)ص( فرمود »قل َولَْو ُکنُت أَْعلَُم الَْغْيَب اَلْسَتْكَثْرُت 
وُء«. آیه به طور ضمنی می خواهد بفهماند اگر بنا بود  ِنَي السُّ ِمَن الَْخْيِر َوَما َمسَّ
به علم غيب عمل بكنم حاال قطع از این که محدوده علم غيبشان چه مقدار 
است؟ آیا آنقدر وسيع است که به تمام جزئيات آینده مطلع اند یا بالخره یك 
ــيع باشد فرض  محدودیتی دارد؟ قطع نظر از آن بحث، فرض می کنيم وس
می کنيم شامل این موارد باشد اما آیه اشاره می کند که من اگر قرار بود به 
ــم عمل کنم هرچه خير بود به طرف خودم جذب می کردم و مثاًل  علم غيب
ــر بود از خودم دفع می کردم و به عنوان مثال در جنگ اُحد ضربه  هرچه ش
70 شمشير را نمی خوردم. بنابراین بنا نبوده است ائمه)ع( به علم غيب خود 

عمل کنند بلكه بنا بوده به حسب ظاهر عمل کنند.
ــته از این، تمام سؤاالت از این قبيل یك جواب کلی که دارد این است  گذش
که: غالباً ما امثال اشعث بن قيس را با تمام بدی ها و معایبی که در انتهای 
عمرش ردیف شده و برای او فهرست بندی گردیده است در نظر می گيریم؛ 

غافل از اینكه این ارقام در آن وقت ظاهر نشده بود و ظهوری پيدا نكرده بود.
ــن مجتبی)ع(  ــد و امام حس ــن مجتبی)ع( بچه دار نش ــده از امام حس جع
ــد. فلذا معاویه هم به عنوان یك  ــات دیگر گرفت که از آنها بچه دار ش زوج
زیرك شخصيت شناس اجتماعی که سطح درصد ایمان و معرفت اشعث را 
ــد و به قياس او فرزندان او تربيت شده های او هستند به تطميع او  می شناس
پرداخت. حتی متهم است به دست داشتن در قتل اميرالمؤمنين )ع(. حجر 
بن عدی کندی در شب ضربت خوردن اميرالمؤمنين)ع( وقتی وارد مسجد 
ــد به عنوان دو زعيم قبيله کنده، یك طرف قبایل کنده اشعث ابن قيس  ش
ــای حجر بن عدی کندی.  ــق، و یك طرف زعيم مؤمن آق ــت زعيم مناف اس
اینكه دشمنان و مخالفان تشيع با حجر خوب نيستند به همين جهت است. 
می روند قبر حجر را اینطوری نبش قبر می کنند. حجر بن عدی دید و شنيد 
اشعث به ابن ملجم می گوید و تشویق می کند او را که صبح االن در می آید 
ــو را مفتضح می کند. یعنی تا تاریكی ادامه دارد کارت را بكن. فلذا حجر  و ت
می گوید: ای شيطان تو شریك قتل علی هستی و می فهمد که اشاره اش به 
ــت. چون ظاهراً حجر اخبار قلبی را اخبار رویاروی اميرالمؤمنين)ع( با  چيس
عبدالرحمان ابن ملجم را شنيده بود. صحيحش ُملِجم است نه ُملَجم. ُملَجم 
یعنی لگام بسته. لگام بسته یعنی حيوان اما هيچ عربی اسم پسرش را ُملَجم 
به معنی حيوان نمی گذارد. ُملِجم به معنی اسب سوار که لگام به حيوان می 
بندد است.چون این نكات ریزی است که غالباً خالف معروف و مشهور است 
لذا تذکر می دهم. عرضم این است حجر بن عدی که این اخبار شنيده بود 
که امير المؤمنين)ع( به ابن ملجم گفته که تو مرا می کشی فلذا فهميد وقتی 

اشعث به او می گوید »زود برس« اشاره اش به چيست. 
پس این شخصيت را معاویه به مقدار کافی شناسایی کرده است. اصالً کسی 
ــاند اشعث  ــر نيزه کردن ها را به نتيجه رس که فتنه حيله گری، قرآن بر س
ــعث نبود این حيله معاویه اصالً کارگر نمی شد و حنای معاویه رنگ  اگر اش
ــه مروان ابن حكم که  ــه عالوه از طریق عامل خود در مدین ــت. و ب نمی گرف
ــت)ع( را دل دارد، داماد خليفه  ــمنی اهل بي خودش هم به مقدار کافی دش
سوم عثمان است و در جنگ جمل شمشير به روی اميرالمؤمنين)ع( کشيده 
و اميرالمؤمنين)ع( او را به منت گذاشته و او را رها کرده و باالخره هيچ زمينه 
ــبت به اهل بيت)ع( و اميرالمؤمنين ندارد لذا معاویه به  ایمانی و محبتی نس
مروان بن حكم دستور می دهد و او جعده را برای این کار به مقدار کافی می 
پزد، با آن وعده هایی که معاویه داده بود زهر را از این طریق وارد می کنند و 
امام حسن مجتبی)ع( را شهيد می کنند تقریباً شهادت امام حسن مجتبی)ع( 
به وسيله زهر جعده از طریق مروان و معاویه را احدی از مورخين انكار نكرده 
است و تقریباً یك امر متسالم عليه است. مگر کسانی مثل »ابن تيميه« که 

خيلی متعصب باشند.

گنجینه مجمع: با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.

در فراخوان مقاله کنگره 
سبط النبی االکبر امام حسن 
مجتبی)ع( که از طرف مجمع 
جهانی اهل بیت)ع( برگزار 
می شود، یکی از عناوین مقاالت 
همین موضوع شبهات بود
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از دیدگاه
مراجع و اندیشمندان



دیدار  با علما

آیت الله صافی گلپایگانی در دیدار ستاد کنگره سبط النبی)ص(؛

بايد مقام علم و حلم امام حسن)ع( 
را شناخته و به جهانيان بشناسانيم

ــالم والمسلمين محمدحسن اختری«  در ابتداي این دیدار »حجت اإلس
دبيرکل مجمع جهاني اهل بيت عليهم السالم، به ارائه گزارشی از برنامه 
ــزرگ پيامبر اعظم)ص( و  ــر آن ـ جایزه ب ــاي مجمع و دو برنامه اخي ه

کنگره سبط النبی)ص( ـ پرداخت.
در ادامه آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی ضمن تبریك اعياد ماه شعبان المعظم 
بخصوص ميالد حضرت بقيهًْ اهلل)عج( اظهار داشتند: بنده از شما عزیزان تشّكر و 
ــاء اهلل همگان از برکات این اعياد شریفه استفاده نموده و  قدرداني مي کنم و انش

توفيقات بيشتري در خدمت به اسالم و پيشرفت مقاصد دین به دست آوریم.
ــاره به اهميت احياي امر اهل بيت عليهم السالم بيان داشتند:  ــان با اش ایش
وظيفه ما این است و غير از این نيست که به اعالي کلمه اسالم و احياي امر 
اهل بيت عليهم السالم اهتمام داشته باشيم. اصالً هدف وجودي ما این است 
ــف احيا و تعظيم امر اهل بيت عصمت و طهارت عليهم  ــه عمر خود را وق ک
السالم کنيم و لحظه اي در این امر کوتاهي نورزیم که سعادت و خوشبختي 

دنيا و آخرت مردم در آن است.
این مرجع تقليد شيعيان در قسمت دیگري از بيانات خود با اشاره به اهتمام 
ــبت به ترویج عقائد و مكتب هاي باطل خود افزودند: آنها عقائد  دیگران نس
ــرف بودجه هاي کالن مادي تبليغ و ترویج مي کنند اما  ــل خود را با ص باط
متأسفانه ما که مكتب حق و داراي معارف غني دیني هستيم اینگونه اهتمام 

نداریم و نسبت به این امر کوتاهي مي شود.
ــان کردند: اگر مقداری از بودجه هایي که براي اموري مانند  ایشان خاطرنش

ــود و براي  ــالمي در آنها رعایت نمي ش ورزش و مراکزي که ارزش هاي اس
ــتندـ  بلكه در بعض اوقات به عفت عمومي  مملكت و جامعه هم مفيد نيس
ــاني ضربه مي زنندـ  صرف مي شود، براي ترویج معارف  جامعه و کرامت انس
ــود، چه اتفاق بزرگي مي افتد. متأسفانه کوتاه آمده ایم. ما که  دین هزینه ش
ادعایمان این است که جمهوري اسالمي تشكيل داده ایم باید از همه بيشتر 

به ترویج معارف اسالم توجه کنيم.
آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی تأکيد کردند: همه شيعيان اهل بيت عليهم 
السالم بخصوص مسئوالن باید به این امر اهتمام داشته باشند و نگذارند که 
ترویج امر اهل بيت عليهم السالم بواسطه کمبود امور مادي، کمرنگ و ضعيف 
شود. بنده هم در حد توان خودم حاضرم خدمت کنم و در این امر مقّدس، 

حتي حاضرم جان خود را فدا کنم.
ایشان با توّجه به بدبيني برخي از مذاهب نسبت به مكتب تشّيع درباره کم 
توجهي به شخصيت پيامبر صلي اهلل عليه و آله فرمودند: متأسفانه این تصّور 
باطل پدید آمده است که شيعه به شخصيت آن حضرت رسول اکرم صلي اهلل 
عليه و آله توجهي ندارد و در ترویج سنت هاي ایشان کوتاهي مي کند. باید 
تالش کنيم چنين تصّور باطلي از بين برود و همگان بدانند که شيعه، شخص 
پيامبر گرامي اسالم را اول شخصيت اسالم مي داند و آثار دانشمندان شيعه 

که درباره آن حضرت نوشته شده است همه بيانگر این امر است.
مرجع تقليد شيعيان در بخش دیگري از سخنان خود با اشاره به ابعاد عظيم 
شخصيت امام حسن مجتبي عليه السالم فرمودند: عنواني که براي این برنامه 
بزرگ انتخاب کرده اید باعث افتخار است. شخصيت امام حسن مجتبي عليه 
السالم، شخصيتي بي نظير در پيشرفت اسالم و هدایت مردم بود که مقبوليت 
ــبب حفظ امر والیت و دین شد. لذا باید ابعاد مهم  آن حضرت بين مردم، س

اعضاي ستاد کنگره سبط النبي االکبر امام حسن مجتبی)ع( 
صبح روز 19 خرداد 1393 با »حضرت آيت اهلل العظمي 

صافي گلپايگاني« ديدار و گفتگو کردند.
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شخصيتي و مكارم اخالقي آن امام بزرگوار بررسي و 
ویژگي هاي آن حضرت براي مردم بازگو شود.

ــاره به مقبوليت شخصيت امام حسن  ایشان با اش
مجتبي عليه السالم در بين دانشمندان و موّرخان 
اهل سّنت فرمودند: آن حضرت در بين اهل سّنت از 
جایگاه ویژه اي برخوردار است و کتاب هاي زیادي 
ــمندان اهل سّنت درباره شخصيت آن  به قلم دانش
ــته شده است. همچنين شاعراني از  امام همام نوش
اهل سّنت درباره مقام علمي و اخالقي آن حضرت 
اشعار زیادي را سروده اند؛ از جمله در کتاب روضهًْ 
ــاعران اهل سّنت با  ــعاري را از یكي از ش الصفا، اش

مضامين بسيار باال نقل نموده است.
معظم له سپس برخی از ابيات شعر مذکور را برای 

حاضران قرائت کردند:
اگــر عـمــري بيـارایــم سـخــن را

نشـاید نظـم من نعت حســن را
سخـن گيـرم که جـز دّر عدن نيست

سزاي وصف اخالق حسن نيست
کمـالـش گـر چـه نـزد ماست ظاهـر

زبـان مـا ز وصـف اوسـت قاصـر
دو گيتي را وجودش زیب و زین است

نظيـر او اگر گوئي حسيـن است
آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی افزودند: همانگونه 
که این شاعر گفته است، نقش امام حسن مجتبي 
ــرفت مقاصد اسالم همطراز  ــالم در پيش عليه الس
نقش حضرت سيدالشهدا عليه السالم است و این را 
نباید فراموش کرد. حقير هم در اشعاري که سروده 
ــرده ام: »گرچه به تعظيم  ــاره ک ام به این نكته اش
ــين  هر چه بگویند بجا و رواست؛  دین ز  مقام حس
فداکاري او زنده است  پيشرو و سيد اهل عبا است؛ 
حلم حسن نيز در احياء دین نقش عظيمش نه کم 
از کربال است«؛ باید مقام علم و حلم آن حضرت را 

شناخته و به جهانيان بشناسانيم.
ــن قدرداني از  ــدار ضم ــان این دی ــان در پای ایش
ــزرگ از خداوند  ــن همایش ب ــدگان ای برگزارکنن
متعال براي آنها توفيقات بيشتر و توجهات خاصه 
حضرت ولي عصر عجل اهلل تعالي فرجه الشریف را 

مسألت نمودند.

يکی از مراجع عظام تقلید جهان تشیع از فعالیت های مجمع جهانی اهل بیت)ع( و برگزاری 
کنگره بین المللی سبط النبی االکبر امام حسن مجتبی)ع( ابراز خرسندی کردند.

»حضرت آیت اهلل العظمی وحيد خراسانی« در دیدار دبيرکل مجمع جهانی اهل بيت)ع( و مدیران 
مجمع با ایشان، با تأکيد بر اهميت وافر پرداختن به ابعاد مختلف شخصيت امام حسن مجتبی)ع(، 
ــده است را  ــنت درباره عظمت آن حضرت وارد ش ــيعه و اهل س دو حدیث نبوی که از دو طریق ش

بيان کردند.
ــندی دارد که »شيخ انصاری« با آن سند بر خالف اصالهًْ  ــان با این مقدمه که حدیث اول، س ایش
االحتياط فتوا می دهد، روایت را قرائت کردند که: "... فليس من ملك مقرب وال نبي مرسل إال وهو 
یسأل اهلل تعالی أن یزور الحسين عليه السالم ففوج یهبط وفوج یصعد"، و توضيح دادند: هيچ فرشته 
مقرب و هيچ پيامبری نيست مگر اینكه یك حاجت دارد و آن حاجت این است که خداوند به او اذن 
دهد که برود به زیارت امام حسين)ع(. حال، این امام حسين)ع( با این مقام، خود به زیارت قبر امام 

حسن)ع( می رفت؛ پس ببينيد که حضرت امام مجتبی)ع( چه مقامی دارد.
این استاد عالی حوزه علميه قم سپس روایتی از منابع اهل سنت را قرائت کرده و گفتند: عامه مطلقاً 
به سند صحيح نقل کردند که پيامبر اکرم)ص( درباره امام مجتبی)ع( فرمودند: "إّن ابنی هذا سيد".

آیت اهلل وحيد خراسانی توضيح دادند: پيغمبر)ص( با این بيان، سيادت مطلقه و مطلق السيادهًْ را به 
امام حسن داد. این دو روایت از شيعه و سنی، عظمت سبط اکبر نبی)ص( را نشان می دهد.

ایشان با تأکيد بر اینكه کارهای مجمع از جهت کّمی و نيز از جهت کيفی کارهای خيلی عظيمی است، به 
مدیران مجمع جهانی اهل بيت)ع( توصيه کردند: خدمات فرهنگی و تبليغی مجمع به همه اهل بيت)ع( 

توسعه پيدا کند و تمام معصومين)ع( به جهانيان شناخته شوند؛ زیرا هر چه هست در نزد آنهاست.
ــانی  همچنين دولت جمهوری اسالمی را موظف به حمایت از اینگونه برنامه  آیت اهلل وحيد خراس
ــتند و فرمودند: ببينيد که عربستان چگونه برای تبليغ وهابيت هزینه می کند. آنها باطل  ها دانس
هستند اما باید ببينيم در دنيایشان چه می کنند. دولت ما هم وظيفه دارد از کارهای مجمع جهانی 

اهل بيت)ع( حمایت کند.

آیت الله وحید خراسانی در دیدار ستاد کنگره سبط النبی)ص(؛

دولت موظف است از برنامه های مجمع 
جهانی اهل بیت)ع( حامیت کند
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آیت الله نوری همدانی در دیدار ستاد کنگره سبط النبی)ص(؛

برگزاری کنگره ای در مورد امام حسن)ع( 
کار بسیار مقدس و تاثیرگذاری است

ــنه معنویت است. جریان ها و رخدادها به  ــان فرمودند: دنيای امروز تش ایش
گونه ای است که همه انسان ها را خسته کرده است چون جهان معاصر همه 
ــر به آن محتاج است معنویت است و  ــت و آنچه که بش بر محور مادیات اس

معنویت در فرهنگ اهل بيت)ع( وجود دارد.
ــان کردند: اگر امروز بتوانيم فرهنگ اهل  ــيعيان خاطر نش مرجع تقليد ش
ــان دهيم قدم بسيار مهمی در ایجاد شناخت، امنيت  بيت)ع( را به دنيا نش
ــته ایم. برای نمونه اگر بتوانيم صحيفه سجادیه را با ابزار و  و معنویت برداش
وسائلی که در دنياست درست به دنيا ارائه کنيم کار بسيار مهمی را انجام 

داده ایم.
ایشان با بيان اینكه همه انسان ها به خدا توجه دارند ادامه دادند: همه فرقه ها و 
نحله ها در اعماق دل و در فطرت خود به آفریننده توجه دارند امام صادق)ع( 
به ابن ابی العوجاء فرمود: آیا تو مصنوع هستی یا غير مصنوع؟ ابی ابی العوجاء 

می گوید: امام صادق)ع( از من سؤالی کرد که نتوانستم جواب دهم.
آیت اهلل نوری همدانی در بيان عظمت نعمت های خدا گفتند: در بدن انسان 
ــكل درآمده است و روح نيز  ــان به این ش ــت که انس ابزاری به کار رفته اس
ــگفتی های خاص خود را دارد. خود انسان، نمی تواند انسان را خلق کند  ش
صانعی وجود دارد که انسان را خلق کرده است و آثار علم، قدرت و حكمت در 

کل اعضاء و دستگاههای انسان نمایان است. پس انسان نمی تواند در وجدان 
خود منكر خدا باشد.

ایشان خطاب به مسئولين مجمع جهانی اهل بيت)ع( اظهار داشتند: کار شما 
بسيار مقدس و مهم است. شما می خواهيد فرهنگ اهل بيت)ع( را به دنيا نشان 
دهيد دنيا تشنه فرهنگ اهل بيت)ع( است و باید بتوانيد واقعيت ها را به مردم 
ــام را با ابزار دوربين می شود به مخاطب نشان داد ولی  ــان دهيد. اجس دنيا نش

شگفتی ها، ظرایف و خصوصيات معارف اهل بيت)ع( قابل تجسيم نيست.
ــاره به اهميت برگزاری کنگره بين المللی  ــيعيان با اش این مرجع تقليد ش
سبط النبی)ص( و پرداختن به شخصيت و زمانه امام حسن)ع( افزودند: امام 
حسن)ع( مظلوم ترین ائمه)ع( است؛ چون در زمانی زعامت را بر عهده گرفتند 
که مردم از جنگ خسته شده بودند و تحمل مشكالت در راه حق را نداشتند. 
ــخ  حضرت علی)ع( مردم کوفه را دائم به جهاد دعوت می کرد ولی آنها پاس

مثبت نمی دادند.
ــان افزودند: معاویه از خستگی مردم استفاده کرد و آنها را از اطراف امام  ایش
ــالم انجام داد و  ــاخت و جنایات زیادی برای محو اس ــن)ع( پراکنده س حس

وضعيت برای امام حسن)ع( و مومنان واقعی خيلی سخت شد.
ــرائيل و تكفيری ها  آیت اهلل نوری همدانی تاکيد کردند: جنایات آمریكا، اس
ــه را از قبر در  ــت. امروزه تكفيری ها جنازه صحاب ــادآور جنایات معاویه اس ی

می آورند خون کشته ها را مكيده و جگرهایشان را می خورند.
ــاره به اینكه به خاطر محدودیت ها، از امام حسن)ع(  ــان در پایان با اش ایش
ــبت به سایر ائمه)ع( کمترین حدیث نقل شده است، در ادامه گفتند: ما  نس
ــخن بگویيم؛ بلكه باید سراغ ظالم هم برویم و  نباید فقط در مورد مظلوم س

علل و اسباب را بررسی کنيم.

»آيت اهلل العظمی نوری همدانی« يکی از مراجع تقلید 
شیعیان در ديدار با مسئولین برگزاری

کنگره بین المللی سبط النبی)ص( که پیش از ظهر روز 
سه شنبه 13 خرداد 1393 در دفتر معظم له برگزار شد، 

اظهار داشتند: برگزاری اين کنگره کار بسیار مقدس و 
تاثیرگذار است.
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آیت الله علوی گرگانی در دیدار ستاد کنگره سبط النبی)ص(؛

برگزاری کنگره سبط النبی)ع( حرکت 
بسیار مفیدی است

ــن)ع( خيلی چهره  ــرت امام حس ــد: در ميان ائمه)ع( حض ــان فرمودن ایش
مظلومانه ای دارد یعنی شناختی که نسبت به ساحت ایشان داریم کم است 
ــده است و ما به واقعيت و ُکنه شخصيت  و پرده ها و حجاب ها کنار زده نش
آن حضرت نمی توانيم برسيم؛ ولی تا حدی که به شناخت این وجود مبارك 

مربوط باشد باید تالش کنيم.
این مرجع تقليد شيعيان جنبه علميت امام حسن)ع( را یكی از ویژگی های 
ایشان معرفی کردند و ادامه دادند: جنبه اعلميت امام حسن)ع( را باید از پدر 
ــان به دست بياوریم؛ وقتی می بينيم حضرت علی)ع( در جواب  و برادر ایش
ــائل، امام حسن)ع(  را پيشقدم می کنند، نشاندهنده این است که امام  مس
حسن)ع( شخصيت باالیی داشته است که مثل اميرالمؤمنين)ع( با بودن امام 

حسين)ع( ایشان را مقدم می کردند.
ایشان در بيان روایتی در اعليمت امام حسن)ع( عنوان کردند: در جلسه ای که 
امام حسن)ع( و امام حسين)ع(  در محضر حضرت علی)ع(  حضور داشتند، 
اميرالمومنين)ع( مسئله ای را مطرح فرمودند که چه فاصله ای بين ایمان و 
یقين وجود دارد؟ امام حسن)ع(  و امام حسين)ع(  جواب ندادند، امام علی)ع( 
امام حسن)ع( را مورد خطاب قرار داده و سؤال را از ایشان پرسيدند. اینكه امام 
حسين)ع( جواب ندادند  از باب احترام برادر بزرگتر بود و اینكه امام علی)ع(، 

امام حسن)ع( را خطاب قرار می دهد نشاندهنده اولویت امام حسن)ع( است. 
و همين طور هم بود در موارد متعدد گاهی افراد از امام حسين)ع( مسئله ای 
را می پرسيدند ولی ایشان به امام حسن)ع( ارجاع می دادند و می گفتند امروز 

زمام امور دست برادر است.
ــن)ع( در جواب حضرت علی)ع(  ــت اهلل علوی گرگانی افزودند: امام حس آی
ــت که گوش بشنود و دل تصدیق کند ولی  فرمودند ایمان عبارت از این اس
ــت که چشم ببيند و قلب تصدیق کند و در روایتی دیگر آمده  یقين این اس
است که امام حسن)ع( در مورد یقين فرمودند اگر چشم ببيند و دل تصدیق 

کند و از آن بتوانی استدالل کنی به چيزی که از وی غائب هستی.
ایشان با بيان اینكه یكی از وظایف امامت هدایت مردم است در ادامه گفتند: امام 
حسن)ع( در زمان امامت خود با امام حسين)ع( در عرفات بودند. امام حسين)ع( 
روزه بود ولی امام حسن)ع( روزه نگرفته بود. سال بعد که امام حسين)ع( امام 
بود در عرفات روزه نگرفت. مردم از امام حسين)ع( پرسيدند که چرا شما سال 
ــما روزه نگرفته اید؟ امام  ــال ش ــن روزه نبود و امس قبل روزه بودید و امام حس
حسين)ع( فرمودند اینكه سال قبل امام حسن)ع( روزه نگرفت به خاطر منصب 
امامت بود و ایشان می خواستند عمال نشان دهند که مردم نباید تصور کنند در 

این روز حتما باید روزه گرفته شود و روزه گرفتن امروز الزم نيست.
ــن)ع( و امام حسين)ع( با این  مرجع تقليد شيعيان تأکيد کردند: امام حس
عمل با گفتار و کردار خود به دنبال تعليم و تعلم مردم بودند و به این وسيله 
می خواستند مردم را مؤدب به آداب اسالمی کنند و انتظار ما از همایش ها 
این است که حاالت و کيفيت و رفتار ائمه)ع( را بتوانيد به مردم نشان دهيد تا 

درس باشد و ما هم زندگی خودمان را بر این منوال قرار دهيم.
ایشان در پایان از دست اندرکاران کنگره سبط النبی)ص( تقدیر و تشكر کردند.

 »حضرت آيت اهلل العظمی علوی گرگانی« از مراجع تقلید 
شیعیان يک شنبه 25 خرداد 1393 در ديدار با مسئوالن 

برگزاری کنگره بین المللی سبط النبی)ص( در دفتر معظم 
له اظهار داشتند: برگزاری اين همايش حرکت بسیار 
مفیدی است و ارزش اين حرکت از جهاتی شايد از 

بعضی حرکت ها بیشتر باشد.
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آیت الله یزدی در دیدار ستاد کنگره سبط النبی)ص(؛

راجع به امام مجتبی)ع( و امامین عسکریین)ع( 
کار علمی کمی انجام شده است

مسئوالن برگزاری کنگره بين المللی سبط النبی االکبر امام حسن مجتبی)ع( 
با »آیت اهلل محمد یزدی« در قم دیدار و گفتگو کردند.

ــپاس از اقدامات مجمع جهانی اهل بيت)ع( در راستای معرفی  ــان با س ایش
ــيره اجتماعی و سياسی  پيامبر)ص( و اهل بيت)ع( به جهانيان، بر تبيين س

امام حسن مجتبی)ع( تأکيد کرد.
نایب ریيس مجلس خبرگان رهبری اقامه حكومت را یكی از اهداف معصومين 

دانست و گفت: امام حسن)ع( نيز به دنبال تأسيس حكومت بودند.
ــيس حكومت نيز توضيح  آیت اهلل یزدی درباره هدف امام مجتبی)ع( از تأس

داد: ایشان می خواستند با تأسيس حكومت، اسالم اصيل را حفظ کنند.
رئيس شورای عالی جامعه مدرسين حوزه علميه قم ترجمه و انتشار بخش 
ــاله"ـ  از رهبر معظم انقالب اسالمیـ  را به  ــان 250 س هایی از کتاب "انس

مسؤولين مجمع پيشنهاد کرد.
ــان 250 ساله" که درباره مسير و مقصد زندگی مجاهدانه ائمه  کتاب "انس
ــود و نگاهی کل گرا به  ــت یك فراتحليِل تاریخی محسوب می ش اطهار اس
زندگی هریك از معصومين دارد؛ که با توجه به بستر تاریخی دوره مربوطه و 
در راستای مقصود واحدی که همه این بزرگواران دنبال می کردند ارائه شده 

است. بنا بر محتوای این اثر ارزشمند، همه معصومانـ  از پيامبر تا امام حسن 
عسكری)ع(ـ  در واقع مانند یك انسان بودند که وظيفه رهبری امت را با توجه 
به شرایط و اقتضائات گوناگون انجام دادند. بخش مهمی از این کتاب مربوط 

به دوران امام حسن مجتبی)ع( است.
ــی اهل بيت)ع( با نهادهای  ــت اهلل یزدی همچنين همكاری مجمع جهان آی
تحقيقاتی دیگر را خواستار شد و گفت:  یكی از این مراکز، "مؤسسه پيام امام 
هادی)ع(" است که تحت مدیریت »حجت االسالم رفيعی پور« تحقيقات 

خوبی درباره ائمه اطهار)ع( دارد.
ایشان با اشاره به اینكه راجع به امام هادی)ع( و امام حسن عسكری)ع( هم 
کم کار شده است، از مجمع خواست تا کنگره های علمی درباره آنان را نيز 

در دستور کار خود قرار دهد.
ــين در پایان از دبيرکل و مدیران مجمع  ــورای عالی جامعه مدرس رئيس ش
ــه هيأت رئيسه جامعه  جهانی اهل بيت)ع( دعوت کرد تا با حضور در جلس
مدرسين، گزارش جامعی از فعاليت های گسترده مجمع به علماء و اساتيد 

ارائه دهند.
پيش از سخنان آیت اهلل یزدی، آقایان »اختری«، »لك زایی« و »حسينی 
عارف« گزارشی از فعاليت های مجمعـ  از جمله جشنواره جایزه بزرگ پيامبر 

اعظم)ص( و کنگره سبط النبی)ص(ـ  ارائه دادند.
ــع در حال ترجمه  ــن دیدار ضمن اعالم اینكه مجم ــرکل مجمع در ای دبي
"انسان 250 ساله" به زبانهای مختلف است اعالم آمادگی کرد که نسبت 
به ترجمه کتاب "محمد فی القرآن والقرآن فی محمد" اثر آیت اهلل یزدی 

اقدام نماید.

استاد عالی حوزه علمیه قم با تأکید بر اينکه امام 
حسن)ع( نیز مانند پیامبر اکرم)ص( و امیرالمؤمنین)ع( به 
دنبال تأسیس حکومت بودند تا اسالم اصیل را حفظ کنند 

گفت: راجع به امام هادی)ع( و امام حسن عسکری)ع( 
هم کم کار شده است و بايد کنگره های علمی درباره آنان 

برگزار شود.
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آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری:

کنگره سبط النبی باید افراد را به سیره 
زندگی امام حسن)ع( نزدیک تر کند

ــيد هاشم حسينی بوشهری« خاطرنشان کرد: یكی از مواردی  »آیت اهلل س
که در زندگی معصومين )ع( مشاهده می شود تغيير رویكرد آن ها در شرایط 
و دوره های مختلف زندگی است، ما نيز باید در همين مسير حرکت کنيم 
و برای ارائه آموزه های دینی و تبليغ آن، از روش هایی استفاده کنيم که بر 

اساس شرایط زمان و نيازها جوامع باشد.
ــينی بوشهری بيان داشت: کسی می تواند امام حسن)ع( را به  آیت اهلل حس
عنوان الگوی معرفتی، اخالقی و انسانی معرفی کند که صفات حضرت را در 
ــد، بنابر این برای چنين کار  ــان باش خود متجلی کرده و عامل به کالم ایش
ــته و در درجه بعد خودشان  بزرگی عوامل این کنگره ابتدا باید اخالص داش

عامل به فرامين حضرت مجتبی)ع( باشند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به این که یكی از بارزترین ویژگی های 
ــرد: کریم بودن ابعاد  ــان بود، تصریح ک ــن مجتبی)ع( کرامت ایش امام حس
ــت نمی آید، هرکس به  ــش مال و ثروت به دس مختلفی دارد و تنها با بخش
ــته باشد، حتی  ــبت به دیگران کرامت داش روش های مختلف می تواند نس
ــردن، تكریم و ادب به دیگران  ــالم ک همين لبخند، برخورد صحيح، ابتدا س

کرامت هستند.
ــت: در این کنگره باید اتفاقی بيافتد که پس از برگزاری آن  وی عنوان داش
حداقل افرادی که در آن حضور پيدا می کنند عالقه مند شوند و سعی کنند 

خود را به سيره زندگی امام حسن)ع( نزدیك تر کنند.
آیت اهلل حسينی بوشهری افزود: در بين مردم جهان امروز یك گمشده اصلی 
وجود دارد و آن هم دین است. زمانی که انسان ها از همه مسائل مادی خسته 
می شوند به مباحث دینی، مذهبی و معرفتی روی آورند تا به آرامش برسند، 
ــان نسبت به  ــير نيز به این موضوع توجه می کنند که تكليفش در این مس
خداوند متعال چيست؟ بنابراین این کنگره می تواند یك بُعد تبليغی وسيعی 

داشته باشد که باید از همه ظرفيت های آن استفاده کرد
ــت: باید برای گنگره امام حسن)ع(  ــور ابراز داش مدیر حوزه های علميه کش
برنامه هایی تدوین شود که عالوه بر معرفی، جنبه تربيتی و تأثيرگذاری باالیی 
داشته باشد، همچنين خوب است به مسئله انتظار نيز اشاره ای شود تا همگان 
نسبت به حضرت صاحب األمر)عج( و مسئله ظهور دیدگاه روشنی پيدا کنند.
ــن مجتبی)ع( اشاره کرد و گفت: کسانی  وی در ادامه به حدیثی از امام حس
ــوند، نتيجه طبيعی اش این است که خوف آخرت  ــته می ش که به دنيا وابس
ــا بيرون می رود و چنان در این عرصه تاخت و تاز می کنند که  از دل آن ه
ــانه ای را در این رابطه  ــبت به آخرت ندارند و هيچ نش گویی هيچ باوری نس

قبول ندارند.
عضو هيات رئيسه جامعه مدرسين بيان داشت: کسی که اعتقادش را نسبت 
به آخرت از دست بدهد دیگر دلش شكسته نمی شود، به فكر فرو نمی رود و 

کاری برای آخرتش نمی کند و در واقع بنده دنيا می شود.
آیت اهلل حسينی بوشهری تأکيد کرد: کسانی که حرص و آزشان به دنيا زیاد 
شده و لذات شهوات دنيایی برایشان جاذبه پيدا می کند، با آخرت فاصله پيدا 

می کنند و برخالف ميل باطنی شان به مطلوب دنيایی هم نمی رسند.

مدير حوزه های علمیه درباره کنگره بین المللی سبط النبی)ص(  
اظهار داشت:  برگزاری اينگونه کنگره ها عالوه بر معرفی اين 

شخصیت ارزشمند الهی در سطح جهانی، فرصتی برای بررسی 
سیره و سبک زندگی و الگو برداری از منش اهل بیت)ع( است.
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استاد حسین انصاریان:

با برگزاری این کنگره، كمرتين دينامن را 
نسبت به امام مجتبی)ع( اداء می كنیم

ــلمين استاد حاج شيخ حسين انصاریان« سخنران  »حجت االسالم والمس
ــبط النبي)ع( را  ــنواره س ــم بود که آغاز به کار کنگره و جش اصلي این مراس

اقدامي بسيار مهم و شادي آفرین خواند.
وي با اشاره به دغدغه خود درباره تبليغ معارف امام حسن مجتبي)ع( گفت: 
"من از نزدیك به 20 سال قبل در فكر بودم که حداقل در ماه مبارك رمضان 
و ایام والدت حضرت مجتبي)ع( تا جایي که امكان دارد نام مبارك ایشان را 

به خانواده  هایي که خيلي با مسجد و منبر سر و کار ندارند انتقال بدهم".
شيخ حسين انصاریان سپس به توضيح طرحي که براي دستيابي به منظور 
باال اجرا کرد پرداخت و گفت: "خداوند به من توفيق داد کاري را در تهران 
ــتانها هم اجرا شد  پایه گذاري کردم که پس از تهران در بعضي از مراکز اس
ــان رایگان در روزهاي 14 و 15  ــمندي بود و آن هم »اهداء ن و تبليغ ارزش
ماه مبارك رمضان در نانوایي  ها به مردم« بود. در این طرح، افراد نيكوکاري 
پخت 2 روز نانوایي را مي خرند و هنگامي که مردم براي تهيه نان به نانوایي 
ــود دارد که اعالم  ــود بلكه تابلویي وج ــي آیند از آنها پول گرفته نمي ش م
ــما امروز ميهمان کریم اهل بيت)ع( هستيد. این کار در بسياري  مي کند ش
ــتاهاي اطراف آن آنقدر فراگير شد  ــهرها انجام شد و در شيراز و روس از ش
ــد  ــت ش که حتي پول اضافه آمد. این کار در قزوین تبدیل به خيرات گوش
ــتار 2 روز قصابي ها را خریدند و به عنوان امام  و تعدادي از نيكوکاران کش
ــپس در سالهاي بعد جزوه اي هم به نام »امام  مجتبي)ع( به مردم دادند. س

حسن مجتبي)ع( را بهتر بشناسيم« نوشتم که در ضمن این طرح، به مردم 
اهداء شد".

ــالمي در بيان آثار این کار اظهار داشت: "ما آثار مهمي از  این اندیشمند اس
ــاني که نان مي خریدند خود اینها در  این کار دیدیم، از جمله اینكه اوالً کس
ــدند و کار را گسترده تر کردند. ثانياً بعضي از  ــال هاي بعد باني این کار ش س
صاحبان مغازه  مي گفتند خانم هاي بد حجاب وقتي تابلو را مي دیدند اشكشان 
جاري مي شد و حتي مي گفتند ما پاك نيستيم و نباید لقمه امام حسن)ع( را 

بخوریم. برخي هم حجاب را درست مي کردند".
ــندیده مذکور با برگزاري کنگره و جشنواره  وي سپس به مقایسه اقدام پس
سبط النبي امام حسن مجتبي)ع( پرداخت و گفت: "اما آن کار با تمام برکات 
و محاسنش، با برکات کنگره عظيمي که هم اکنون در حال آغاز است قابل 
مقایسه نيست. آثار این کاري که شما مي خواهيد انجام دهيد قابل مقایسه با 

آثار دو روز نان و گوشت دادن به مردم نخواهد بود".
ریيس مؤسسه دارالمعارف افزود: " اگر خداوند توفيق بدهد و این نهادهایي 
که مي خواهند این کنگره را برگزار کنند در کارشان موفق شوند، ما کمترین 
دینمان را نسبت به امام مجتبي)ع( اداء کرده ایم. ایشان فقط با یك وصيتش 
نبوت همه انبياء و امامت همه امامان را حفظ کرد و نگذاشت چراغ هدایت 
ــش نبود و آن  ــرت مجتبي)ع( در دفن بدن ــود. اگر وصيت حض خاموش ش
ــد تمام فرزندان اهل بيت را مي کشتند و نور هدایت را  درگيري ایجاد مي ش
خاموش مي کردند اما وصيت حضرت مجتبي)ع( و پيشگيري وي باعث شد 

که اسالم به ما برسد".
حجت االسالم انصاریان سپس روایتي از امام مجتبي)ع( را از کتاب "وسائل  
الشيعهًْ" قرائت کرد که: » إن احسن الحسن الخلق الحسن؛ زیباترین زیبایي ها 

عصر روز جمعه 15 مرداد 1391 و همزمان با شب 
میالد کريم اهل بیت امام حسن مجتبي)ع( و طي جشن 
باشکوهي، "دبیرخانه کنگره بین المللی سبط النبی االکبر 

امام حسن مجتبي)ع(" رسماً آغاز به کار کرد.
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ــت« و در توضيح آن گفت: "یعني کسي که در او حسد  ــنه اس اخالق حس
ــد، تلخي در چهره او نباشد،  ــد، ریا نباشد، بخل نباشد، بدگماني نباش نباش
شيرین باشد، وقتي از کنار افراد برود دل مردم براي او تنگ شود و ... چنين 
فردي که داراي این اخالق حسنه است داراي زیباترین زیبایي هاست. خود 

امام مجتبي)ع( این اخالق را به طور کامل و جامع داشتند. ".
وي اضافه کرد: "پيامبر اکرم)ص( هم فرمود: »إن اقربكم مني مجلساً یوم 
القيامهًْ احسنكم اخالقاً ؛ نزدیكترین افراد شما در قيامت به من دارندگان 
ــاز و روزه و عمره  ــود آنهایي که نم ــتند« پيامبر نفرم ــنه هس اخالق حس
ــود آنها که اخالق خوبي دارند  ــتري دارند به من نزدیك اند بلكه فرم بيش
ــتند. در روایت دیگري هم داریم که پيامبر درباره یك  به من نزدیك هس
ــار قبر  صحابي جليل القدر که در منزل بداخالق بود فرمود که گرفتار فش
ــر هم در آخرت نجات پيدا کنند بعد  ــت. بنابراین آدمهاي کج خلق اگ اس
از همه نجات پيدا مي کنند. لذا نباید کسي در کنار آدم، دلگير باشد مگر 

آنكه پاي حقي در ميان باشد".
استاد انصاریان اخالق خوب را برتر از تمامي فضایل انساني دانست و شرکت 
کنندگان در مراسم را به اخالق نيك در برخورد با خانواده و مردم فرا خواند 
ــار اميدواري کرد که همه در تبليغ و عمل به معارف الهي و  ــان اظه و در پای

دستورات دیني موفق باشند.
ــخنان »حجت االسالم والمسلمين اختري« دبيرکل مجمع جهاني اهل  س
بيت)ع( و »حجت االسالم سيد محمدباقر علم الهدي« دبير اجرایي کنگره 
ــن مجتبي)ع( از دیگر بخش هاي این مراسم  ــبط النبی االکبر امام حس س
ــي از اهداف و برنامه هاي کنگره بين المللي و جشنواره سبط  بود که گزارش

النبي)ع( ارائه کردند.
ــيله "گروه ليلهًْ القدر"، شعر خواني به وسيله »صابر  ــيح به وس اجراي تواش
ــاني«، مدیحه سرایي با نواي »حاج مرتضي طاهري« و قرائت قرآن و  خراس
اذان با صداي زیباي »حاج کریم منصوري« از دیگر بخش هاي این جشن 

بزرگ بود.
در پایان مراسم و پس از اقامه نماز مغرب و عشاء، حاضران بر خوان کرم کریم 

اهل بيت)ع( ميهمان شدند و روزه خود را افطار کردند.
همچنين در این مراسم، صدها نسخه از شصت و چهارمين شماره ماهنامه 
گنجينه مجمعـ  که ویژه روز ميالد امام حسن مجتبي)ع( منتشر شد و حاوي 
اطالعات اوليه درباره کنگره بين المللی سبط النبی)ص( نيز بودـ  بين شرکت 
ــيه مراسم نيز بيش از  ــن بزرگ توزیع گردید. در حاش کنندگان در این جش
40 عنوان کتاب که به صورت اختصاصي به موضوعات مرتبط با امام حسن 
مجتبي)ع( پرداخته اند به نمایش گذاشته شد. این کتابها در پایان مراسم به 
"بخش مطالعاتي امام حسن مجتبي)ع(" در کتابخانه و حوزه علميه قاسم بن 
الحسن)ع( منتقل گردید و به عنوان منبع مطالعاتی در دسترس عالقمندان 

به شرکت در کنگره قرار گرفت.

آیت الله باریک بین:

عالوه بر کنگره علمی باید 
از هرن هم استفاده کنیم

»آیت اهلل هادی باریك بين« در گفتگو با خبرنگار شبستان در قزوین بيان 
کرد: باید بدانيم که ما هر چه داریم به برکت همين ائمه معصومين )ع( است 

و باید سيره و روش زندگی آنها الگوی ما در زندگی قرار گيرد.
ــتان قزوین با اشاره به برگزاری کنگره بين المللی   نماینده ولی فقيه در اس
ــت اندرکاران این کنگره  ــبط النبی امام حسن مجتبی)ع( افزود: کار دس س
ــمند بسيار باارزش و گرانبها است و کمترین وظيفه ما شيعيان نسبت  ارزش
به اهل بيت)ع( است. برگزاری این قبيل مراسم و برنامه ها برای شناساندن 
شخصيت رفيع حضرات معصومين از جمله امام حسن مجتبی )ع( به جهانيان 

بسيار مهم است.
ــه اطهار)ع( تصریح کرد: ما باید از آن  ــا تأکيد بر لزوم الگوگيری از ائم  وی ب
بزرگواران الگو بگيریم و آن زمان اعمال و رفتار ما خود بزرگترین معرف برای 
شخصيت امامان ما خواهد شد به طوری که خود آن بزرگواران به ما فرموده 
اند مردم را به غير زبانتان دعوت به اسالم کنيد؛ یعنی با اعمال و رفتار باید 

این کار صورت گيرد.
ــتفاده از   آیت اهلل باریك بين افزود: البته در کنار برگزاری این کنگره ها، اس
امكانات روز نظير ساخت فيلم و سریال نيز می تواند در این حوزه موثر باشد.
ــت اندرکاران آن  ــد: بنده از برگزاری این کنگره و دس وی در پایان یادآور ش

قدردانی کرده و برای همه این عزیزان آرزوی موفقيت و سعادت دارم.

نماينده ولی فقیه در استان قزوين گفت:
ما بايد از ائمه معصومین الگو بگیريم و آن زمان اعمال و 
رفتار ما خود بزرگترين معرف برای شخصیت امامان ما 

خواهد شد.
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استــاد ساجدی:

علت پذیرفنت صلح رشایط دوران 
امام حسن )ع( است

»حجت االسالم والمسلمين ساجدی« گفت: به نظر می رسد، امروزه معرفی 
ــخصيت ائمه معصومين )ع( و به طور خاص امام  کردن همه جانبه ابعاد ش

حسن مجتبی )ع( از جهات متعددی ضرورت دارد.
ــالمی  ــه داد: اولين جنبه این نياز در جهت معرفی الگوی موفق اس وی ادام
به جوانان است و دومين جنبه از جهت پاسخگویی به شبهاتی که در سایه 

حضور و الگوپذیری از معصومين )ع( مطرح می شود.

معصومین )ع( فرا انسان نیستند، انسان هایی برتر هستند
این استاد حوزه تصریح کرد: برخی تالش می کنند تا معصومين)ع( را چنان 
ــانی و در نتيجه غير قابل الگو برداری برای مردم  باال ببرند تا آنها را فرا انس
ــان انسان های برتری هستند که باید در تمام  معرفی کنند و حال آنكه ایش

ساحت های زندگی از آنها الگو گرفت.
وی ادامه داد: ما حقيقتا برای تحقق سبك زندگی اسالمی نياز داریم که هر 
یك از معصومين )ع( را متناسب با شرایط زمانی خودشان تعریف کنيم چرا 
ــب با مقتضيات زمان تالش های  ــان در زمان حيات خویش متناس که ایش

مفيدی در جهت گسترش فرهنگ اسالم انجام داده اند.
ــگ، صلح و یا خفقان(  ــدام از ائمه در هر زمان )جن ــت: اگر به هر ک وی گف
توجه کنيم، درك می کنيم که ایشان برای اشاعه فرهنگ اسالم با توجه به 
مقتضيات دوران خود چه تالش های ارزشمندی انجام داده و چه مرارت ها و 

سختی هایی متحمل شده اند.
ــاجدی با توجه به نامگذاری سال جدید به نام سال "اقتصاد و فرهنگ با  س
عزم ملی و مدیریت جهادی"خاطرنشان کرد: اگر بخواهيم در سال فرهنگ 
حرکتی را به سمت فرهنگ اسالمی داشته باشيم باید این فرهنگ را با توجه 

به ائمه )ع( برجسته سازیم.
ــگ اضافه کرد: نباید  ــتفاده از موضوع فرهن ــن اس وی با تاکيد بر لزوم حس
ــا احيانا به برخی آداب  ــئله را صرفا به لهجه های اقوام مختلف و ی ــن مس ای
ــوم محدود کرد بلكه برای دینی سازی فرهنگ به معنای واقعی کلمه  و رس
ــویم چون موضوع تالش برای درونی سازی  باید راهكارهای جامعی جویا ش

فرهنگ می باشد.

معصومین)ع( دین را تحمیل نمی کنند، راه هدایت را به انسان نشان 
می دهند

ــه امام خمينی )ره( گفت: امروزه عده ای وظيفه  عضو هيئت علمی مؤسس
ــترش فرهنگ اسالمی فراموش کرده اند و آن را به  معصومين )ع( را در گس

معنای تحميل دین بر مردم تلقی می کنند.
وی ادامه داد: عده ای چنين تلقی دارند و این در حالی است که ائمه کارشان 
تحميل دین نبوده بلكه وظيفه و رسالت ایشان ارائه راه هدایت و جلوگيری از 

گرفتاری انسان ها در سراشيبی سقوط و حرکت به سوی جهنم است.
این محقق و پژوهشگر حوزوی تصریح کرد: عوامل بيرونی متعددی در دنيای 
امروز وجود دارد که انسان را به جهنم می برد و ائمه )ع( نيز کارشان این بود 
که مردم را نسبت به این خطرات آگاه کرده و در مسير الهی هدایت کنند که 

باید در دنيای پر مخاطره امروز هم از این روش الگو گرفت.

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(
باتاکید بر لزوم کسب شناخت صحیح از معصومین )ع( گفت: 
بايد شرايط دوران امام حسن )ع( و علت پذيرفتن صلح بیان 

شود.

به کوشش: خبرگزاری شبستان      عکس: سجاد ظاهری
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شناخت جوانان از معصومین )ع( تقلیدی است
وی با تاکيد بر نياز فراوان به برجسته سازی شخصيت ائمه اطهار و مخصوصا امام 
حسن مجتبی)ع( گفت: این موضوع با هدف ارائه شناختی صحيح از این بزرگان 
باید در جامعه پياده شود چرا که مخصوصا جوانان ما برداشت صحيحی از ایشان 

ندارند و اکثرا این مسئله به صورت تقليدی از والدین کسب می شود.
دکتر ساجدی تصریح کرد: پس این نياز به برجسته سازی ویژگی ها و ابعاد 
ــخصيت امامان معصوم )ع( جدی است تا جوانان ما در سایه این  مختلف ش

تعاليم شناخت صحيحی از ایشان کسب کنند.
وی افزود: این شناخت کم در حالی است که معصومين )ع( و از جمله امام 
ــن )ع( وجودی جذاب و با ویژگی ها، خلقيات و سجایای فراوان و نيك  حس
داشتند که درك آنها باعث می شود تا به ایشان از سر عشق و دوستی گرایش 

پيدا کنيم و سعی کنيم آنها الگوی زندگيمان باشند.

اگر اهل بیت )ع( درست معرفی شوند، دنیا شیفته آنها می شود
ــان درست معرفی شوند نه تنها  ــگاه گفت: اگر ایش ــتاد حوزه و دانش این اس
ــنن و حتی پيروان دیگر آیين ها در  ــيعيان بلكه در بين اهل تس در ميان ش
سراسر دنيا هم محبانی بيش از پيش خواهند یافت که شيفته اخالق و رفتار 

معصومين )ع( باشند.
وی با اشاره به راهكارهای پيش رو در این خصوص خاطرنشان کرد: معرفی 
جذاب و برجسته سازی زیبایی های زندگی و رفتار فردی و اجتماعی از همين 
راهكارهاست که با توجه به نقش ایشان در فرهنگ سازی دینی اجرای این 

راهكارها گام های استواری هم در گسترش فرهنگ اسالمی است.
ــن استفاده از  ــازی با حس ــاجدی با تاکيد بر لزوم الگوس ــالم س حجت االس
ــيدن به این هدف  ــای معصومين )ع( برای جوانان گفت: برای رس ویژگی ه
باید به دنبال درونی سازی این فرهنگ در نهادهای مختلف جامعه از جمله 

مدارس، ادارات، نهادهای و مراکز مختلف و دانشگاه ها باشيم.
وی در ادامه خطاب به برگزارکنندگان کنگره بين المللی سبط النبی االکبر 
امام حسن مجتبی)ع( افزود: در این کنگره باید بجای تكرار یك سری مطالب 
ــده از ابوابی که بيان می شود به طور خاص  ــته تا کنون بيان ش که از گذش

محورهایی مورد بحث قرار گيرد.
ــاب ها گفت: بيان نقش ائمه )ع( در تبيين  ــاره به تعدادی از این ب وی با اش
ــالمی، نقش ایشان در درونی سازی و گسترش دین اسالم، بيان  فرهنگ اس
ــت؟، بيان زیبایی ها و  ــه اصال منظور از فرهنگ دینی چيس ــن موضوع ک ای
ــت که بيان آنها نقش  ــان و ... از جمله این موارد اس جذابيت های رفتار ایش
بسزایی در گرایش مردم اعم از مسلمان و غير مسلمان به سمت این شخصيت 

های برجسته دارد.
عضو هيئت علمی مؤسسه امام خمينی )ره( ادامه داد: مورد دیگر پاسخگویی 
ــت که با هدف فاصله گرفتن از ائمه و مخصوصا امام حسن  ــبهاتی اس به ش

مجتبی )ع( مطرح می شود و باید در این باب هم گفتگو کرد.

شرایط دوران امام حسن )ع( و علت پذیرفتن صلح بررسی شود
وی با اشاره به شرایط دوران امام حسن )ع( تصریح کرد: باید به شرایط خاص 
آن دوران و اینكه چرا ایشان صلح را پذیرفته و وارد جنگ نشدند را همراه با 
اشاره به تفاوت های آن دوران با زمان های دیگر و اقتضائات دوران حيات امام 

حسن )ع( برای افكار عمومی و مخصوصا نسل جوان بيان شود.
ــالم ساجدی در پایان گفت: پژوهشگران ما باید بررسی کنند و  حجت االس
ــن مجتبی )ع( برای ترویج دین  رنج هایی که ائمه )ع( و مخصوصا امام حس
متحمل شده و تا آخرین لحظات عمر شریفشان به دنبال تحقق این آرمان ها 
بوده اند را بازگو کنند تا افكار عمومی به شكل صحيح با این شخصيت های 

الهی آشنا شوند.

معصومین )ع( فرا انسان نیستند، 
انسان هایی برتر هستند. برخی ها 
تالش می کنند تا معصومین )ع( را 
چنان باال ببرند تا آنها را فرا انسانی 
و در نتیجه غیر قابل الگو برداری 
برای مردم معرفی کنند و حال آنکه 
ایشان انسان های برتری هستند که 
باید در تمام ساحت های زندگی از 
آنها الگو گرفت
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حجت االسالم واملسلمین محسن غرویان:

سیره و سنت امام حسن)ع( در متام 
مسائل روز جامعه قابل استفاده است

ــالم والمسلمين محسن غرویان« افزود: با توجه به اینكه نسل  »حجت االس
ــنایی  ــود که قطعا آش ــد جوان روز به روز به پيكره جامعه اضافه می ش جدی
کافی با ائمه و سيره و سنت امامان معصوم ندارند، این وظيفه حوزه و مراکز 
فرهنگی است تا با برگزاری همایش و کنگره هایی در سطح بين المللی در 
زمينه های مختلف فرهنگی و دینی مسير آشنایی ائمه معصومين)ع( را برای 

جوانان فراهم کنند.
ــؤاالت مطرح در بين جوانان امروز در  ــاره به لزوم پاسخگویی به س وی با اش
باب ائمه )ع( گفت: بسياری از وقایع زمان ما با وقایع زمان ائمه )ع( مشابهت 
دارد و برگزاری این کنگره و همایشها سبب می شود در مسائل روز سياسی و 

اجتماعی جوانان به پاسخ سواالت خود دست پيدا کنند.
وی با تاکيد بر اینكه برگزاری این گونه کنگره های بين المللی زمينه را برای 
ــت جوانان در مقابل مناسبات روز جامعه فراهم می کند  موضع گيری درس
گفت: باید با استفاده از سيره امامان به ویژه امام حسن مجتبی)ع( که کنگره 

ــان برگزار می شود زمينه  ــبط النبی)ع( با موضوع شخصيت شناسی ایش س
آشنایی بيشتر جوانان با ائمه معصومين)ع( را فراهم سازیم.

این استاد حوزه و دانشگاه یادآور شد: جهان کنونی در حال حاضراز شناخت کافی 
ــبت به ائمه معصومين)ع( برخوردار نبوده و نيست و می طلبد دستگاههای  نس
ــرده و ترجمه کتب  فرهنگی و دینی با ارائه نرم افزارهای جامع، کتاب، لوح فش
ائمه )ع( به زبانهای زنده و مختلف دنيا این رهبران علوم فكری، سياسی، اخالقی، 

اجتماعی و اندیشه های ناب الهی را به جهانيان معرفی کنند.
ــه داد: معرفی ائمه  ــی جامعهًْ المصطفی)ص( العالميهًْ ادام عضو هئيت علم
ــنایی بيشتر آنها نسبت به  ــبب آش معصومين)ع( به جوامع مختلف دنيا س
فرهنگ ناب تشيع و آئين مكتب اهل بيت)ع( می شود. اگر بتوانيم در برگزاری 
این گونه کنگره و همایش های بين المللی از تاریخ نویسان، اندیشمندان و 
ــندگان فاخر دیگر کشورها نيز دعوت کنيم قطعاً گام مؤثر و خوبی در  نویس

معرفی ائمه معصومين)ع( در جامعه جهانی برداشته ایم.
ــن مجتبی)ع( دارای چنان  ــالم غرویان در پایان گفت: امام حس حجت االس
شخصيتی اثر گذارو سياسی در زمان خود بوده اند که در عصر و جامعه کنونی 
ــيره و سنت ایشان در تمام مسائل روز جامعه بهره الزم را برد  می توان از س
ــت بتوانيم به اهداف سازنده و اثرگذار خود در باب معرفی سيره و  و اميد اس
سنت ائمه معصومين بویژه امام حسن مجتبی)ع( در این کنگره بين المللی 

دست پيدا کنيم.

عضو هیئت علمی جامعهًْ المصطفی)ص( العالمیهًْ برگزاری 
کنگره ای بین المللی با موضوع امام حسن مجتبی)ع( را 

برای تبیین شخصیت اين امام بزرگوار مناسب دانست و 
گفت: نسل جوان امروز در جامعه کنونی نیاز دارد تا با سیر 

و سلوک ائمه معصومین)ع( آشنا شده و در مسیر تکامل 
خود و زندگی از اين ستارگان الگوبرداری کند.
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از دیدگاه
مسؤوالن و مجریان



گفتمان مجمع

ريیس کنگره سبط النبی األکبر امام حسن مجتبی)ع( گفت:
مراسم افتتاحیه اين کنگره صبح روز يکشنبه اول تیرماه 1393 و مراسم 
برگزار  اجالس سران  در سالن  تیرماه  دوم  دوشنبه  روز  اختتامیـه عصر 

می شود.
در آستانه برگزاری کنگره بين المللی سبط النبی االکبر امام حسن مجتبی)ع(   ، 
نشست خبری این کنگره صبح روز شنبه 24 خرداد 1393 در مجمع جهانی 

اهل بيت)ع( در تهران برگزار شد. 

سخنان رییس کنگره
ــبط  ــره بين المللی س ــه ریيس کنگ ــن جلس ــدای ای در ابت
ــام والدت امام زمان)عج( را به حاضران تبریك  النبی)ص(، ای
ــی برشمرد:  گفت و دليل برگزاری این کنگره را دو امر اساس
ــان دادن عشق وارادت به امام مجتبی)ع(" و "ناشناخته  "نش

بودن ابعاد مختلف زندگی آن امام".

»حجت االسالم والمسلمين اختری« با اشاره به آیه شریفه مودتـ  »ُقل ال 
هًَْ فِی الُْقْربَی« تأکيد کرد: به حكم قرآن، مودت و  أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه أَْجًرا إاِلَّ الَْمَودَّ
محبت نسبت به ساحت مقدس اهل بيت)ع( برمردم واجب است. همچنين 
ــلم«،  ــنتـ  مانند »بخاری«، »مس ــيعه و اهل س تمامی راویان حدیث ش
ــل«ـ  از پيامبر  ــه« و »احمد بن حنب ــذی«، »ابن ماج ــائی«، »ترم »نس
ــت داشتن اهل بيت)ع( از جمله  اکرم)ص( روایات متعددی در وجوب دوس

امام حسن مجتبی)ع( نقل کرده اند.
وی به عنوان نمونه، حدیثی از صحيح بخاری و صحيح مسلم را قرائت کرد 
که: ابوهریره نقل می کند که پيامبر با نشان دادن حسن بن علی)ع( به درگاه 
خداوند دعا کرد: "اللهم إنی احّبه، فأحّبه، فأحبب من یحّبه" یعنی: "خدایا 
ــت بدار، و کسانی که او را  ــت دارم، پس تو هم او را دوس ــن را دوس من حس
دوست دارند را هم دوست بدار". )صحيح بخاری، جزء 4، ص339ـ  صحيح 

مسلم، جزء4، ص 1882(

نشست خربی كنگره سبط النبی األکرب)ع( برگزار شد؛

تجليل از شاعر مسيحی
كه در مدح امام حسن)ع( رسود

به کوشش: ع.حسینی عارف        عکس: همایون فدایی
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ــه حدیث دیگری از منابع اهل  ــپس ب دبيرکل مجمع جهانی اهل بيت)ع( س
ــاره کرد که پيامبر)ص( فرمود: "من أحب الحسن والحسين فقد  ــنت اش س
ــين را  ــن و حس أحّبنی ومن أبغضهما فقد أبغضنی" یعنی: "هر کس حس
دوست بدارد مرا دوست داشته است و هر کس با آن دو دشمنی کند با من 

دشمنی کرده است". )سنن ابن ماجه(.
ــت داشتن امام حسن  ــپس اضافه کرد: لذا با توجه به اینكه دوس اختری س
ــان دادن محبت  ــت، برای نش مجتبی)ع( وظيفه دینی و فریضه قرآنی ماس
ــكاری بعضی از نهادها  ــدیم با هم ــال پيش برآن ش به این خاندان، از دوس
ومؤسسات، تالشی برای معرفی امام مجتبی)ع( انجام دهيم؛ چون کسی که 

می خواهد شخصی را دوست داشته باشد باید اول او را بشناسد.
ــل دوم برگزاری این کنگره هم  ــبط النبی)ص( در بيان دلي رئيس کنگره س
گفت: نسبت به تبيين زندگانی امام مجتبی)ع( تالش کمتری صورت گرفته 
است وحتی شيعيان و پيروان آن حضرت نيز شناخت کمتری در مورد ایشان 
نسبت به برخی از ائمه دیگر دارند. لذا با توجه به ناشناخته بودن ابعاد مختلف 

زندگی ایشان تالش داریم که در این کنگره به این ابعاد بپردازیم.
حجت االسالم والمسلمين اختری درباره علت انتخاب این زمان هم گفت: در 
دو ماه مبارك رمضان گذشته، جشن های بزرگی را در مناطق مختلف برگزار 
کردیم؛ اما چون والدت آن حضرت در نيمه ماه مبارك رمضان است و در آن 
ایام امكان برگزاری یك کنگره جامع، علمی و بين المللی وجود ندارد تصميم 

گرفتيم که آن را دراواخر شعبان امسال برگزار کنيم .
ــن مجتبی)ع( درباره امور  ــبط النبی امام حس ریيس کنگره بين المللی س
ــمندان  ــره هم گفت: در فراخوان علمی این کنگره، از اندیش محتوایی کنگ
ــی آن حضرت را  ــیـ  اخالقی زندگ ــیـ  اجتماع ــتيم که ابعاد سياس خواس
ــی وارائه نمایند. اندیشمندانی از کشورهای مختلف به این فراخوان ما  بررس
لبيك گفتند و ما را همراهی کردند؛ بطوری که بيش از 100 مقاله علمی از 

کشورهای مختلف به دبيرخانه رسيد.
ــاً 67 مقاله امتياز الزم را  ــری اضافه کرد: از این مقاالت تاکنون مجموع اخت
ــی و 22 مقاله به  ــده اند؛ 45 مقاله به زبان فارس ــب کرده و پذیرفته ش کس

زبان های دیگر.
ریيس ستاد مرکزی کنگره سبط النبی االکبر امام حسن مجتبی)ع( درباره 
تاریخ برگزاری این همایش بزرگ هم گفت: مراسم افتتاحيه این کنگره صبح 
روز یكشنبه اول تيرماه 1393 و مراسم اختتاميه عصر روز دوشنبه دوم تيرماه 

در سالن اجالس سران برگزار می شود.
ــرد و گفت: چهار  ــی را هم اعالم ک ــيون های تخصص ــری برنامه کميس اخت
ــود؛  ــكيل می ش ــی و یك محفل ادبی در این همایش تش ــيون علم کميس
کميسيون سيره فردی و خانوادگی امام مجتبی)ع(، کميسيون بررسی و نقد 
شبهات و دیدگاه مستشرقان، کميسيون سيره سياسی، اجتماعی و مدیریتی 
ــيون سبك زندگی امام مجتبی)ع( و ميراث علمی و  امام مجتبی)ع(، کميس

فرهنگی، و محفل شعر.
وی با ذکر اینكه کميسيون ها در مجتمع آدینه تهران تشكيل جلسه خواهند 
ــيون ها بحث و تبادل نظر در عنوانهایی  داد افزود: اميدواریم در این کميس
ــد و زیرمجموعه های آنها صورت بگيرد و بتوانيم شناخت بهتر  که ذکر ش
ــن تری از زندگی امام)ع( برای جامعه و عالقمندان آن حضرت  و دید روش

ارائه کنيم.
ــنی)ع(  ــبط النبی)ع( زیارت حرم حضرت عبدالعظيم حس ریيس کنگره س
ــهد مقدس را از  ــفر ميهمانان خارجی به مش و مرقد امام راحل)ره( و نيز س

برنامه های حاشيه ای این کنگره اعالم کرد.

دبيرکل مجمع جهانی اهل بيت)ع( با ذکر اینكه برگزاری اینگونه همایش ها 
مأموریت مجمع و همه نهادهای دینی است ابراز اميدواری کرد که با مشارکت 
ــقان آن حضرت گام خوبی برداشته شود؛ گرچه  ــمندان و عاش خوب اندیش
ــخصيت آن حضرت  ــبت به ابعاد واقعی ش اقداماتی که صورت می گيرد نس

اندك است.
محمدحسن اختری با درخواست از اصحاب رسانه برای پوشش محتوای این 
ــه از آن حضرت برای ما در تاریخ و احادیث نقل  کنفرانس تصریح کرد: آنچ
شده تنها گوشه ای از زندگی آن امام است؛ زیرا دشمنان ائمه اطهار و بخصوص 
ــتند که حقایق را پنهان کنند و نگذارند  معاویه و دودمان معاویه تالش داش
ــزاران نفر از اصحاب و  ــه حضور آنها بيایند. آنها ه ــردم به ائمه بپيوندند ب م
عالقمندان و شيعيان و اصحاب ائمه را به زندان انداختند؛ کشتند؛ و تبعيد 
ــی افرادی را خریدند تا  ــود. آنان حت کردند تا فضایل آن حضرات ترویج نش
ــده است را وارونه جلوه  روایاتی که درباره فضليت و عظمت امامان ما وارد ش
ــی از  ــبيه آنها جعل کنند و به خورد مردم دهند که بخش دهند و روایاتی ش
شبهات موجود ناشی از همين شبهات است و در این همایش به آنها پرداخته 

می شود.
وی ادامه داد: اميدوارم همانطور که رسانه ها در جشنواره جایزه بزرگ پيامبر 
ــق و مودت خود را  ــا کمك کردند در این همایش هم عش ــم)ص( به م اعظ
ــان دهند و ما را در این امر مقدس علمی و فرهنگی  به امام مجتبی)ع( نش

همراهی کنند.
اختری در پایان از همه کسانی که بيش از یك سال است برای بسامان کردن 

این کنگره تالش می کنند تشكر و برای آنان آرزوی موفقيت کرد.

سخنان رییس کمیته فرهنگیـ  ادبی
سپس رئيس کميته فرهنگیـ  ادبی کنگره سبط النبی االکبر 
امام حسن مجتبی)ع( گزارش کوتاهی از فعاليت این کميته 
بيان کرد و گفت: در ماه مبارك رمضان دو سال گذشته جشن 
های بزرگی برگزار شد که مقدمه این کنگره بود و خوشحاليم 

که امسال توفيق داریم تا این کنگره بزرگ را برگزار کنيم.
ــایی« با اعالم اینكه حدود 100 قطعه شعر به  ــتاد حاج حسين شمس »اس
ــت افزود: این اشعار در قالب های مختلف  ــيده اس دبيرخانه ادبی کنگره رس
ــعر نو و ... به دبيرخانه  ــمط، ترجيع بند، ش رباعی، غزل، قطعه، قصيده، مس

شعررسيده است و شرط ما برای پذیرش آنها، جدید بودن اشعار بوده است.
وی با ذکر اینكه اشعار خارجی نيز به دبيرخانه واصل شده است گفت: شاعرانی 
از کشورهای لبنان، عراق، افغانستان، هندوستان، پاکستان، ترکيه، سوریه و 
تاجيكستان نيز آثار خود را ارسال نموده اند که شاعران برگزیده آنان برنامه 
شعرخوانی خواهند داشت. همچنين شعرایی از اهل سنت نيز اشعاری در مدح 

امام حسن سروده اند که در ایام کنگره قرائت خواهد گردید.
ــش هم گفت: کميته داوران  ــایی درباره ترکيب هيأت داوران این بخ شمس
ــور آقایان محمد علی مجاهدی  ــاعران آیينی کش ــكل از سه تن از ش متش
ــتند که اشعار را داوری  ــيد عبداهلل حسينی و عليرضا قزوه هس )پروانه(، س

می کنند و به 14 نفر از برگزیدگان جوایزی اهدا خواهد شد.
شمسایی اضافه کرد: همچنين 2 نفر از شعرای ایرانی و غيرایرانی برگزیده، در 

مراسم افتتاحيه و اختتاميه این کنگره شعر خوانی خواهند نمود.
رئيس کميته فرهنگیـ  ادبی کنگره سبط النبی درباره برنامه های بخش شعر 
ــات تخصصی کميسيون ها، یك شب  در ایام کنگره هم گفت: عالوه بر جلس

شعر نيز از ساعت 18 روز اول تيرماه در مجتمع آدینه برگزار خواهد گردید.
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وی با اعالم این مطلب که تاکنون مجموعه شعر اختصاصی و فاخر برای 
امام حسن مجتبی)ع( نداشته ایم ابراز اميدواری کرد که مجموعه اشعار 
ــعر مدح و منقبت  این کنگره ـ دیوان کرامت ـ  به عنوان اولين دیوان ش

آن امام همام منتشر گردد.
مدیرعامل موسسه فرهنگی مذهبی حضرت قاسم بن الحسن)ع( در پایان با 
ــه هم در برگزاری این کنگره به مجمع کمك می کند  ذکر اینكه این مؤسس
اعالم کرد: بعد از کنگره نيز تالش می کنيم جشنواره فرهنگی هنری با همين 
ــاندن سبط اکبر پيامبر)ص(  موضوع برگزار کنيم تا قدم کوچكی در شناس

برداشته باشيم.

سخنان رییس کمیته بین الملل
سپس ریيس کميته بين الملل کنگره سبط النبی االکبر امام 
ــن مجتبی)ع( توضيحاتی درباره سخنرانان و ميهمانان  حس
خارجی این کنگره ارائه داد و گفت: اندیشمندانی از 33 کشور 

در این کنگره شرکت می کنند.
ــاالر« با اعالم اینكه حدود  ــالم و المسلمين س »حجت االس
ــت افزود: با  ــده اس ــور به دبيرخانه کنگره ارائه ش 50 مقاله از خارج از کش
بررسی مقاالت، ميهمانانی از کشورهای آذربایجان، آرژانتين، آمریكا، استراليا، 
ــتان، الجزایر، انگلستان، اوگاندا، بلژیك، بنگالدش، پاکستان، تانزانيا،  افغانس
ــودان، عراق، عربستان،  ــریالنكا، سنگال، سوریه، س تایلند، ترکيه، ژاپن، س
ــن، کامرون، کانادا، کنيا، کویت، لبنان، مراکش، مصر، موریس، نروژ،  فيليپي
ــده و حضور خواهند  ــرای حضور دراین کنگره دعوت ش ــتان و ... ب هندوس

داشت.
ــنی، حتی مسيحيان نيز  ــيعه و س ــلمانان ش وی با ذکر اینكه عالوه بر مس
ــعر سروده و کتاب تأليف  ــن مجتبی)ع( ش در مدح اهل بيت)ع( و امام حس
کرده اند اعالم کرد: یكی از برنامه های این کنگره، تجليل از زحمات »مرحوم 
سليمان کّتانی« اندیشمند و ادیب مسيحی لبنانی است که چندین کتاب 

ــان برای این  ــت. برادرزاده ایش در بيان فضائل اهل بيت)ع( تأليف نموده اس
مراسم به ایران خواهد آمد.

ــه در مقاالت علمی این  ــع با ذکر این نكته ک ــاون امور بين الملل مجم مع
همایش، هم تنوع کشوری و هم تنوع موضوعی زیادی وجود دارد تأکيد کرد: 
این کنگره تبليغی نيست؛ بلكه همایشی علمی است و تمام هم و غم مجمع 
و نهادهای همكار این بوده است که بتوانند حق مطلب را ادا کنند و خادمان 

سيره حسنی نيز برای خدمت علمی به ایشان ترغيب شوند.

زحمات رییس کمیته اطالع رسانی و تبلیغات
ــول برگزاری این کنفرانس خبری، »آقای مرتضی  در ط
طاهریان« معاون کانونهای فرهنگی هنری مساجد وزارت 
ارشاد که ریاست کميته اطالع رسانی و تبليغات کنگره 
سبط النبی االکبر امام حسن مجتبی)ع( را بر عهده دارد 

و زحمات زیادی در طول بيش از یك سال گذشته برای برگزاری این کنگره 
متحمل شده است، پاسخگو و راهنمای خبرنگاران حاضر در جلسه بود.

نهادهای همکار مجمع
شایان ذکر است دبيرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، ستاد نماز جمعه تهران، صدا و سيمای جمهوری اسالمی، 
ــازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، سازمان اوقاف و امور خيریه، جامعهًْ  س
المصطفی)ص( العالميهًْ، بنياد تعاون سپاه پاسداران انقالب اسالمی، دفتر 
ــالمی حوزه علميه قم، مؤسسه حضرت قاسم بن الحسن)ع(،  تبليغات اس
ــالمی، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری  ــازمان تبليغات اس س
ــيدگی به امور  ــالمی، مرکز رس ــازمان اطالعات و تحقيقات اس تهران، س
ــول)ص( از همكاران مجمع  ــاجد و مؤسسه فرهنگی هنری ابناء الرس مس
ــن  ــبط النبی االکبر امام حس ــی اهل بيت)ع( در برگزاری کنگره س جهان

مجتبی)ع( هستند.
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دبیر اجرايی کنگره بین المللی سبط النبی)ع( اظهار داشت: به خاطر اينکه 
دنیای اسالم، دانشمندان و انديشمندان شناخت بیشتری راجع به حضرت 
داشته باشند اين کنگره تشکیل شد. کنگره سبط النبی)ص( واقعا علمی است 

و الحمدهلل مورد استقبال انديشمندان، نويسندگان و علما قرار گرفته است.
»حجت االسالم سيد یداهلل شيرمردی« در گفتگو با خبرنگار ابنا اظهار داشت: 
حجت االسالم و المسلمين اختری دبير کل مجمع جهانی اهل بيت)ع( به این 
جمع بندی رسيدند که امام حسن)ع( خيلی مظلوم است و یكی از مظلوميت های 

ایشان ناشناخته ماندن سيره، زندگی و ابعاد شخصيتی ایشان است.
ــال امام بودند. حدود 23 سال در دوران  ــن)ع(  ده س وی ادامه داد: امام حس
امامت پدرشان زندگی کردند و در جنگ های فتح افریقا، فتح ایران و در جنگ 
صفين و جمل جزء سرداران بودند و نقش تعيين کننده داشتند و پایه پيروزی 
جنگ جمل بودند. در دوران جد بزرگوارشان حدود یك دهه عمر کردند. از 
طرف دیگر ایشان با بزرگترین طاغوت عصر یعنی معاویه درگير بودند و با همه 

اینها ابعاد ناشناخته ای از ایشان وجود دارد.
مسئول ستاد نماز جمعه تهران با بيان اینكه مردم و حتی علما و نخبگان اطالعات 
کمی از ایشان دارند افزود: پيامبر)ع( در مورد امام حسن)ع( فرمودند »اگر عقل و 
خرد به صورت انسانی مجسم می گشت آن انسان حسن بن علی بود« به خاطر 
اینكه دنيای اسالم، دانشمندان و اندیشمندان شناخت بيشتری راجع به حضرت 
داشته باشند این کنگره تشكيل شد. کنگره سبط النبی)ص( واقعا علمی است و 

الحمدهلل مورد استقبال اندیشمندان، نویسندگان و علما قرار گرفته است.
ــتاد نماز جمعه تهران در مورد زمينه همكاری این ستاد با کنگره  رئيس س
گفت: ستاد نماز جمعه تهران به عنوان یكی از دستگاه های اصلی به صورت 
فعال در همه بخش ها با کنگره سبط النبی)ص( همكاری می کند. ستاد نماز 
جمعه در گذشته مسابقاتی راجع به امام حسن)ع( برگزار کرد و در نماز جمعه 
شهرهای مشهد، قم، اصفهان، شيراز و دیگر شهرها چندین هزار جلد کتاب 

توزیع کرد.
ــان کرد: کار ما با کنگره تمام می شود ولی با  ــيرمردی در پایان خاطر نش ش
ــخصيت امام  ــود و فعاليت ها در مورد معرفی ش ــام نمی ش ــت)ع( تم اهل بي

حسن)ع( ادامه می یابد.

دبیر اجرایی کنگره بین املللی سبط النبی)ع(: 

امام حسن)ع(
نقش تعیین کننده ای در تاریخ اسالم 
داشت

قائم مقام ستاد مرکزی کنگره بین املللی سبط النبی)ع(:

معارف امام مجتبی)ع(
را باید در دو سطح علمی و عمومی 

ترویج کنیم

عضو ستاد مرکزی کنگره بین المللی سبط النبی)ع(: يکی از دستاوردهای 
مهم اين گنگره اين بود که با استفاده از اشعار برگزيده جشنواره،  ديوان 
شعری درباره امام مجتبی)ع( نیز تدوين و به جامعه شاعران و مادحان و 

عاشقان اهل بیت)ع( اهداء گرديد. 
ــبط النبی االکبر امام حسن مجتبي)ع( ابراز  قائم مقام کنگره بين المللی س
ــنواره سرآغاز یك جریان بالنده در خصوص امام  اميدواری کرد که این جش
ــه معارف امام  ــال این بودیم که توجه ب ــد و گفت: ما به دنب ــن)ع( باش حس
مجتبی)ع( در دو سطح علمي و عمومي صورت گيرد و گذشته از محورهاي 
علمي که در ایام کنگره مطرح خواهد گردید، برنامه هاي هنري، فرهنگي و 

آموزشی نيز در قالب جشنواره سبط النبي)ع( به اجرا در آید.
»حجت االسالم سيد محمدباقر علم الهدی« با اشاره به برگزاري مسابقات شعر 
و ادب، وبالگ نویسي و کتابخواني گفت: همه این نوع برنامه های فرهنگی، از 
جمله کارهایی بود که می خواستيم تحت عنوان " جشنواره فرهنگی هنری 
سبط النبي)ع(" اجرا کنيم؛ ولی برخی از آنها مانند مسابقه شعر و ادب و نيز 
کتابخوانی برگزار شد و برخی دیگر باید برای دوره های بعدی پيگيری شود.

قائم مقام کنگره سبط النبی)ع( با بيان اینكه تاکنون دیوان شعری به شكل 
ــده است تصریح کرد:  ــن مجتبی)ع( منتشر نش اختصاصي درباره امام حس
یكی از دستاوردهای مهم این گنگره این بود که با استفاده از اشعار برگزیده 
جشنواره،  دیوان شعری درباره امام مجتبی)ع( نيز تدوین و به جامعه شاعران 

و مادحان و عاشقان اهل بيت)ع( اهداء گردید.
ــابقه کتابخوانی از جلد چهارم  علم الهدی درباره بخش کتابخوانی گفت: مس
مجموعه ارزشمند پيشوایان هدایت فراخوان شد. این مجموعه به همت مجمع 
جهاني اهل بيت)ع( و به زبان فارسي، عربي، انگليسي، ترکي استانبولي، ماالیو 
و ... منتشر شده است و جلد چهارم آن مخصوص سيره امام حسن مجتبی)ع( 

است.
ــن)ع( درباره همكاران کنگره هم گفت:  ریيس حوزه علميه قاسم بن الحس
این جشنواره با مشارکت ارزشمند "مجمع جهانی اهل بيت)ع("، "دبيرخانه 
کانونهاي فرهنگی هنری مساجد وزارت ارشاد"، "ستاد نماز جمعه تهران"، 
"مؤسسه فرهنگي مذهبي حضرت قاسم بن الحسن)ع("، "معاونت فرهنگی 
و اجتماعی شهرداری تهران" و تعدادي دیگر از دستگاههاي فرهنگي کشور 

برگزار می شود.

به کوشش: احمد محبوبیکنگره از نگاه مسؤوالن
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النبی االکبر امام حسن  المللی سبط  الملل کنگره بین  ريیس کمیته بین 
مجتبی)ع( در بیان اهداف برپايی اين کنگره گفت: در اين همايش بزرگ 
ابعاد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حیات امام حسن مجتبی)ع( مورد بررسی 

قرار خواهد گرفت.
»حجت االسالم والمسلمين محمد ساالر« با اعالم اینكه بيش از یكصد مقاله 
به کنگره بين المللی سبط  النبی)ص( خبر داد و گفت: مقاالت برگزیده بخش 

بين الملل همایش نيز به فارسی ترجمه خواهد شد.
ــاون امور بين الملل مجمع جهانی اهل بيت)ع( ضمن بيان این مطلب به  مع
ــی ابعاد  خبرگزاری فارس گفت: از مهمترین اهداف برپایی این کنگره بررس
اجتماعی، سياسی و فرهنگی حيات امام حسن مجتبی)ع( است که متأسفانه 

ناشناخته مانده است.
وی ادامه داد: برپایی این کنگره عرض ارادتی به پيغمبر اکرم در زمينه معرفی 
شخصيت امام حسن مجتبی)ع( به جامعه جهانی و تبيين اندیشه ها و افكار 

ایشان است.
ساالر درباره مباحث محتوایی کنگره هم گفت: مجموعه محورهایی برای ارائه 
مقاالت و سخنرانی اندیشمندان در این کنگره مشخص شده است تا مباحث 
تربيتی و الگویی زندگی امام حسن)ع( و نيز اوضاع زمانه ایشان را نشان دهد.
رئيس کميته بين الملل کنگره سبط  النبی)ع( اضافه کرد: خود مبحث صلح 
امام حسن )ع( یكی از مسائل حساسی است که باید روشن شود زیرا از اهداف 
اصلی امام حسن)ع( برای انعقاد صلح، افشا کردن ماهيت نيرنگ های معاویه و 
حكومت جاهليش و همين طور تقویت روح ایمان و تقوا در بين مردم بود که 

البته با انعقاد این صلح نامه تحميلی، ارکان حكومت معاویه لرزید.
ــت:  ــاره مقاالت واصله به بخش بين الملل دبيرخانه هم اظهار داش وی درب
ــده ازکشورهای استراليا، لبنان، اوگاندا، آرژانتين،  مقاالت خارجی دریافت ش
ــتان، هندوستان، ترکيه و ... به زبان های عربی، انگليسی،  ایرلند، عراق، پاکس

فرانسه، اردو و ... بوده است که در دست بررسی قرار دارد.
ــاالر با تأکيد بر اینكه بسياری از این مقاالت قابل ترجمه  ــالم س حجت  االس
ــبت برگزاری این کنگره، کتابنامه ای نيز شامل  ــت، توضيح داد: به مناس اس
ــن مجتبی )ع( در داخل و  ــت کتب و پژوهش های مرتبط با امام حس فهرس

خارج از کشور تهيه و منتشر شده است.

رییس کمیته بین امللل کنگره بین املللی سبط النبی)ع(: 

ابعاد اجتامعی و فرهنگی
حیات امام مجتبی)ع(
ناشناخته مانده است

رییس کمیته اجرایی کنگره بین املللی سبط النبی)ع(: 

برای اولین بار در جمهوری اسالمی، 
کنگره علمی با این حجم برای امام 

مجتبی)ع( برگزار می شود

ريیس کمیته اجرايی کنگره سبط النبی االکبر امام حسن مجتبی)ع( گفت: از 
آنجا که تاکنون کنگره ای علمی برای تبیین شخصیت امام حسن مجتبی)ع( 
از  تعدادی  همکاری  با  بیت)ع(   اهل  جهانی  مجمع  است،  نشده  برگزار 

ارگان های ديگر برای برگزاری کنگره سبط النبی)ص( اقدام نمود.
ــت« ادامه داد: خوشبختانه پس از مدت ها  »مهندس محمدرضا نظام دوس
تالش در این زمينه، موفق شدیم یك همایش بين المللی علمیـ  پژوهشی 
در رابطه با ابعاد مختلف زندگانی حضرت امام مجتبی)ع( را ساماندهی کنيم 
ــالمی با این بُعد و با این هدف این همایش  و برای اولين بار در جمهوری اس

برگزار خواهد شد.
ــخصيت صاحب  ــور اجرایی مجمع جهانی اهل بيت)ع( درباره ش معاون ام
ــت و جایگاه رفيع و بی مانند حضرت  ــت: ما اهمي این کنگره نيز اظهار داش
ــم درك کنيم؛ بلكه معصوم، معصوم را  ــن مجتبی)ع( را نمی تواني امام حس

می شناسد و می تواند معرفی کند.
نظام دوست اضافه کرد: حدیث پر معنایی از پيامبر اکرم)ص( وجود دارد که 
فرمودند: »اگر عقل و خرد به صورت انسانی مجسم می گشت آن انسان حسن 
بن علی بود«. توجه به این معنای بسيار بلند و رفيع، ما را به تبيين شخصيت 

آن امام همام می رساند.
ــران  ــالن اجالس س ــاره برنامه های کنگره هم گفت: کنگره در "س وی درب
کشورهای اسالمی" و "مجتمع آدینه" تهران برگزار می شود. صبح روز اول 
مراسم افتتاحيه و عصر روز دوم مراسم اختتاميه در سالن سران برگزار خواهد 
شد. کميسيون های چهارگانه علمی و محفل ادبی نيز عصر روز اول و صبح 

روز دوم در مجتمع آدینه برگزار خواهد گردید.
نظام دوست ادامه داد: ميهمانان در طول چند روز اقامت خود در تهران، به زیارت 
مرقد حضرت عبدالعظيم حسنی)ع( و امام راحل)ره( نيز خواهند رفت و حسن 

ختام کنگره، زیارت حرم مطهر امام رضا)ع( در مشهد مقدس خواهد بود.
ــت)ع( افزود: این کنگره، فرصتی  ــاون امور اجرایی مجمع جهانی اهل بي مع
ــت تا اندیشمندان خارجی با شخصيت های سياسی، فرهنگی، اجتماعی  اس
ــالمی ایران تبادل نظر داشته باشند و اميدواریم که از  و علمی جمهوری اس
سرچشمه فيض برکات امام حسن مجتبی)ع( ـ  که به کریم اهل بيت معروف 
هستندـ  استفاده مطلوبی کنند و با تبادل اندیشه ای که می شود، دست پر 

به کشورشان برگردند.
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ريیس کمیته علمی کنگره سبط النبی االکبر امام حسن مجتبی)ع( گفت: 
110 مقاله به دبیرخانه کنگره بین المللی سبط النبی)ص( ارسال شده است. 
67 مقاله توسط اعضای کمیته علمی مورد تايید قرار گرفت و تعدادی از اين 

مقاالت برای ارائه در کنگره به تصويب رسید.
ــالم و المسلمين نجف لك زایی« در بيان گزارشی از برگزاری  »حجت االس
ــا همكاری برخی از نهادها،  ــن کنگره گفت: مجمع جهانی اهل بيت)ع( ب ای
ــت که برای برگزاری کنگره بين المللی سبط النبی امام حسن  ــال اس دو س

مجتبی)ع( برنامه ریزی می کند.
ــت که پس از  ــزود: یكی از بخش های اصلی کنگره، امور علمی آن اس وی اف
فراخوان مقاله، بيش از 110 عنوان به دبيرخانه علمی کنگره واصل شد و از 
بين این مقاالت، 67 مقاله توسط اعضای کميته علمی مورد تایيد قرار گرفت 
ــيده است و سه  و تعدادی از این مقاالت برای ارائه در کنگره به تصویب رس
کتاب در رابطه با موضوعات و محورهای این کنگره تدوین شده که در کنگره 

از آنها رونمایی خواهد شد.
ــاره اهداف برگزای کنگره  ــی مجمع جهانی اهل بيت)ع( درب معاون فرهنگ
ــت: تا کنون در مورد امام حسن)ع(  ــبط النبی)ص( اظهار داش بين المللی س
ــده است به همين خاطر برگزاری کنگره در  کارهای علمی کمتری انجام ش
مورد امام حسن)ع( را در اولویت قرار دادیم. لك زایی درباره مقاالت خارجی 
ــبط النبی)ص( آثار علمی  ــور به کنگره بين المللی س هم گفت: از 15 کش
ــندگان این مقاالت در برگزاری این همایش دعوت  ــيده است و از نویس رس

خواهد شد.
ــبط النبی)ص( در روز اول و دوم تيرماه  وی ادامه داد: کنگره بين المللی س
امسال در سالن اجالس سران کشورهای اسالمی برگزار و از 7 جلد مجموعه 

آثار این کنگره رونمایی خواهد شد.
ــالم لك زایی در پایان گفت: این کنگره اولين کنگره درباره امام  حجت االس

مجتبی)ع( است که به صورت بين المللی برگزار می شود.

رییس کمیته علمی کنگره بین املللی سبط النبی)ع(: 

در مورد امام حسن)ع(
کارهای علمی کمرتی
انجام شده است

رییس کمیته فرهنگیـ  ادبی کنگره املللی سبط النبی)ع(: 

دیوان کرامت حاوی آثارشعرای بزرگ 
درباره امام مجتبی)ع(

منترش می شود

ديوان کرامت حاوی آثارشعرای بزرگ درباره امام مجتبی)ع( منتشر می شود
»حسين شمسایی« مدیرعامل موسسه فرهنگیـ  مذهبی حضرت قاسم بن 
الحسن)ع( در مورد زمينه همكاری با کنگره بين المللی سبط النبی)ع( اظهار 
ــت: سه سال پيش با مجمع جهانی اهل بيت)ع( و با همكاری نهادهای  داش
مختلف جشنواره ميالد امام حسن مجتبی)ع( را در نيمه رمضان در مسجد 

جامع حضرت قاسم بن الحسن)ع( و مساجد دیگر برگزار کردیم.
ــور بنا شد که یك  ــن ها در داخل کش وی افزود: به دنبال برگزاری این جش
حرکت بين المللی صورت بگيرد؛ لذا کارهای مقدماتی برگزاری همایش بين 
المللی سبط النبی االکبر امام حسن مجتبی)ع( از یك سال پيش انجام شد 
و اکنون کارها به نتایج خوبی رسيده است و در اول و دوم تير ماه امسال این 
ــمندان کشورهای مختلف اسالمی و غير اسالمی و  همایش با شرکت دانش

دانشمندان و شعرای ایرانی و غير ایرانی برگزار خواهد شد.
ــایی خاطر نشان کرد: 5 کميسيون خواهيم داشت و اینجانب مسئول  شمس
کميسيون شعر و آثار منظوم هستم که اشعاری از داخل و خارج از کشور در 

ارتباط با امام حسن مجتبی)ع( به ما رسيده است.
وی ادامه داد: عالوه بر جلسه ای که در اول و دوم تيرماه برگزار می شود شب 
شعر ویژه ای در مورد امام حسن مجتبی)ع( عصر روز اول کنگره در ساعت 
ــعرایی که اشعارشان از سوی کميته داوران  18 بعد از ظهر با حضور همه ش
کنگره پذیرفته شده و اشعار شعرای دیگری که کارهای برجسته ای دارند در 

مجتمع آدینه تهران برگزار خواهد شد.
ــعر از داخل و  ــيده به این کنگره افزود: حدود 150 ش وی در مورد آثار رس
ــت که بيش از 70 شعر امتياز گرفته اند،  ــده اس خارج به دبيرخانه واصل ش
آثار برگزیده کنگره به همراه شعرهای برجسته از شعرهای دیگر تا نيمه ماه 
مبارك رمضان در مجموعه ای تحت عنوان دیوان کرامت به صورت فاخر به 

چاپ می رسد.
حسين شمسایی تأکيد کرد: مجمع جهانی اهل بيت)ع( هميشه پيش قدم 
اینگونه حرکت های بزرگ فرهنگی در جهت احيای تشيع راستين و شناخت 

هرچه بيشتر امامان معصوم است.
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مدیرکل پژوهش مجمع جهانی اهل بیت)ع( :

حامسه حسینی را
امام حسن مجتبی)ع( پایه گذاری کرد

ــالم و المسلمين سيد منذر حكيم« در گفتگو با خبرنگار ابنا  »حجت االس
ادامه داد: پر واضح است که شيطان و شيطان صفتان در طول تاریخ از چنين 
اهدافی به هراس افتادند و سعی و تالش داشتند که اهل بيت)ع( به حاشيه 
ــوند و یا این الگوهای تمام عيار را خنثی کنند و این به عنوان یك  رانده ش

سياست برای شيطان صفتان بوده و خواهد بود.
وی تاکيد کرد: اهل بيت )عليهم السالم( انوار الهی هستند »َو یَأْبَی اهللُّ إاِلَّ أَن 
یُِتَمّ نُوَرُه« خداوند نور خود را هميشه در بهترین شكل متجلی می کند و اهل 
بيت)ع( که به حقيقت نور الهی متصل شده اند. لذا ما باید چهره الهی تابناك 

آنان را به بشریت نشان بدهيم تا بر انسان ها این نور الهی بتابد.
ــرورت برگزاری  ــی اهل بيت)ع( در مورد ض ــرکل پژوهش مجمع جهان مدی
ــبط النبی)ص( گفت: با توجه به اشعه تابناك حضرت  کنگره بين المللی س
اباعبداهلل)ع( در طول تاریخ، به طور طبيعی شخصيت نورانی امام حسن عليه 
السالم کمتر مورد توجه واقع شده است و یك نوع مظلوميت برای امام حسن 
ــمندان، عالمان و اهل قلم  مجتبی)ع( در طول تاریخ رخ داده که باید اندیش
برای برطرف نمودن این مظلوميت اقدام کنند و جایگاه امام حسن مجتبی 
عليه السالم را به جایگاه منطقی و صحيح در تاریخ برگردانند. به این خاطر 
مجمع جهانی اهل بيت)ع( با تالشی وافر، حساب شده و علمی سعی کرد تا 
کنگره بين المللی در این زمينه برگزار کند. ضمن اینكه این کار جزء اهداف 

و وظایف ذاتی مجمع جهانی اهل بيت)ع( می باشد.

ــد: بعد از ظهر اول  ــریح برنامه های تخصصی این کنگره یادآور ش وی در تش
تير ماه مقاالت در چهار کمسيون ارائه خواهد شد؛ کمسيون اول به نام سيره 
فردی و خانوادگی امام حسن مجتبی)ع( به ریاست »دکتر صادق آئينه وند«، 
کمسيون دوم به نام نقد و بررسی شبهات در مورد امام حسن)ع( به ریاست 
»آیت اهلل حسينی جاللی«، کمسيون سوم به نام سيره سياسیـ  اجتماعی 
و مدیریتی امام حسن مجتبی)ع( به ریاست »آیت اهلل محمد هادی غروی« 
ــبك زندگی امام حسن عليه السالم به عهده  ــيون چهارم به نام س و کميس

اینجانب است.
سيد منذر حكيم ادامه داد: مقاالت متعددی به زبان های مختلف به دبيرخانه 
کنگره واصل و ارزیابی شدند و مقاالتی که مورد قبول واقع شدند یعنی نصاب 
الزمی که تصویب شده بود را کسب کردند در عصر روز اول و صبح روز دوم 

در کمسيون ها ارائه شده و مورد نقد قرار می گيرند.
ــت: مقاالت از لحاظ  ــده نيز اظهار داش وی در مورد کيفيت مقاالت ارائه ش
ــطح قابل قبولی هستند و در چهار جلد کتاب چاپ  کميت و کيفيت در س

خواهند شد.
مدیرکل پژوهش مجمع جهانی اهل بيت)ع( تاکيد کرد: برگزاری کنگره بين 
المللی سبط النبی)ص( نقطه شروعی خوبی برای معرفی امام حسن)ع( است 
ــت به دست هم دهند و آن چهره  ــات و مراکز علمی دس و اميدوارم مؤسس
ــان فرمودند »الحسن و  ــن)ع( که پيامبر)ص( در شأن ایش واقعی امام حس

الحسين امامان قاما او قعدا« را خوب ارائه کنند.
وی در پایان گفت: انقالب حسينی را امام حسن مجتبی)ع( پایه گذاری کرد 
و سهم بسيار بزرگی در موفقيت انقالب امام حسين)ع( داشت و خيلی ها از 
این نقش غافل هستند. اميدواریم بتوانيم با برگزاری کنگره بين المللی سبط 

النبی)ص( شخصيت امام حسن)ع( را برای بشریت معرفی کنيم.

درباره  بیت)ع(  اهل  جهانی  مجمع  پژوهش  مديرکل 
برگزاری کنگره بین المللی سبط النبی)ص( اظهار داشت: 
اهل بیت)ع( مشعل های نورانی هدايت هستند و تکامل 
بشر جهت رسیدن به کمال آرمانی الهی و ابدی بزرگ ترين 

هدفی است که اهل بیت)ع( دنبال می کردند.
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مسؤول دبیرخانه اجرایی کنگره بین املللی سبط النبی)ص(:

واکاوی علمی مباحثی
همچون مذاکره و نرمش قهرمانانه، 

از مزایای این کنگره است

مسؤول ديرخانه اجرايی کنگره بین المللی سبط النبی االکبر امام حسن 
مجتبی)ع( گفت: با توجه به اينکه اين روزها مباحثي همچون مذاکره، نرمش 
قهرمانانه، قدرت نرم، ديپلماسي و سیاست خارجي در جهان اسالم مورد 
توجه قرار گرفته است، برگزاری اين همايش فرصتی برای تحلیل علمی 

اين مسائل است. 
»حسين مهدوی منش« با تأکيد بر اینكه هر کدام از معصومين که در زمان 
امام حسن)ع( قرار داشتند، ممكن نبود کاري جز اقدام منطقي ایشان انجام 
ــرایط بحراني، صلح بود که بنا بر  ــد افزود: تنها مقتضاي مدیریت آن ش دهن
ــكوه ترین نرمش قهرمانانه تاریخ را به  تعبير مقام معظم رهبري عنوان پرش

خود گرفته است.
وی اضافه کرد: آنچه از پژوهشگران و صاحبنظران جامعه اسالمي انتظار مي رود 
آن است که با توجه به شرایط روز، براي رشد قدرت دین جهاني اسالم و نظام 
اسالمي در مقابل حرکت ها، اقدامات قدرت ها و استكبار جهاني به تحليل تاریخ 
پرداخته و نقشه راه و دستور العمل هاي عبرت آموز و مبارزه گرایانه در برابر 
آن ها را پيشنهاد کنند؛ بویژه آنكه در این ایام مباحثي همچون مذاکره، نرمش 
قهرمانانه، قدرت نرم، دیپلماسي و سياست خارجي از سوي کشورهاي جهان 
اسالم، اهميت بررسي و واکاوي جوانب و ابعاد موضوع مذاکره، تعامل، توافق و 

صلح در مقابل قطع روابط و جنگ را دو چندان نموده است.
ــده در کنگره بين المللي سبط  ــاره به مباحث مطرح ش مهدوی منش با اش
ــتري جهت معرفي عميق  ــرد: این کنگره به عنوان بس ــي)ع( تصریح ک النب
ــالمي مذاکره  فرهنگ گفتاري و رفتاري آن حضرت و ایده پردازي نظریه اس
ــور براي معرفي امام حسن)ع(  و صلح، از کليه محققان داخل و خارج از کش
ــيره زندگي ایشان به جامعه جهاني دعوت به عمل آورد که با استقبال  و س

پژوهشگران و مشارکت جمعي از نهادها روبرو شد.
ــتاد کنگره هم پرداخت و گفت: ستادي متشكل از  ــكيل س وی به روند تش
ــال 1391  ــات و نهادهاي همكار در س معاونين مجمع و نمایندگان مؤسس
تشكيل گردید که از اولين آثار آن، برگزاري جشن بزرگ ميالد در نيمه ماه 
ــجد جامع قاسم بن الحسن)ع( و جشنواره اي  مبارك رمضان 1391 در مس
ــتان مقدس  ــال 1392 در آس با همين عنوان در نيمه ماه مبارك رمضان س
ــني)ع(، امامزاده صالح)ع(، مؤسسه فرهنگي هنري  حضرت عبدالعظيم حس

قاسم بن الحسن)ع( و ... بود. همان ستاد اکنون کنگره را برگزار می کند.

عضو ستاد اجرايی کنگره بین المللی سبط النبی االکبر امام حسن مجتبی)ع( 
اقدامات رسانه ای درباره اين کنگره را مناسب توصیف کرد.

ــينی عارف« گفت: اطالع رسانی درباره  »حجت االسالم سيد عليرضا حس
این کنگره از راه های گوناگون انجام شد؛ از جمله سایت اختصاصی کنگره با 
ــور )بویژه ابنا و  آدرس www.sebtonnabi.com ، خبرگزاری های کش

شبستان(، جراید، پيامك انبوه، بنرهای شهری و ارسال فراخوان.
وی درباره همكاری صدا و سيما هم گفت: در جلسه مشترك مدیران ارشد 
سازمان صدا و سيما با اعضای ستاد اجرایی کنگره بين المللی سبط  النبی)ع( 
که در حوزه ریاست رسانه ملی برگزار شد، این سازمان برای همكاری گسترده 

با کنگره اعالم آمادگی کرد.
مدیرکل فناوری اطالعات مجمع با اشاره به ضعف محتوایی آرشيو سيما 
درباره امام حسن مجتبی)ع( گفت: در این جلسه که مدیرکل حوزه ریاست 
ــين معاونت صدا و مدیران شبكه های قرآن و  سازمان صدا وسيما، جانش
ــتند آقایان اذعان کردند که این  ــيما حضور داش معارف، الكوثر و خبر س
کنگره فرصت بسيار ارزشمندی است تا برنامه هایی توليد یا ضبط شود و 
در مناسبت های مربوط به آن امام همام)ع( موجب آشنایی آحاد مردم با 

اهل بيت عصمت و طهارت)ع( گردد.
مدیرعامل خبرگزاری اهل بيت)ع( ـ ابنا ـ درباره اقدامات این خبرگزاری در 
رابطه با کنگره هم گفت: اطالع رسانی و توليد خبر خبرگزاری ابنا درباره کنگره 
ــبط النبي امام حسن مجتبي عليهما السالم از اولين نشست  بين المللي س
خبری آن در روز دوشنبه 9 مرداد 1391 اغاز شد و از آن روز تا امروز دهها 
خبر، مصاحبه، ویدئو و عكس در این زمينه توليد و منتشر کرده است. البته 
خبرگزاری ابنا فقط به نشر الكرونيك بسنده نكرد؛ بلكه دو ویژه نامه مكتوب 

نيز در قالب ماهنامه گنجينه مجمع منتشر نمود.
حسينی عارف پوشش کامل اخبار همایش های مجمع جهانی اهل بيت)ع( 
را وظيفه ذاتی خبرگزاری متبوع خود برشمرد و تصریح کرد: خبرگزاری ابنا 
با 20 زبان، بازوی رسانه ای توانمندی برای همایش های مجمع است. مثالً در 
ــنواره جایزه بزرگ پيامبر اعظم)ص( بيش از 150 خبر، گزارش،  جریان جش
مصاحبه، گزارش تصویری و ویدئو فقط در زبان فارسی ابنا توليد و منتشر شد.

عضو ستاد مرکزی کنگره بین املللی سبط النبی)ص(:

خربگزاری ابنا
بازوی رسانه ای توامنندی برای 
هامیش های مجمع است
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رییس کمیته تبلیغات و اطالع رسانی کنگره: 

منایندگان رسانه ها برای معرفی 
کنگره بین املللی سبط النبی)ص( 
فعال شدند

ريیس کمیته تبلیغات و اطالع رسانی کنگره سبط النبی االکبر امام حسن 
مجتبي)ع( از فعال شدن کلیه کانونهاي استاني و شهرستاني مساجد در 
زمینه "کنگره و جشنواره بین المللی سبط النبی امام حسن مجتبي)ع(" خبر 

داد. 
»مرتضی طاهریان« به همكاري دبيرخانه های استانی کانون ها در برگزاری 
ــته های مقاله، شعر، کتابخوانی و  ــبط النبی)ع( در رش کنگره بين  المللی س
وبالگ نویسی اشاره کرد و گفت: در هر استان حداقل یك کانون با نام سبط 
النبی)ع( ایجاد شد و همكاری جدی دبيرخانه های استانی در برگزاری کنگره 
سبط النبی)ع( از طریق توزیع فراخوان و اطالع رسانی شایسته در بين اعضای 

کانون ها و ائمه محترم جماعات سراسر کشور صورت گرفت.
ــاجد  ــتاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مس معاون فرهنگی و هنری س
ــریات تجربی برای توليد محتوا و انتشار  ــاد افزود: فعال سازی نش وزارت ارش

مطالب مرتبط با سيره امام حسن)ع( یكي از فعاليتهاي این کانون ها بود.
ــانی کنگره بين المللی سبط النبی)ع( با  ریيس کميته تبليغات و اطالع رس
اشاره به برگزاری جلسات متعدد با حضور نمایندگان رسانه ها برای تبليغ و 
معرفی این کنگره گفت: کنگره بين المللی سبط النبی)ص( اخبار و جدیدترین 
ــایت  ــتاد خبری و نيز بارگذاری مطالب روی س تحوالت خود را در قالب س
رسمی کنگره به سمع و نظر مخاطبان رساند. همچنين  پوسترهای کنگره 

به سه زبان برای آشنایی مردم با کنگره بين المللی سبط النبی منتشر شد.
ــاره به ارسال نشریه دیواری »بحر کرم« و برگزاری مسابقه از  طاهریان با اش
محتواي آن که به همت دبيرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان 
ــت ادامه داد: از زمان اعالم وجود  ــوری صورت گرفته اس قم و به صورت کش
کنگره و تأسيس دبيرخانه، بيش از 1000 مسابقه به شكل خودجوش از طرف 

خود مساجد و کانونها در عيد مبارك نيمه رمضان برگزار شد.
وی همچنين طی پيشنهادی خواستار بهره مندی بيشتر از ظرفيت مساجد 
کشور پس از کنگره بين المللی سبط النبی)ع( شد و افزود: اميدواریم پس از 
ــبط النبی نيز در ایام جشن والدت امام حسن مجتبی)ع(  برگزاری کنگره س
ــور برگزار کنيم؛ زیرا بيش از  ــترده ای در مساجد سراسر کش برنامه های گس
13000 کانون در کل کشور فعال هستند و پيش بيني مي شود که در شب و 
روز والدت امام حسن مجتبی)ع( 8000 مراسم در سطح کانون ها برگزار  شود.

دبیر کمیته علمی کنگره: 

معرفی جامع شخصیت
امام حسن مجتبی)ع( از اهداف 

برگزاری کنگره است

دبیر کمیته علمی کنگره بین المللی سبط النبی)ع( درباره برگزاری اين کنگره 
گفت: هدف از برگزاری کنگره بین المللی سبط النبی)ع( معرفی اهل بیت)ع( 

و سیره و مبانی مکتب آن بزرگواران به جهانیان است. 
ــالم عباس جعفری فراهانی« افزود: بسترسازی مناسب برای  »حجت االس
هویت شناسی دینی بر اساس نگرش اهل بيت)ع(، معرفی جامع شخصيت 
امام حسن مجتبی)ع( و تبيين نظریه صلح و مدیریت بحران در اندیشه امام 

حسن مجتبی)ع( از اهداف دیگر برگزاری این کنگره است.
ــكل گيری این  ــه با خبرنگار ابنا گفتگو می کرد در مورد تاریخچه ش وی ک
کنگره اظهار داشت: چند سال قبل، مجمع جهانی اهل بيت)ع( با همكاری 
مؤسسه حضرت قاسم بن الحسن و حوزه علميه قاسم بن الحسن در تهران، 
جشنواره ای به عنوان جشنواره امام حسن مجتبی)ع( برگزار کرد. بعد از آن، 
به دبيرکل مجمع جهانی اهل بيت)ع( پيشنهاد شد که همایشی بين المللی 
به نام امام حسن مجتبی)ع( برگزار شود که مجمع هم پذیرفت و مسئوليت 
اصلی برگزاری همایش بر عهده مجمع جهانی اهل بيت)ع( قرار گرفت. البته 

نهادهای فرهنگی دیگری هم مشارکت می کنند.
جعفری فراهانی در مورد نحوه اطالع رسانی فراخوان کنگره عنوان کرد: برای 
این کنگره سایتی در نظر گرفته شد و فراخوان مقاالت به صورت ایميل، از 
ــال نامه به مراکز علمی و فرهنگی داخل و  ــایت های دیگر و با ارس طریق س
خارج کشور اعالم شد. این فراخوان به نمایندگان مجمع و در سراسر دنيا نيز 

اطالع رسانی شد.
ــاتيد حوزه و دانشگاه که مسلط  وی با بيان اینكه کميته علمی کنگره از اس
ــيع و اهل بيت)ع( تشكيل شده است به  ــالم و به ویژه تاریخ تش به تاریخ اس
ــگاهی از کتاب ها، پایان نامه ها، مقاالت و نرم افزارهایی که در  برگزاری نمایش
ــن)ع( منتشر شده است اشاره کرد و افزود: عالوه بر تدوین و  مورد امام حس
ــه کتاب با عناوین  ــی و عربی در چهار جلد، س چاپ مجموعه مقاالت فارس
»بالغهًْ االمام الحسن)ع(«، »عصر اإلمام الحسن)ع(؛ اجتماعياً و سياسياً« و 
ــن)ع( و ثورهًْ الحسين)ع(«  با اصالحات، تكميل و ویرایش نيز  »صلح الحس

تجدید چاپ خواهند شد.
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عضو ستاد مرکزی کنگره بین املللی سبط النبی)ع(:

مدیریت راهربدی
امام حسن)ع( اسالم
را نجات داد

عضو ستاد مرکزی کنگره سبط النبی االکبر امام حسن مجتبی)ع( گفت: امام 
حسن)ع( شخصیت بزرگی در تاريخ اسالم است و مديريت راهبردی ايشان 
در جريان صلح بود که با الهام الهی، باعث احیاء و زنده شدن اسالم گرديد. 
»دکتر عبدالرضا راشد« افزود: با وجود نقش عظيمی که امام حسن)ع( ایفا 
نمود، ایشان نسبت به سایر ائمه)ع( مقداری غریب است و کارهای علمی و 
ــایر ائمه)ع( صورت گرفته بود درباره ایشان  ــت هایی که در مورد س بزرگداش

انجام نشده است. 
وی با اشاره به اینكه برگزاری همایش های علمیـ  فرهنگیـ  هنری در مورد 
ائمه)ع( از وظایف ذاتی مجمع جهانی اهل بيت)ع( است گفت: بنابراین از دو 
ــال پيش، برگزاری کنگره ای در مورد امام حسن)ع( را مد نظر قرار دادیم.  س
در سال های گذشته برنامه هایی مقدماتیـ  مانند جشن های نيمه رمضان و 
ایجاد نمایشگاه کتابـ  را با همكاری مؤسسه فرهنگی مذهبی حضرت قاسم 
بن الحسن)ع( را برگزار کردیم و کم کم زمينه برای برگزاری یك کنگره بزرگ 

درباره امام حسن)ع( آماده شد.
راشد درباره دستاوردهای دیگر این کنگره نيز تصریح کرد: در جلسه ای که در 
رسانه ملی داشتيم برادران صدا و سيما اقرار می کردند که در مورد امام حسن 
مجتبی)ع( محتوای زیادی ندارند؛ لذا با آنها هماهنگی کاملی صورت گرفت تا 
مجموعه برنامه های کنفرانس را ضبط و در طول سال پخش کنند. اميداوریم 
با این کنگره محتوای خوبی جمع شود تا مورد استفاده عموم بينندگان صدا 

و سيماـ  چه شبكه های برون مرزی و چه شبكه های داخلیـ  قرار بگيرد.
مدیرکل اروپا و آمریكای مجمع جهانی اهل بيت)ع( درباره مشارکت خارجی 
در کنگره هم گفت: بيش از 50 نفر از اندیشمندان جهان اسالم را از 33 کشور 
ــه در این کنگره به طرح مباحث علمی خواهد پرداخت.  ــوت کرده ایم ک دع
ضمن اینكه معاونت امور بين الملل مجمع در نظر دارد در کشورهای دیگر 
نيز در مورد شخصيت امام حسن مجتبی)ع( و پرداختن به شخصيت ایشان 

برنامه هایی برگزار کند.
ــطح باالیی خواهد داشت و  وی در پایان گفت: این کنگره به لحاظ علمی س
با حضور شخصيت های تأثيرگذار داخلی و خارجی در حوزه فرهنگ و دین، 
اميداورم برنامه ای در شأن حضرت امام حسن مجتبی)ع(  تنظيم و ارائه شود، 
و نيز جریان فكری جدیدی برای معرفی شخصيت آن امام همام)ع( در جهان 

اسالم ایجاد شود و استمرار یابد.

مدير مؤسسه اطالعات و تحقیقات اسالمی اظهار داشت: اين مؤسسه 
از  که  مدعوينی  و  می کند  ارزيابی  را  انگلیسی  مقاالت  علمی  محتوای 
مقاالت  ارائه  برای  را  می آورند  تشريف  اروپا  و  کانادا  آمريکای شمالی، 

معرفی کنیم تا در کنفرانس نقش موثری داشته باشند.
ــو با خبرنگار ابنا در  ــيد مصطفی صفوی همامی« در گفتگ »دکتر س
مورد همكاری مؤسسه متبوعش با کنگره بين المللی سبط النبی)ع( 
ــی را ارزیابی  ــت: ما محتوای علمی مقاالت به زبان انگليس اظهار داش
ــمالی، کانادا و اروپا  می کنيم و مهمانان و مدعوینی که از آمریكای ش
ــه مقاالت معرفی کنيم تا در کنفرانس  ــریف می آورند را برای ارائ تش

نقش مؤثری داشته باشند.
ــه اطالعات و تحقيقات اسالمی یك سازمان غير  وی با بيان اینكه موسس
ــت و در وزارت ارشاد اسالمی به ثبت رسيده  دولتی )NGO( مذهبی اس
است افزود: هدف این مؤسسه اطالع رسانی و انجام تحقيقاتی با تمرکز بر 

اسالم و غرب است.
ــيده به دبيرخانه همایش  ــطح آثار رس ــتاد دانشگاه در تشریح س این اس
سبط النبی)ص( گفت: مقاالت انگليسی در دو نوع تقسيم بندی می شوند؛ 
ــه از ارزش علمی باالیی  ــت ک ــته اول اس یك نوع کارهای تحقيقاتی دس
ــت و در درجه دوم  ــوع دوم مقاالت، گردآوری مطالب اس ــد و ن برخوردارن
هستند. در انتخاب مقاالت سعی شده است که به دسته اول ارزش و بهای 
بيشتری داده شود و مقاالتی که برای اولين بار به این کنفرانس ارائه شده 

باشد از امتياز ویژه برخوردار شوند.
ــن مجبتی)ع(  ــه زندگی و زمانه امام حس ــه داد: به خاطر اینك وی ادام
ــده  ــت و کار زیادی درباره آن انجام نش ــيار بكر و تازه ای اس موضوع بس
مقاالت درجه اول از جذابيت و محتوای خوبی برخوردار هستند و سعی 
ــده در داوری مقاالت، مقاالت درجه دوم کمتر معرفی شوند و بيشتر  ش

کارهای اصلی و جدید باشد.

رییس مؤسسه اطالعات و تحقیقات اسالمی: 

برگزاری کنگره بین املللی سبط 
النبی)ع( از سوی مجمع، کار بسیار 

ارزشمندی است
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نماينده سازمان اوقاف و امورخیريه در ستاد کنگره بین المللی سبط النبی 
ابعاد  اظهار داشت:  کنگره  با  نهاد  اين  زمینه همکاری  مورد  در  االکبر)ع( 
مختلف زندگی امام حسن)ع(همه نهادها را موظف می کند که هر کاری که 
از دست آنها بر می آيد در ارائه مقاله يا پشتیبانی فکری، فرهنگی و مالی به 

اين کنگره انجام دهند.
ــلمين جواد خلفی« با بيان اینكه سازمان اوقاف،  ــالم و المس »حجت االس
ــتيبانی مالی کنگره را بر عهده دارد در ارائه پيشنهادی گفت: با توجه به  پش
اینكه این اولين کنگره ای ست که برای امام حسن)ع( برگزار می شود شایسته 

است که در طول سال دبيرخانه این کنگره به صورت دائمی فعال باشد.
ــان کرد: مجمع جهانی اهل  ــازمان اوقاف و امورخيریه خاطرنش نماینده س
ــف زندگی معصومين فعاليت می کند.  ــاندن ابعاد مختل بيت)ع( برای شناس
ــت زندگی  ما هم باید با زندگی معصومين)ع( زندگی کنيم و از روی رونوش
معصومين حيات خود را تنظيم کنيم. ما سرمشق و الگو داریم از روی همان 

بيایيم اعمالمان را انجام دهيم. البته این نياز به کار و مجاهدت دارد.
ــاندن ائمه)ع( به زبان امروز آن هم در جامعه ای که سرگرم  وی افزود: شناس
مشغله های فكری، مادی و کارهای مختلف هستند وظيفه نهادهای فرهنگی 
ـ دینی است. لذا این کنگره باید بتواند در اعمال دینی مردم تأثير داشته باشد.
حجت االسالم خلفی تأکيد کرد: اینكه مقاالت علمی نوشته شود خوب است 
ولی مهم این است که کاربردی باشد. به نظر من باید کميته و گروهی از علما 
باشند تا مقاالت یا کتاب برتر این کنگره را به زبان جامعه امروزی بيان کرده 

و به زبان های مختلف ترجمه کنند.

مناینده سازمان اوقاف و امورخیریه در ستاد کنگره: 

دبیرخانه کنگره سبط النبی)ص( به 
صورت دامئی فعال باشد

مناینده شهرداری تهران در ستاد کنگره: 

از نظر معرفتی آشنایی چندانی 
با ابعاد شخصیتی امام حسن)ع( 

نداریم

مورد  در  النبی)ع(،  المللی سبط  بین  کنگره  در  تهران  نماينده شهرداری 
همکاری اين نهاد با کنگره اظهار داشت: انتظاراتی که کنگره سبط النبی)ع( 
از شهرداری دارد و تامین بخشی از هزينه ها از داليل همیاری و مشارکت 

شهرداری تهران با اين کنگره است. 
»حجت االسالم و المسلمين سيد عبداهلل حسينی« در گفتگو با خبرنگار 
ابنا در مورد همكاری این نهاد با کنگره بين المللی سبط النبی)ع( اظهار 
ــبط النبی)ع( از شهرداری دارد و تامين  ــت: انتظاراتی که کنگره س داش
ــی از هزینه ها از دالیل همياری و مشارکت شهرداری تهران با این  بخش

کنگره است. 
ــم گفت: این جمع،  ــتاد برگزاری کنگره ه ــن فعال فرهنگی درباره س ای
ــيار مناسب و شایسته ایست که این موضوع را دنبال می کنند.  جمع بس
ــت که این کنگره در جمهوری اسالمی ایران برگزار  و برای اولين بار اس
ــه برای برگزاری  ــيم ک ــود و ما این افتخار را داریم در جمعی باش می ش

بزرگداشت آن حضرت قدمی بر می داریم.
وی با بيان اینكه کميته فرهنگی ادبی کنگره سبط النبی)ع( نيز همكاری 
ــدازه جایگاه امام  ــن)ع( به ان ــرد: جایگاه امام حس ــان ک دارد خاطر نش
ــين)ع( است؛ در حالی که ما از زندگی، زمانه و قيام امام حسين)ع(  حس
ــن)ع( اطالعات چندانی نداریم.  اطالع کافی داریم ولی در مورد امام حس
حسينی در پایان گفت: اميدوارم که بعد از برگزاری این کنگره، شناخت 

ما نسبت به وجود مقدس امام حسن)ع( بيشتر باشد.
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فهرست آثار

 مقاالت فارسی 

تحصیالتنویسندهعنوان مقالهردیف

رمضان محمديزندگي و احوال امام حسن )ع( از تولد تا شهادت 1
ــات علمی گروه  عضو هي
ــگاه حوزه و  تاریخ پژوهش

دانشگاه

ــد تاریخ سيد محمد حسينيواکاوي جریان هاي فكري عصر امام حسن مجتبي)ع( 2  کارشناس ارش
اسالم 

محمد نجف فياضحيات سياسي اجتماعي فرزندان امام حسن مجتبي)ع( 3

محمد فاکر ميبديامام حسن مجتبي)ع( و تفسير قرآن 4

 عضو هيات علمی جامعهًْ 
العالميهًْ،  المصطفی)ص( 
ــرآن و  ــروه ق ــيار گ دانش

حدیث

سيد محمود سامانيامام حسن )ع( و ایرانيان 5
ــی  علم ــات  هي ــو  عض  
پژوهشگاه علوم و فرهنگ 

اسالمی

حميدرضا مطهرينقش َحَسنيان در گسترش فرهنگ شيعي در اندلس 6
ــی  علم ــات  هي ــو  عض  
پژوهشگاه علوم و فرهنگ 

اسالمی

 دانشيار پژوهشگاه علوم و سيد علي رضا واسعيراهبردهاي امام حسن)ع( در مواجهه با ناهنجاري هاي سياسيـ  اجتماعي زمان 7
فرهنگ اسالمی

سيد تقي وارديپاسخ به شبهه مطالق بودن امام حسن)ع( 8
ــی  علم ــات  هي ــو  عض  
پژوهشگاه علوم و فرهنگ 

اسالمی

  دانش آموخته سطح 3 مریم ابراهيم زادهنقش و اهميت عبدالعظيم حسني در عصر امام هادي)ع( 9
جامعهًْ الزهراء)س(

فهرست کامل مقاالت رسیده به
کنگره بین املللی سبط النبی االکرب امام حسن مجتبی)ع(

در پی فراخوان مقاله کنگره بین المللی سبط النبی االکبر امام حسن مجتبی)ع( 
بیش از 115 مقاله به زبان های مختلف به دبیرخانه کمیته علمی واصل گرديد. 
آنچه در پی می آيد فهرست مقاالت رسیده تا تاريخ 20 خرداد 1393 است. 

مقاالت تأيید شده که فرصت طرح در کنگره را می يابند و يا در کتاب مجموعه 
مقاالت همايش منتشر می شوند، در جدول زير با زمینه سبز رنگ مشخص 

شده اند.

به کوشش: هادی ترکی
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تحصیالتنویسندهعنوان مقالهردیف

بهرام جبارلو شبستريـ  نازیال چهارده رهنمود از امام حسن)ع( برای برقراری ارتباطات انسانی مطلوب با دیگران 10
نوزاد دیزجي

ــد علوم  ــناس ارش  کارش
ــناس  ـ  کارش ارتباطات 

زبان و ادبيات فارسی

امير علي حسنلوزندگي و احوال امام حسن)ع( از تولد تا شهادت 11

ــد علوم محسن موحديمباني و اصول همگرائي تربيتي دین و اخالق از دیدگاه امام حسن مجتبي)ع( 12 ــناس ارش کارش
تربيتی شهيد بهشتی

جعفر کریميبهره برداري بهينه از شيوه سبك زندگي امام حسن)ع( در جامعه 13

استادیار پژوهشگاه حوزه قاسم خانجانيامام حسن)ع( از دیدگاه اهل سنت 14
و دانشگاه

کارشناس ارشدفرزانه علي اصغريرابطه انفاق و روزي در سيره امام حسن مجتبي)ع( 15

رقيه شهبازيشرح حال امام حسن مجتبي)ع( 16

ــن سبك زندگي از منظر امام حسن مجتبي)ع( 17 ــان ـ محس ــرا محققي زه
صمدانيان

دانشجوی دکتری علوم و 
اصفهان  دانشگاه  حدیث 
ــتادیار گروه علوم و  ـ اس

حدیث دانشگاه اصفهان

ــعيده گونه شناسي روایات امام حسن)ع( 18 ــان ـ س ــرا محققي زه
اقارب پرست

دانشجوی دکتری علوم و 
حدیث دانشگاه اصفهانـ  
دانشجوی دکتری علوم و 

حدیث اصفهان

سيده زهرا موسويسبك زندگي فرهنگي امام حسن مجتبي)ع( 19

دانشجوی دکتری فلسفه اسماعيل خارستانياهداف، اصول و روش هاي تربيت اخالقي در سيره امام حسن مجتبي)ع( 20
و تعليم و تربيت

کارشناس ارشد مدیریت سميه سادات موسويسيره اخالقي امام حسن)ع( 21
فرهنگی

مجتبي محمدی مزرعه شاهي فضایل اخالقي امام حسن)ع( 22
ـ مهدی شاه ولی اناری

عضو هيات علمی دانشگاه 
ــران  ــارف ق ــوم و مع عل
ــجوی دوره  کریم ـ دانش
تربيت  رشته  کارشناسی 

معلم قران مجيد

کارشناس ارشد مدیریت فاطمه سيفيفضایل و مناقب امام حسن مجتبي)ع( از دیدگاه اهل سنت 23
فرهنگی

ــران و مرضيه محصصگذاري بر اخالق اجتماعي در آموزه هاي امام حسن)ع( 24 ــوم ق ــری عل دکت
حدیث

فاطمه سلطان محمدينرمش قهرمانانه؛ استراتژی پيروز امام حسن)ع( 25
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تحصیالتنویسندهعنوان مقالهردیف

کارشناس ارشد و محققمحمد اسماعيل زادهنقش بني اميه در انحراف امت اسالمي 26

سخيداد خليلي کندوزيحيات امام حسن)ع( 27

ــانی ـ امام حسن )ع( در طبقات الكبري 28 نعمت اهلل صفری فروش
سيده معصومه اخالقی

عضو هيات علمی جامعهًْ 
المصطفی)ص( العالميهًْ

ــانیـ  امام حسن)ع( در شرح نهج البالغه ابن ابي الحدید 29 نعمت اهلل صفری فروش
سيده معصومه اخالقی

عضو هيات علمی جامعهًْ 
المصطفی)ص(

محمد اسماعيل زادهدستاورد صلح امام حسن)ع( 30

محمد احسانيروش هاي تربيت در سيره امام حسن)ع( 31
تحصيالت  علمی  معاون 
عالميه اهل بيت)ع( کابل 

افغانستان

ریيس اتحادیه علمای اهل حسن کاناعاتليامام حسن)ع(؛ مدنيت و بدویت 32
بيت)ع( ترکيهـ  اهالدر

ميرحامد محراب افابعاد شخصيت امام حسن)ع( 33

سيد حبيب اهلل طاهريامام حسن )ع( در آئينه اخالق 34
ریيس مؤسسه تحصيالت 
ــت)ع(  بي ــل  اه ــه  عالي

افغانستان

ــهبازی النجق ـ سيد شرح حال امام حسن)ع( از تولد تا شهادت 35 رقيه ش
محمد رضوی النجق

منيژه اسد اللهیتبيين سيره اخالقی امام حسن)ع( با رویكرد به سيره عبادی و رفتار شناسی 36

زهرا حكمتـ  اکرم رضائی فردزندگی و شرح حال امام حسن)ع( از تولد تا شهادت 37

ــه رحمت اهلل فرقانی کوه بيرونیزندگی و شرح حال امام حسن مجتبی)ع( 38 ــوزه علمي ــق ح محق
گرایش فقه و اصول

اعظم ملك پوریانشهادت امام حسن)ع( از دیدگاه مورخان و مستشرقان 39

رقيه شهبازی النجقشرح حال امام حسن)ع( از تولد تا شهادت از دیدگاه مستشرقان 40

تشيع مهدي نورمحمديچگونگي گرایش مردم مدینه به تشيع در دوره امام حسن)ع( 41 تاریخ  ــجوی  دانش
دانشگاه ادیان

محمدحسين نوحه خوانتربيت در سيره و سخن امام حسن)ع( 42

فرح جعفریمفهوم جنگ و صلح در اسالم در زندگی امام حسن)ع( 43

حسين مرادي نسبواکاوي در تطبيق صلح حدیبيه و صلح امام حسن مجتبي)ع( 44
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زهرا حكمتبررسی شبهات وهابيت و سلفی ها در باره امام حسن)ع( 45

ــی سيف اهلل صّرامیدرآمدی بر سيره سياسی امام حسن)ع( در روایات 46 علم ــات  هي ــو  عض
پژوهشگاه علوم و فرهنگ

محمدرضا احمدی ندوشنسيره اخالقی و اجتماعی امام حسن)ع( از منظر مستشرقان 47

محقق و پژوهشگر تاریخ 
ــدرك  ــالمی، دارای م اس
ــتادیار  اس و   4 ــطح  س

دانشگاه گيالن

سيد قاسم موسوی رزاقیخاورشناسان و جایگاه اجتماعی امام حسن)ع( 48
استادیار گروه تاریخ تشيع 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ 

اسالمی

کماله رضا آوااوضاع امت اسالمی در عصر امام حسن)ع( 49

ــانیـ  سبك زندگی اقتصادی امام حسن)ع( 50 نعمت اهلل صفری فروش
سيده معصومه اخالقی

حسين شير بندیعقيده حسن و رویه مسالمه 51

کارشناس ارشد پژوهشگاه روح اهلل توحيدی نيانقش جریان عثمانی در تدوین سيره امام حسن)ع( 52
حوزه و دانشگاه

اجتهادسيد منذر حكيممكتب و ميراث علمی امام حسن مجتبی)ع( 53

رمضان محمدیمنبع شناسی امام حسن مجتبی)ع( 54

ابراهيم گودرزیبررسی خبر تيرباران شدن بدن مطهر امام حسن)ع( 55

نسرین وهاب زادهبررسی تطبيقی دوران امامت امام مجتبی و امام حسين)عليهما السالم(  56

ــد زبان و  کارشناس ارش
ــی مدرس   ــات فارس ادبي
ــاهين شهر  ــگاه ش دانش

اصفهان

مریم قوجائی خامنهبررسی گفتارهای قرآنی امام حسن عليه السالم در برخورد با اندیشه های غير اسالمی )مرجئه( 57

اجتهادسيد منذر حكيممرجعيت علمی و اجتماعی و سياسی امام حسن مجتبی)ع( 58

محمدباقر شریعتی سبزواریتجلي قدرت، صالبت و شهامت امام مجتبي)ع( در مناظره 59

شهرزاد کتابیتعاليم اخالقی  امام حسن مجتبی)ع(  در سبك زندگی  اسالمی در ارتباط با مردم 60

مریم کتابیـ  ميالد  شهابیبررسی و تبيين اندیشه و سيره عملی امام حسن مجتبی)ع( در باب تربيت 61

پرندیس  سلحشوریـ  مهدی سخنان و دیدگاه های دانشمندان دینی و علمی پيرامون امام حسن مجتبی)ع( 62
سلحشوری
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تحصیالتنویسندهعنوان مقالهردیف

فاطمه سادات قاریشيوه و برخورد امام حسن مجتبی)ع( با دشمنان عصر خویش 63

زهرا شيخوندترویج فرهنگ انفاق در سيره امام حسن مجتبی)ع( 64

ــه جامعهًْ خدیجه کيهانیقيام های حسنيان در عصر امام کاظم )ع( 65 ــش آموخت دان
الزهراء)س(

حسين مرادی نسببررسی صلح حدیبيه و صلح نامه مسِكن ساباط 66

ــه جامعهًْ سميه یونسنقش امام حسن)ع( در دوره حكومت معاویه در حفظ و بسط معارف اهل بيت )عليهم السالم( 67 ــش آموخت دان
الزهراء)س(

رد اتهامات ازدواج ها و طالق های مكرر نسبت داده شده به امام حسن )ع( 68
ــه  ــی ـ فاطم ــن فخرائ سوس
ــادات  ــودار زاده ـ زهرا س جل

حسينی سمنانی

 مقاالت عربی 

البلدالکاتبعنوان المقالردیف

ایرانمحمدهادي یوسفي غرويومضات من عهد إمامهًْ الحسن المجتبي)ع( 69

عراقالسيد سعيد کاظم العذاريمع اإلمام الحسن)ع( في یوم شهادته 70

مصرالسيد محمد الجيالنيالفرق بين صلح الحدیبيهًْ و صلح اإلمام الحسن)ع( 71

لبنانزینب محمد عيسيمسيرهًْ اإلمام الحسن)ع(؛ الجهادیهًْ فی دینامياتها و تحوالتها... 72

مصرمدیحهًْ ابراهيم ابوالمعاطیالنسب لسيدنا اإلمام الحسن)ع( 73

لبنانطراد حمادهًْاإلمام الحسن)ع( الخلیفة الراشدي الخامس 74

لندنعلي رمضان األوسياإلمام الحسن)ع( الكلمهًْ الطيبهًْ ... 75

مصرمنال ابراهيم المعاطیحياهًْ اإلمام حسن بن علی السبط)ع( 76

سودانعلي هاشم السراجخصائص شخصيهًْ لإلمام الحسن)ع( 77

بورکينافاسوطاهرکولي باليمبادئ المعرفهًْ لسيرهًْ وفكراإلمام الحسن)ع( 78

لبنانسيد عبداهلل فضل اهللاإلمام الحسن )ع( و أجوبهًْ السائلين 79
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البلدالکاتبعنوان المقالردیف

الجزائرجویدهًْ غانمَدرء الشبههًْ فيما نُسب الي اإلمام الحسن)ع( من التهمهًْ 80

لبنانمحمدکاظم یاسيناألوضاع الدینيهًْ و الثقافيهًْ و ... في عصر اإلمام الحسن )ع( 81

استرالياحسين الدیرانياإلمام الحسن)ع( ؛ ظلمه أعداؤه 82

لبناننزیههًْ علي صالححياهًْ اإلمام الحسن)ع( و ما جري فيها من وقائع و أحداث 83

بنگالدشمحمد هارون الرشيد مالحياهًْ اإلمام الحسن)ع( 84

لبناناحمد اسماعيلمظلوميهًْ الرسول و اآلل)ع( 85

عراقالسيد سعيد کاظم العذاریفی ذکری والدهًْ کریم اهل البيت)ع( اإلمام الحسن المجتبی)ع( 86

مصرأحمد راسم النفيسالسادهًْ الحسنيون ودورهم في مناهضهًْ الظلم 87

لبنانزینب حكيمانوار من حياهًْ اإلمام الحسن المجتبی)ع( 88

ایرانالسيد منذر الحكيماضواء علی سيرهًْ اإلمام الحسن)ع( فی عهد الدولهًْ العلویهًْ 89

مغربعصام احميدان الحسنيالدور الحضاري لألشراف الحسنيين بالمغرب 90

سریالنكامولوی عبد الحليمحياهًْ اإلمام حسن بن علی)ع( 91

الجزائرمحمد بوگریطهًْالبعد اإلستراتيجي لصلح اإلمام الحسن)ع( 92

سوریهنبيل الحلباویالحسن السبط )ع( / قصيدهًْ 93

مقتبس من تراث الشهيد سيد خالفهًْ اإلمام الحسن )ع( و ظروفها: )المتخذ من کتاب ائمه اهل البيت)ع(( 94
عراقمحمدباقر الصدر)ره(

عراقسيد راضی الحسينیخصائص اإلمام الحسن )ع( او الخصائص الحسنيهًْ 95

عراقالسيد سامی البدریصلح اإلمام الحسن)ع(؛ قرائهًْ جدیدهًْ 96

عراقسيد محمود محمد الموسویاضحت دیار الماردین طلوالً 97

آرژانتينمریم رقيه مرهلالحياهًْ الفردیهًْ و الجتماعيهًْ لإلمام الحسن )ع( 98

عراقسيد محمود محمد الموسویالمناظرهًْ الكبری فی العصر االموی 99
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 مقاالت زبان های دیگر 

کشورنویسندهعنوان مقالهردیف

هندمنهال رضا خيرآباديزندگي فردي و اجتماعي امام حسن )ع(؛/ اردو؛امام حسن کی اجتماعی و انفرادی زندگی 100

101 IMAM HASAN )A.S.( AS A ROLE MODELکنياخانم نازنين کریم

102 OBJECTIVES OF IMAM HASAN )a.s.(هندسكينه مهدی رضا راجاني

103 Social and PERSONAL Life of Imam Hasan )a.s.(تانزانياخانم فاطمه علی عثمان

104 
 THE HASANI SADAT: AN OVERVIEW OF THEIR ROLE IN THE
 EARLY ISLAMIC UPRISINGS AND THEIR ROLE IN SPREADING
THE LOVE OF AHLUL BAYT IN AFRICA

کنياحبيب سلمان و مریم یوسف

105  Imam Hasan Al-Mujtaba )A.S.(: His Life and Contributions as
the Second Holy Imam

فيليپينخانم زهرا ابينال

106  PEACE BUILDING, RECONCILLIATION AND TRANSITIONAL
JUSTICE AS REFLECTED IN THE PEACE TREAY OF IMAM HASSAN

سریالنكاالفير مدني

107 THE MASKAN AND HUDAIBIYA TREATIESاوگانداآدام سيباال

108 Imam Hasan Al-Mujtaba and the Tragedy of Karbalaپاکستانغالم تقي بنگاش

تایلندایوب یام یایائمتنا )ترجمه تائی(/ تایی 109

ترکيهموسی ایاز تكينفلسفه صلح امام حسن)ع( / ترکی 110

فيليپينزهرا مانگورسیحيات و سيره امام حسن)ع( / انگليسی 111

آرژانتينشرائط سياسی، فرهنگی و مذهبی در عصر امام حسن)ع( /انگليسی 112

پاکستانخانم حنا حيدر عابدی امام حسن )ع(  کی زندگی اور واقعات / اردو 113

114 Las Virtudes Morales del Imam Al-Hasan   -  آرژانتيننبيل احمد علیاسپانيولی

115 Peace Treaty of imam Hassan)a.s(: Peace the need of timeسجاد حكيم حسين
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دستاوردهای ادبی



زل
عرش بی نام بلند تو فرو می ریزدغــ

سجاد سعید نژاد
دهدشتـ  کهگيلویه و بویراحمد

دست های تو هدایتگر گمراهان است
ای که در هر نفست معجزه ای پنهان است

آسمانی و زمين در طلبت غرق دعا
آسمانی و زمين در طلب باران است

دست اعجاز شما منجی هر جامعه ایست
گرچه این قوم به دستان تو نافرمان است

هتك حرمت شد اگر، زمزمه ی آیاتت
همچو آرامش دریای پس از طوفان است

عذر کوتاهی ما را بپذیر ای خورشيد
َمَثل ما َمَثل کشتی سرگردان است

بگذارید غزل راه شما را برود
گرچه این راه پراز وسوسه ی شيطان است

راه مؤمن شدن از راه شما می گذرد
آیه های تو به حق آینه ی ایمان است

عرش، بی نام بلند تو فرو می ریزد
ذکر نام تو شب و روز بالگردان است

ابری از رحمت خود بر سر شعرم بنشان
ای که در هر نفست زمزمه ی باران است

دل آسامن هوایی شد

احمد حسین پورعلويه
قـم

ای غریبی که غربت چشمت، غزل ناب آشنایی شد
حس و حالت به شعر جان بخشيد، حسن تو آیتی خدایی شد

چهل و هفت گردش کامل، سهم دنياست از تو اما دل
آنقدر حول محورت چرخيد، که دل آسمان هوایی شد

صلح تو جنگ نابرابر بود، قلم عهد نامه خنجر شد
شاهد این مثال آوردم، پسرت را که کربالیی شد

ای نگاهت به سبزی قرآن، منبع چشمه های "الميزان"
هر که از جام تو عسل نوشيد، چشم هایش "طباطبایی" شد *

جاده هایی که منتهی به تواند، از حدود مدینه می گذرند
تا به یاد زمين بيندازند، که چرا ماه مجتبایی شد

دو برادر نگو دو نيمه ی سيب، هر دو بودید کم سپاه و غریب
پس چرا آستان تو خاکيست، او چرا گنبدش طالیی شد؟!

کربال و مدینه و کوفه، با زیارات غير معروفه
همه را گشتم و نفهميدم، این غزل عاقبت کجایی شد؟

* سادات طباطبایی از نسل امام حسن مجتبی)ع( بوده و به داشتن چشم و ابروهای زیبا مشهورند.

ارادتی ادبی به حرضت سبط النبی)ص(
تعدادی از اشعار برگزیده کنگره سبط النبی االکرب امام حسن مجتبی)ع(

به کوشش: کمیته فرهنگی ادبی کنگره      با سپاس از: سعید مهدیانـ  علیرضا لبشادب مجمع

در پی فراخوان ادبی کنگره بین المللی سبط النبی االکبر امام حسن 
مجتبی)ع(، حدود 150 قطعه شعرـ  در قالب های مختلف رباعی، غزل، 

قطعه، قصیده، مصمت، ترجیع بند، شعر سپید، شعر نو و ... ـ  به دبیرخانه 
ادبی کنگره واصل شد.

آنچه در پی می   آيد تعدادی از آثار برگزيده کنگرهـ  و نه همه آنهاـ  است؛ 
عرض ارادتی ادبی به حضرت سبط النبی)ص(:
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حسن سهم پیمرب شد

احمد حسین پورعلويه
قـم

هميشه آسمان بارانی چشم ترش بوده
کسی که داغ و غربت ارث زهرا مادرش بوده

حسن سهم پيمبر شد، حسين اما علی را داشت
حسن بيش از حسين آیينه ی پيغمبرش بوده

چه دردی بيش از این که می زده از پشت خنجر را
کسی که سالها پایين پای منبرش بوده!

خدا ما را کفایت می کند "العزهًْ اهلل"
چه نقشی بر نگين آبی انگشترش بوده

سپاهی داشته اما سپاه رو سياهی که
فقط درگير و دار کيسه ی سيم و زرش بوده

خدا را شكر، در شب های تلخ خون دل خوردن
اگر مادر نبوده در کنارش، خواهرش بوده

به یاد کوچه ای باریك می افتد در آن خانه
که روزی روزگاری مادری پشت درش بوده

جمال قاسم و شيرین زبانی های عبداهلل
چه عهدی بين او با الله های پرپرش بوده؟

پس از طشت مسی، طشت طال هم ماجرایی داشت
در آن شب که برادر ميهمان دخترش بوده

دم آخر برادرهای خود را در چه حالی دید؟!
کسی که از شروع ماجرا تا آخرش بوده

روز تشییع تنش تیر و کامن برداشتند

حسین عباس پور 
قـم

بارها از سفره اش با اینكه نان برداشتند
روز تشييع تنش تير و کمان برداشتند

مردم این شهِر در ظاهر مسلمان عاقبت
با صدای سكه دست از دینشان برداشتند

بر سر همسایگانش سایه ای پر مهر داشت
از سرش هر چند روزی سایه بان برداشتند

بذر ننگين جسارت بر تنی معصوم را
این جماعت کاشتند و دیگران برداشتند

دست هایی که بر آن تابوت تير انداختند
چند سال بعد چوب خيزران برداشتند

که عشق افزون کند...

زهرا شعبانی
هندیجانـ  خوزستان

به سویش می کشاند یك نه، ده نه، بلكه صدها را
که عشق افزون کند هر لحظه در عالم عددها را

به مسند می نشاند با کرامت مستمندان را
به مقصد می رساند با شفاعت نابلدها را

یكی زنبيل های سيب را پر کرده از رویش
یكی پر کرده از خرمای لب هایش سبدها را

معاذاهلل اگر دستی جدا از دامنش افتد
معاذاهلل اگر رد کرده غير از دست ردها را

نگاه از آفتاب روی او برداشتن سخت است
مگر در سایه اش عمری بيندازی نمدها را ...



یک شب به اوج باور خورشید می رسم

محمد زارعی
دليجان 

یك شب ميان دسته ای از یا کریم ها
پر می کشم به شوق حرم تا کریم ها

پر می کشم که درك کنم اوج عشق را
در آسمان کوچك خود با کریم ها

یا ذا الحياهًْ اسئلك الوصل فی الممات
لطفی کن ای گدای تو حتی کریم ها!

من قانعم عزیز! به یك ذره خاکتان
گفتيد کم مخواهيد از ما کریم ها

خورشيدی و جهان همه سایه نشين توست
بخشنده اند با همه تنها کریم ها

چندان غریب نيست شود معدن طال
یك لحظه پا نهند به هر جا کریم ها

چندان غریب نيست کریمی کند به خلق
تا پر کنند کيل کسی را کریم ها

پيش تو می شوند حقيران بزرگ ها
پيش تو می شوند گداها کریم ها

یك شب به اوج باور خورشيد می رسم
یك شب ميان دسته ای از یاکریم ها

این بغض سنگین مگر می گذارد؟

حسین عباس پور 
قم

صبوری به پای تو سر می گذارد
غمت داغ ها بر جگر می گذارد

کمی خواستم از غریبی بگویم
نه؛ این بغض سنگين مگر می گذارد؟

و من نيستم بدتر از مرد شامی
نگاه تو در من اثر می گذارد

کریمی که از کودکی می شناسم
قدم روی چشمان تر می گذارد

دلم باز با یاد غم هایت آقا
غریبانه سر روی در می گذارد

چه بد با تو تا کرد دنيای پستی
که بر شاخه گل تبر می گذارد

وهر کس که کمتر شكایت کند او
به دوشش غم بيشتر می گذارد

نمك ریخت یك شهر بر زخم مردی
که دندان به روی جگر می گذارد

تقدیم به سبط النبی امام حسن مجتبی)ع(
مريم کرباسی نجف آبادی 
نجف آبادـ  اصفهان

وقتی که عشق، در دل زهرا)س( امان گرفت
خورشيد، شانه های علی را نشان گرفت

آری! درست نيمه ی ماه خدا ...، علی)ع(
یك قرص ماه از دل هفت آسمان گرفت

صبحی دميد و خانه، صفای مضاعفی
با اّولين چراغ پر از نورشان گرفت

لرزید شانه های عظيم پدر بزرگ
لرزید و خانه، یكسره بوی اذان گرفت

عطری وزید و کوچه به کوچه، مدینه را
بوی بهار و آینه و شمعدان گرفت

»سبط نبی«، نشانی خوبی برای توست
بی دردسر، سراغ تو را می توان گرفت

در کوفه، صلح کردنت آرامشی ست که
با آن تمام رگ رگ تاریخ، جان گرفت

نام تو از ميان کریمان اهل بيت)ع(
جا در دل شكسته ی ما شيعيان گرفت

نامت نكو و چهره ی نام آورت نكو!
»حسنت به اتفاق مالحت، جهان گرفت«
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تقدیم به کسی که صلحش حامسه بود ...

محسن کاويانی
قم

تيری که سمتش رفت هم حتی، مثل کمان قدش کمانی بود
از دست آدمها! رها می شد، شرمنده از این ناتوانی بود

تابوت گل را بوسه زد افتاد، از شدت شرمندگی جان داد
درپای مردی آسمان پيشه، مردی که صلحش جان فشانی بود!

مردی که تنها رفت تا ميقات، دلخسته از تفریط و از افراط
بر قلب پاکش صد هزاران زخم، از مؤمنان نهروانی بود

هی برد دندان بر جگر آخر، صبرش به لب آمد ولی پرپر!
آن روز تشت خانه چون دشت، گل های سرخ و ارغوانی بود

دلخسته بود از همنشينی ها، با قاتلين مادرش زهرا
زهری که نوشيد آخرش، تنها، شيرینيش در زندگانی بود...

مدینه نقطه ی پیوند تیر و تن باشد

حسین زحمتکش
تهران

"حدیث حسن" تو چون گفته ام "حسن" باشد
وگرنه شاعر تو کی کسی چو من باشد؟

غریبی تو عجيب است یا حسن)ع(، که تویی
کسی که در وطن خویش بی وطن باشد

کسی نبود که "مرد" جدال با تو شود
عجيب نيست اگر قاتل تو "زن" باشد

به حرمت کفن پاره پاره ات آقا
برادر تو نباید که بی کفن باشد؟

هزار حرمله تشييع کرده است تو را
مدینه نقطه ی پيوند تير و تن باشد

تو را به گونه ی دیگر می آورم به قلم
اگر نوشتن تاریخ دست من باشد

آه ای کریم بن کریم!

علی سلیمانی
همدان

کسی که از تمام خلق، حكمت بيشتر دارد
به محرومان و مظلومان محبت بيشتر دارد

کسی که مجمع فضل است، دریای جوانمردی ست
کسی که با تهی دستان رفاقت بيشتر دارد

کسی که از همه اهل مدینه بعد هر سجده
به آغوش رسول اهلل دعوت بيشتر دارد

کسی که ميوه پيوند، زهرا با یداهلل است
از این رو با نبی بی شك شباهت بيشتر دارد

کسی که با حسين بن علی تنها برادر نيست
که بی شك از برادر انس و الفت بيشتر دارد

کسی که موقع تقسيم بيت المال حساس است
یقين از هر ترازویی عدالت بيشتر دارد

تویی ... آه ای کریم بن کریم، ای مرد
تویی که از همه دستت کرامت بيشتر دارد

تو آن مردی که از مردان مسلمان تر به اسالم است
تو آن شاهی که از شاهان نجابت بيشتر دارد

امير ما تویی، آن مصلحت اندیِش اهل صلح
که از هر حاکمی بی شك سياست بيشتر دارد

یقين کار دعای توست، کار ربنای توست
شبی که آسمان باراِن رحمت بيشتر دارد

کسی که در دعا مشتاق ذکر "یا حسن" باشد
یقين دارم اميد استجابت بيشتر دارد

اگر چه در مزارت مرقد و گنبد نمی بيند
وليكن زائرت حِس زیارت بيشتر دارد

که می سازند روزی آستانت را همين مردم
اگر چه خانه ات امروز غربت بيشتر دارد

ولی حتی اگر خاکی بماند زائران شادند
چرا که این حرم هر گوشه تربت بيشتر دارد
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نفسی عشق را مهیا کن...

سید مهدی نژاد هاشمی
بجنورد

دِل شاعر گرفته از اینكه، خبر از بی نشانی ات باشد
نفست عشق را رقم زده است، محفِل شعر خوانی ات باشد

از کرامت چگونه بنویسد روبروی کریم آل عبا)ع(
کاش این شعر قطره بارانی، از دِل آسمانی ات باشد

مثل یك شمعدانِی تنها عاشق ردپای باران است
در مسير بهار می خواهد قاصِد مهربانی ات باشد

باد کنعان بهانه می آرد تا بياید به مشرق چشمت
سينه سرخی دلش هوس کرده ورِد بی همزبانی ات باشد

آه ... تنهاترین ستاره ی صبح، دل کوچه سياه پوشيده
تا مگر بگذرد شهابی و ... پرتِو کهكشانی ات باشد

مثل تسبيح پاره می ریزد اشك بر روی دامن شعرش
هق هقی بی صدا که می خواهد، هيجاِن نهانی ات باشد

عطر نایاب جانمازت را هر سحر از بقيع می بوید
آسمان که دلش نظر دارد گنبد زِندگانی ات باشد

چرخ گردون هميشه می چرخد در مدار بهار احساست
فصل اردیبهشت می خواهد پابه پای جوانی ات باشد

نفسی عشق را مهيا کن، عاشقی بی قرار می خواهد
مثل پس کوچه های فروردین، شاعر بی خزانی ات باشد

شورو شوقی گرفته قلبش را، عشق خود را به هيچ کس ندهد
دل به اردیبهشت تو داده شيعه ی آنچنانی ات باشد

آتشی در دلش به پا کن تا گرم خود سوزی خودش بشود
زیر باران، لبش غزلخواِن عشق آتشفشانی ات باشد

بی کسی ... 

علی سلیمانی 
همدان

این جا کجاست، اول بازار بی کسی
یا آخرین مزار گرفتار بی کسی

بال کبوتران به سپيدی نمی زند
وقتی که می شوند عزادار بی کسی!

شمعی به دست! آمده ام عاشقی کنم
حالج باشم و غزلم دار بی کسی

شرمنده ام که وصف قشنگی نمی شود
این درد واژه هاست همه کار بی کسی

یك شاخه یاس پشت نگاهت شكفته است
آتش رسيده تا در و دیوار بی کسی

خاکی تر از مزار تو چشمان من شده است
این که تو با منی شده انكار بی کسی

شاعر شدم، ببين، صله ام گوشه چشم توست
گنجی عظيم مانده به دربار بی کسی

موال، چه خوب می شود این بيت حس کنم
برشانه ام گذاشته ای بار بی کسی

بنویس نام شعر مرا بين لشكرت
سربازهای عاشق سردار بی کسی
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سوره ی تسکین

سودابه مهیجی
تهران

در صلح نام تو کبوترها به آرامی
پر می کشند از شوق سوی هر در و بامی

حتی همای مهر و خوش بختی به نام تو
می افكند سایه به هر تنهای ناکامی

آرامش یاد تو را انساِن در تشویش
در نذرهای خویش می خواند به هر نامی

ای سوره ی تسكين و دلداری به رغم خصم 
تو بهترین پيغام هر صلِح بهنگامی

پشت سر تاریخ نامت مردمان عمریست
از آشتی گفتند و عشق نيك فرجامی

که دودمان عاشق تو راوی اش بودند
هر لحظه ی تاریخ با هر لحن و پيغامی

ای پاکی نامت سپيِد پرچم هر صلح!
روزی تو به آرامش دنيا می انجامی ...

به کریم اهل بیت)ع( و مظلومیت او

علیرضا رجبعلی زاده کاشانی
کاشان

غریب نيست که تنهایی ات سپاه تو باشد
اگر بناست که این خانه قتلگاه تو باشد

نيام صبر و سكوتی ست تيغ حيدری ات را
که زیر خيمه آه تو تكيه گاه تو باشد

چگونه گریه نجوشاندم به سرخی صلحت
که کربالی تو در چشمه نگاه تو باشد

گشوده زهر چه سی پاره ای به دامنت امشب
که تشت؛ لب به لب از آیه های آه تو باشد؟

گرفته اند به باران تير راه حرم را
اگر چه زائر؛ تابوت بی پناه تو باشد!

٭٭

مگر دو چشم کریم "بقيع" مثل یتيمی
به گریه در دل این کوچه ها به راه تو باشد

غزلی تقدیم به کریم اهل بیت)ع(
سید مهدی نژاد هاشمی 
بجنورد

چون خِط دلم کم آورده، زندگی حاِل بهتری بفرست
مرحمت کن به عشق آل عباء، بال های سبك پری بفرست

خسته از خانه می زنم بيرون، روبه راهی که عشق می خواند
شِب مولودِی کریم آل اهلل)ع( در سرای دلم سری بفرست

سال ها می شود که اینطورم، حال و روزم کمی مساعد نيست
یا امام حسن)ع( کرامت کن روبه تنهائی ام دری بفرست

کوچه دارد بهانه می گيرد، عطر پيراهنت که می پيچد
زخم های نشسته برميدان، از شفاخانه عنبری بفرست

ظاهر و باطنم مقابل هم، چهره ام روشن و دلم تاریك
گوشهایم پر است انگاری، گوشه ی گرِم منبری بفرست

چشم در چشم آینه اما، یوسفی در خودم نمی بينم
سایه ی گرگ در من افتاده، بر شب تيره معبری بفرست

کفر آلوده ام به شك اما، مرز های دلم ترك دارد
پيرو حزب باد اگر هستم، لطف کن کوه باوری بفرست

آه آقا! کریم آل عباء)ع( خسته ام از دل غبار آلود
ظلمتی که نشسته بردوشم ...! شمع آیينه گستری بفرست

لب باران نخورده ای دارم، آتشی در ضمير من برپاست
شاعر دردهای خود بودم، نقطه ی عطِف دیگری بفرست

دل به ذکر دمادمت دادم، بال امن یّجيب می خواهم
آه آقا! امام خوبی ها، در دل من کبوتری بفرست
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از کربال برای سپر حرف می زنی

علی فردوسی 
اصفهان

با پاره پاره های جگر حرف می زنی
وقتی که از خيال سفر حرف می زنی

دنيا سؤال کودکی ات را جواب داد
ـ با چاه خانه از چه پدر حرف می زنی؟

بغض علّی و فاطمه هم در صدای توست
داری به جای چند نفر حرف می زنی

این حرف ها که هيچ به گوشش نمی رود
از عشق اگر برای تبر حرف می زنی

با این سپاه اندك و نيرنگ بی شمار
از صلح چاره نيست اگر حرف می زنی

شمشير خاك خورده ی غيرت دليل توست
وقتی که از لزوم سپر حرف می زنی

تا سفره های نان و رطب پهن می شود
از چشم های مانده به در حرف می زنی

از بغِض در صدای تو پيداست اینكه باز
از کربال برای پسر حرف می زنی

درد تو را زمانه نفهميد، الجرم
با پاره پاره های جگر حرف می زنی

برای غریب مدینه

محمد زارعی 
دليجان

شانه های تو ترازوی به هم ریخته است
حال تو حالت گيسوی به هم ریخته است

اخم با دشمن و لبخند به یار تو یكی است
هر دو منظورت از ابروی به هم ریخته است

زهر نوشيدی و القصه و الغصه ولی
تشت زر حاوی کندوی به هم ریخته است

رنگ رخسار خبر می دهد از سر ضمير
چه درونی که در این روی به هم ریخته است

تأثير چه شرابی است که رفتار نگاه
مثل رفتار دو آهوی به هم ریخته است

گرچه، در ایل کسی که نفسش طوفان است
پيرهن، چادر اردوی به هم ریخته است

عصر غمگين تو را فرشچيان هم باشد
درد؛ طراحی الگوی به هم ریخته است

خم پشت تو به زانوی به هم ریخته نيست
خم پشت تو به پهلوی به هم ریخته است

باال بيار حادثه را کوه خون جگر!
آتشفشان شو از تب غم های کهنه تر

باال بيار خون دلت را به روی خاك
این داغ های یكسره را تا فلك نبر

داغ سقيفه، داغ فدك، داغ بی کسی ست
این زخم بر مال شده، این خون شعله ور

پهلوی درد مادر و تنهایی پدر
عمری زده کبوتر این زخم بال و پر

آن دردهای مزمن و تلخ تو خوب شد
کرده ست شوکران ستم بر دلت اثر

باال بيار هر چه درین سال های سخت
هی دیدی و شنيدی و افكندی از نظر

باال بيار درد دل ناشنيده را
تف کن به روی اهل زمينی که بی خبر...

دیگر مگر به خواب ببينند روز خوش
وقتی که صلح، جام شهادت کشيده سر

افسوس! لقمه های محبت حرام شد
دیگر به سفره خانه ی این شهر بی پدر ...

داغ سقیفه، داغ فدک، داغ بی کسی
سودابه مهیجی
تهران
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شاهی که تنها ماند در شهر گدایان

علی احدی

باید که عمری مثل بابا ... نان بيارد
نجوا کند، خرما به نخلستان بيارد

شاهی که تنها ماند در شهر گدایان
بهتر که جای حكم راندن، نان بيارد

فرزند پيغمبر چه تدبيری کند با ...؟
دینی که فرزند ابوسفيان بيارد ...!

هرچند هم در گوششان یاسين بخواند
صدبار اگر مصداق از قرآن بيارد

جایی که پای سكه ی زر در ميان است
سخت است حتی یك نفر ایمان بيارد ...!

حتی نشد یكبار از بين دو انگشت
اندازه ی انگشت ها انسان بيارد

....

آرام ... می سازد به صلح و سازش اما
آرامشی که ... در پی اش طوفان بيارد ...

سکوتی پر از عطر فریاد

عالیه مهرابی 
یـزد

به فنجانی سكوت و صبر هر شب روزه واکردی
چو بذر گل نشستی تا که قمصرها به پا کردی

گل سرخی که در خاموشی ات فریادی از عطر است
گل سرخی که دنيا را پر از عطر صدا کردی!

خدا در دومين پيمانه ی آیات نازل کرد
نگاهی را که مضمون بلند " هل اتی" کردی

تو با صلحت به جنگ تازه ی نيرنگ ها رفتی
تو با خورشيد راز سایه ها را برمال کردی!!

همين که ریخت باران حدیثت در رگ این خاك
به شهدی داغ و شيرین، نخل ها را مبتال کردی

قنوتت ابرهای آسمان بودند وقتی که
برای شهر یك اوقات بارانی دعا کردی

تالطم کرد نيل فتنه ها در پيش چشمانت
و تو موسی تر از هر روز صبرت را عصا کردی

لبت در زهر حل می شد ... شكر در زهر می جوشيد ....
و تو راه گلویت را مسير کربال کردی!!

تو یك نفس کشيدی و دم آفریده شد
با راه رفتن تو قدم آفریده شد

خالق نشسته بود که مدح تو را کند
اینجا گمان کنم که قلم آفریده شد

یا پيش تر زجود و کرم بوده ای حسن
یا هم زمان با تو کرم آفریده شد

ای الل باد آن که تو را بی حرم شمرد
از ناز شصت توست حرم آفریده شد

روز جمل تو حيدر ثانی شدی حسن
پای شجاعت تو جنم آفریده شد

از مردم عرب که تو خيری ندیده ای
پس بهر یاری تو عجم آفریده شد

تا شكل بی قراری شب های تو شوم
این اشك های چشم ترم آفریده شد

وقتی حسن به معنی صبر است، غصه نيست
گر صد هزار رنج و الم آفریده شد

باید که شكل پرزدنت فرق هم کند
پس الجرم پياله ی سم آفریده شد

پای کتاب زندگی پربالیتان
اشك خدا چكيده و غم آفریده شد

... با تو َکرَم آفریده شد
حسین صیامی 
تهران
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مبارکباِد میالد حسن مجتبی)ع(

احمد رضا قديريان 
یزد

موسيقی شعر من به وجد آمد، امشب شب دیگری است می دانم
در خانه وحی و زادگاه عشق، هنگامه محشری است می دانم

امشب همه ستاره ها مشتاق، بر بام مدینه النبی جمعند
دیوار تمام کوچه های شهر، بی تاب کبوتری است می دانم

او شأن نزول آیه تطهير، تفسير زالل باغ اعطيناست
یعنی که شبيه حضرت موال، قرآن مكرری است می دانم

این چشمه جاری نخستينی، از کوثر خاتم النبيين است
مانند امير مؤمنان او نيز، نخل ثمرآوری است می دانم

وقت است که قلب خانه بشكافد، از شوق بشارتی که در راه است
دامان حریر کعبه سرشار از، عطر خوش قمصری است می دانم

آغوش رسول غنچه و لبخند، گل می دهد از تبسمی شيرین
شب های حجاز بعد از این ميالد، شب های معطری است می دانم

امشب غزلم چقدر بی تاب است، در من هيجان دیگری جاری است
موسيقی شعرم از نفس افتاد، امشب شب دیگری است می دانم

عی
فریاد در سکوتربا

سید علی محمد نقیب 
قم

در لشكر تو قحطی ایمان شده بود
دین دادن و زر گرفتن آسان شده بود

هر چند سكوت کرده بودی اما
فریاد تو در سكوت پنهان شده بود

امیر بی لشکر

عبدالرضا کوهمال جهرمی
جهرم

آفتاب قبيله ی نوری! قبله ی هر چه گل که در دنياست
یا أخو العشق و یابن زیبایی! پدرت نور و مادرت دریاست

نيمی از سيِب باغ رضوانی! ليلهًْ القدرِ روح قرآنی
پای تا سر به عشق می مانی! دلت آیينه خانه ی طاهاست

محشری در سپاه شير خدا! یا علی گوی جنگ صفينی!
اشبه الناس بالنبی اهلل! رویت آیينه و دلت دریاست

با دل شير مرد ميدانی! تو خودت ذوالفقار بّرانی
در دل دشمن از رجزهایت، نهروان و جمل چه واویالست

تو امير حماسه ی صبری! در سكوتت سخن به دستش تيغ
ریشه ی رویش حماسه تویی! صلحت آغاز سربلندی هاست

آن غریبی که در محل خودش، توی کوچه زره به تن دارد
دشنه های تمسخر و طعنه، در دلش شعله های پابرجاست

آیه در آیه نور می خوانی، صبرت اما هميشه دلگير است
تو اميری! امير بی لشكر، چه کسی چون تو اینقدر تنهاست

داغ این داستان در این بيت است که زن خانه محرم دل نيست
زهر در کوزه ی کسی کرده که غریبانه و حسن سيماست

بوسه ی تيرها به تابوتت، پيش چشمان غيرت عباس)ع(
یعنی آغاز کربالی حسين)ع(، این همان ابتدای عاشوراست

٭٭

آمدم در بقيع داغ شما، بی حرم، بی چراغ و بی گنبد
گرچه یك داغ بی نشان در اوست، چه هوالظاهری در آن پيداست

کعبه ی عشق اولياست بقيع، معبر اهل آسمان ... وقتی
مرقد تو در آن بنا شده و خيمه ی اشك و ناله ی زهرا)س( ست

ربّنا اِنّنا سمعنا ... عشق، ازدحام مالئكه بر خاك
السالم عليك یابن امير! غربت تو ز مرقدت پيداست
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غمگین ترین روایت دنیاست اشک تو
سید محمد رضا شرافت 
قم

ی
نو

 مث
لـ 

غز

مست از غم توام، غم تو فرق می کند
محو توام که عالم تو فرق می کند

با یك نگاه می کشی و زنده می کنی
مثل مسيح، نه دم تو فرق می کند

یك دم نگاه کن که مرا زیر و رو کنی
باید عوض شد آدم تو فرق می کند
تنها کمی به من نظر لطف کنی؟
آقای مهربان! کم تو فرق می کند

زخمی است بر دلم که عالجی نداشته است
جز مرهمت که مرهم تو فرق می کند
اشك غمت برای من احلی من العسل

گفتم برای من غم تو فرق می کند
صلح تو روضه است حماسه است غربت است

ماهی تو و محرم تو فرق می کند
باید خيال کرد تجسم نمود؛ نه؟
نه گنبد تو پرچم تو فرق می کند

لختی بخند قافيه ها را بهم بریز
آقای من! تبسم تو فرق می کند

با نيت نگاه تو آغاز می کنم
احساس خویش را به تو ابراز می کنم

شوقی درون سينه من جا گرفته است
حسی غریب در دل من پا گرفته است

حسی ميان غربت و شادی و شوق و غم
حسی که گاه می چكد از چشم در حرم

ماه مبارك رمضان روی ماه توست
باید سرود شعر که مضمون نگاه توست

من زائر نگاه توام از دیار دور
آن ذره ام که آمده تا پيشگاه نور

در نام تو چه حس غریبی نهفته است
در نام تو چه خاطره ها می شود مرور

آقا غریب هستی و وقت سرودنت
حسی غریب در دل من می کند ظهور

من هم غریب مثل تو یا ایها الغریب
من کی صبور مثل تو یا ایها الصبور

با تو چقدر ماهيتم فرق می کند
مانند ایستادن شب در حضور نور

در پيشگاه آینه مرد مقربی
تو بضعهًْ الرسولی و ریحانهًْ النبی
ای نور روشنای دل و خانه نبی
ای جایگاه عرشی تو شانه نبی

روح تو آسمان نه که هفت آسمان کم است
نور تو ابتدای جهان روح عالم است

از قلب تو ندیده ام آقا رحيم تر
از بخشش و کرامت دستت کریم تر

حاتم به دست بخشش تو بوسه ها زده است
نزد فقير بر لب تو نه نيامده است

مضمون بی بدیل غزل ها تبسمت
می آورد به وجد غزل را تبسمت

غمگين ترین روایت دنياست اشك تو
شيرین ترین حكایت دنيا تبسمت

در هر نگاه تو چقدر غم نشسته است
غم می چكد زچشم تو اما تبسمت ...

یك شهر پيش روی تو دشنام هم دهد
پاسخ نمی دهی تو مگر با تبسمت

شيرین تر است نزد فقيران کداميك
خرمای دست بخشش تو یا تبسمت؟

سنگ صبور مأمن غم ها و دردها
ای خانه ات پناه همه کوچه گردها

صلحت حماسه ای ست که با روضه توأم است
صلحت چقدر آینه دار محرم است

باید شناخت صبر و شكيبایی تو را
باید گریست یك دهه تنهایی تو را

در لحظه لحظه زندگی تو غم است آه
غربت هميشه با دل تو توأم است آه

هر لحظه ی تو بوده نشان از غریبيت
وای از غم دل تو امان از غریبيت

عمری غریب بوده ولی صبر کرده ای
مانند لحظه های علی صبر کرده ای

75  گنجینه مجمعبهـار ۱۳۹۳ | شماره های 76، 77 و 78 | سال نهم|



ده
صی

ق

صبحدم بود و نشيمن جسته بودم در چمن
مست بودم از شميم الله و یاس و سمن

آهوان در دشت سرمست از گل و سودای عشق
موج می زد در دل بی تابشان مشك ختن

غرق بودم در غم سبز شهيد کربال
غوطه می خوردم به ذکر آن شه ظلمت شكن

ناگهان ناليد بلبل از سرشاخی بلند
واله و شيدا و مفتون کرد ساز این سخن

گفت خاك کربال دارد سالم و بوسه ها
از ارادت بر غبار خاك موالیم حسن)ع(

سبط اکبر روح موالیم اميرالمؤمنين)ع(
زینت دوش محمد)ص( آن نبی مؤتمن

پور زهرا)س( صاحب حوض محمد در بهشت
رابع آل عبا است آن کریم ذوالمنن

آن که نور پاك او می گفت تسبيح خدا
قبل خلقت پيش تر از صنع اعصار و زمن

چون که او زیر عبا پيوست با آن چهار یار
حضرت باری)جل جالله( زعرش خود ندا فرمود: »من

آسمان ها و زمين و ماه و خورشيد و فلك
بحر و بّر و آنچه هست از آشكار و مستكن

این همه اسباب را هرگز نياوردم به خلق
جز به اِسناد محبت ورزی این پنج تن«

آری آن نور هدایت شد کریم اهل بيت)ع(
مجتبای عهد گشت و نام شيرینش حسن)ع(

شير خورد او از زبان و دست احمد)صلی اهلل عليه و آله( تا گرفت
پرورش زان نور عالی در روان و در بدن

بعدها دید او که دشمن چون به سيلی دست برد
آن زمانی که به کوچه شد به زهرا)س( راهزن

دید او در کودکی پهلوی مادر چون شكست
با هجوم اشقيا بر حرمت بيت الحزن

دید او شير خدا را بی محابا می برند
دست بسته می کشند او را زگردن با رسن

داد بوسه با حسين)ع( او بر دو پای مادرش
آن زمان که مرغ روحش رفت پّران از بدن

بود در تشييع پنهانی مادر حاضر او
حيرتا زین ابتالی زودرس در آن محن

کودکی بگذارد در دوران غصب و مرد شد
گشت در صبر علی مرتضی)ع( او ممتحن

نيكمردی شد کریم و نيك سيما چون نبی)ص(
جمله هستی گرد آن شمع فروزان انجمن

مرتضی صولت به صفين و جمل پيكارجوی
شهسواری شير پيكر بود آن لشكر شكن

علم او بی منتها و حد به اطراف وجود
حلم او بی حصر و فرساینده جمله فتن

حق مجّسم در وجودش بود و تنها می نمود
جهدها کرده است بر این دستگاه اهرمن

دوستان بی بصيرت بيشتر از دشمنان
رنجه کردند آن ولی را از جفای خویشتن

بر امام عالم اما خانه هم ناامن بود
رخنه ی هرزان و بی رحمان ببين دراین چمن

طشت شد از الله پرخون جگر؛ آه ای امام!
لعن دائم باد بر آن خائنان فتنه زن

از ورای قرن ها نام عزیز مجتبی
هست بر ارکان طاغوت زمان لرزه فكن

تيرهای بغض و جهل او را نشانه رفته اند
تيربارد همچنان بر جان آن گلگون کفن

ذکر جمیل حسن...
مهدی رستکاری 
بندر عباس

| سال نهم | شماره های 76، 77 و 78| بهـار ۱۳۹۳   76  گنجینه مجمع



سبط اکرب

محمد جوادالهی پور 
قـم

بارگاه بی نظيرت گرچه یك پرچم ندارد
هيچ شاهی یك چنين ملكی در این عالم ندارد

گنبدش خورشيد و صحنش آسمان و خادمش نور
اینكه خاکی می نماید ظاهرش، ماتم ندارد

سبط اکبر، جان مادر، پور حيدر روز محشر
عاشقت در نزد داور، با تو دیگر غم ندارد

آنچنان محو خداوندی که نقش نور خالق
در دل آیينه ات یك نقطه ی مبهم ندارد

فاتحانه صلح کردی تا حماسه جان بگيرد
صلح تو از جنگ های سرخ چيزی کم ندارد

غصه ها در سينه ات سنگين شد اما دست دنيا
نوشدارویی برای خون دل جز سم ندارد

* * *

مردی از نسل تو با تيغ دو دم می آید از راه
چشم عالم حاجتی جز دیدن آن دم ندارد

هيچ پروا نيست آنان را ز رّب و اهل بيت)ع(
زین عداوت گشته عالم غرقه در ظلم و غبن

قبر او مهجور و ویران مانده در کنج بقيع
شيعه آل علی )ع( بر خود قبا کن پيرهن!

جمله در کارند تا جان ها از او غافل شود
آه شيعه زین مصيبت روی خود را لطمه زن!

موج طعن و فتنه و تهدید و تخریب و دروغ
گرچه اول می نماید چيره و بنيادکن

ليكن عّزت بهره جاوید اهل البيت)ع( شد
چند روزی صبر باید کرد در حال حزن

یا رب از رحمت به من منت گذار و بذل کن
جان بی مقدار من را در ره آقا حسن)ع(

عفو کن کوه گناهم تا کنم او را صدا
شرم آلوده به وقت رفتن جان از بدن

رستگاری کن نصيب دوستان اهل بيت)ع(
یك نظر هم التفاتی کن به حال زار من

نعمت درك فرج را بر من ارزانی بدار
نصرت قائم)عج( بفرما بر جهان سایه فكن

»مهدی« اکنون در هوای آن کریم اهل بيت)ع(
بی خود افتاد از شميم الله و یاس و سمن
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ید
سپ

بگو
به خورشيد تفتيده ی نيم شب حجاز

در خلوتگاه طواف مقام ابراهيم؛
که این بار

بر ستبر شانه هایی طلوع خواهی کرد
که ستون های آسمان
به نامش نماز می برند

بگو بتابد از ستيغ چشمانی
که برق نگاهش

همان می کند
که شمشيرهای آخته

با گلوگاه کفر

چه فرق می کند
گاه با بازوانی افراشته از خشم

برگرده ی اسب های از نفس افتاده ی عرب
گاه با انگشتانی ایمن

که بر پای عهدنامه ُمهر تدبير می نشانند

چه مردی که از گرمای دستان پينه بسته اش
نخلستان ها به بار می نشينند و

استواری گام هایش
جز بر قدمگاه پيامبران

راهی بر نمی گزینند

هرچه دستانش سترگ تر 
سينه اش رئوف تر

هر چه سربلندتر
سر به زیرتر

مردی که چشمانش
سال های پر باران شبه جزیره بود

وشمایل پرشكوهش
یادآور شمایل پرشكوه عشق بود*

وقتی در پسكوچه های مدینه
محمدوار قدم می زند و از عشق می گفت

از مهربانی

مردی که تویی
تو

ای پسر آفتاب
که سيرت پيامبر را

نام متبرکت
تداعی می کند و
آیين نيك اش را

برافراشتن
دستان دستگيرت

تو
که کمينه ی دستانت

آفتاب بود و 
کمينه ی چشمانت، باران

تو را منصب پادشاهی
دیگر گونه باید

هر چند سال های خانه نشينی ات را
به درازا بكشاند

منصبی
هم از آن دست

که گفته اند:
"خشت زیر سر و بر تارك هفت اختر پای ..."** 

هم از آن گونه
که صلح قهرمانانه ات

خود
خالفتی بود

فریادی
در طنين کتاب های آسمانی

که معجزه ی حضورت را وعده داده بودند

* در روایت است که امام حسن مجتبی)ع( شبيه ترین فرد در صورت و سيرت به پيامبر)ص( بودند.
** خشت زیر سر و بر تارك هفت اختر پای

دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهی 
)حافظ(

ای پرس آفتاب

محمد صارمی شهاب 
همدان

| سال نهم | شماره های 76، 77 و 78| بهـار ۱۳۹۳   78  گنجینه مجمع



شکیبا َمردا

حسین خلیلی 
یاسوج

پرچمی سبز
در دسِت راست
پرچمی سپيد
در دسِت چپ

وپایمرادنه ماندن
در متنی سرخ

که آبروی تاریخ است

شكيبا َمردا
آن هنگام که می توانستی بفشاری

گلوی فریادهای بی معرفتانه را
فتحی بزرگ را می نگریستی و

گریه های شوقانه و فروِد جانانه ی دست ها بر سينه ها
اما

ما از تو نياموخته ایم
و مدام

از نمی دانم هایمان عذاب می کشيم
سِرمان را به گریبان می سپاریم و گریبانگيران و

گيریم حق با تو نباشدـ  که هستـ 
زمين چقدر فاجعه بار باید باشد و

زمان چه قدر شرمنده

پس
به نام صبر تو آغاز می کنيم

که به نام اوست
وپای انتظار را

به ميداِن بال می کشيم و
بر صفحه ی متورِم نامه های نرسيده و

زخم های نچيده ی فصِل برداشت
کاش

همتی ُچنين سترگ را
در زانوانمان احساس کنيم

و فرصتی ُچنان را
در کِف دست هایمان

حاال که امتداد تو
َو برادرِ آئينه دارت

در باالبلندای همناِم پدر
آغازیده است

دست روی دست نباید گذاشت
جهان به اهتزاز پرچم هایت نيازمند است

و تمام فرشتگان سوگند می خورند
که مفهوم صلح

همين است!

. . . و تا صبح

حسین خلیلی 
یاسوج

به یاد آوریم
از پستوِی ساعت ها

شرمسارِی تاریخِی ثانيه شمارهایی که
درنِگ بزرگ را نفهميدند

آری ای عقربكان
رستگاری در شماریدن و به شمار آمدن نيست

وچشماِن ما
شفاف نيست

آن قدر که از خجالِت آینه بدست های او در بيایند

پس
بياید همين منظره را تفسير کنيم

و تا صبح
درباره ی همين پنجره حرف بزنيم

و تحملی که تحمل کردنی نبود
لبخندهایی که ممكن نبود

نبودهایی که بود شد
و شاهرگ هایی

که خون تاریخ را
انتقال دادند

تا
بفهميم

که مسير انتظار
از جنِگ پدر

صلِح پسر
َو قياِم برادر می گذرد

با تأملِی جانكاه در هر سه
و تصوری جانمایه

از آسمانی که اینان به آن نگریسته اند

و اما
تو

که دومين پلك را زده ای
در فرِق پدرت با شمشيِر زهرآلود

وسلحشورِی برادرت
به دقيقه ها

دقيقا
یادآور شده ای

معنای پيوستارِ قدم هایت و
درنِگ بزرگ را!
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اره
ارپ

چه

یاد آن شب که شادی دنيا
همه مهمان قلب من شده بود

یاد آن شب که فاطمه مادر
و علی هم ابوالحسن شده بود

مادرت راـ  خدا بيامرزدـ  
تو مرا یاد او می اندازی

همه جا دست تو به دستش بود
تو برایش هميشه هم رازی

با حضور تو گرم تر هم شد
خانه ی بی ریا و ساده ما

بعد کم کم به حرف افتادی
پسرم ...
دلبرم ...
: بگو بابا

هرچه ما پيرتر شدیم انگار
بيشتر ... بيشتر بزرگ شدی
خواهرانت به مادرت رفتند

توشبيه پدر بزرگ شدی

مادرت رفت و با خودم گفتم
پشتگرمی خانه ام حسن است
گرچه من هم قبول دارم که

غصه ی مادرت کمرشكن است

من و تو وارثان این دردیم
زخمی از غصه ی فدك داریم

کوچه ...
دیوار ...

زخم بستر ...
خون

بی عدد درد مشترك داریم

روزهای غریبی ات اما
بعد من هم ادامه خواهد داشت

دل خود را دوباره دریا کن
غم عالم ادامه خواهد داشت

من غریب زمانه ام اما
تو غریب تمام دورانی

با همين چشمهام می بينم
تو ...

مدینه ...
بقيع ...

ویرانی ...

ریشه ی رنج های فردایت
روی های سياه دیروز است

خانه ات هم محل امنی نيست
قصه ی غربتت جگر سوز است

از سر سفره ات نمك خوردند
دوستانی که دشمنت شده اند
کيسه هاشان پر از طال شده و
سخت بی تاب کشتنت شده اند

هيچ کس فكر یاری از حق نيست
همه زخم زبانشان کاری

در سپاهی که بی شمار شده
کافری در لباس دین داری

در سپاه خودت غریبی تو
دشمن اینقدر در وطن داری
خنجر از پشت می زنند که تو

در نمازت زره به تن داری

یادشان رفته که تو تنهایی
چشم بر مال و سكه دوخته اند
کار این قوم قدر نشناسی ست

زر گرفتند و دین فروخته اند

ای سكوتت شروع عاشورا
می توان از سكوت تو فهميد

گاه باید سكوت کرد و سكوت
گاه باید برای دین جنگيد

تو غریب متام دورانی

محمد جوادالهی پور 
قـم

ای سکوتت رشوع عاشورا

سید علی محمد نقیب 
قم
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ما را ببخش

سجاد سعید نژاد 
کهگيلویه و بویراحمد

آقا سالم بغض غریبی گرفته ام
انگار غربتت کمرم را شكسته است

اصالً چهار پاره شدم من برایتان
من؛ زائری که دل به ضریح تو بسته است

درگير و دار هجمه ی این نانجيب ها
دل بسته ام به هيبت قرآن و سيره ات

اصالً عجيب نيست که هی نعره می زنند
این ها کمر به قتل شما و عشيره ات ...

این ها که قلب دین خدا را شكسته اند
غرقند در »ضالل مبينی« که دوزخ است

آسوده در توهمشان راه می روند
بر روی خاك های زمينی که دوزخ است

ما را ببخش اگر دلتان را شكسته اند
آماده ایم پای شما سر بياوریم

ما مردمان غافل این قصه ایم؛ پس
فرصت بده که از دلتان در بياوریم

ما زائران حلقه به گوش توایم که
از دوری ات به هر در و دیوار می زنيم

دل های ما دوباره هوای مدینه کرد
تا زنده ایم دست به این کار می زنيم

در رود پاك معرفتت پا گذاشتند
آن ها که مسجد النبی ات را گریستند
وقتش شده زمين و بيابان و آسمان
در پيش چشم گنبد خضرا بایستند

از بس که جای خالی ات احساس می شود
از غربت تو، غار حرا گریه می کند

شاعر رسيده است به باالی گنبدت
قرآن بغل گرفته، تو را گریه می کند

دارد هوای شعر پر از گریه می شود
اینجا کسی دلش به هوای تو تنگ نيست

دشمن که بی حياست ولی در مرام ما
»بی حرمتی به ساحت خوبان قشنگ نيست«

رسول باران

فريبا قیومی زاده 
ابرکوه

در دهان گس غزل ها ریخت
طرح شيرینی نگاهت را

بعد در جان برکه ها انداخت
روشنی های روی ماهت را

پانزده پله رفته از رمضان
نردبانی که خشك و عطشان است

چشمه ای سر زد از ميان سحر
چشمه ای که رسول باران است

روی لب های شعر جاری شد
السالم عليك سبط نبی
السالم عليك یابن بتول
السالم عليك یابن علی

استكانهای تشنه لب آرام
ذکر نام تو را طلب کردند

بچه گنجشك ها کنار تنت
روز خود را قشنگ شب کردند

در کالس کریمی دستت
مشق های غلط قلم می خورد

کيسه ها روی شانه ی دفتر
توی تقدیر شب رقم می خورد

در تن برکه های خواب آلود
جا برای پرنده ها کم بود

در دل تو هزار قوی یتيم
نان و خرمایشان فراهم بود

روشنی بر غزل تعارف کرد
سفره های کرامتت هرجا

شعر روشن شد از کالم تو بعد
از تو جاری شدند دیوانها

آه اندازه ات نبوده جهان
بی وفا بود و طاقتش کم بود

ته تصویر رفتنت آنروز
بارش تيرها دمادم بود
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ند
ب ب

رکی
ت

راه به بستان و چمن ندارد
غنچه ی پژمرده کفن ندارد

سطر غریبی که پر از سكوت است
صفحه تاری که سخن ندارد

زخم بقيعی که نمك چشيده
درد حجازی که وطن ندارد

جام قراری که شكسته کوفه 1
کاسه صبری که حسن ندارد

جنگ: حجابی که به سر کشيده
صلح: ردایی که به تن ندارد

وای بر این دیده ی دل بریده
وای بر آن سينه ی زن .. ندارد2

منتظر نورنگاهی که نيست
کوفه به کوفه به پناهی که نيست

حوصله عشق که سر ميرود
با چمدانی به سفر می رود

کوه به کوه از دل صحرا و دشت
جاده به جاده به خطر ميرود
باك ندارد چه به دل می رسد

بيم ندارد چه به سر می رود
عشق هميشه چمدانش پر است

بال، عطش، حادثه، پَر، ميرود
ما که نداریم خبر از دلش
ما که نداریم خبر می رود

وارث اجداد خودش می شود
مثل پسر که به پدر می رود3

آینه ی حيدر کرار بود
شان نزول، آیه تكرار بود

آه به احوال غریبانه اش
غربت سوز و غم مردانه اش
داد و فغان از دل بيتاب او

داد و فغان از دل دیوانه اش

از کمرخم شده ی مادر و
لرزش هق هق به سر شانه اش

آتش شرمنده ی بی اختيار
شعله درمانده درِ خانه اش
قصه شبهای یتيمان واو

شاه ... و دنيای فقيرانه اش4
مثل خدا بغض فرو برده بود

فاطمه بود و غم مردانه اش ..5

نقش و نشان جرسی هست این
خاك قدم های کسی هست این6

هر نفسش آیه ی تدبير داشت
سوره حرفش همه تفسير داشت

معجزه، شق القمر دیگری
خواب خدا بود که تعبير داشت

جنگ جمل شاهد خوبی نبود؟؟
مثل برادر جگر شير داشت7
گاه درونش همه عباس بود

گاه نگاهش همه شمشير داشت
چشم همه عالم و دستان او
ابن علی حب فراگير داشت

حك شده بر دل غم تنهای او
داغ حسين و غم زهرای او

--------------------
1. پيروان امام حسن که اکثر اهل کوفه بودند گفتند: البقيهًْ البقيهًْ یعنی: »ما جنگ نمی کنيم« و امام)ع( 

را مجبور به صلح کردند.
2. همسر امام حسن)ع( به دستور معاویه باعث شهادت امام شد.

3. اشاره به اینكه می گفتند حسن)ع( شجاعت ندارد و مثال علی)ع( نيست.
4. امام حسن مجتبی)ع( درست مثل علی یار و غمخوار یتيمان بود.

5. حضرت فاطمه زهرا)س( دست حسن را گرفتند و نگذاشتند برخورد کند با دشمن.
6. به روایت ابونعيم اصفهانی امام حسن)ع( در فتوحات ایران شرکت کرده است.

7. امام حسن)ع( در جنگ جمل، حضور پر تالش داشت و از رزمندگان قهرمان سپاه علی)ع( بود.

زخم بقیعی که منک چشیده ...
شبنم فرضی زاده 
اردبيل
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منشورات کنگره



به کوشش: عباس جعفری )دبیر شورای کتاب مجمع و دبیر کمیته علمی کنگره(منشورات  مجمع

نام: مجموعه مقاالت فارسی کنگره بین املللی
سبط النبی امام حسن مجتبی)ع(ـ  جلد اول تا سوم

تألیف: رشکت کنندگان در کنگره
تعداد صفحات: جلد اول424/ جلد دوم 506/ جلد سوم 487

ــی کنگره بين المللی سبط النبی حضرت امام حسن مجتبی)ع( در سه  کتاب مجموعه مقاالت فارس
جلد منتشر شد. 

این کتاب ها شامل 45 مقاله به زبان فارسی از پژوهشگران و محققان داخلی و خارجی درباره سيره، اخالق 
و فضائل امام حسن مجتبی)ع( و نيز پاسخ به شبهات است که به دبيرخانه علمی کنگره واصل گردید.

ــامل "سيره فردی و خانوادگی حضرت امام حسن)ع("،  عمده مقاالت این مجموعه در چهار محور ش
ــی و نقد شبهات و دیدگاه  ــیـ  اجتماعی و مدیریتی حضرت امام حسن)ع("، "بررس ــيره سياس "س
مستشرقان درباره حضرت" و "سبك زندگی امام حسن)ع( و ميراث علمی و فكری آن حضرت" است.

همچنين در ابتدای این مجموعه، مقاله تحليل زندگانی و حوادث ویژه دوران امام حسن )ع( برگرفته از 
کتاب انسان 250 ساله اثر رهبر معظم انقالب قرار گرفته است.

چاپ اول این کتاب ها در 3 جلد به همت دبيرخانه کميته علمی کنگره بين المللی سبط النبی االکبر 
ــن مجتبی)ع( و انتشارات مجمع جهانی اهل بيت )ع( در خردادماه سال 1393 منتشر و در  امام حس
ــورای نگهبان، »آیت اهلل مجتهد  ــت »آیت اهلل احمد جنتی« دبير ش ــم اختتاميه کنگره به دس مراس
شبستری« رئيس شورای عالی مجمع جهانی اهل بيت)ع(، »حجت االسالم والمسلمين نواب« عضو 
شورای عالی مجمع، »حجت االسالم والمسلمين امرودی« معاون فرهنگی اجتماعی شهردار تهران، 

»دکتر طراد حمادهًْ« وزیر سابق دولت لبنان و تعدادی دیگر از شخصيت ها رونمایی گردید.
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نام: مجموعة مقاالت املؤمتر العاملي
لسبط النبي، اإلمام الحسن املجتبی)ع(

تألیف: رشکت کنندگان در کنگره
تعداد صفحات: 668

کتاب مجموعه مقاالت عربی کنگره بين المللی سبط النبی حضرت 
امام حسن مجتبی)ع( شامل 19 مقاله به زبان عربی از پژوهشگران 

و محققان داخلی و خارجی درباره امام حسن مجتبی)ع( است.
ــيره  ــامل س ــده مقاالت این مجموعه در چهار محور "ش عم
ــن)ع("، "سيره سياسیـ   فردی و خانوادگی حضرت امام حس
اجتماعی و مدیریتی حضرت امام حسن)ع("، "بررسی و نقد 
شبهات و دیدگاه مستشرقان درباره حضرت" و "سبك زندگی 

امام حسن)ع( و ميراث علمی و فكری ایشان" است.
ــان  همچنين در این مجموعه خالصه ای از ترجمه کتاب انس
250 ساله که بيانات مقام معظم رهبری درباره زندگی سياسی 
ــامل می شود و نيز مقاله خالفهًْ  مبارزاتی ائمه معصومين را ش
االمام الحسن)ع( و ظروف ها برگرفته از کتاب ائمهًْ اهل البيت 

)ع( شهيد محمدباقر صدر آمده است.
ــارات مجمع جهانی اهل  ــيله انتش چاپ اول این کتاب به وس
ــبت برگزاری کنگره بين المللی سبط النبی  بيت)ع( به مناس
ــن مجتبی)ع( در خرداد سال 1393 منتشر  حضرت امام حس

گردیده است.

نام: صلح الحسن)ع( و ثورة الحسین)ع(
من منظور السنن التاریخیة فی القرآن الکریم

تألیف: آیت الله شیخ محسن االراکی
تعداد صفحات: 1120

ــنت های الهی درباره رهبری  ــتجوی س این کتاب در پی جس
امت اسالمی بر اساس آموزه های قرآن کریم است و نویسنده 
در نظر داشته است تا سنت های تاریخی همچون "استخالف" 
ــالمی است را در طی  و "غيبت" که مرتبط با رهبری امت اس
سه مرحله مورد تحقيق و بررسی قرار دهد. وی این هدف را با 
ــی وضعيت امت اسالمی در پی تن دادن آنان به صلح با  بررس
دشمن آشكار اهل بيت)ع( در زمان امام حسن)ع( و سوق دادن 
امام حسين)ع( به مسلخ شهادت و همچنين بررسی وضعيت 

جامعه و ویژگی های حاکمان جور، پيگيری کرده است.
ابعاد مختلف و شرایط اجرای سنت "حضور و تصدی"ـ  که بر 
اساس آیات قرآن به کسانی که به آموزه های توحيدی بازگشت 
ــمت پایانی این  ــتـ  نيز در قس ــده اس می کنند نویده داده ش

تحقيق مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
ــده بود و اینك به مناسبت  ــر ش این کتاب پيش از این منتش
ــن  ــبط النبی حضرت امام حس برگزاری کنگره بين المللی س
ــارات مجمع جهانی اهل بيت)ع(  ــيله انتش مجتبی)ع( به وس

تجدید چاپ گردیده است.
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نام:  بالغة اإلمام الحسن)ع(
خطب، کتب، کلامت

تألیف: عالمه شهید شیخ عبدالرضا الصافی
تعداد صفحات: 272

نام: دیوان کرامت 
اشعار برگزیده کنگره بین املللی

سبط النبی األکرب امام حسن مجتبی)ع(
اثر: هرنمندان رشکت کننده در کنگره

اهل بيت)ع( فصاحت، بالغت و حكمت را از جد بزرگوارشان 
پيامبر اکرم)ص( به ارث برده اند که اوج این حكمت، عرفان، 
ــت و بالغت در کتاب »نهج البالغه« امام علی)ع( به  فصاح

یادگار مانده است.
ــهيد شيخ عبدالرضا الصافی« با تالش  »مرحوم عالمه ش
فراوان، کتابی با سبك و سياق نهج البالغه با عنوان »بالغهًْ 
ــالم« تدوین کرد که نمونه ای از  ــن عليه الس االمام الحس
ــن مجتبی)ع( است. خطبه ها  ــخن امام حس مصادیق س
ــا و کلمات پدر  ــد خطبه ه ــرت، مانن ــخنان آن حض و س
بزرگوارشان امام علی)ع( حاوی آداب، مواعظ، اوامر و نواهی 

عبرت آموزی است.
مباحث این کتاب در سه بخش خطبه ها و خطابات عمومی، 
نامه ها و مواعظ و نكات اخالقیـ  تربيتی تنظيم شده است. این 
اثر پيش از این در عراق منتشر شده بود و اینك ویرایش جدید 
ــبت کنگره بين المللی سبط النبی)ص( از سوی  آن به مناس

انتشارات مجمع جهانی اهل بيت)ع( منتشر گردیده است.

در پی فراخوان شعر کنگره بين المللی سبط النبی االکبر امام 
ــن مجتبی)ع(، حدود 150 قطعه شعرـ  در قالب های  حس
مختلف رباعی، غزل، قطعه، قصيده، مصمت، ترجيع بند، شعر 

سپيد، شعر نو و ... ـ  به دبيرخانه ادبی کنگره واصل شد.
تالش شد که تا زمان برگزاری کنگره، اشعار برگزیده در قالب 

یك دیوان شعر به ارادتمندان آن حضرت تقدیم گردد.
ــعر  با توجه به اینكه تا پيش از این هيچ دیوان تخصصی ش
ــاب هدیه ای  ــت، این کت ــرت وجود نداش ــاره آن حض درب
ارزشمند برای شاعران، مادحان و شيعيان محسوب می شود.
ــی  ــعار کهن پارس ــن در دو فصل ابتدای کتاب، اش همچني
ــهير درباره آن  ــاعران ش ــعر ش در مدح آل حضرت و نيز ش
ــت تا این دیوان، کتاب شعری جامع از امام  امام)ع( آمده اس

مجتبی)ع( باشد.
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دو شامره ویژه نامه
مجله گنجینه مجمع به مناسبت کنگره بین املللی

سبط النبی امام حسن مجتبی)ع(

با توجه به اهميت وافر کنگره بين المللی سبط النبی االکبر 
امام حسن مجتبی)ع(، مجله گنجينه مجمعـ  ارگان فرهنگی 
اطالع رسانی مجمع جهانی اهل بيت)ع(ـ  دو شماره را به این 

کنگره اختصاص داد.
ــماره 64 مجله بود که در تيرماه 1391  اولين ویژه نامه، ش
منتشر شد و همزمان با اعالم موجودیت این کنگره منتشر 
و در جشن بزرگ ميالد امام حسن)ع( که دبيرخانه کنگره 
ــجد جامع حضرت قاسم بن الحسن)ع( ــد در مس افتتاح ش

توزیع گردید.
دومين ویژه نامه نيز همين مجله ای است که اینك در اختيار 

شما قرار دارد.
ــه در این کنگره  ــماره آینده مجله، به آنچ همچنين در ش

گذشت خواهيم پرداخت.

نام: عرص اإلمام املجتبی)ع( اجتامعیاً و سیاسیاً
تألیف: الشیخ محمدهادی الیوسفی الغروی

تعداد صفحات: 181

ــن  ــن کتاب، معرفی امام حس ــنده از ای ــدف اصلی نویس ه
ــی و اجتماعی عصر آن  ــی اوضاع سياس مجتبی)ع( و بررس
ــت. وی این هدف را با بررسی فضائل امام حسن  حضرت اس
مجتبی)ع(، سيره امام حسن)ع( در برخورد با معاویه، صلح 
با معاویه و رخدادهای سياسی و اجتماعی آن دوران پيگيری 

کرده است.
وصيت نامه امام حسن)ع( به امام حسين)ع( و نحوه شهادت 
ایشان در قسمت پایانی این کتاب مورد بحث و بررسی قرار 

گرفته است.
چاپ اول این کتاب در 181 صفحه توسط انتشارات مجمع 
جهانی اهل بيت)ع( و به مناسبت برگزاری کنگره بين المللی 
سبط النبی حضرت امام حسن مجتبی )ع( در سال 1393 

منتشر گردیده است.
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معرفی سایت رسمی
کنگره بین املللی سبط النبی امام حسن مجتبی)ع(

www.sebtonnabi.com
ــبط النبی االکبر امام حسن مجتبی)ع( به همت اداره کل فناوری اطالعات و  ــمی کنگره بين المللی س وب گاه رس
اطالع رسانی مجمع جهانی اهل بيت)ع( راه اندازی شده و در دسترس پژوهشگران، عالقمندان و شرکت کنندگان 

در کنگره قرار گرفته است.
ــبط النبی)ص("،  ــت. در منوی اول، بخش های "درباره س ــه منوی اصلی و بخش خدمات اس این وب گاه دارای س

"اجداد و فرزندان"، "سادات حسنی"، "منابعی برای مطالعه"، "آرشيو اخبار" و "گزارش تصویری" وجود دارد.
منوی دوم که در ارتباط مستقيم با کنگره است دارای بخش های "اهداف برگزاری"، "فراخوان"، "مقاالت رسيده 
فارسی"، "مقاالت رسيده غير فارسی" است. ضمن اینكه پژوهشگران از طریق این بخش، می توانند نسبت به ارسال 

مقاله اقدام نمایند.
منوی سوم نيز مربوط به برنامه های فرهنگی و هنری است که در کنار کنگره علمی برگزار شده می شود؛ اعم از 
"جشن   های ميالد"، "مسابقه کتابخوانی"، "مسابقه شعرسرایی" و "اشعار رسيده". در این بخش نيز امكان ارسال 

شعر به شكل الكترونيك وجود دارد.
در صفحه اصلی سایت لينك هایی نيز برای دانلود نسخه پی دی اف منشورات کنگرهـ  اعم از کتب و مجالتـ  قرار 

داده شده است.
ضمن اینكه از طریق لينك های سمت چپ می توان به سایت نهادها و دستگاههایی که در برگزاری این کنگره با 

مجمع جهانی اهل بيت)ع( همكاری کردند راه یافت.
ــایت بر عهده »حجت االسالم تقی سميعی« و بروزسازی اخبار سایت  ــؤوليت بارگذاری مطالب علمی این س مس
بر عهده »آقای هادی ترکی« بوده است. ضمن اینكه آقایان »حسين مهدوی منش« مسؤول دبيرخانه کنگره و 

»فيض آبادی« از دبيرخانه کانون های مساجد نيز همكاری فراوانی با سایت داشتند.
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