از بیانات "مقام معظم رهبری" در دیدار با اعضای شورای عالی مجمع جهانی اهلبیت علیهمالسالم:

گر چه انصافاً همین اخالص و احساس مظلومیت در طول تاریخ برای توسعه شیعه کار
زیادی کرده است ...لکن گنجینه ما خیلی قویتر و غنیتر از این حرفهاست...
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فهرست مطالب
سخن گنجینه

2

همایشهای مجمع

3

نگاهی کوتاه به حیات مبارک سبط النبی(ص)
پا به پای والیت /بررسی و تحلیل زندگانی امام حسن مجتبی(ع) به قلم رهبر معظم انقالب  10درسهایی برای امروز از
حیات سبط النبی(ص) /گفتگو با آیت اهلل سید احمد خاتمی  20پاسخ به شبهاتی درباره سبط النبی(ص) /گفتگو با
آیت اهلل یوسفی غروی 26

کنگره از دیدگاه مراجع و اندیشمندان
آیتاهلل صافی گلپایگانی  34آیتاهلل وحید خراسانی  35آیت اهلل نوری همدانی  36آیت اهلل علوی گرگانی  37آیت
اهلل یزدی  38آیت اهلل سید هاشم حسینی بوشهری  39استاد حسین انصاریان  40آیتاهلل باریکبین  41حجت االسالم
ساجدی  42حجت االسالم محسن غرویان 44

کنگرهازدیدگاهمسؤوالنومجریان
نشست خبری كنگره سبط النبی(ص)  46حجت االسالم سید یداهلل شیرمردی  49حجتاالسالم سید محمدباقر
علمالهدی  49حجتاالسالم محمد ساالر  50مهندس محمدرضا نظام دوست  50حجت االسالم نجف لک زایی
 51حسین شمسایی  51حجت االسالم سید منذر حکیم  52حجت االسالم سید علیرضا حسینی عارف  53حسین
مهدویمنش 53مرتضی طاهریان  54حجت االسالم عباس جعفری فراهانی  54دکتر عبدالرضا راشد  55دکتر سید
مصطفی صفوی همامی  55حجت االسالم جواد خلفی  56حجت االسالم سید عبداهلل حسینی 56
دستاوردهای علمی کنگره

فهرست کامل مقاالت رسیده به کنگره 58

دستاوردهای ادبی کنگره
غزل  66رباعی  74غزل  -مثنوی  75قصیده  76شعر سپید  78چهارپاره
منشورات ویژه کنگره سبط النبی(ص)

80

ترکیببند

82

فهرست کتب منتشر شده  84مجالت منتشره  87معرفی سایت رسمی کنگره 88

گنجينهی مجمع

ماهنامه فرهنگي ـ اطالع رسانی
مجمع جهانی اهل بیت علیهم السالم

مدیر مسؤول :سید علیرضا حسینی عارف
سردبیر :محمدجواد خرسندی
مدیر اجرایی :حسین اختری
همکاران :سعید مهدیان ـ احمد محبوبی
سجاد ظاهری ـ هادی ترکی
مدير هنری  :محمود کریمی
گرافيک  :داود دادور
سرويس عکس  :محمدحسين امامي

نشانی :قم ،بلوار جمهوری اسالمی ،مجمع
جهانی اهل بیت علیهم السالم ،طبقه اول،
دفتر مجله و سایت
تلفن 32131268 :ـ 025
و 09121512263
نمابر 32131268 :ـ 025
نشانیالكترونیك:
akhbareshia@yahoo.com

* گنجینه مجمع از اخبار ،مطالب ،نظرات و
پیشنهادهای خوانندگان استقبال میكند.
* ترتیب مقاالت و موضوعات مجله ،تابع امور
فنی و هنری است وگنجینه مجمع در اصالح
مطالب آزاد است.
* مسؤولیت مقاالت و آراء ،بر عهده
نویسندگان آنها است.

سخن گنجینه

استقبال
از نسیم
ضیافت
الهی ،
با رایحه
كرامت
حرضت
سبط
النبی(ص)

 2گنجینه مجمع

باز ب��وي ميهماني ميآي��د؛ حال و هواي دلها عوض ش��ده
اس��ت؛ عبادات رجب و طاعات شعبان دلها را رمضاني كرده
و آماده شدهايم براي ضيافتي ديگر؛ ضيافتي كه ميهمانانش
دلها هستند و ميزبانش آرامشدهنده دلها؛ ميزباني كه خوان
كرامت بينهايت ميگسترد سراسر ماه مبارك را...
در آس��تانه ماه مبارک رمضان هستیم؛ ماه مباركي كه يك
ش��باش بهتر از هزار ماه است؛ و ماه خدا است؛ خدايي كه
بخشنده و بخش��اينده اس��ت به تمام معنا؛ بخشندهاي كه
كرامتش بينهايت است و در اين ماه مبارك ،كريم را به اهل
زمين بخشید...
س��خن از کری��م اه��ل بی��ت(ع) اس��ت؛ كريمي ک��ه خود
ل زمين است؛ كريمي كه آئينه تمام نماي
بخش��ندهترين اه 
كرامت حق تعالي اس��ت؛ كريمي كه بخشندگي را در ميان
خلق معناس��ت؛ كريمي كه مظهر صبر است و شكيباست؛
كريمي كه حجت خلق است در ماه رحمت ،و واسطه مغفرت
الهي است در اوج كرامت...
آري او كري��م اس��ت؛ و كريم ماه كرامت .او مجتبي اس��ت؛
برگزيده فيوض خاص الهي ،و پس��ندیده است به كرامت از
بين برگزيدگان...
او زكي اس��ت؛ پاك اس��ت و مطهر؛ و مصداقی از کریمه "و
يطهركمتطهيرا"...
او "س��بط النبی" است؛ "سبط النبی االكبر" است از نسل
برگزيدگان اولو العزم .او امام اس��ت و خليفه خدا بر خلق .او
نيكوترين و شايس��تهترين بندهاي اس��ت كه نام نيكويش را
خاتم االنبياء از سوي حضرت باري تعالي "حسن" نهاد...
و اكنون در آس��تانه س��الروز نزول کریم در ماه كرامت الهي،
به وجود نازنين آن گوهر درخشنده هدايت توسل ميجوئيم
ط النبي االکبر(ع) ـ ميخوانيم
و او را با لقب ش��ریفس ـ سب 
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و با برگزاری "کنگره بین المللی س��بط النب��ی االکبر امام
حس��ن مجتبی(ع)" به استقبال این ماه شریف می رویم .در
این کنگره جهانی ،پيروان مكتب اهلبيت(ع) دور هم جمع
ميگردند تا بتوانند تنها شمهاي از ابعاد نوراني وجود مقدس
حضرتش را به جهانیان عرضه كنند.
برگزاری کنگره بین المللی سبط النبی (ع) برگ سبزی دیگر
در پرونده فعالیت های گسترده مجمع جهانی اهل بیت(ع)
است که پس از برگزاری چند جشن و پیش نشست دیگر ـ
در سالهای  1391و  1392ـ به لطف خداوند متعال پیشرفت
چشمگیری در زمینه های مختلف ،اعم از گستره مخاطبین
در عرص��ه بین المللی ،اس��تغنای علمی ،جذب مش��ارکت
نهادهای فرهنگی و دریافت آثار ادبی و مقاالت علمی داشته
است.
به مناسبت برگزاری این کنگره ،این شماره از مجله گنجینه
مجم��ع رنگ و بویی حس��نی دارد؛ با مطالبی متنوع ،اعم از
مقاالت و مصاحبه های علمی ،اشعار و آثار ادبی ،مصاحبه با
علماء و مسؤولین ،گزارش هایی از دستاوردهای کنگره و ...

اولین ویژه نامه برای این کنگره ،شماره  64مجله بود که در
تیرماه  1391همزمان با اعالم موجودیت این کنگره منتشر
و در جش��ن بزرگ میالد امام حسن(ع) که دبیرخانه کنگره
افتتاح شد توزیع گردید.

البت��ه انتظار این بود که این ش��ماره از مجله ،ویژه نامه دوم
جش��نواره جایزه بزرگ پیامبر اعظم(ص) باشد؛ اما به دلیل
همزم��ان ش��دن با کنگره س��بط النبی االکبر امام حس��ن
مجتبی(ع) به این امر اختصاص یافت .ان شاء اهلل شماره بعد
مجله گنجینه مجمع ،ویژه نامه شماره  2جشنواره خواهد بود.

سردبیر

همایشهای مجمع

به کوشش :داوود دادور

با سپاس از :عبدالرضا راشد ـ مهدی جهانتاب

هامیشها و جشنوارههای مجمع جهانی اهل بیت(ع)
با محوریت پیامرب اکرم(ص) و اهل بیت(ع)
راهنمای عالئم:
 همایش ها و مراسمی که مجمع جهانی اهل بیت(ع) مجری اصلی آنها بوده است.
 همایش ها و مراسمی که مجمع جهانی اهل بیت(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.

مجمع جهانی اهل بیت(ع)
بنا بر وظیفه ذاتی خود،
در طول دو دهه گذشته،
کنفرانسها ،نشستها
و جشنوارههای مختلف
درباره چهارده معصوم(ع)،
در مناطق مختلف جهان ،برگزار نمود و یا در برگزاری آنها با نهادهای دیگر همکاری کرده است.
آنچه در پی میآید فهرستی از این برنامهها است که اختصاصاً درباره یکی از چهارده معصوم(ع) بوده است.
کنفرانسهای متعدد دیگری نیز با موضوعات عام ـ مانند اهل بیت(ع) ـ یا امام زادگان برگزار شده است که در جدول زیر نیامده است.

نام کنگره ،همایش ،نشست یا جشنواره

زمان و مکان

سطح

نحوه

پیامبر اکرم(ص)
 همایش بین المللی پیامبر اعظم(ص)
 اولین دوره نشستهای علمی ـ فرهنگی میثاق با
پیامبر رحمت و عدالت:
ـ نشست اول :جستارهایی ناگفته از میراث پیامبر
اعظم(ص)
ـ نشست دوم :اولین تاریخ نگاری ها درباره پیامبر و اهل
بیت(ع)
ـ نشست سوم :پیامبر اعظم(ص) محور وحدت اسالمی
ـ نشست چهارم :سیره اخالقی پیامبر اعظم(ص)
ـ نشست پنجم :انگیزههای غرب در اهانت به پیامبر(ص)
ـنشستششم:میراثادبیپیامبر(ص)وهمگراییمذهبی

تایلند ـ بانکوک
 17دی 1385

ایران ـ قـم
 3تا  9بهمن 1391

ملی

محلی

حـامـی

برگزارکننده
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نام کنگره ،همایش ،نشست یا جشنواره

زمان و مکان

سطح

نحوه

 همایش بینالمللی دیپلماسی و قدرت نرم در سیره
پیامبر اعظم(ص)

ایران ـ تهران
 ۱۸ارديبهشت ۱۳۹۲

بین المللی

مشارکت
کننده

 دومین دوره نشستهای علمی ـ فرهنگی میثاق با
پیامبر رحمت و عدالت:
ـ نشست اول :پیامبر اعظم(ص) در صحاح اهل سنت
ـ نشست دوم :پاسخ به شبهات پیرامون پیامبر
اعظم(ص)
ـ نشست سوم :پیامبر اعظم(ص) در ادیان آسمانی
ـ نشست چهارم :سبک زندگی نبوی

ایران ـ قـم
 23تا  28دی 1392

محلی

برگزارکننده

 جایزه بزرگ پیامبر اعظم(ص)
(اولین دوره جشنواره بین المللی فرهنگی هنری اهل
بیت(ع))

ایران ـ تهران
 3تا  5خرداد 1393

بین المللی برگزارکننده

 همایش بین المللی پیامبر اعظم(ص)؛ سینما و
ادبیات جهانی

ایران ـ تهران
 3و  4خرداد 1393

بین المللی برگزارکننده

حضرت فاطمه زهرا(س)
 همایش بین المللی میالد کوثر
 همایش بزرگداشت شخصیت حضرت زهرا(س) و
مقام زن
 سمینار حضرت زهرا(س)
 نشست بیداری فاطمی در دفاع از والیت
 کنفرانس فاطمه زهرا(س) و روز زن

 4گنجینه مجمع

ایران ـ تهران
شهریور 1381

بین المللی برگزار کننده

کره جنوبی ـ سئول
خرداد 1387

ملی

حـامـی

آفریقای جنوبی ـ کیپ تاون
خرداد 1381

محلی

حـامـی

ایران ـ قـم
1383

بین المللی برگزار کننده

سوئد ـ استکهلم
1383

محلی

حـامـی

 اولین کنگره بین المللی فاطمه شناسی

ایران ـ اراک
1387

بین المللی

همکار

 دومین کنگره بین المللی فاطمه شناسی

ایران ـ اصفهان
1391

بین المللی

همکار
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نام کنگره ،همایش ،نشست یا جشنواره

زمان و مکان

سطح

نحوه

امیر المؤمنین علی(ع)
سوریه ـ دمشق
 11و  12بهمن 1379

ملی

همکار

 کنفرانس امام علی(ع) و ارزشهای انسانی و اسالمی
 کنفرانس بین المللی امام علی(ع)

آذربایجان ـ باکو
1381

بین المللی

همکار

 سمینار جایگاه امام علی(ع) در حوزه اندیشه قرن
بیست و یکم

لبنان ـ بیروت
1381

محلی

حـامـی

انگلستان ـ لندن
1381

محلی

حـامـی

 نشستها و نمایشگاه تداوم غدیر

ایران ـ تهران
 26آذر تا  3دی 1387

محلی

برگزار کننده

 دومین همایش بین المللی امامت

آلمان ـ گلزن کرشن
 21خرداد 1391

بین المللی

حـامـی

 کنفرانس بررسی ابعاد وجودی امام علی(ع)

 اجالس بین المللی دهه غدیر ـ تهران ـ 1391
 دومین همایش بین المللی والیت

ایران ـ تهران
 22مهر 1391
ایران ـ اهواز و آبادان
1392

بین المللی برگزارکننده
بین المللی

همکار

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

ایران ـ تهران
1و  2تیر 1393

بین المللی برگزارکننده

امام حسین(ع)
 سمینار امام حسین(ع)

آفریقای جنوبی ـ کیپ تاون
1381

محلی

حـامـی

 سمینار امام حسین(ع)

آفریقای جنوبی ـ دوربان
1381

محلی

حـامـی

 سمینار امام حسین(ع)

آفریقای جنوبی ـ ژوهانسبورگ

محلی

حـامـی

1381
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نام کنگره ،همایش ،نشست یا جشنواره
 همایش بین المللی امام حسین(ع)

زمان و مکان
ایران ـ تهران
اسفند 1381

 سومین همایش بین المللی ساالنه امام حسین (ع)
 کنفرانس امام حسین(ع)
 پنجمین کنفرانس اربعین حسینی

سطح

نحوه

بین المللی برگزارکننده

پاکستان ـ راولپندی
1387

بین المللی

حـامـی

آلمان
 20آذر 1390

بین المللی

حـامـی

آلمان ـ گلزن کرشن
 2بهمن 1390

بین المللی

حـامـی

امام سجاد(ع)
سوریه ـ دمشق
1380

 کنفرانس صحیفه سجادیه
 نشست مقدماتی همایش امام سجاد زینالعابدین(ع)
 همایش انوار عرفانی اخالقی امام سجاد(ع)

ایران ـ تهران
1386
ایران ـ بندر عباس
 30آذر 1390

ملی

همکار

بین المللی برگزارکننده
ملی

همکار

امام محمد باقر (ع)

ـــــــــــ

ـــــــــــ

ـــــــــــ ـــــــــــ

امام جعفر صادق(ع)
 همایش بین المللی امام صادق(ع)

 6گنجینه مجمع
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ایران ـ بندرعباس
1381

بین المللی

همکار

نام کنگره ،همایش ،نشست یا جشنواره

زمان و مکان

سطح

نحوه

امام موسی کاظم (ع)

ایران ـ قم
 21بهمن 1392

 همایش سیره و زمانه امام کاظم(ع)

ملی

همکار

امام رضـا(ع)
بین المللی

همکار

کشورهای مختلف
 دهمین جش��نواره بینالمللی فرهنگی هنری امام
 27شهریور تا  6مهر 1391
رضا(ع)
 یازدهمین جشنواره بینالمللی فرهنگی هنری امام
رضا(ع)

کشورهای مختلف
 15تا  25شهریور 1392

بین المللی

همکار

 دوازدهمین جش��نواره بینالمللی فرهنگی هنری
امام رضا(ع)

کشورهای مختلف
 6تا  16شهریور 1393

بین المللی

همکار

امام محمد تـقی (ع)

ـــــــــــ

ـــــــــــ

ـــــــــــ ـــــــــــ

امام هـادی (ع)

ـــــــــــ

ـــــــــــ

ـــــــــــ ـــــــــــ

امام حسـن عسکری (ع)
ـــــــــــ

ـــــــــــ

ـــــــــــ ـــــــــــ
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نام کنگره ،همایش ،نشست یا جشنواره

زمان و مکان

سطح

نحوه

امام مهـدی (عج)
 کنفرانس مهدویت

استکهلم ـ سوئد
1383

بین المللی

حـامـی

 دومین همایش دکترین مهدویت

تهران ـ ایران
شهریور 1385

بین المللی

همکار

 چهارمین همایش دکترین مهدویت

تهران ـ ایران
1387

بین المللی

همکار

 دومین جشنواره بین المللی در انتظار صبح

تهران ـ ایران
1388

بین المللی

همکار

فلیپین ـ زامبوانگا
مرداد 1389

محلی

حـامـی

تهران ـ ایران
1388

بین المللی

همکار

فلیپین ـ باسیالن
مرداد 1389

محلی

حـامـی

 سمینار دو روزه ولی عصر(عج)

هند ـ بمبئی
مرداد 1389

ملی

حـامـی

 هشتمین همایش بین المللی دکترین مهدویت
(هنر زمینه ساز؛ راهبردها و راهکارها)

تهران ـ ایران
تیر 1391

بین المللی

همکار

 نهمین همایش بین المللی دکترین مهدویت
(تربیت زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها)

تهران ـ ایران
تیر 1392

بین المللی

همکار

 دهمین همایش بینالمللی دکترین مهدویت
(اخالق و سبک زندگی زمینهساز؛ راهبردها و راهکارها)

تهران ـ ایران

بین المللی

همکار

 همایش مهدویت
 سومین جشنواره بین المللی در انتظار صبح
 همایش مهدویت
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 22و  23خرداد 1393

نگاهی کوتاه
به حیات مبارک

پا به پای والیت

کتاب انسان  250ساله برگرفته از سخنرانیها و متون دستنویس «حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای» است درباره ائمه معصومین(ع)
و عنصر جهاد و مبارزه سیاسی در زندگی آنان .نام کتاب عین ًا برگرفته از کالم خود رهبری و بیانگر نوع نگاه ایشان به زندگی دینی ـ
سیاسی ـ مبارزاتی ائمه علیهمالسالم است .مطابق این نگاه تمامی معصومان(ع) بمثابه یک انسان بودند که در دوران  250سال امامت
ظاهری ـ از زمان هجرت پیامبر(ص) تا میالد امام مهدی(عج) ـ حرکت یکپارچه و پیوسته ای بهسوی مقصدی واحد داشتند.
ترتیب تاریخی زندگی معصومان علیهمالسالم از دوران
این کتاب شامل هفده فصل است که نحوه چینش عناوین فصلها ،ب ه صورت
ِ
پیامبر اعظم ـ صلی اهلل علیه و آله ـ تا دوره امام عسکری ـ علیهمالسالم ـ میباشد؛ که بیانات مقام معظم رهبری درباره این سه امام
بزرگوار در یک فصل ارائه شده است.
تاریخی صِ رف باشد ،یک
این کتاب بیش از آنکه یک کتاب
فراتحلیل تاریخی است؛ که بهجای شرح وقایع زندگی ائمه علیهمالسالم ،
ِ
ِ
نگاهی کلگرا به زندگی هر یک از معصومین علیهمالسالم با توجه به بستر تاریخی دوره مربوطه و در راستای مقصود واحدی که همه
این بزرگواران دنبال میکردند ارائه میدهد.
به مناسبت برگزاری کنگره بین المللی سبط النبی االکبر امام حسن مجتبی(ع) برشی از کتاب انسان  250ساله که به این امام همام
پرداخته است در این ویژه نامه منتشر می شود.
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بررسی و تحلیل زندگانی
امام حسن مجتبی (ع)

برگرفته از :کتاب انسان  250ساله
تألیف :حرضت آیت الله سید علی خامنه ای «مد ظله»
دوران ام��ام مجتبی (ع) و حادثۀ صلح آن بزرگوار با معاویه ،یا آن چیزی که
به نام صلح نامیده شد ،حادثۀ سرنوشت ساز و بی نظیری در کل روند انقالب
اس�لامی صدر اول بود .دیگر ما نظیر این حادثه را نداشتیم .توضیح کوتاهی
راجع به این جمله عرض کنم و بعد وارد اصل مطلب بش��وم .انقالب اسالم،
یعنی تفکر اسالم و امانتی که خدای متعال به نام اسالم برای مردم فرستاد،
در دورۀ اول ،یک نهضت و یک حرکت بود و در قالب یک مبارزه و یک نهضت
عظیم انقالبی ،خودش را نشان داد و آن در هنگامی بود که رسول خدا (ص)،
این فکر را در مکه اعالم کردند و
دش��منان تفکر توحید و اس�لام ،در مقابل
ِ
آن صف آرایی نمودند؛ برای اینکه نگذارند این فکر پیش برود .پیامبر ،با نیرو
گرفتن از عناصر مؤمن ،این نهضت را س��ازماندهی کرد و یک مبارزۀ بسیار
هوش��مندانه و قوی و پیش��رو را در مکه به وجود آورد .این نهضت و مبارزه،
س��یزده سال طول کشید .این ،دورۀ اول بود .بعد از سیزده سال ،با تعلیمات
پیامبر ،با شعار هایی که داد ،با سازماندهی ای که کرد ،با فدا کاری ای که شد،
با مجموع عواملی که وجود داشت ،این تفکر ،یک حکومت و یک نظام شد و
زندگی یک امت تبدیل گردید و آن هنگامی بود
به یک نظام سیاسی و نظام
ِ
که رسول خدا به مدینه تشریف آوردند و آنجا را پایگاه خودشان قرار دادند و
حکومت اسالمی را در آنجا گستراندند و اسالم از شکل یک نهضت ،به شکل
یک حکومت تبدیل ش��د .این ،دورۀ دوم بود .این روند ،در ده سالی که نبی
اکرم حیات داش��تند و بعد از ایشان ،در دوران
خلفای چهار گانه و سپس تا زمان امام مجتبی
(ع) و خالفت آن بزرگوار که تقریباً ش��ش ماه
طول کشید ،ادامه پیدا کرد و اسالم به شکل
حکومت ،ظاهر ش��د .همه چیز ،ش��کل یک
نظام اجتماعی را هم داشت؛ یعنی حکومت
و ارتش و کار سیاس��ی و کار فرهنگی و کار
قضایی و تنظیم روابط اقتصادی مردم را هم داشت و قابل بود که گسترش
پیدا کند و اگر به همان شکل پیش می رفت ،تمام روی زمین را هم فرا می
گرفت؛ یعنی اسالم نشان داد که این قابلیت را هم دارد .در دوران امام حسن،
جریان مخالف ،آن چنان رش��د کرد که توانس��ت به صورت یک مانع ظاهر
بشود .البته این جریان مخالف ،در زمان امام مجتبی به وجود نیامده بود؛ سال
ها قبل به وجود آمده بود .اگر کسی بخواهد قدری دور از مالحظات اعتقادی
و صرفاً متکی به ش��واهد تاریخی حرف بزند ،ش��اید بتواند ادعا کند که این
جریان ،حتی در دوران اسالم به وجود نیامده بود؛ بلکه ادامهای بود از آنچه که

در دوران نهضت پیامبر  -یعنی دوران مکه -وجود داشت .بعد از آنکه خالفت
در زمان عثمان -که از بنی امیه بود -به دست این قوم رسید ،ابوسفیان  -که
در آن وقت ،نا بینا هم شده بود -با دوستانش دور هم نشسته بودند .پرسید:
چه کس��انی در جلسه هستند؟ پاسخ ش��نید فالنی و فالنی و فالنی  .وقتی
که خاطر جمع ش��د همه خودی هستند و آدم بیگانه ای در جلسه نیست،
ب��ه آنها خطاب کرد و کفت «:تَلَ َّق ُفوها ال ُک َرهًْ .»1یعنی مثل توپ ،حکومت را
به هم پاس بدهید و نگذارید از دست شما خارج بشود! این قضیه را تواریخ
سنی و شیعه نقل کرده اند .اینها مسایل اعتقادی نیست و ما اص ً
ال از دیدگاه
اعتقادی بحث نمی کنیم؛ یعنی من خوش ندارم که مسایل را از این دیدگاه
بررسی کنم؛ بلکه فقط جنبۀ تاریخی آن را مطرح می کنم .البته ابوسفیان در
آن وقت ،مس��لمان بود و اسالم آورده بود؛ منتها اسال ِم بعد از فتح یا مشرف
به فتح؛ اسال ِم دوران غربت و ضعف نبود ،اسال ِم بعد از قدرتِ اسالم بود .این
جریان ،در زمان امام مجتبی (ع) به اوج قدرت خودش رسید و همان جریانی
بود که به ش��کل معاویه بن ابی سفیان ،در مقابل امام حسن مجتبی ظاهر
شد .این جریان ،معارضه را شروع کرد و مشکالتی فراهم نمود؛ تا آنجایی که
عم ً
جریان حکومت اس�لامی شد .در باب صلح امام
ال مانع از پیش روی آن
ِ
حسن این مسئله را بارها گفته ایم و در کتاب ها نوشته اند که هر کس حتی
خود امیرالمؤمنین هم اگر به جایِ امام حس��ن مجتبی بود و در آن شرایط
قرار می گرفت ،ممکن نبود کاری بکند ،غیر از آن کاری که امام حسن
کرد .هیچ کس نمی تواند بگوید

که امام حسن ،فالن گوشۀ کارش سؤال
بر انگیز اس��ت .نه ،کار آن بزرگوار ،صد در صد بر استدالل منطقی غیر قابل
تخلف منطبق بود.
در بین آل رسول خدا (ص) ،پُر شور تر از همه کیست ؟ شهادت آمیز ترین
زندگی را چه کسی داشته است؟ غیرتمندترین آنها برای حفظ دین در مقابل
دشمن ،چه کسی بوده است؟ «حسین بن علی» بوده است .آن حضرت در
 .1اإلحتجاج علی أهل اللجاج/طبرسی/ج/1ص 234
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این صلح ،با امام حسن شریک بودند .صلح را تنها امام حسن نکرد؛ امام حسن
و امام حسین این کار را کردند؛ منتها امام حسن جلو بود و امام حسین پشت
سر او بود .امام حسین ،جزو مدافعان ایدۀ صلح امام حسن بود .وقتی که در
یک مجلس خصوصی ،یکی از یاران نزدیک  -از این پُر شورها و پُر حماسه
ها  -به امام مجتبی (ع) اعتراضی کرد ،امام حس��ین با او برخورد کردندَ «:و
سین ُحجر»1هیچ کس نمیتواند بگوید که اگر امام حسین به جای
الح ِ
َغ َم َز ُ
امام حسن بود ،این صلح انجام نمیگرفت .نخیر ،امام حسین با امام حسن بود
و این صلح انجام گرفت و اگر امام حسن هم نبود و امام حسین تنها بود ،در
آن شرایط ،باز هم همین کار انجام میگرفت و صلح می شد.

پر شکوه ترین نرمش قهرمانانۀ تاریخ

صلح ،عوامل خودش را داش��ت و هیچ تخلف و گری��زی از آن نبود .آن روز،
شهادت ممکن نبود .مرحوم شیخ راضی آل یاسین (رض) در این کتاب صلح
الحسن  -که من در سال  1348آن را ترجمه کردم و چاپ شده است -ثابت
می کند که اص ً
ال جا برای شهادت نبود .هر کشته شدنی که شهادت نیست؛
شدن با شرایطی ،شهادت اس��ت .آن شرایط ،در آنجا نبود و اگر امام
کش��ته
ِ
حسن (ع) در آن روز کشته می شدند ،شهید نشده بودند .امکان نداشت که
آن روز کس��ی بتواند در آن شرایط ،حرکت مصلحت آمیزی انجام بدهد که
کش��ته بشود و اسمش شهادت باشد و انتحار 2نکرده باشد .راجع به صلح ،از
ابعاد مختلف صحبت کرده ایم؛ حاال مس��ئله این اس��ت که بعد از صلح امام
حس��ن مجتبی (ع) ،کاری به شکلی هوشمندانه و زیرکانه تنظیم شد که
اس�لام و جریان اس�لامی ،وارد کانال آلوده ای که به نام خالفت ،و در
معنا سلطنت ،به وجود آمده بود نشود .این ،هن ِر امام حسن مجتبی
(ع) بود .امام حسن مجتبی کاری کرد که جریان اصیل اسالم-
که از مکه ش��روع ش��ده بود و به حکومت اسالمی و به زمان
امیرالمؤمنین و زمان خود او رسیده بود -در مجرای دیگری،
جریان پیدا بکند؛ منتها اگر نه به شکل حکومت ،زیرا ممکن
نبود ،ال اقل دوباره به ش��کل نهضت جریان پیدا کند .این،
دورۀ سوم اسالم است .اسالم ،دوباره نهضت شد .اسالم ناب،
اسالم اصیل ،اسالم ظلم ستیز ،اسالم سازش ناپذیر ،اسالم،
مبرا از اینکه بازیچۀ دست هواها و هوس ها
دور از تحریق و ّ
انقالبی
بشود ،باقی ماند؛ یعنی در زمان امام حسن (ع) ،تفکر
ِ
اس�لامی که دورهای را طی ک��رده بود و به قدرت و حکومت
رسیده بود؛ دوباره برگشت و یک نهضت شد .البته در این دوره،
کار این نهضت ،به مراتب مشکل تر از دورۀ خود پیامبر بود؛ زیرا
ش��عارها در دست کسانی بود که لباس مذهب را بر تن کرده بودند
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
بزرگ��واران ،از روز صل��ح امام مجتبی (ع) تا اواخر ،دائماً در صدد بوده اند که
این نهضت را مجددا ً به ش��کل حکومت علوی و اس�لامی در بیاورند و برپا
کنند .در این زمینه ،روایاتی هم داریم .البته ممکن اس��ت بعضی دیگر ،این
نکته را این طور نبینند و طور دیگری مالحظه بکنند؛ اما تشخیص من این
 .1شرح نهج البالغه/ابن ابی الحدید/ج/16ص  « ،15امام حسین به حجر اشاره ای کرد [ و حجر ساکت
شد]»
( .2ن ح ر ) خود کشی کردن
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است .ائمه میخواستند که نهضت ،مجددا ً به حکومت و جریان اصیل اسالمی
تبدیل بشود و آن جریان اسالمی که از آغشته شدن و آمیخته شدن و آلوده
شدن به آلودگی هایِ هواهای نفسانی دور است ،روی کار بیاید؛ ولی این کار
مشکلی است .در دوران نهضت یعنی دوران خالفت خلفای ُسفیانی و مروانی
و عباسی ،مهمترین چیزی که مردم احتیاج داشتند ،این بود که اصالتهای
اسالم و جرقههای اسال ِم اصیل و قرآنی را در ال به الی حرف های گوناگون
و پراکنده ببینند و بشناسند و اشتباه نکنند .بی خود نیست که ادیان ،این
همه روی تعقل و تدبر انس��انها تکیه کرده اند .بی خود نیست که در قرآن
کریم ،این همه روی تفکر و تعقل و تدبر انس��ان ها تکیه شده است؛ آن هم
دربارۀ اصلیترین موضوعات دین ،یعنی توحید است .باطن توحید ،اقیانوس
بیکرانهای اس��ت که اولیای خدا در آن غرق میش��وند .توحید ،وادی بسیار
با عظمتی اس��ت؛ اما در چنین وادی با عظمتی ،باز از مؤمنین و مسلمین و
موحدین خواسته اند که با تکیه به تفکر و تدبر و تعقل ،پیش بروند .واقعاً هم
عقل و تفکر میتواند انسان را پیش ببرد .البته در مراحل مختلف ،عقل به نور
وحی و نور معرفت و آموزشهای اولیای خدا ،تجهیز و تغذیه می شود؛ لیکن
باالخره آنچه که پیش میرود ،عقل است .بدون عقل ،نمیشود هیچ جا رفت.
ملت اس�لامی ،در تمام دوران چند صد سالهای که چیزی به نام خالفت ،بر
یعنی تا ق��رن هفتم که
او حکومت میکرد
خال ف��ت

عبا سی
ادام��ه داش��ت،
عباس��ی ،باز در گوش��ه و کنار،
البته بعد از انقراض خالفت
چیزهایی به نام خالفت وجود داشت؛ مثل زمان ممالیک در مصر و تا مدتها
بعد هم در بالد عثمانی و جاهای دیگر  -آن چیزی که مردم احتیاج داشتند
بفهمند ،این بوده که عقل را قاضی کنند ،تا بدانند آیا نظر اس�لام و قرآن و

کتاب الهی و احادیث مسلّمه راجع به اولیای امور ،با واقعیت موجود تطبیق
می کند ،یا نه .این ،چیز خیلی مهمی است.
 .....دوران خالفت مروانی و س��فیانی و عباس��ی ،دورانی بود که ارزش های
اسالمی از محتوای واقعی خودشان خالی شدند .در صورت هایی باقی ماند؛
ولی محتواها ،به محتواهای جاهلی و شیطانی تبدیل شد .آن دستگاهی که
خاضع
متعبد ،مؤمن ،آزاد دور از آالیش ها ،
ِ
می خواس��ت انسان ها را عاقلّ ،
عنداهلل و متکبر در مقابل متکبران تربیت کند و بسازد -که بهترینش ،همان
دس��تگاه مدیریت اسالمی در زمان پیامبر بود -به دستگاهی تبدیل شد که
انس��ان ها را با تدابیر گوناگون ،اهل دنیا و هوی و شهوات و تملق و دوری از
معنویات و انسان های بی شخصیت و فاسق و فاسدی میساخت و رشد می
داد .متأسفانه ،در تمام دوران خالفت اموی و عباسی ،این طور بود .در کتاب
های تاریخ ،چیزهایی نوشتند که اگر بخواهیم آنها را بگوییم ،خیلی طول می
کش��د .از زمان خود معاویه هم شروع شد .معاویه را معروفش کردند؛ یعنی
مورخان نوشتند که او آدمی حلیم و با ظرفیت 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 همین طور هم بوده است؛ لیکن در کنار
این بُعد ،ابعاد دیگر شخصیت او را کمتر نوشته اند .اینکه او چطور اشخاص
و رؤس��ا و وجوه و رجال را وادار میکرد که از عقاید و ایمان خودشان دست
بکشند و حتی در راه مقابلۀ با حق ،تجهیز بشوند .اینها را خیلی ها ننوشته
اند .البته باز هم در تاریخ ثبت است و همینهایی را هم که ما االن میدانیم،
باز یک عده نوشته اند .مردمانی که در آن دستگاه ها پرورش پیدا می کردند،
عادت داده می ش��دند که هیچ چیزی را بر خ�لاف میل و هوای خلیفه ،بر
زبان نیاورند .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
بین ببرند و جامعه را جامعه ای الهی درست کنند؟ آیا چنین چیزی ،ممکن
است؟! «جاحظ» و یا شاید «ابوالفرج اصفهانی» نقل میکند که معاویه در
رجال آن روز هم در کنار
دوران خالفتش ،با اس��ب به مکه میرفت .یکی از
ِ
او بود .معاویه سر گرم صحبت با آن شخص بود .پشت سر اینها هم عده ای
میآمدند .معاویه مفاخر اموی و جاهلی خودش را نقل میکرد که در جاهلیت،
اینجا این طوری بود ،آن طوری بود ،پدر من ابو ُس��فیان چنین کرد ،چنان
کرد .بچه ها هم در مسیر ،بازی میکردند و ظاهرا ً سنگ می انداختند .در این
بین سنگی به پیشانی کسی که کنار معاویه اسب می راند و حرکت می کرد،
خورد و خون جاری شد .او چیزی نگفت و حرف معاویه را قطع نکرد و تحمل
کرد .خون ،روی صورت و محاسنش ریخت .معاویه همین طور که سر گرم
صحبت بود ،ناگهان به طرف این مرد برگشت و دید خون روی صورت اوست.
گفت :از پیشانی تو خون میریزد .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 پیشانی و ریختن خون را نفهمیده است! معاویه گفت:
عجب ،سنگ به پیشانیت خورده ،ولی تو نفهمیدی؟! گفت :نه من نفهمیدم.
دست زد و گفت :عجب ،خون؟! بعد به جان معاویه یا به مقدسات قسم خورد
که تا وقتی تو نگفتی ،شیرینی کالم تو نگذاشت که بفهمم خون جاری شده
است! معاویه پرسید :سهم عطیهات در بیت المال ،چه قدر است؟ مث ً
ال گفت:
فالن قدر ،معاویه گفت :به تو ظلم کردهاند ،این را باید س��ه برابر کنند! این،
فرهنگ حاکم بر دستگاه حکومت معاویه بود .کسانی که در این دوران ،تملق

رؤسا و خلفا را می گفتند ،کار ها بر اساس صالحیت و شایستگی شان واگذار
نمی شد .اصوالً عرب ،به اصل و نسب خیلی اهمیت می دهد .فالن کس ،از
کدام خانواده اس��ت؟ پدرانش ،چه کس��انی بودند؟ اینها حتی رعایت اصل و
نسب را هم نمی کردند.
 ......در زمان عبدالملک و بعضی پسرهای او ،یک نفر به نام «یوسف بن عمر

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
ثقفی» را مدتهای 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 ،چیزهایی نقل
کردهاند .مرد کوچک جثه و کوچک اندامی بود که عقدۀ کوچکی جثۀ خودش
را داشت .وقتی که پارچه ای به خیاط می داد تا بدوزد ،از خیاط سؤال میکرد
که آیا این پارچه به اندازۀ تن من است؟ خیاط به این پارچه نگاه میکرد و اگر
مث ً
ال میگفت این پارچه برای اندام ش��ما اندازه است و بلکه زیاد هم میآید،
فورا ً پارچه را از این خیاط میگرفت و دس��تور م��یداد که او را مجازات هم
بکنند! خیاطهااین قضیه را فهمیده بودند .به همین خاطر ،وقتی پارچه ای
را به خیاط عرضه می کرد و میگفت برای من بس اس��ت یا نه ،خیاط نگاه
میکرد و می گفت :نه ،این پارچه ظاهرا ً برای هیکل و جثۀ شما باید کم بیاید
و باید خیلی زحمت بکشیم ،تا آن را مناسب تن شما در بیاوریم! او هم با اینکه
میدانس��ت خیاط دروغ میگوید ،ولی خوشش می آمد؛ این قدر احمق بود!
او همان کسی است که زید بن علی (ع) را در کوفه به شهادت رساند .چنین
کسی ،سال ها بر جان و مال و عِرض 1مردم مسلط بود .نه یک اصل و نسب
درستی ،نه یک سواد درستی ،نه یک فهم درستی داشت؛ ولی چون به رأس
قدرت وابسته بود ،به این سِ مت گماشته شده بود .اینها آفت است .اینها برای
یک نظام ،بزرگترین آفتهاست.
این جریان ،همین طور ادامه پیدا کرد .در کنار این ،جریان مسلمانی اصیل،
جریان اسالم ارزشی ،جریان اسالم قرآنی  -که هیچ وقت با آن جریان حاکم،
ام��ا ضد ارزشها کنار نم��ی آمد .نیز ادامه پیدا کرد که مصداق بارز آن ،ائمه
مس��لمانان همراه آنان بودند .به برکت امام حس��ن
هدی (ع) و بس��یاری از
ِ
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 بین می رفت؛ چون معاویه باالخره غلبه پیدا می کرد .وضعیت ،وضعیتی
نبود که امکان داشته باشد امام حسن مجتبی (ع) غلبه پیدا کند .همۀ عوامل،
در جه��ت عکس غلبۀ امام مجتبی (ع) بود .معاویه غلبه پیدا میکرد؛ چون
دستگاه تبلیغات در اختیار او بود .چهرۀ او در اسالم ،چهرهای نبود که نتوانند
موجه کنند و نشان بدهند .اگر امام حسن صلح نمیکرد ،تمام ارکان خاندان
پیامبر را از بین میبردند و کسی را باقی نمی گذاشتند که حافظ نظام ارزشی
اصیل اسالم باشد .همه چیز به کلی از بین می رفت و ذکر اسالم بر می افتاد
و نوبت به جریان عاش��ورا هم نمی رسید .اگر بنا بود امام مجتبی (ع) جنگ
( .1ع ر ض) آبرو ،ناموس
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با معاویه را ادامه بدهد و به شهادت خاندان پیامبر منتهی بشود ،امام حسین
هم باید در همین ماجرا کشته می شد ،اصحاب بر جسته هم باید کشته می
عدی ها هم باید کشته می شدند ،همه باید از بین می رفتند
شدند ،حجر بن ّ
ارزشی
و کسی که بماند و بتواند از فرصتها استفاده بکند و اسالم را در شکل
ِ
خودش باز هم حفظ کند ،دیگر باقی نمی ماند .این ،حق عظیمی است که
امام مجتبی(ع) بر بقای اسالم دارد)1369/1/22( .
البته این صلح ،تحمیلی بود؛ اما باالخره صلحی واقع شد .باید گفت حضرت،
دل ن��داد .همین ش��رایطی که حضرت قرار داد ،در واق��ع پایۀ کار معاویه را
متزل��زل کرد .خو ِد این صلح و ش��رایط امام حس��ن (ع) همه اش یک مکر
الهی بودَ « .و َم َکرو َو َم َک َراهلل »1بود .یعنی اگر امام حس��ن می جنگید و در
این جنگ کش��ته می ش��د  -که به احتمال قوی به دست اصحاب خودش
که جاسوسان معاویه آنها را خریده بودند ،کشته می شد -معاویه می گفت
من نکشتم ،اصحاب خودش کشتند .به عزاداری هم می پرداخت و بعد تمام
اصحاب امیرالمؤمنین را تار و مار می کرد .یعنی ،دیگر چیزی به نام تش��یع
باقی نمیماند تا عده ای در کوفه پیدا شوند و بعد از بیست سال ،امام حسین
(ع) را دعوت کنند .اص ً
ال چیزی باقی نمیماند .امام حسن (ع) شیعه را حفظ
کرد ،یعنی بنا را حفظ کرد تا بعد از بیست سال ،بیست و پنج سال ،حکومت
به اهل بیت برگردد)1379/3/13(.
پس از اینکه امام حس��ن (ع) با معاویه صلح کرد ،نادانان و نا آگاهان با زبان
2
های مختلف حضرت را نکوهش می کردند؛ گاهی او را ذلیل کنندۀ مؤمنین
میدانستند ،و میگفتند شما این مؤمنین پر شو ِر پر حماسهای که در مقابل
معاویه قرار داش��تند ،با صلح خودتان خوار کردید و تس��لیم معاویه نمودید،
گاهی تعبیرات محترمانه تر و مؤدبانهتری به کار می بردند ولی مضمون یکی
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
تاع الی حین »3چه
باشد و آن جمله این است«:ما تَدری لَعلَّ ُه فِت َن ٌه ل َ ُکم َو َم ٌ
می دانی و از کجا می دانی ،شاید این ،یک آزمونی برای شما است ؟ و شاید
یک متاع و بهره ای است برای معاویه تا زمانی محدود ،و این جمله اقتباس
از آیه قرآن اس��ت .این ،به روشنی نشان میدهد که حضرت در انتظار آینده
ِ
حکومت غیر قابل
ای اس��ت ،و آن آینده چیزی جز این نمیتواند باش��د که
ِ
حکومت مورد
قبول از نظر امام حسن (ع) که بر حق نیست باید کنار برود و
نظر س�� ِر کار بیاید .لذا به اینها میگوید که شما از فلسفۀ کار اطالع ندارید.
چه می دانید شاید مصلحتی در این کار وجود دارد؟ در آغاز صلح ،دو نفر از
س��ران شیعهُ -م َس َّیب بن ن ََج َبه و سلیمان بن ُص َرد  -با عده ای از مسلمانان
مشرف شدند .گفتند ما نیروی زیادی داریم ،از خراسان
خدمت امام مجتبی ّ
و از عراق و  ....و اینها را در اختیار شما میگذاریم و حاضریم معاویه را تا شام
تعقیب کنیم .حضرت آنها را در خلوت به حضور خواستند و مقداری با آنان
سخن گفتند .پس از اینکه بیرون آمدند آرام شده بودند ،و نیرو هایشان را رها
4
کرده و پاس��خ روشنگری هم به عدۀ همراهان خودشان ندادند .طه حسین
مدعی است که این دیدار در حقیقت سنگ زیر بنای اصلی مبارزات تشیع را
 .1سورۀ مبارکۀ آل عمران/آیۀ «،54آنها [دشمنان] مکر کردند و خدا هم [ در پاسخ آنها] مکر در میان
آورد».
المؤمنین»
 .2تحف العقول  /ص  « ،308یا ُمذ َِّل ُ
 .3بحاراالنوار/ج  /44ص  ،56بر گرفته از آیۀ  111س��وره مبارکۀ انبیاء «:و نمی دانم ،شاید آن برای شما
آزمایشی و [ مهلت] برخورداری تا زمانی [ معین] باشد».
 .4نویسنده و مورخ معاصر مصری
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گذاشت ،یعنی می خواهد بگوید امام حسن (ع) با اینها نشستند و مشورت
کردند ،و در همین دیدار تشکیالت عظیم شیعی 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 زمینۀ چنین قیامی آماده نبود ،زیرا رشد مردم کم و تبلیغات
و امکانات مالی دش��من خیلی فراوان بود .دشمن از شیوه هایی استفاده می
کرد که امام حسن نمی توانست از آن شیوه ها استفاده کند ،مثل دادن پول
موجه و نا صالح که امام از این کارها
های بی حساب ،جمع کردن افراد غیر ّ
نمی توانست بکند ،چرا که دست او باز بود ،و دست امام حسن بسته ( .پاسدار

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.
اس�لام ،ش  )6روایتی از حضرت صادق (ع) است که می فرمایدَ «:و َّف َت َ
هذا
السبعین »5در تقدیرات الهی این بوده که فاصلۀ سی سال از شهادت
األمر فی َّ
َ
امیر المؤمنین (س) و ده سال بعد از شهادت امام حسن (ع) امر حکومت به
دست اهل بیت بر گردد .منتها ،نتیجۀ به این بزرگی ،کِی حاصل شود؟ وقتی
مردم ،مقدماتش را با اراده و با تصمیم خودش��ان فراهم کرده باش��ند.خدای
متعال که با کس��ی قوم و خویشی ندارد! کاری که به عهدۀ مردم بود ،انجام
نگرفت .کاری که به عهدۀ امام حسن و امام حسین (ع) بود ،آنها انجام دادند؛
اما کاری که به عهدۀ خواص بود -از عبداهلل جعفر و عبداهلل عباس تا بقیه -
انجام نش��د .حتی همان هایی که بعد به کربال آمدند و همراه با امام حسین
جنگیدند ،در زمان جناب ُمسل ِم ،کاری که باید می کردند ،نکردند .کوتاهی
کردند ،و ا ِ ّال مسلم آن طور نمی شد .باید قضیه را تمام می کردند که نکردند.
خُ ب؛ این نکردن ها ،موجب شد که حادثۀ کربال پیش آید .بعد حضرت می
وات اهلل َعلَی ِه اشت ََّد َغضَ ُب اهللِ تَعالی َعلَی
ین َصلَ ُ
الح َس ُ
فرمایدَ «:فلَ ّما أن ُقت َِل ُ
6
أه��ل األرض َف َّ
عین َو مِائ َه » یعنی عقب افتاد ظاهراً؛ به نظرم به
ِ
أخ َر ُه إلی أرب َ َ
سال صد وچهل رسید .یعنی هفتاد سال عقب افتاد .سال هایی است که بنی
عباس بر سر قدرت بودند ...... .یعنی معلوم میشود که صلح امام حسن (ع)
زمینه ای برای یک کار بزرگ ش��د ،و ا ِ ّال ائمه ،این طور نبود که قضیه را رها
کنند .قضیۀ والیت و حکومت ،مگر کوچک بود؟! اساس و محور دین ،این بود.
منتها دیگر این وضع پیش آمد)1379/3/13( .
درب��ارۀ این صلح حرفهای زیادی زده ش��ده ،اما آنچه که میخواهم عرض
کنم ،برخورد با مس��ئله صلح امام حسن (ع) از یک دیدگاه تازه است .چون
این حادثه یک مقطع تاریخی بسیار حساسی است که اهمیت حادثه را بیشتر
میکند از یک حادثۀ سیاس��ی در طول تاریخ اسالم .پر است تاریخ اسالم از
 .5الکافی/ج/1ص  «،368همانا خدای متعال ،وقت این امر را در سال هفتاد قرار داد».
 .6الکافی/ج/1ص  « ،368چون حسین کشته شد ،خشم خدای تعالی بر اهل زمین سخت گشت ،آن را
تا صد و چهل به تأخیر انداخت».

حوادث گوناگون حوادث زمان پیغمبر ،حوادث زمان امیر المؤمنین ،حوادث
دوران زندگ��ی ائمه (ع) و خلفای بنی امیه و بنی عباس -تاریخ اس�لام یک
تاریخی است پُر از حوادث دوران گوناگون لکن کمتر به کل تاریخ اسالم .یعنی
ش��اید مثل این حادثه  -حادثۀ صلح امام حسن -در تعیین کنندگی نسبت
به کل تاریخ اس�لام ،جریان حرکت اسالم و تاریخ اسالم در طول قرن های
متمادی .حادثه ،بسیار حادثۀ مهمی است .خالصه 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؛ و اینها با
هم تمایزشان در یک خصوصیت و دو خصوصیت و پنج خصوصیت نیست .دو
جریان جدا گانه و به کلی متمایز از یکدیگر در اداره و حکمرانی بر مسلمین
و بر کشور و بر جامعۀ اسالمی وجود دارد ،یکی جریان سلطنت و یک جریان
خالفت .در این حادثه ،قطار عظیم تاریخ اسالم و زندگی اسالمی خط عوض
کرد؛ مثل خط عوض کردنهایی که شما می بینید یک جاهایی یک قطاری
دارد طرف شمال می رود ،در یک نقطۀ خاصی سوزن بان با جا به جا کردن
خطوط صد و هشتاد درجه مسیر حرکت قطار را عوض می کند ،قطار را روانه
می کند به سمت جنوب ،البته این صد و هشتاد درجه در همان لحظۀ عوض
شدن خط محسوس نیست ،لکن در َمآل 1وقتی که انسان نگاه می کند ،یک
ِ
چنین چیزی را مش��اهده میکند .من حادث��ه را از این دیدگاه می بینم... .
بعد از صلح امام حسن یک جریان جای خودش را داد به یک جریان دیگر.
ممیزات و
قدرت از دست یک خط ،به تعبیر امروز ،افتاد به دست خطی دیگرّ .
مشخصات این دو خط چیست ؟ این دو جریانی که جایشان را عوض کردند
با هم ،خصوصیاتشان چه بود؟ این مطلب اول.
مطلب دوم ،روش های جریان باطل ،که قدرت را به دست گرفت برای کسب
( .1أول) باز گشت ،نگاه به عقب

قدرت و تسلط بر جامعه چه روش هایی بود؟
مس��ئله سوم ،روشهای جریان حق که قدرت را از دست داد -یعنی جریان
امام حسن -برای مقاومت در مقابل جریان باطل چه بود؟ او از چه روش ها و
شیوههایی استفاده می کرد؟
چهارم ،تحلیل شکست .چه شدکه جریان حق در این ماجرا شکست خورد؟
این تحلیلش چیست؟
پنجم ،رفتار گروه فاتح با گروه مغلوب چه بود؟ که یکی از آن فصل های بسیار
آموزنده و عبرت انگیز ،همین فصل است.
ششم ،رفتار گروه مغلوب در مقابل گروه فاتح چگونه بود؟ چه سیاستی ،چه
استراتژی را اینها انتخاب کردند و سر انجام کار چه شد؟
هفتم سر انجام .این هفت مسئله است.
ممیزات دو جریان خیلی خصوصیات مربوط است به جریان حق و
در مورد ّ
خصوصیات دیگری مربوط اس��ت به جریان باطل .که اگر یکی یکی بشمارم
یک فهرست طوالنی می شود ،من جمع بندی کردم؛ که جریان حق یعنی
جریان امام حس��ن اصالت را می دادند به دین .برایشان اصل ،دین بود .دین
یعن��ی چه؟ یعنی هم در ایمان مردم و اعتقاد مردم ،دین باقی بماند و مردم
متعبد و پایبند بمانند در ایم��ان و عمل؛ و هم دین در ادارۀ جامعه
ب��ه دین ّ
حاکمیت داش��ته باش��د .اصل برای اینها این بود که جامعه ب��ا ادارۀ دین و
با قدرت دین و حاکمیت دین حرکت کند و نظامی باش��د اس�لامی .قدرت
داشتن ،حکومت داشتن ،دست خودشان کار بودن مسئله دوم ،سوم و چهارم
مسائل دیگر ،فرعی بود .مسئله اصلی این بود که این نظام و این
و هکذا بود،
ِ
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 .مس��ئله برایش این بود که قدرت را به دس��ت بگیرد ،حاال با هر
قیمتی ،با هر شیوه ای ،هر جور بشود قدرت را در دست نگه داشت.
کما اینکه این روش سیاسیون معاصر دنیاست .ارزش ها و اصول
برایش��ان اصل نیست .اگر توانستند اصولی در ذهنشان بود حفظ
بکنند ،خُ ب حفظ می کنند؛ اگر نتوانستند برایشان اصل این است
که این قدرت در دس��ت خودشان بماند .این برایشان مهم است.
این بس��یار مرز حساس و مهمی است .ممکن است هر دو جریان
ب��ه ظواهر مذهب هم عمل بکنند ،کما اینکه در جنگ بین امیرالمؤمنین و
معاویه همین جور بود .یک روز عده ای از سپاهیان امیرالمؤمنین در جنگ
صفین  -که معاویه و امیرالمؤمنین در مقابل هم میجنگیدند -دچار تردید
ش��دند .یک چند نفری توی اینها از این آدم های ش��بهه دار که یک فکری
میآید به ذهنشان ،نمی توانند خودشان حل کنند ،به یک آدم حسابی هم
مراجعه نمیکنند ،همان را بنا می کنند هِی اشاعه دادن ،یک مجموعهای و
یک دایرۀ نادرس��تی درس��ت کردند پیرامون خودشان ،یک عده از این افراد
دچار تردید شدند .گفتند ما چرا با هم می جنگیم؟ آنها هم نماز می خوانند،
ما هم نماز می خوانیم؛ آنها هم قرآن می خوانند ،ما هم قرآن می خوانیم؛ آنها
اسم پیغمبر را می آورند ،ما هم اسم پیغمبر را می آوریم؛ دچار تردید شدند.
تنبه و
عمار یاس��ر (که در تاریخ صدر اس�لام ،من نسبت به عمار یاسر یک ّ
توجهی پیدا کردم) این بزرگوار تحلیل گر و روشنگر مسائل بسیار شبهه ناک
و دقیقی اس��ت که آن روز مورد غفلت و جهالت قرار می گرفته .ش��أن 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 روشنگریِ
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 ،اطالع پیدا
کرد که یک عده ای دچار این ش��بهه ش��دند ،خودش را رساند و حقایقی را
برای اینها بیان کرد .برایشان روشن کرد که مسئله ،مسئله این ظواهر نیست
که او هم نماز میخواند ،تو هم نماز میخوانی .گفت به خدا قسم من در یک
جنگ دیگری ،دیدم همین دو پرچم را در مقابل هم .این پرچمی که امروز
امیرالمؤمنین در زیر آن قرار گرفته ،درست همین پرچم در مقابل آن پرچمی
قرار گرفته بود که امروز معاویه زیر آن قرار گرفته ،و او جنگ بدر بود .در جنگ
بدر همین دو پرچم -پرچم بنی هاشم و پرچم بنی امیه -در مقابل هم بودند،
زیر این پرچم رسول اکرم (ص) بود و زیر آن پرچم همین معاویه و پدرش و
زیر این پرچم پیغمبر و همین امیرالمؤمنین حضور داشتند .اینها اختالفشان
اختالف اصولی است .به این ظواهر نگاه نکنید ،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 دلیل نیست؛ باید باطن کار را نگاه کرد و هوشیارانه
تشخیص داد که کدام جریان منطبق با کجاست ،این مطلب اول.
مشخصه این دو جریان این است؛ قدرت گرایی در یک طرف و اصول گرایی
و ارزش های اسالمی را قبول داشتن ،برایش تالش کردن ،در راهش مجاهدت
کردن در طرف دیگر .در یک طرف بنیاد گرایی اس��ت ،اصول گرایی اس��ت،
ارزشهای اصیل را حفظ کردن است ،در یک جهت نه ،قدرت گرایی است،
قدرت را میخواهد به دست بگیرد .حاال یک وقت این جور میشود ،یک وقت
آن جور میش��ود ،هر جور شد میخواهد در اختیارش زمام قدرت را داشته
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باشد .این مطلب اول .و اما آن جریان باطل از چه روش هایی استفاده میکند؟
این هم خیلی توجه بر انگیز است .روشهای باطل ک ً
ال آمیزهای است از چند
چیز یعنی نقش��ۀ معاویه یک نقشهای است که از چند قسمت در کار حفظ
قدرت و تعمیق قدرت تش��کیل ش��ده ،هر کدام از این بخشها در یک جا
عملکرد و کاربرد دارد .آن چند چیز عبارتند :یکی قدرت نمایی .یک جاهایی
کارسازترین
به ش��دت قدرت نمایی میکند ،سرکوب میکند .یکی پول ،که
ِ
چیز در اختیار عوامل شر آفرین است .دیگری تبلیغ ،چهارمی سیاسی کاری؛
یعنی روش های سیاسی و شُ ل کن سفت کنهای سیاسی ،این مجموعاً روش
های معاویه است .شما یک جا می بینید که معاویه شدت عمل را به جایی
عدی را که از صحابۀ پیغمبر است و برایش گران هم
میرساند که حجر بن ّ
تمام میشود کشتن او ،اما میکشدُ .رشید هجری را تعقیب میکند ،دنبال
میکند ،باالخره میکش��د .زیاد ب��ن اَبیه را که یک فرد ظال��م و ُعقدهای و
بیریشهای بود و اصال هم قدرت طلب و بد اخالق بود ،این را حاکم می کند
بر کوفه یعنی مرکز سلطۀ تفکر شیعی و تفکر والیتی و به او اجازه و اختیار
م��ی ده��د که هر کار می خواهی بک��ن؛ که دربارۀ زی��اد ابن ابیه مورخین
أخذک َّ
بالظ َّنهًَْ ،و َق َ
َ
نوش��تهاند «:
ُّهمهًْ .»1هر کس��ی که مورد
تلک أول ِیا َء ُه بالت َ
کوچکترین سوء ظنی قرار می گرفت که این گرایش دارد به اهل بیت ،این
را میگرفتند زندانی میکردند ،زیر شکنجه میگذاشتند ،هر کسی که متهم
میشد به اینکه همکاری کرده با خاندان پیغمبر و با آن جریان مغلوب ،او را
میکشتند ،از بین می بردند .غوغایی بود در کوفه و در عراق که مرکز حاکمیت
تشیع و خاندان پیغمبر بود .یک جا این جوری قدرت نمایی میکرد .همین
معاویه در یک مورد دیگر شما می بینید که یک پیر زنی مث ً
ال می آید از فالن
قبیله ،بنا می کند به معاویه فحش دادن ،بد گویی کردن که تو چنین کردی،
چنان کردی ،فالن کردی ،میخندد ،نوازشش میکند ،محبت بهش میکند،
دی بن حات ِم میآید پیش معاویه در حالی که دو
هیچ چیز هم نمی گویدَ .ع ّ
عدی ! علی با تو انصاف نکرد ،تو دو
چشمانش نابینا شده بود؛ معاویه میگویدّ :
پس��رت را در جنگ های علی با من از دست دادی ،اما علی دو پسر خودش
دی بن حاتم گریه کرد گفت :معاویه ،من با
حسن و حسین را نگه داشتَ .ع ّ
علی انصاف نکردم ،که علی به شهادت رسید و به لقای خدا پیوست و من هنوز
زن��ده ام .2در مجلس معاویه هر وقت یکی از وابس��تگان به اهل بیت حضور
داش��ت و در آن کمترین اهانتی به امیرالمؤمنین می ش��د او با شجاعت ،با
صراحت ،با قدرت به معاویه و یارانش حمله می کرد و معاویه هم می خندید،
ّ
تلطف می کرد ،حتی گاهی گریه می گرد ،می گفت :بله ،راس��ت گفتید.... .
شاید برای شما باور نکردنی باشد اما این واقعیتی است ،تبلیغات همین است.
تبلیغات ،مسموم ترین و خطر ناک ترین ابزار هایی بوده که در طول تاریخ،
باطل از او استفاده کند .برای خاطر اینکه تبلیغ اگر بخواهد به طور کامل ذهن
ها را بپوشاند ،احتیاج دارد به بازیگری ،احتیاج دارد به دروغ و فریب .جریان
حق اهل دروغ و فریب نیست .آن جریان باطل است که برایش هیچ چیز مهم
نیست .مهم این است که یک حقیقتی به شکل دیگری در چشم مردم وانمود
بشود .از تمام ابزارها استفاده میکنند و کردند .اینی که شما شنیدید از زبان
گوناگون که وقتی امیرالمؤمنین در محراب به ش��هادت رس��ید ،مردم شام
تعجب کردند که علی در محراب چه کار می کرده؟ محراب که مال نماز خوان
 .1بحاراالنوار/ج/44ص «،214گروهی را به گمان و شبهه ای دستگیر می کنی و دوستان خدارا به سبب
تهمتی به قتل می رسانی!»
 .2الدرجات الرفیعه/ص360

هاست! بعضی باور نمی کنند این را ،این واقعیت دارد .در طول چندین سال
حکومت معاوی��ه و قبل از معاویه ،برادرش برادر ب��زرگ ترش ،یزید بن ابی
سفیان آن چنان تبلیغات را در شام ُمظلم کرده بودند و غبار آلوده کرده بودند
فضای ذهنی را ،که کس��ی غیر از این نمی توانست اص ً
ال چیزی بفهمد ،این
همین است .تبلیغ به نفع خاندان بنی امیه و معاویه و علیه خاندان پیغمبر.
این واقعیتی است که در جهان اسالم تا حدود صد سال ،بعد از هجرت یعنی
شاید حدود چهل ،پنجاه سال بعد از دوران خود امیرالمؤمنین ،امیرالمؤمنین
را ب��ر روی منبرها لعنت میکردند .اینکه گفتم لعنت در دنیای اس�لام کار
معاویه است و کار اخالق معاویه ،این همین است .بعضیها ،متهم کردند شیعه
را و مالمت کردند که چرا بعضی از صحابه را مورد طعن و لعن قرار میدهند؛
این کاری است که آنها کردند ،این کاری است که معاویه کرد .امیرالمؤمنین
را ،علی بن ابی طالب را « ،ا َ ُ
فضل القَو َم 1و أ َقد ُمهم اسالماً »2را و نزدیکترین

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
ِ
روشنگری بسیار کار
صحیحش و
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.
اصحاب پیغمبر را اینها سالها ،دهها سال در منبرها به بدی و زشتی یاد کردند
و او را لعنت کردند تا زمان عمر بن عبد العزیز .او وقتی که خلیفه شد ممنوع
کرد ،گفت کسی دیگر حق ندارد این کار را بکند .بعد از عبدالملک بن مروان
دو پسرش ولید و سلیمان پشت سر هم حکومت کردند حدود شاید دوازده
سال؛ بعد از آنها عمر بن عبد العزیز به خالفت رسید و بعد از عمر بن عبدالعزیز
که دو سال و اندی هم او خالفت کرد ،حدود دو سال دو پسر دیگر عبدالملک
یعنی یزید و هشام به حکومت رسیدند .عمر بن عبدالعزیز جلویشان را گرفت.
نگذاشت که دیگر کسی امیرالمؤمنین را لعن کند ،تا آن وقت میکردند .یکی
از کاره��ا این بود .خُ ��ب اول البته مردم تعجب می کردند ،لکن یواش یواش
عادت کردند .در تاریخ خواندم که هیچ قاری و محدث و راوی دین در دنیای
اسالم باقی نماند مگر اینکه دستگاه حکومت معاویه و جانشینان معاویه ،آنها
را وادار کردند که در مذمت اهل بیت و در مدح دش��منان اهل بیت حدیث
ندب)
(س ُم َرهًْ بن ُج َ
درس��ت کنند و آیه تفس��یر کنند و امثال اینها .همین َ
اس بَعدَ َر ُس��ول اهلل؛ علی برترین مردم پس از رس��ول
ان َعلَ ٌّی أفضَ ل ال ّن ِ
 .1الکافی /ج  /15ص َ « ،201ک َ
خدا بود».
 .2عوالم العلوم و المعارف /ج/11ص  .....« ،383قد ز ّوجتک أقدمهم إسالماً ،و أعظمهم حِ لماً ،و أحسنهم
خُ لقاً ،و أعلمهم باهلل عِلماً؛ [ رسول خدا خطاب به فرزندشان حضرت صدیقۀ کبری می فرمایند ]:قطعاً تو
ترین آنها ،خوش اخالق ترین آنها و
ترین مردم در اسالم ،بردبار ِ
را به ازدواج کسی در آوردم که با سابقه ِ
دانا ترینشان نسبت به خداوند است».

مع��روف که روایت معروف « ال ضَ َر َر و ال ضِ رار »3مربوط به اوس��ت یکی از
اصحاب پیغمبر است؛ منتها آن صحابیای است که پیغمبر نسبت به او غضب
کردند .به خاطر آن داستان معروفی که یک درختی داشت در زمینی متعلق
به یک خانوادهای و می رفت مزاحم اینها میشد ،وارد آن خانه میشد سر زده،
بدون اینکه خبر بکند ،این خانواده نشسته بودند ،زن ،بچه ،بزرگ ،یک وقت
میدیدند یک مردی وارد این خانه شد ،چیه ،یک درخت خرما اینجا توی این
زمینی که خانۀ اینهاست ،حریم منزل اینهاست ایشان دارد؛ به پیغمبر شکایت
کردند .پیغمبر گفت که این درخت خرما را بفروش به این صاحب خانه .گفت
که نمیفروشم ،درخت خودم است ،دلم میخواهد بروم به درختم سر بزنم.
فرمودند به من بفروش .قبول نکرد .فرمودند در مقابل فالن مبلغ ،قبول نکرد.
فرمودند در مقابل یک درخت در بهشت؛ یعنی وعدۀ بهشت در حقیقت به او
بد.4
دادند .گف��ت نمیخواهم ،من همین درخت خودم را میخواهم ا ّال و ال ّ
پیغمبر گفتند خُ ب حاال که این جور است پس به آن صاحب خانه گفتند برو
درختش را از زمین بکن ،بیانداز بیرون ،درختش را بردارد ببرد«.ال ضَ َر َر و ال
رار فی اإلسالم» ضرر زدن به مردم و اذیت کردن مردم ،ما در اسالم نداریم.
ضِ َ
به بهانۀ اینکه اینجا ملک من اس��ت ،مال من اس��ت مردم را اذیت کردن ،ما
چنین چیزی در اسالم نداریم .که این حدیث «ال ضرر» معروف که یکی از
اصول و قواعد فقهی ماست مربوط به این آقاست .سمرهًْ بن جندب ،زنده ماند
ت��ا زمان معاویه .خوش عاقبتی را ببینید ،معاویه چ��ون دنبال اصحاب بود.
اصحاب پیغمبر 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
اس َمن یُعجِ ُب َ
الدنیا
ک َقول ُ ُه فی الحیا ِهًْ ُّ
بن ابی طالب نسبت بدهی] « َو م َِن ال ّن ِ
َو یُش ِهد اهلل َعلَی ما فی َقل ِب ّه َو ُه َو أل َ ُّد الخِ صام »5یعنی بعضی از مردم هستند
که وقتی دربارۀ دنیا حرف می زنند در مذمت دنیا ،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 امیرالمؤمنین قرار
داشت ،در مذمت دنیا آن خطبههای کوبندۀ نهج البالغه که خُ ب خیلی اثر
می گذاشت .شما ببینید کلماتی در نهایت زیبایی ،فرض کنید امروز کسی
یک شعری یا یک کتابی ،یک مقاله ای بنویسید در نهایت فصاحت و زیبایی
و هنرمندانه ،یک موضوعی در این باشد .طبیعی است که این موضوع جا می
افتد ،صاحب این اثر هنری هم در چش��م مردم شیرین می شود .حاال کالم
امیرالمؤمنین را واقعاً مقایسه نمیشود کرد با هیچ کدام از آثار هنریای که
ماها میشناسیم .خیلی باالتر از این حرف هاست .یک آیتی است از زیبایی،
این کلم��ات امیرالمؤمنین در نهج البالغه ،و همه ه��م در بیان ارزش های
اسالمی و معارف اس�لامی؛ چیزی که برای معاویه اص ً
ال قابل تحمل و قابل
قبول نبود .امیرالمؤمنین را هم در چشم ها شیرین می کرد .می خواست یک
عالج��ی در مقابل این کلمات زهد گرایان��ۀ در مذمت دنیا که از
امیرالمؤمنین نقل شده بتراشد .به این گفت بیا این آیه را بگو که
دربارۀ علی بن ابی طالب نازل شده .یعنی علی بن ابی طالب همان
کسی است که دربارۀ دنیا آنچنان حرف می زند که تو به شگفت
 .3من ال یحضره الفقیه/ج/4ص «،334ال ضَ َر َر و ال ضِ َر َار فی االس�لام؛ در اس�لام نه زیان دیدنی هست و
نه زیان رساندنی».
 .4به طور قطعی و الزم
 .5س��ورۀ مبارکۀ بقره /آیۀ  « ،204و از میان مردم کس��ی اس��ت که در زندگی این دنیا سخنش تو را به
تعجب وا می دارد ،و خدا را بر آنچه در دل دارد گواه می گیرد ،و حال آنکه او سخت ترین دشمنان است».
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میآیی ،قسم خدا هم می خورد ،اما لجوج ترین دشمنان ،دشمنان اسالم و
اس
خدا هم اوست .بگو این آیه دربارۀ علی است .آیۀ دیگری است « َو م َِن ال ّن ِ
َفس ُه ابتِغا َء َمرضاتِ اهلل »1از جملۀ مردم کسانی هستند که جان
َمن یَشری ن َ
خودشان را برای طلب رضایت خدا نثار می کنند .گفت بگو این آیه هم دربارۀ
ابن ملجم نازل شده .خیلی احتیاج داشت ،خیلی برایش بُر ِد تبلیغاتی داشت
این کار .یکی از اصحاب پیغمبر که پیغمبر را دیده در جنگ در کنار پیغمبر
بوده چون سمرهًْ بن جندب از بچگیاش سرباز بود ،هنوز مکلف نبود که توی
جنگها شرکت میکرد ،آدم این جوریای هم بود و اصحاب پیغمبر هم بوده،
این بیاید آیه را نسبت به امیرالمؤمنین این جور تفسیر کند .بگوید دربارۀ اینها
نازل شده .پیشنهاد کرد ،سمرهًْ بن جندب آدم بدی بود شقّی بود ،اما وجدانش
حاضر نشد ،گفت نه من این کار را نمیکنم .به کسانی که واسطۀ این کارها
بودند توی دستگاهش ،گفت بگویید که حقّ حساب تو خواهد رسید ،نگران
پول نباش .پنجاه هزار درهم به تو پول میدهیم .پنجاه هزار درهم آن زمان
ه��ا خیلی پول بوده .پنجاه هزار مثق��ال نقره .یعنی پنج هزار مثقال طال؛ به
حس��ب قیمت گذاری های آن روز .یک ثروت عظیمی بود .بهش گفتند که
پنجاه هزار بهت پول می دهد ،گفت که نخیر ،من قبول نمیکنم .حاال بعضی
میگویند که خود س��مرهًْ بن جندب هم بازیگری میکرد ،هی میخواست
بازارگرمی کند؛ نه اینکه وجدانش ناراحت بود .میدانست که معاویه احتیاج
دارد ،در حقیقت َچک و چونه داشت میزد .حاال یا این بود یا وجدانش واقعاً
قبول نمی کرد دیگر من نمی دانم ،به گردن نمی گیریم ما گناه س��مرهًْ بن
جندب را .وقتی قبول نکرد ،قیمت را باال بردند .صد هزار درهم ،باز قبول نکرد
صد و پنجاه هزار ،یا دویس��ت هزار ،باز قبول نکرد .ظاهرا ً به س��یصد ،پانصد
درست یادم نیست به یک مبلغ عظیمی مث ً
ال در حدود سیصد هزار یا پانصد
هزار درهم رساندند ،یک ثروت فوق العادهای بود .باز هم قبول نکرد .معاویه به
آن کسی که واسطۀ این کار بود گفت این بی عقل نمی داند پانصد هزار چقدر
است؟! بگویید پانصد هزار را بیاورند ببیند چقدر است بعد ببینیم قبول میکند
یا نه؟ معاویه گفت خیلی خُ ب ،دس��تور داد به آن خزانه دار که پانصد هزار
درهم از خزانه بردار بیاور اینجا .خُ ب آن وقت ها هم پولها ،پولهای نقرهای
حمالها بنا کردند هی این پانصد هزار
و توی کیسهها و سنگین و حجم زیاد و ّ
درهم است .حاضری یا نه؟ نگاهی کرد به این پولها ،دید خیلی ثروت عظیمی
است ،قبول کرد .و آیه را به همین ترتیب تفسیر کرد و این ماند در کتابها.
اگر چه که در دنیای اسالم اینگونه حرف های چرن ِد غلط رذالت آمیز غالباً بر
چیده شد .غالباً بعدها علما آمدند اینها را انداختند دور؛ اما خُ ب یک رشحاتی
از اینها باالخره باقی ماند ،در ذهن یک عده ای هم اثر گذاشت ،این کاری بود
که معاویه می کرد ،تبلیغ .مجموعۀ این روشها ،روشهای معاویه را تشکیل
میدهد برای کسب قدرت .خُ ب از این بگذریم.
روشهای جریان حق؛ جریان حق هم بیکار که ننشس��ته بود در مقابل این
تهاجم باطل .آنها هم روشهایی داشتند که به طور خالصه عبارت است از اول
مقاومت و تحرک قدرتمندانه.بعضی خیال می کنند امام حسن مجتبی ترسید
که بجنگد؛ نه .امام حسن مجتبی قاطعانه عازم به جنگ بود و جزو شجاعان
عرب است .من نگاه میکردم توی کتاب ،در شرح دالوری های امام مجتبی
در قضای��ای مختلف ،دالوری های آن حض��رت در جریانات مختلف خیلی
زیاد اس��ت .منتها در جنگ های امیرالمؤمنین ،آنجایی که میدان جنگیدن
 .1سورۀ مبارکۀ بقره/آیۀ207
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بود ،خو ِد امیرالمؤمنین مانع شد از جنگیدن امام حسن و امام حسین ،نمی
گذاش��ت اینها بروند در خطر خودشان را قرار بدهند .بعضی گفتند که چرا
شما محمد بن حنیفه را میفرستی جلو ،آن هم پسرت است ،امام حسن را
نمیفرس��تی و امام حسین را؟ فرمود میترسم که نسل رسول اکرم منقطع
بشود .اینها تنها باز ماندگان پیغمبرند و میخواهم نسل پیغمبر را حفظ کنم.
احساس خطر میکرد توی میدان جنگ ،میخواست اینها را حفظ کند .نه
به خاطر عالقۀ خودش ،خُ ب به فرزندان دیگرش هم عالقه داش��ت ،و خود
امیرالمؤمنین که مرد جنگ و مرد میدان و خطر پذیر و کسی نبود که از خطر
واهمه ای داشته باشد .منتها اینها فرزندان پیغمبر بودند و امیرالمؤمنین دلش
نمی خواس��ت که آنها را در خطر بیاندازد .چون در جنگهای امیرالمؤمنین
اینها حضور که داش��تند ،میدان داری زیادی نکردند ،به خاطر همین جهت
است که نام این دو بزرگوار امام حسن و امام حسین جزو شجاعان آن دوره
ثبت نشده؛ لکن در جنگ های اسالمی با ایران ،امام حسن حضور داشته ،در
دفاع از خانۀ عثمان در مقابل مهاجمین ،به دستور امیرالمؤمنین ،امام حسن
حضور داشته و در قضایای بس��یار مهم ،امام حسن حضور خودش را اثبات
کرده .در همان جنگ جمل و صفین هم نقشهای فوق العاده مهمی بر دوش
امام حسن مجتبی (ع) بوده ،که من نام امام حسن را در ماجراهای صفین و
جمل این دو تا ماجرا به خصوص زیاد دیدم ،نام امام حسین را کمتر دیدم.
یعنی آن حضرت امام حسن مجتبی در میدان ها و در جریان ها ،بیشتر حتی
حضور داشته از امام حسین .نخیر ،مرد جنگ ،مرد سیاست  ،مرد تدبیر ،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.
در ماج��رای صلح و بعد از صلح آن چن��ان کلمات قاطع و کوبنده ای از این
بزرگوار نقل شده که از کلمات امیرالمؤمنین (ع) در مواردی کوبنده تر و تیز
تر به نظر می رسد .من در کلمات امیرالمؤمنین آن جور کوبندگی و قدرت را
کمتر دیدم در مقابلۀ با دشمنان؛ شاید به خاطر این بوده که امیرالمؤمنین با
آن چنان دشمنانی رو به رو و از نزدیک مواجه نشده بود که این قدر وقیح و
خبیث باشند .بنا بر این هیچ گونه کمبودی در کار امام حسن نیست .کمبود
در شرایط زمانه است .قدرتمندانه ایستاده برای دفاع ،این یکی از روش هاست،
تا آنجایی که ممکن است .یک جاهایی ایستادگی قدرتمندانه به ضرر تمام
می شود .تغییر روش و مانور در انتخاب روش ها یک کار اساسی و الزم است.
دوم ،تبلیغ .کار تبلیغ در دستگاههای حق اهمیتش بسیار زیاد است .منتها
همان طور که گفتیم جریان حق در تبلیغ دس��تش بسته است .از هر شیوه
ای ،از هر روشی نمی تواند استفاده کند .آن چیزی را که حق و واقع هست
فقط بیان میکند ،یک چیز هایی هس��ت توی ذهن مردم ،در ذهن مردم
مطلوب اس��ت ،جریان باطل هیچ ابایی ندارد که آنها را به همان ش��کلی که
مردم دوست میدارند بیان کند؛ اما جریان حق نخیر ،حق را بیان میکند و لو
تلخ حرف میزند که انسان تعجب می کند .ما ها که با اینکه دوست میداریم
که روشهایمان همان روشها باشد ،برای ما هم حتی تعجب انگیز است در
مواردی .معاویه هیچ وقت این کار را نمیکرد .معاویه تملق مردم را میگفت.
معاویه سعی میکرد به هر قیمتی هست حمایت مردم را جلب کند .علی بن
ابی طالب این کار را نمیکند .نه اینکه بلد نیس��ت؛ بر خالف تقوی است ،بر
کنت اَد َهی
خالف اصول است و خود علی بن ابی طالب فرمود«:لَو ال التُّقی ل َ ُ

ال َع َرب »1اگر مسئله تقوا نبود مالحظات ارزش ها نبود ،من از معاویه زرنگ
تر بودم .توی این کارها ،واقعش هم همین است ،اصل و ریشۀ علی و سابقۀ
نزدیکی او با پیغمبر و افتخارات عظیم او و آن ذهن و روح با عظمت او؛ معلوم
است که از معاویه واردتر و بلدتر و زرنگتر است و میتواند خیلی کار ها بکند.
منتها حق اجازه نمی دهد .ارزش گرایی؛ و شیوۀ دیگر اصرار بر حفظ ارزش
ها .آن چیزی که در دستگاه حق خیلی مهم است و در شیوه های آنها مورد
توجه است این است که اصرار دارند که ارزشها را به هر قیمتی هست حفظ
کنند ،و در نهایت عقب نش��ینی تا حد و مرز حراست از بقای مکتب .این را
هم توجه داشته باشید؛ یعنی حق اگر دید که ایستادن او موجب می شود که
اصل مکتب به خطر بیفتد عقب نشینی می کند ،ننگ و عارش نمی آید از
یر مِن ُر ُکوبِ ال َعا ِر َو ال َع ُار
الم ُ
عقب نشینی کردن .امام حسین فرمودَ «:
وت خَ ٌ
ول ال ّنار »2من اگر قرار باشد ننگ را قبول بکنم ،قبول می کنم
یر مِن ُدخُ ِ
خَ ٌ
اما داخل آتش جهنم نمی شوم .یک جاهایی هست که بعضی ها برای اینکه
ننگشان می آید یک کاری را انجام بدهند حاضرند عذاب و َسخَ ط 3الهی را به
خودشان جلب کنند .ننگ چیست؟ اصل این است که انسان رضای خدا را
جلب کند .اصل این است که انسان وظیفه اش را انجام بدهد ،ولو برگشتن
از یک حرفی باشد ،برگشتن از یک خطی باشد ،عقب نشینی از یک موضعی
باشد .هر چه که خدا می خواهد ،هر چه که خدا راضی است؛ ببینید این یک
اصل است در زندگی ائمه (ع)؛ در زندگی امام حسن هم همین جور ،آن وقتی
که امام حسن به خاطر ضرورت ها و فشار واقعیتها ناچار شد صلح با معاویه
را قبول بکند ،در حالی که تا آن وقت مرتب لشکر می فرستاد ،تحریض 4بر
جنگ میکرد ،و نیروها را جلب میکرد و نامه مینوشت و همۀ کارهایی که
برای یک جنگ تمام عیار الزم اس��ت امام حس��ن انجام میداد ،بعد که دید
نمی تواند ،صلح را قبول کرد .دوستان نزدیکش حتی از او برگشتند .آن وقت
بعد از آنی که امام حس��ن صلح را قبول کرد خیلیها خوش��حال شدند ،ته
دلش��ان از جنگ ناراحت بودند؛ اما همانهایی هم که حتی شاید در دلشان
خوشحال شده بودند ،برگشتند به امام حسن بنا کردند آن حضرت را مالمت
کردن ،که آقا! ش��ما چرا از حرفت برگشتی؟ نزدیکان حتی ،بزرگانی که من
نمیخواهم اسم آنها را بیاورم ،جزو صحابۀ دارای چهرههای تابناک ،آنها آمدند
به امام حسن تعبیرات ناشایستی را کردند .اما آن بزرگوار ،عقب نشینی کرد
برای حفظ مکتب.
مس��ئله بعدی تحلیل شکس��ت جریان حق است .علت شکست امام حسن
عب��ارت بود از ضعف بینش عمومی (علت اصلی) و آمیخته ش��دن ایمان به
انگیزه های مادی.
ً
ایمان
و
،
ا
انصاف
بودند
آگاه
نا
بسیار
بسیار
مردم
عمومی،
بینش
در زمینۀ ضعف
ِ
مذهبی شان هم آمیخته شده بود به انگیزه های مادی .برایشان مادیت شده
بود اصل .متزلزل ش��دن ارزش ها از ده ،بیس��ت سال قبل از آن؛ از حدود ده
پانزده س��ال قبل از ماجرای صلح امام حسن ،ارزش ها ذره ذره متزلزل شده
بود .یک مقدار تبعیض و یک مقدار این چیز ها به وجود آمده بود و همۀ اینها
موجب شد که امام حسن نتواند مقاومت کند .و اما رفتار گروه فاتح با گروه
مغلوب این بود که به جای اینکه بیایند امام حس��ن و یارانشان را بگیرند در

زندان بیاندازند یا ُبکش��ند ،وقتی که مسلط شدند نه خیلی هم ،علی الظاهر
احترامش��ان را حفظ کردند؛ و با حضرت دیدار کردند خیلی احترام کردند،
اما معاویه و گروه فاتح تصمیم گرفت بر محو شخصیت و تضعیف شخصیت.
شخص را حفظ کردند تا شخصیت را نابود بکنند .این روش آنها بود که همان
طور که گفتم در تبلیغات این را اصل قرار دادند .فضای بس��یار فتنه آمیز و
غبار آلوده و بس��یار خطر ناک و مسموم ،یک جریان را پیش ببرند .حاال که
نمی توانیم کل جامعه را در پوشش تفکر درست اسالمی قرار بدهیم ،پس به
جای روی آوردن به یک جریان رقیق و رو به زوال که همان جریان عمومی
است یک جریان عمیق و اصیل را در اقلیت و در زیر پوشش نگه می داریم
تا بماند و تضمین کنندۀ حفظ اصالت های اسالم باشد .این کار را امام حسن
کرد .یک جریان محدودی را به وجود آورد ،یا بهتر بگوییم سازماندهی کرد،
که این جریان همان جریان یاران و صحابۀ اهل بیت است ،جریان تشیع .که
اینها در طول تاریخ اس�لام ،در طول دوران های سیاه و خفقان آلود ،ماندند
و موجب شدند و تضمین کردند بقای اسالم را .اگر اینها نبودند به کلی همه
چیز دگرگون میش��د ،جریان امامت و جریان بینش اهل بیت که تضمین
کنندۀ اس�لام واقعی بود .و اما فرجام این ش��د که گروه غالبان و فاتحان و
زورمندان شدند محکومان ،و مغلوبان و ضعیف شمرده شدگان شدند حاکمان
و فاتحان در ذهنیت جهان اس�لام .امروز شما اگر نگاه کنید آن ذهنیتی که
در دنیای اسالم وجود دارد ،کما بیش ذهنیتی است که امام حسن مجتبی و
امیرالمؤمنین آن را ترویج می کردند ،نه ذهنیتی که معاویه و بعد از او یزید و
بعد از او عبدالملک و مروان و خلفای بنی امیه ترویج می کردند .آن ذهنیت
آنها به کلی شکست خورد و از بین رفت ،در تاریخ دیگر نیست .ذهنیت آنها
را اگر بخواهیم ما اس��می رویش بگذاریم همان نواصبند .نواصب که یکی از
ف َِرق به حساب میآیند که امروز هم در دنیای اسالم بر افتادند ،وجود خارجی
ندارند ظاهراً .نواصب یعنی کسانی که دشنام می دادند به خاندان پیغمبر و
اس�لا ِم آنها را قبول نداشتند ،که جریان ذهنی آنها آن بود .اگر قرار بود که
معاویه فاتح و حاکم بش��ود امروز بایس��تی آن جریان بر دنیای اسالم حاکم
باش��د ،در حالی که نخیر ،امروز به عکس جریان فکری امیرالمؤمنین و امام
حسن در دنیا حاکم است؛ اگر چه در برخی از فروع و پاره ای از عقای ِد درجۀ
دو و دست دوم عیناً همانها منتقل نشده ،اما مجموع جریان این است .بنا
بر این امام حسن (ع) فاتح شد و جریان او جریان پیروز بود .این یک خالصه
ای از ماجرای صلح امام حس��ن از دیدگاه تأثیر آن در کل تاریخ اس�لام بود.
()1368/2/2
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 ( .3س خ ط ) خشم و غضب
( .4ح ر ض ) بر انگیختن
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بازنشر گفتگو

به کوشش :ع.حسینی عارف ـ مهدی مظاهری

«آیتاهلل سید احمد خاتمى» در سال  1339شمسى در سمنان و در خاندان سادات معروف خاتمی متولد شد .وی بعد از اتمام تحصیل
مقدماتى را در آن
ابتدایى ،در حدود یازده سالگى دروس طلبگى را در حوزه علم ّیه سمنان شروع كرد و تا سال  1354شمسى دروس ّ
مقدس قم شد و دروس سطح را در
حوزه از حضرات آقایان شاهچراغى و نصیرى آموخت و سپس در سال  1354شمسى وارد حوزه ّ
محضر اساتیدی چون :حضرات آیات ستوده ،خزعلى ،اشتهاردى ،بنىفضل ،س ّید على مح ّقق داماد ،دوزدوزانى ،شرح منظومه و تجرید را
از محضر آیتاهلل حاج شیخ یحیى انصارى شیرازى و حجتاالسالموالمسلمین دكتر احمد بهشتى ،اسفار را از محضر فقیه متألّه آیتاهلل
جوادى آملى و آیتاهلل ابراهیم امینى ،اشارات را از محضر عارف معاصر آیتاهلل حسنزاده آملى ،تفسیر را از محضر آیتاهلل مشكینى(ره)
و آیتاهلل خزعلى ،عهدنامه مالك اشتر نهجالبالغه را از آیتاهلل نورى همدانى ،دروس خارج فقه و اصول را از محضر حضرات آیات عظام
میرزا جواد آقا تبریزى(ره) ،فاضل لنكرانى(ره) ،میرزا هاشم آملى(ره) ،وحید خراسانى و شبیرى زنجانى استفاده كرد.
ن رهبری ،عضو هیأ 
س خبرگا 
ن در مجل 
ن حوز ه علمی ه قم ،نمایند ه مرد م كرما 
ن عضو جامع ه مدرسی 
ی هماكنو 
آقای سید احمد خاتم 
ت
ع
ی مجم 
ی علو م اسالمی ،امام جمعه موقت تهران ،عضو شورای عال 
ت كامپیوتر 
ت مدیر ه مركز تحقیقا 
س خبرگان ،عضو هیأ 
رئیس ه مجل 
ع میباشد.
ی این مجم 
ی فرهنگ 
ی سیاستگذار 
ی اهلبیت(ع) و عضو شورا 
جهان 
مجله گنجینه مجمع به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان و سالروز میالد با سعادت امام حسن مجتبی(ع) در سال  1390گفتگویی 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 مینماید.
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آیتالله سید احمد خامتی
در مصاحبه با گنجینه مجمع مطرح کرد:

درسهایی برای امروز
از حیات سبط النبی االکرب
امام حسن مجتبی علیهالسالم

گنجینه مجمع  :در ایام والدت با سعادت سبط
اکبر امام مجتبی(ع) هستیم .لذا خوب است
برای شروع اشارهای کوتاه داشتهباشید به
زندگی مبارک امام حسن مجتبی(ع) و صفاتی
مانند صفت معروف کریم اهلبیت(ع) که این
بزرگوار به آن متخلقبودند.
ـ بسم اهلل الرحمن الرحیم .در رابطه با زندگی اهلبیت
عصمت و طهارت ،به دو گونه میتوانسخنگفت:
نوع اول ،زندگی شناسنامهای است؛ از جمله تاریخ
والدت ،تاریخ وفات ،تعداد ازدواج و فرزندان ،خلفاء
معاصر و مباحث اینگونه .نوع دوم ،شیوه قرآنی
است ،این شیوه همانگونه که قرآن کریم فرمودَ « :قد
ین َم َع ُه» و «لَقَد
ان ل َ ُکم اُس َو ٌهًْ َح َس َن ٌهًْ فِی ا ِ َبراهِیم َو ال َّ َذ َ
َک َ
رجوا اهللَ َو
ان ل َ ُکم فِی َر ُس ِ
ولاهلل ِ اُس َو ٌهًْ َح َس َن ٌهًْ ل َِمن َک َ
َک َ
ان یَ ُ
الیو َم اآلخِ َر» شیوهالگوئی است.
َ

به نظر میرسد که در زندگی اهلبیت(ع) آنچه
قابلتاملاست و به راستی معرفت تلقیمیگردد
شناخت شناسنامهای نیست .شاید کسی نداند
تاریخ والدت یا تاریخ شهادت امام حسن(ع) چه
زمانی است .آگاهینداشتن بر این امور دلیلی بر
نبود معرفت نیست؛ ولی در روایت است که " من
مات و لم یعرف امام زمانه مات میتهًْ جاهلیهًْ" کسی
که بمیرد و امام زمانش را نشناسد مرگش ،مرگ
جاهلیاست.
بیشتر اهلبیت(ع) در کلیات فضائل یکسانند .در
عرصه عبادت ،هم به معنای عام و هم به معنای
ط مقدماند ،در حاالت بیشتر این
خاصش در خ 
بزرگواران است که وقتی وض و میگرفتند وضویشان
وضویی با نشاط ،لقاء الیاهلل و زیارتاهلل بودهاست.
نماز اهلبیت عصمت و طهارت(ع) ،نمازی به راستی
ل تقی و معراج بودهاست .در حاالت حضرت
قربان ک 

امیرالمؤمنین(ع) است که در حال نماز تیر از پای
حضرت کشیدند ایشان متوجهنشد .راجع به همه
س و الفتآنها با
امامان این ویژگی وجود دارد ،ان 
قرآن و دعا انسی ویژه بودهاست .اهلبیت عصمت
و طهارت(ع) وقتی لبیک میگفتند خودشان را
در محضر خدا میدیدند .امام حسن(ع) چندین
بار پیاده به سفر حجرفتند درحالی که مرکبها
همراه حضرت بود و میتوانستند استفادهکنند،
ایشان به این وسیله میخواستند نهایت عشقشان
را به ذات مقدس ربوبی به نشان بدهند .در عرصه
رفتار با مردم ،همه اهلبیت(ع) اسوه بودند و شاهد
این مدعا این ماجراست که هر کسی که راجع به
امام حسن(ع) کتابنوشته ،این داستان را نقلکرده
است که مردی شامی شروع به دشنامدادن به
امام حسن(ع) کرد .فحش و ناسزاهای شامی که
تما م شد امام حسن(ع) فرمود« :میبینم که از راه
رسیدی ،جایی برای استراحت داری یا نه؟ اگر جایی
نداری ما منزل وسیعی داریم و اگر گرسنه هستی
به خانه برویم تا اطعامتکنم» .مرد فحشداد و امام
حسن(ع) چنین برخوردکرد ،این برخورد آنچنان
مرد را دگرگونکرد که به عذرخواهی افتاد و در
بعضی از نقلها گفتهشده که یک هفته مهمان
امام حسن(ع) شد و گفت“ :ا ُ
یث یَج َع ُل
هلل یَعلَ ُم َح ُ
ِر َسال َ َت ُه”.
اگر کسی میخواهد تفسیر عبادت ،زهد ،دگر
دوستی ،محبت به مردم ،صبر و شجاعت را یکجا
ببیند باید به سراغ اهلبیت(ع) بیاید.

وجود رهبری صالح برای
اطاعت و فتح قلههای
پیروزی ،همراهی با
بصیرت و تقوا برای
رسیدن به اهداف بلند و
دشمن شناسی به عنوان یک
اصل در پیروزی ،درسهای
است که از زندگانی امام
حسن مجتبی باید بگیریم

گنجینه مجمع :پس برخوردهای تکبعدی با
ائمه اطهار(ع) صحیح نیست.
ـ متاسفانه برخی در تصویر سیمای امام حسن(ع)
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شجاعت آن حضرت را کممیبینند ،درحالیکه همان خونی
که در رگهای سید الشهدا(ع) جاریبود در رگهای
امام حسن(ع) نیز جاریبود و همان خون در رگهای
امیرالمومنین علی(ع) نیز جاریبود .اینان شیرمردان بیشه
شجاعتند .برای مثال در جنگ صفین امام حسن و امام
حسین(علیهماالسالم) در خط مقدم تن به تنمیجنگیدند
و این گویای آن است که فضیلتی از فضائل نیست که
اهلبیت(ع) نداشتهباشند« .مرحوم خواجه نصیر» در تجرید
االعتقاد در عرصه کالمی مطرحکردهاست که ما معتقدیم
اهلبیت عصمت و طهارت(ع) باید در فضائل ،افضلباشند و
دلیلش این است که “ أَ َف َمن يَ ْهدِي إِلَي ال ْ َحقِّ أَ َحقُّ أَن يُت ََّب َع
ون" آيا کسي
أَ َّمن الَّ يَ ِهدِّي إِالَّ أَن يُ ْه َدي َف َما ل َ ُك ْم َك ْي َف ت َْح ُك ُم َ
که به حق هدايتميکند ،به پيرويکردن از او سزاوارتر
است يا کسي که خود از هدايت بيبهره است مگر آن که
(توسط ديگري) هدايتشود؛ پس چگونه داوريميکنيد؟
(آيهی  35سورهی يونس) .کسی که میخواهد امامشود
باید در همه فضائل پیشگامباشد.
گنجینه مجمع :پس برخی القاب مانند «کریم» برای
امام مجتبی(ع) یا «عالم» برای امام رضا(ع) به معنای
تک بعدی بودن نیست؟
ـ خیر؛ برخی از این لقبها را پیامبر(ص) به آنها داده
و برخی هم بین مردم معروفشدهاست .اینکه به امام

 22گنجینه مجمع

| سال نهم | شمارههای  77 ،76و  |78بهـار ۱۳۹3

حسن(ع) «کریم» میگوییم معنایش این نیست که دیگر
امامان کریم نباشند؛ بلکه این نشانهای است برای امام
حسن(ع) .یا اگر به امام نهم «جواد(ع)» میگوییم معنایش
این نیست که امامان دیگر جود ندارند بلکه هرکدام به یک
وصفی معروف شدند و منشأ این وصف هم ،گاهی عنوانی
است که پیامبر(ص) یا ائمه به آنها عطاکردند و گاهی هم
خصلتیاست که در بین مردم با آن معروفشدند.
گنجینه مجمع :شاید همین نگاههای ناقص و
تکبعدی 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 مکتب اعتدال است و هرگز آنچه را که به حضرت
مسیح نسبتداده شده مبنی بر اینکه اگر به گونه راستت
سیلیزدند گونه چپت را هم تقدیمکن قبولندارد .این
مطلب با قرآن سازگارنیست و ذلت قلمدادمیشود .جالب
است که امام راحل عظیمالشان میگفتند ما معتقدیم این
حرف دروغ است و این سخن از پیامبر بزرگی مثل حضرت
عیسی مسیح نیست .پس ما آن محبت را خارج از دین
میدانیم و این را هم نادرستمیدانیم که کسی از اسالم،
فقط خشونتش را ببیند.
چون قانونگذار اسالم خداوند است پس اسالم مکتب
اعتدال است همانگونه که در دعای افتتاح چنین میفرماید:

"و ایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمهًْ و اشد المعاقبین
فی موضع النکال و النقمهًْ" یعنی :من یقین دارم خدایا که در جای مهر،
ارحم الراحمینی ولی در جای عقوبت ،اشد معاقبینی .دعای افتتاح از دعاهای
معتبر ماه رمضان است که در بسیاری از مصادر دعائی آمده و به نایب خاص
امام زمان(عج) منسوباست که قاعدتا این دعا را از شخص امام زمان(عج)
گرفتهاست.
باید توجه داشت همانگونه که تنها از خشم گفتن و از مهر نگفتن افراطیگریاست،
از مهر گفتن و از خشم نگفتن ،آن هم به صورت افراط 
ی درست نیست ،این دو
را باید باهمگفت .نباید به دامی گرفتارشویم که غربیها برای ما درستکردهاند،
آنها میخواهند با ارائه تصویر مهربانانه از ادیان دیگر ،مکتبفطرت را کنار
بگذارند .به نقل از دوستان امام خمینی ،ایشان بارها میفرمود :بیشترین ضربه را
کسانی به اسالم زدند که اسالم را یکسونگرانه تفسیرکردند ،زهد اسالم را دیدند
ولی آبادانی دنیا را که اسالم میخواهد ،ندیدند.
باید به جایی رسید که به راستی همه اسالم را مطرحکنیم .به عنوان نمونه
در حادثه عاشورا شجاعت سید الشهدا(ع) ،شجاعت حضرت علیاکبر(ع) و
حضرت ابالفضلالعباس(ع) را مطرح میکنند اما این منطق را دنیای آلوده
اومانیسم غربی نمیپذیرد که طبق نقل برخی از مقاتل ،حضرت علیاکبر(ع)
ت رسید و حضرت عباس
بعد از به هالکت رساندن صد و بیست نفر به شهاد 
شهید شد .ولی ما نباید

بن علی(ع) هشتاد نفر را به جهنم واصلکرد و بعد
بگوییم که اگر این واقعیتها را مطرحکنیم ،غربیها اسالم را دین خشونت
معرفیمیکنند! آنها که خودشان غرق در خشونتند! اگر کسی واقعاً میخواهد
لیبرالدموکراسی غرب را ببیند نگاهی به وضعیت امروز آمریکا ،همه چیز را
روشنمیکند؛ مانند بوش که در عرصه مسیحیگری از مسیحیهای متعصب
بود .دست این جنایتکاران در هر آدمکشی جمعی در میان است .در یمن
نگهداشتند ،در لیبی مسامحهمدار میشوند
آنها بودند که دیکتاتور یمن را 
درحالی که برای این جماعت ،کشتن دیکتاتور لیبی کار 
ی آساناست چون
در متن خشونت و مروجخشونتند ولی دم از محبت میزنند ،این یعنی
پارادوکس و تناقض ،این یعنی دروغ.
بنابراین اگر ما فقط از رحم و محبت حرف بزنیم تنها به این دلیل که آنها
یخواهند مکتب اسالم را مکتب خشونت معرفیکنند کار نادرستیاست.
م
نباید یکسونگرانه اسالم را تفسیرکرد و میبایست چهره اهلبیت(ع) را
آنگونه که هست به جهان معرفیکرد .وقتی از مهر امام حسن و امام
حسین(علیهماالسالم) گفت ه میشود از قاطعیتشان هم بگوییم و این یعنی
دینی که در جای خودش مهر میورزد و در جای خودش خشم.
گنجینه مجمع :این یکسونگری در مجالس مذهبی هم وجود
دارد .مثال به مناسبت ماه مبارک رمضان یا ایام محرم ،در مجالس
آنقدر که به شفاعت و توسل تکیه میشود به معرفتشناسی
اهمیتیدادهنمیشود و این نکته بیاننمیشود که اگر شما معرفتی
به امام نداشتهباشی ،شفاعتی به شما تعلق نمیگیرد ،به عبارت
دیگر مداحان و بعضی از سخنرانان مسئله شفاعت را آنقدر
درشتمیکنند که در ضمیر ناخودآگاه عزاداران به ویژه جوانان این

تصویر ذهنی ایجا د میشود که میتوان با عزاداری به بعضی از مسائل
اسالم بیتوجهیکرد .نظر جنابعالی در اینباره چیست؟
ـ شفاعت از مسائلی است که طرح آن ضرورت دارد؛ چون از سوی وهابیت،
نابخردانه به آن شبهه وار د میشود .ما با تبلیغات ض د قرآنی وهابیت مواجهیم،
بنابراین باید از شفاعت و اهمیت توسل گفتهشود .اما دقتکنید که شیوههای
این گفتن متفاوتاست ،گاهی ما بحث شفاعت را به عنوان یک اعتقاد مطرح
میکنیم؛ به عنوان مثال پیامبر از چه کسانی شفاعت میکند و از چه کسانی
شفاعت نمیکند .ابوبصیر میگوید :بعد از شهادت امام صادق(ع) برای عرض
تسلیت به خانواده ایشان به منزلشان رفتم ،آنها گفتند نبودی که آخرین
لحظات امام صادق(ع) را ببینی ،همه اقوام را جمعکردند؛ یک جمله فرمودند
و از دنیا رفتند" :التنال شفاعتنا من استخف بالصالهًْ" یعنی :به شفاعت ما
نرسد هر کس که نماز را سبکبشمارد.
مجالس دینی ما باید معجونی از خردورزی ،استدالل و احساسات مقدس
و عاطفیباشد و هر سه اینها را در جهت خدمت و ساختن مردم به کار
گرفت .بنابراین مشکل ،طرحبحث شفاعت و توسل نیست بلکه مشکل در
شیوه 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 بیاوریم .راهکار همان است که قرآن و
اهلبیت(ع) مطرحکردهاند .هرگاه قرآن یک مسئله اعتقادی را مطرحمیکند
بالفاصله نمونه عمل 
ی آن را ذکر میکند ،اگر میخواهد مخل ِص و مخلَص را
معرفیکند ،نمونهاش حضرت یوسف و حضرت موسی را مطرحمیکند یا اگر
بخواهد سرنوشت خیرهسران را مطرحکند ،اقوام ،امتها و طاغوتهای سرکش
را مطرحمیکند.
گنجینه مجمع :شاید این روش قرآنی ،با توجه به اینکه سطح درک و
تحصیالت حاضران در مجالس متفاوت باشد ،مشکل باشد.
ـ در سخنرانیهایی که عموم مردم حضوردارند باید از طر ح مباحث به صورت
عقلی و فلسفی خودداریکرد چون مستمع خستهمیشود ،و در نتیجه روز
اول و دوم ماه رمضان در مجلس حضوردارد ولی روز دوم و سوم خبری از او
نیست .از طرفی اگر دین ،فقط به صورت احساسی مطرحشود کسانی که
پیگیر مباحث علمی و عقلی دینی هستند بیبهره میمانند .بنابراین خطابه،
جنبه عمومی دارد و باید حتما نمونهها را ارائهداد .بنده با خودم اینچنین
تعهدکردم که قبل از هر منبر ،ببینم قرار است چه پیامی به مخاطبم القاءکنم،
در فلسفه به این هدف نهایی "علتغائی" میگویند ،در حقیقت علتفاعلی
تعریف میکند به این معنا که،

علت غائی ،فاعلیتفاعل را
نیز وجود دارد ،
من سخنران بدانم امشب در این خطابه به چه پیامی قرار است برسم؟ برای
ِ
نمونه میخواهم به جوانها بگویم خدا را حاضر و ناظرببینید ،بنابراین باید به
گونهای سخنرانی را تنظیمکنم که به این هدف نزدیک شوم .آفت سخنرانی
این است که خطیب ،باالی منبر تازه به این موضوع فکرکند که امروز
ش نمیداند چه
چه بگویم؟ این نوع سخنرانی ضربهای به خطاب ه است ،خود 
میخواهد بگوید و هر چه یادشآمد بیانمیکند" الکالم یجر الکالم" !
ولی وقتی کسی هدف را مشخصکرد هم از آیات قرآن استفادهمیکند و
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مجله گنجینه مجمع
باید پلی باشدبین
ما و مجامع اهلبیتی
در دنیا
معنا میکند و روایت را میخواند و قبل از اینکه شروع به صحبتکند نمونهها را در ذهنش مرور میکند .برای مثال
هم به تفاسیر مراجع ه میکند ،آیه را 
اگر قرار است برای مخاطب جوان خود ،از پاکی و عفاف حرف بزنیم؛ آیه عفاف را میخوانیم روایتش را هم بیان میکنیم و بعد برای نمونه ،حضرت یوسف
علیهالسالم را مطرحمیکنیم که همان نمونهای است که خداوند مطرحکردهاست ،بعد به جوانها میگوییم که حاصل زندگی حضرت یوسف علیهالسالم
دو کلمه است که اگر این دو کلمه را شما هم داشت ه باشید ،هرچند یوسف معصوم نمیشوید ولی میتوانید به شخصیت او نزدیکشوید و آن دو کلمه این
نین"
المحسِ َ
است یکی تقوا و دیگری صبر"ان َّه َمن یَت َِّق َو یَصبِر َفا َِّن اهلل الیُضِ ُ
جر ُ
یع ا َ َ
گنجینه مجمع :از همینجا برای بحث اصلیمان 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 امیرالمؤمنین(ع) در جایگاه حکومت بودند .به معاویه هم اخطار کردند که بایستی تسلیمشوی؛
ولی سرانجام وضعیت به گونهایشد که امام حسن(ع) به آرمان بلندشان دستپیدا نکردند .آرمان امام حسن همان آرمان امیرالمؤمنین(ع) بود؛ یعنی اینکه
معاویه به عنوان کسی که یاغی بر امام است و خروج بر امام عادل کرده از صحنه برکنار شود .ولی شرایط این کار فراهمنبود؛ شاید بپرسید چطور شرایط
نرمش قهرمانانه کرد چند مورد است .یکی از این عوامل ،سستعنصری و بیحالی
این کار فراهمنبود؟ مجموعهای از عوامل که امام حسن را وادار به آن
ِ
یاران حضرت بود که خود ،معلول چند علت است:
 .1ترکیب لشکر امام حسن(ع) :ترکیب لشکر امام(ع) ترکیب ناهمگونیبود چون گزینشی در کار نبود .همان ترکیب ناهمگون لشکر امیرالمومنین(ع)
به امام حسن(ع) منتقلشد که در میان آنها کسانی بودند که پولمیگرفتند و حاضر به جنگ میشدند و هر کسی به آنها پو 
ل میداد برایش کار
میکردند و مزدور در بین آنها زیاد بود .کسانی نیز که ارادتی به امام حسن و اهلبیت(ع) داشتند بسیار اندک بودند که به عدد انگشتان دست نمیرسید؛
از جمله چهرههایی مثل «حجربن عدی» و «عمر بن حمق خزاعی» .بنابراین این ترکیب ناهمگون ،ترکیبی نبود که با آن بتوان به مصاف با معاویه رفت.
 .2بیبصیرتی :مردم واقعا نمیفهمیدند که قصهی امام حسن(ع) و معاویه ،قصهی امام معصوم و یک یاغی است .برخی فکرمیکردند دعوای دو حاکم
و دو دولت بر سر ملک است.
 .3بیتقوایی :کسانی که به ظاهر با امام حسن(ع) بودند به خاطر منافع دنیا به صورت مخفیانه با معاویه در ارتباط بودند .برای مثال «عبیداهلل بن عباس» که
فامیل و فرمانده اول امام حسن(ع) بود کیسههای طالی معاویه فریبش داد او با اینکه معاویه دو فرزند او را کشتهبود و از جهت عاطفی هم نباید به معاویه،
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پناهندهمیشد؛ ولی کیسههای طال کار خودش را کرد.
تقوا را در همه عرصهها باید دید .متاسفانه برخی تقوا را در
عرصه مسائل شخصی مثل نماز و روزه محدودمیکنند و
میگویند آد ِم متقی ،اهل نماز و روزه است ،ولی تقوا مثل
خونی است در پیکره اخالق اسالمی.
تقوی انواع مختلف دارد از جمله :تقوای خانوادگی،
تقوای سیاسی ،تقوای تعلیم و تقوای تجارت .این اتقوا
اهللهایی که در قرآن میبینید و در هرجایی مصداقش
یک چیز است "یا ایها الذین آمنوا اتقوااهلل و قولوا قوال
سدیدا" یا "یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا
وقودها الناس و الحجارهًْ" در اینجا مصداق تقوا ،قولی
میان تو و زندگی خانوادگی است .در عرصه سیاسی
نیز تقوا ،اطاعت از حجت شرعی و امام است ،چه بسا
کسی اهل نماز شب و زیارت هم باشد ولی از حجت
شرعی تبعی 
ت نکند و این بیتقوایی است .بنابراین بر اثر
بیتقوایی بود که مردم ،مطیع امام حسن(ع) نبودند و
حضرت فرمان جنگ میدادند ولی لشکریان سرپیچی
میکردند.
 .4شیطنتهای معاویه :او آدمی بسیار مکار بود که
در عرصه مکر دست اول را داشت.
نکته جالب اینجاست که با این همه ،امام حسن(ع)
ی صلح ،از طرف معاویه
تقاضایصلحنکرد و تقاضا 
بود و گفت شما هر شرطی که میخواهید قرار بدهید.
امام حسن(ع) مانند یک فرمانده هوشیار و زمانشناس
عملکرد و در قرارداد صلح آنچه را که باید باشد
گنجاند که این قرارداد صلح ،زمینهساز قیام ساالر
شهیدان ابیعبدا 
هلل الحسین(ع) شد .لذا در کتابهای
مختلف آمده که قیام ساالر شهیدان قبل از آنکه قیام
حسینی باشد قیام حسنی بود.
خوشبختانه در این رابطه بسیار کار شدهاست و بهترین
کتاب درباره صلح امام حسن(ع) کتاب «مرحوم
آلیاسین» است که مقام معظم رهبری آن را به نام
"صلح امام حسن(ع)" ترجمهکرده است.
گنجینه مجمع :بسیاری از سردرگمیهای امروز
جامعه ما ،هم در سطح خواص و هم در سطح عامه
امت اسالمی ،ناشی از کمرنگشدن نقش کاربردی
سیره اهلبیت(ع) در ابعاد مختلف زندگی بشری
است .از جریاناتی که در زندگی امام حسن(ع) رخ
داد چه درسعبرتهایی میگیریم؟
ـ اولین درس عبرت برای ما این است که امت اسالم در
فتح کنند که یک
صورتی میتواند قلههای پیروزی را 

«رهبر صالح» داشتهباشد که از او اطاعت کند.
باید توجه داشت که تنها ،داشتن رهبر صالح دردی را
درمان نمیکند؛ امیرالمومنین علی(ع) که یک رهبر صالح
بود میفرماید" :ولکن ال رأی لمن الیطاع" یعنی :وقتی
شما حرف علی را نمیشنوید علی چهکار کند؟ ملتهای
در حال قیام از مصر گرفته تا تونس و بحرین و یمن باید
توجهداشتهباشند که قیام ،فقط سرنگونکردن دیکتاتور
نیست بلکه رسیدن به اهداف واال و مهم است.
همراهی بابصیرت و تقواست که نقش
نکته بعد ،مسئله
ِ
مهمی در رسیدن به اهداف بلند مدت دارد .به گواهی
تاریخ ،بیحالی و دنیاپرستی اردوگاه امام حسن مجتبی(ع)
ضربه مهلکی به اسالم زد .درست است که امام حسن(ع)
کارش را انجام داد ولی بر اثر بی بصیرتی مردم دوره
سیاهی بر شیعه گذشت .معاویه« ،خاندان زیاد» را مسلط
کرد که شیعه را از مخف 
یگاههایش بیرونبکشد و اعدام
کند .شبهای تاری بر امت اسالم گذشت که همه اینها
نتیجه دنیاطلبی ،بیهدفی و سستیهای موجود در جامعه
اسالمی بود و باید از سیره امام حسن(ع) پند و اندرز گرفته
شود تا بار دیگر آن حوادث تلخ اتفاقنیفتد.
آخرین نکته این است که بایستی دشمنشناسی را به
عنوان یک اصل در پیروزی ،مورد توجهقرار دهیم و وقتی
دشمن و توطئههای او شناخته شد راه مقابله را آسان
میکند.

قیام ساالر شهیدان
قبل از آنکه قیام
حسینی باشد قیام
حسنی بود.

گنجینه مجمع :در آخر اگر در رابطه با خبرگزاری ابنا
و نشریه گنجینه توصیه یا فرمایشی دارید بفرمایید؟
ِیکم؛ اخبار «خبرگزاری ابنا» کام ً
ـ شَ َک َر اهلل َم َساع ُ
ال
تخصصی است؛ یعنی خواننده احساسمیکند کام ً
ال در
فضای آنچه الزم است ،قرار میگیرد.
در رابطه با مجله ،من ک ً
ال معتقدم مجالتی اآلن در کشور
مخاط 
ب دارند که تخصصی باشند .مجله گنجینه باید
اوال ارتباطش را با مخاطبینش برقرارکند؛ در حال حاضر
فکرکنم حدود پانصد ،ششصد نفر عضو مجمع عمومی
هستند اما جای پای اینها را در این مجله نمیبینم.
یکجوری آنها را در موضوعات مناسب باید درگیرکرد
ی است که به بخش خارجی مجله بهاء بدهید.
و ضرور 
در واقع مجله «گنجینه» باید پلیباشد بین ما و مجامع
اهلبیت علیهمالسالم در دنیا و نیز اعضای مجمع عمومی.

اخبار ابنا تخصصی
است یعنی خواننده
احساس میکند
کام ً
ال در فضای
آنچه الزم است قرار
میگیرد

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

به کوشش :احمد محبوبی عکس :سجاد ظاهری

«آیت اهلل شیخ محمدهادی یوسفی غروی» در سال  1327هجرى شمسى در نجف اشرف متولد شد و در سال  1341شروع به تحصيل
علوم حوزوی نمود .وی نزد پدرش آيت اهلل حاج ميرزا محمود یوسفی غروى(ره) و حضرات آیات امام خمينى ،خوئى ،سيد محمدصادق
حسينى روحانى و سيد كاظم حسينى حائرى تحصیل کرد.
وی در زمینه های ادبیات ،منطق ،فقه ،اصول ،تاريخ ،تفسیر و علوم قرآن و حدیث به تحقیق ،تألیف و تدریس در حوزه و دانشگاه پرداخته
است .کتاب ارزشمند موسوع ًْه التاريخ االسالمي که در چندین جلد منتشر شده است ،ارزشمندترین اثر این استاد فرهیخته به شمار میرود.
ایشان همچنین با نهادهای علمی و فرهنگی گوناگونی همکاری داشته و دارد؛ از جمله :عضو شورای کتاب مجمع جهانی اهل بيت(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 تاريخ پژوهان كشور ،عضو شورای برنامهريزی
رشتۀ تخصصی تاريخ اسالم حوزه علمیه قم و عضو مجمع الفكر 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 آموزشى پژوهشى امام خمينى(ره) و جامع ًْه العلوم االسالمي ًْه از  1370تاکنون 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.
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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
سنی ـ است؛ به شکلی که حتی مسلمانان اندونزی
یا صوفیه آفریقا ،مدح ایشان را میخوانند .از سوی
دیگر آن مصائب را در حیات ایشان داریم .آیا این
محبوبیت در صدر اسالم هم وجود داشت؟
ـ بسم اهلل الرحمن الرحیم .امام حسن مجتبی(ع) ویژگی
های مهمی داشتند؛ از جمله اینکه نوه نبی مکرم(ص) و
پسر امیرالمؤمنین علی(ع) و فاطمه زهرا(ع) بودند .دیگر
اینکه احادیث نبوی متعددی درباره شخصیت ایشان صادر
شده بود .لذا مسلمانان به دو جهت اظهار اشتیاق به این
ن��واده پیامبر(ع) میکردند؛ یکی ب��ه جهت اینکه یادگار
پیغمبر(ص) بودند و یادگار دیگری به جز این نوهها نمانده
بود .چون از پیامبر(ص) فرزند پسری باقی نمانده است و
فرزند دختر هم در حدی که بتواند فراغی از ش��خصیت
اجتماعی پیغمبر را پر کند نبوده و لذا حسنین منحصرا ً
ن��وادگان و یادگار پیامبر بودن��د؛ و در جهت دیگر همان
تأکیدات پیامبر(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
احیاناً داللت حتی عقیدتی ـ کالمی دارد؛ مث ً
ال «الحسن و
الحسین سیدا شباب أهل الجنهًْ » و «إن حسن و حسین
سیدا شباب أهل الجنهًْ »؛ که هر دو جور نقل شده است
مخصوصاً در جوامع و مجامع حدیثی اهل س��نت غالباً و
در متون قدیمی بدون الف و الم نقل شده است .مث ً
ال در
کتاب تاریخ دمش��ق «ابن عساکر» غالباً بدون الف و الم
است .البته در متنهای تاریخی دیگر مثل تاریخ طبری و
تاریخ کامل ابن اثیر هم همینطور است.
بهرحال در حدیث آمده است «ان الحسن و الحسین سیدا
شباب اهل الجنهًْ » قویتر و مهمتر از داللت فضیلتی ،داللت
عقیدتی و کالمی آن است .مگر ممکن است کسی سرور
و سید ساالر جوانان اهل بهشت باشد و برحق نباشد؟ این
در واقع به جنبه فضیلتی و ش��رافتی در دنیا داللت دارد.

حتی مخصوصاً این نکته دقیق که وقتی که گفته می شود
س��رور جوانان اهل بهشت ،یعنی نه اینکه تا قبل از مرگ
برحق باشد؛ بلکه تا آخرین لحظات زندگیاش بر حق بوده
است و چون تا آخرین لحظات زندگیاش برحق است لذا
از طرف پروردگار سید و ساالر جوانان بهشت خواهد بود.
خواستم به این جنبه عقیدتی ـ کالمی حدیث تذکر داده
باشم که غالباً مورد غفلت واقع می شود.
نمونه این جنبه شخصیتی اجتماعی حضرت امام حسن(ع)
و نمونه خیلی واضع و روش��ن آشکار آن ،قضیه استمداد
امیرالمؤمنین(ع) از اهل عراق به خصوص کوفه است.
گنجینه مجمع :جریان این استمداد چه بود؟
بعد از ماجرای قتل خلیفه س��وم« ،معاویه» طلحه ،زبیر
و عایشه را به رویارویی با امیرالمؤمنین(ع) برمیانگیخت
و آنها را علیه امیرالمؤمنین علی(ع) می ش��وراند و به آنها
وعده هایی می داد .در نتیجه این اقدامات ،باالخره طلحه
و زبیر از مکه به مدینه رفتند و در مکه با عایش��ه همسر
پیغمبر(ص) مالقات کردند و اغراض و مقاصدشان یکسو
شد و به طرف بصره حرکت و جنگ معروف به جمل را برپا
کردند .امیرالمؤمنین(ع) در مدینه بود و مدینه از نیروهای
کارآمد کارزار خالی شده بود؛ زیرا در عصر فتوحات ،افرادی

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.
که قابلیت فرماندهی و راهنمایی نظامی و سیاسی و علمی
داش��تند به عنوان صحابه پیغمبر از مدینه پراکنده شده
بودن��د؛ برخی به عنوان امام��ت جماعت ،برخی به عنوان
معلم ق��رآن ،برخی به عنوان س��رکرده نظامی ،برخی به
عنوان امیر سیاسی به مناطق مختلف رفته بودند ،خالصه
اکثریت آنان پراکنده ش��ده بودند .نیروهای کارزار همین
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عددی است که در تاریخ مانده است که کمتر از  700نفر جنگجوی شمشیر
ب��ه دس��ت ـ که عمده آنها از اصحاب و انصار پیغمب��ر(ص) بودند ـ در رکاب
امیرالمؤمنین (ع) از مدینه به سوی بخش جنوبی عراق یعنی بصره روانه شدند.
اما امیرالمؤمنین(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 خلیفه مقتول ،بیت المال بصره را به مکه رساند و در اختیار طلحه ،زبیر و
عایشه گذاشت و سرمایه تجهیز این لشکر همان بیت المال بصره شد.
خوب حاال امیر المؤمنین(ع) که محتاج به یاور است چه کند؟ کجا برود؟
و البته یکی از یاوریابیهای که حضرت در میان راه انجام داد اس��تمداد از
قبیله «بنی طی» یعنی قبیله حاتم طائی بود .حاتم طائی که قبل از اسالم
در حال ش��رک مرده بود پس��ر او «عدی بن حاتم طائی» که زعیم قبیله
بود وقتی لش��کریان اسالم به قبیلهاش در عهد پیغمبر اکرم(ص) رسیدند
به حس��ب ظاهر ،به نظرش آمد که توان مقاومت ندارد و لذا به ش��ام فرار
کرد .خواهر او «س ّفانه» دختر حاتم طائی اسیر شد و او را به مدینه بردند
پیغمب��ر(ص) او را به عنوان دختر حاتم طائی اکرام و احترام کرد .حتی در
نقل است که پیغمبر ردای خود را درآورد که دختر حاتم طائی روی خاک
زمین ننشیند .همین اخالق کریمه پیغمبر(ص) موجب جلب او به اسالم
ش��د و چون مسلمان ش��د پیغمبر(ص) او را آزاد کرد .وقتی او به قبیلهاش
برگشت برادرش عدی بن حائم هم از شام به قبیله برگشت و وقتی خواهر

بنی العباس انگیزه توهین
و تحقیر سادات حسنی
را داشتند که متأسفانه
میخواستند از راه توهین
به حضرت امام حسن
مجتبی(ع) این را تأمین
کنند.
ای��ن اخالق پیامبر(ص) را برای برادر نقل کرد موجب گرایش او به اس�لام
شد .عدی بن حاتم روانه مدینه شد که به دست خود پیغمبر(ص) مسلمان
ش��ود .این بار عدی هم از طرف پیغمبر(ص) اکرام ش��د ،و عدی بن حاتم
هم مس��لمان ش��د .عدی در ماجرای جمل وفاداری خودش را به خاندان
پیغمبر(ص) نشان داد و وقتی که خبر به او رسید که امیر المؤمنین(ص) در
حال روانه شدن به طرف بصره است با آنهایی که توان انتقال از قبیله اش را
داشتند در رکاب امیرالمؤمنین(ع) حاضر شد.
اما حضرت باز نمی توانس��ت در مقابل آن اعداد و ارقام زیادی که جمع کرده
بودند هم از خود بصره و هم از تمام کس��انی که از مکه تا بصره توانسته بودند
با اموالی که در اختیار داشته بودند به سوی خودشان جذب کنند ،مقابله کند.
باالخره امیرالمؤمنین(ص) ناچار شد از مردم کوفه استمداد کند .شاهد ما اینجا
بود که هم «مالک اش��تر» و هم «عمار یاس��ر» و ه��م «عبداهلل بن عباس»
فرستادگان امیرالمؤمنین(ع) به کوفه بودند؛ اما آن اثری که فرستادن امام حسن
مجتبی(ع) ایجاد کرد برای هیچ کدام از آن سه شخصیت نقل نشده است.
گنجینه مجمع :اهل کوفه چه کسانی بودند؟
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ـ اه��ل کوفه یمنیها و بیش��تر حمدانیان یمنی بودند که اتفاقاً به دس��ت
امیرالمؤمنین(ع) مسلمان شده بودند یعنی در یمن هم نظیر همان وضعیت
کوفه که سخنان آن سه شخصیت اثری نکرد رخ داد .قبل از امیرالمؤمنین(ع)،
خالد بن ولید و معاذبن جبل به یمن رفته بودند اما هیچ کدام از آنها آن تأثیر
جذب به اسالم یا جاذبه به اسالم که امیرالمؤمنین(ع) ایجاد کرد را تبعاً ایجاد
نکرده بودند .امیرالمؤمنین(ع) در ظرف یک نیم روز توانست کل قبیله حمدان
بزرگترین قبایل یمن را به اسالم جذب کند و این اولین فتح بزرگ اسالمی
غیر نظامی یا فتح غیر نظامی در یمن بود .اینها از همان روز سنگ اولیه بنای
محبت و مودت اهل بیت(ع) و به خصوص شخص امیرالمؤمنین علی(ع) را به
صورت پیشینه و سابقه داشتند .وقتی خبر به اهل کوفه رسید که امام حسن
مجتبی (ع) رو به آنها آورده است ،یعنی یادگار بزرگتر پیغمبر اکرم(ص) ،امام
حس��ن(ع) به سوی آنها آمده است ،استقبال عجیبی از ایشان کردند .وصف
دقیقی که «ابن ابی الحدید» از این واقعه تاریخی کرده است انصافاً دیدنی،
شنیدنی و تصورکردنی اس��ت که چگونه تقریباً تمام اهل کوفه روانه دروازه
کوفه به طرف بصره شدند تا هم از امام حسن مجتبی(ع) استقبال کنند و
هم برای اولین بار به لقای این یادگار پیغمبر(ع) مشرف شوند.
پس امام حس��ن (ع) محبوبیت اجتماعی باالیی داشت .اگر کسی دنبال این
سؤال بود که چرا امیرالمؤمنین(ع) آخرش امام حسن مجتبی را فرستاده است؟
االن جوابش را دریافت کرد که معلوم می شود پیش بینی امیرالمؤمنین(ع)
پیش بینی بسیار متین و به جایی بوده است.
امام حس��ن مجتبی(ع) با یک سخنرانی در مس��جد جامع کوفه در مقابل
سخنرانی متضاد «ابوموسی اشعری» ،همه مردم را به نفع حضرت علی(ع)
برای جنگ جمل بسیج کرد .حاال شاهد مقصود مطلب اینجاست :کوفهای
که حتی  10نفر از آن بر اثر اس��تمداد ش��خصیت هایی از قبیل عبداهلل بن
عباس ،مالک اش��تر و عمار یاس��ر حرکت نکردند ـ با اینک��ه بعضی از این
شخصیت ها مثل عمار یاسر سابقه حکومت بر کوفه را داشت ـ خطبه امام
حس��ن(ع) ده هزار نفر را حرکت داد .این یکی از نمونه های عینی شاخص
و بارز از مکانت اجتماعی امام مجتبی (ع) در میان مسلمانان ـ نه خصوص
اهالی کوفه ـ است.
گنجینه مجمع :با وجود این محبوبیت ،شبهاتی در میان عوام الناس
درباره ایشان وجود دارد؛ مثال میگویند امام حسن  300زن داشته
است؟! لطفا در این مورد توضیحی بفرمایید.
ـ تعدد زوجات امام حس��ن مجتبی یک شبهه مشهور قدیمی است و به مقدار
کافی مطرح شده و پاسخ داده شده است .در فراخوان مقاله همین "کنگره سبط
النبی االکبر امام حس��ن مجتبی(ع)" که از طرف مجمع جهانی اهل بیت(ع)
برگزار شد ،یکی از عناوین مقاالت همین موضوع شبهات بود و یکی از شبهات
یا سرآمد این شبهه ها ،تعدد زوجات بود .مقاالت متعددی هم به دو زبان عربی
و فارسی در این زمینه تألیف و فرستاده شد و مورد ارزیابی قرار گرفت و خیلی
از آنها پذیرفته شده است و در منشورات کنگره منتشر خواهد شد.
مرحوم شهید محراب «آیت اهلل سید اسداهلل مدنی تبریزی» در شبهای ماه

مبارک رمضان در نجف اش��رف و در مسجد شیخ انصاری منبر
علمائی میرفت .ایش��ان اینطور طرح ریخته بود که منبرش در
هر دو شب ،مخصوص یکی از معصومین باشد .ایشان در همان
منبرها این تذکر را دادند که اولین کس��ی که این رقم  300را
ذکر کرده است شخصی به نام «ابن عربی» ـ نه آن محی الدین
ابن عربی مش��هور ـ در کتاب النصوص است .آن شخص حدود
نیمه قرن چهارم هجری در بغداد می زیس��ته و حالت عارفانه و
صوفیانه ای داشت و شاید هم به همین جهت ازدواج نکرد .وی
به عنوان سخنران پیش 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 یکی 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 شنیده است
تا به منبع اولیه برسد و این را اصطالحاً طریق سندی میگویند؛
و راه دوم این است که الاقل مصدر را معین کنند و بگویند من
س��ندی ندارم که از شخصی شنیده و من از کسی ،تا برسد به
اصل صدور روایت ،بلکه منبع آن برای من مشخص است که این
خبر را من از فالن منبع نقل میکنم .اگر یک گزارشی هیچ کدام
از این دوتا را نداشت نه سند و نه مصدر ،در اینصورت اعتبار ندارد
و نقل این آقای ابن عربی بغدادی از این قبیل است.

پاسخ دیگر اینکه خب اگر امام حسن(ع)  300زن داشت پس
آثار این  300زن کجاس��ت؟ به تعبیر دیگرروی این حس��اب
بیش��ترین ائمه(ع) که از نظر تعداد زنان و همسران بشناسیم
باید امام حس��ن مجتبی(ع) باش��د .این تهمت نسبت به هیچ
ک��دام از ائمه(ع) دیگر نیام��ده ،حتی نصف و ربع این عدد هم
نیامده اس��ت .بنابراین اوالد او علی القاعده باید بیشترین اوالد
امامی در میان کل امامان باشند .در صورتی که آنچه معروف و
مشهور است بیشترین کسی که از نظر نسل سادات اوالد داشته
است سادات موسوی هستند که اوالد حضرت امام موسی بن
جعفر(ع) هستند .هرجا می رس��یم امام زاده موسوی است از
فرزندان حضرت موسی بن جعفر(ع) است .حداکثر  30تا 40
فرزند برای امام موس��ی بن جعفر(ع) نقل ش��ده که نصف آنها
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 هیچ اختالف
از  15نف��ر تجاوز نکردهاند .در ذکر نام زنان حضرت نیز احدی
از  5نفر تجاوز نکرده اس��ت .اگر  300تا زن باشد چرا  5تن از
آنها شناخته هستند؟ و بقیه هیچ نامی ندارد؟ آیا بقیه «ام ولد»
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یعنی کنیز بودند؟ کلفت بودند؟ چه بوده اند؟ این قضیه
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 نیمه های قرن چهارم هجری یعنی در اوج
دولت بن��ی العباس آنان مبتال به قیام های متعددی از
علویان بودند که عمدتاً از سادات بنی الحسن بودند .لذا
بنی العباس انگیزه توهین و تحقیر س��ادات حسنی را
داشتند که متأسفانه از راه توهین به حضرت امام حسن
مجتبی(ع) این را می خواستند تأمین کنند .به سادات
حس��نی می گفتن��د افتخارتان به جدتان امام حس��ن
مجتبی(ع) است در صورتی که امام حسن مجتبی(ع)
چنین و چنان بوده اس��ت .بنابراین شما هم انگیزههای
ش��هوانی دارید و ش��ما هم میخواهید ب��ه یک پول و
امکاناتیبرسید!
گنجینه مجمع :شبهه دیگر این است که چرا
حضرت امام حسن(ع) با شخصی به نام ُجعده یا
َجعده ازدواج میکند که در آینده آن حضرت را
شهید میکند؟ مگر اصالت خانوادگی برای ازدواج
شرط نیست؟ چرا امام علی(ع) از خانوادهای برای
پسر خود عروس انتخاب میکند که آن خانواده
دشمن پیامبر(ص) بودند؟
ـ در فارس��ی بیشتر ُجعده شهرت پیدا کرده در صورتی
که وقتی به منابع ضبط��ی مراجعه میکنید آنها َجعده
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ضبط کردند .پدر َجعده «اش��عث بن قیس کندی» بود
(البته اش��عث لقب بوده که غالب بر نام ش��ده است .نام
او چیز دیگری اس��ت و واژه اشعث به معنای کسی است
که موهای سر انباشته نامنظمی داشته باشد؛ یعنی شبیه
همین وضعیت موی یمنی ها) .وی عالوه بر اینکه جنگجو
ب��وده زعیم یا رئیس قبیله هم ب��ود یا بالعکس به عالوه
اینکه رئیس قبیله بود جنگجو هم بوده اس��ت .غالباً این
دو صفت با هم بوده است .یعنی غالباً یعنی زعامت قبیله
ای با زعامت جنگی اُلفت می خورد .این ش��خص اواخر
حیات پیغمبر اکرم به مدینه آمد و مسلمان شد و در صدد
این برآمد که جاپای ش��خصیتی در اسالم باز کند و لذا
هرجوری بود خود را به پیغمبر اکرم(ص) منتس��ب کرد.
این را تاریخ طبری صریحاً میگوید :که اشعث بن قیس
خواهر  30ساله لوچی داشت و این را به عقد پیغمبر(ص)
درآورد .از اینجا قسمت عمده جواب به دست می آید که
ممکن کس��ی سؤال کند که س��ن پیغمبر(ص) در وقت
وفات ،از ش��صت گذشته بود ،وقتی که رحلت کردند 63
سال داشتند .بنابراین یک مرد  63ساله چه انگیزهای دارد
زمانی که اش��عث ابن قیس خواهر خودش را بر حضرت
عرضه کند حضرت بپذیرد؟ جواب این است که این نشانه
اخالق حضرت است که کسی اگر هدیهای به آن حضرت
عرضه میکرد قبول میکردند .حتی در جملهای منسوب
به حضرت (ص) آمده است که «ال یرد االکرام اال الحمار»
کسی هدیه و احترامی را رد نمیکند مگر درازگوش.
پس پیغمبر اک��رم(ص) اینچنین اخالقی داش��تند به
ویژه اگر این پیشکش ،پیشکش ناموسی باشد .پیغمبر

اک��رم(ص) به خصوص عنایات به این جهت داش��ت که پیش کش و هدیه
ناموس��ی را رد نکند ،زیرا برای پیش��نهاد دهنده تبعات اجتماعی نامناسب
داشت .و من اصرارم از نظر تاریخی بر همین است .ابوبکر بعد از وفات حضرت
خدیجه دخترش عایشه با اینکه کم سن و سال بود یعنی هفت سال داشت
با اصرار به پیغمبر اکرم(ص) عرضه کرد و چون او به تعبیر خودمان این نقطه
ضعف پیغمبر(ص) را به دست آورده بود به عنوان یک عربی که آشنا با اخالق
پیغمبر بود از این فرصت استفاده کرد و دخترش را به پیامبر(ص) عرضه کرد.
ولی ازدواج پیغمبر(ص) با حفصه در اثر این بود که ش��وهر حفصه مسلمان
ش��ده بود و در جنگ در رکاب پیامبر(ص) شهید شد .از آن طرف عمر روی
حساب بیت واحدی و یگانگی با ابوبکر بر ابوبکر اصرار داشت که او حفصه را
بعد از ش��هادت شوهرش بگیرد .در حضور پیغمبر(ص) سر و صدا بلند شد.
حتی سنی ها نقل کرده اند که شأن نزول آیه « ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت
النبي» به همین مناسبت است .وقتی ابوبکر نپذیرفت و رد کرد عمر ناراحت
شد که تو با این رد خود خواسته ای به من توهین کنی! پیغمبر(ص) واسطه
صلح این دو شد و فرمود« :انشاء اهلل یکی بهتر از ابوبکر او را می گیرد ».که
این کنایه ای به خودشان بود.
نظیر این در کوفه برای امیرالمؤمنین(ع) پیش آمد .امام حس��ن مجتبی(ع)
قبل از اینکه به کوفه برود در مدینه «شاه زنان» خواهر «شهربانو» نصیب
او ش��ده بود .در اثر اینکه یزگرد ساسانی از مدائن تیسفون گریخته بود و در
ش��هرهای ایران به طرف راه خراس��ان رفت چون راه خراسان دورترین راه از
فتوحات مسلمانان عرب بود .در میان راه هم یاور طلبی میکرد .مسلمانها
با او در آنجا درگیر شدند و ظاهرا ً خانوادش هم با وی بود .لشکرش تار و مار
ش��د و خودش هم به ناچار به آسیابانی پناه برد و به عقلش نرسیده بود که
جواهرات پادشاهی خود را پنهان کند و مث ً
ال خیال میکرد اگر با جواهراتش
باشد ،ایرانیان بیشتر او را میپذیرند و احترام میگذارند .اتفاقاً همین موجب
شد آن آسیابان به او بیشتر طمع کرد و دید که این همه زحمت میکشد با
یک شب این همه جواهرات را میتواند مالک شود و لذا او را حاال یا سر برید یا
شکم درید و دخترانش هم به دست مسلمانان اسیر شدند و به مدینه فرستاده
ش��دند .گویا این در انتهای شش سال اول نیمه اول حکومت عثمان بود که
مسلمانان هنوز سر به شورش بلند نکرده بود و اوائل نیمسال دوم که سر به
شورشی مسلمانان شروع شد گویا به نظر خلیفه عثمان رسیده که شاید این
دوتا خواهر را به این دوتا برادر حسنین (ع) بدهد ـ این در حد مظنه تحلیل
سیاسی ـ موجب حق السکوت بشود تا اینها پناهگاه متمردین علیه خلیفه
نش��ده و هم صدا و هم داستان با آنان نشوند .این در خبر معتبری در عیون
اخبار الرضای ش��یخ صدوق آمده اس��ت .عرضم اینجاست در همان خبر در
ادامه خبر امام رضا (ع) می فرماید :وقتی که حضرات یعنی امیرالمؤمنین(ع)
و حسنین به جنگ جمل رفتند در بصره بودند که خبر رسید در همان روزی
که اتفاقاً امیرالمؤمنین (ع) نیمه ماه جمادی االولی که بصره را فتح کرد پیک
ش��ادی از مدینه سر رسید البته پیک شادی به یک معنا و پیک غم و اندوه
هم می ش��ود گفت به معنای دیگر .پیک ،ش��ادی و غم را با هم داش��ت که
خب��ر داد که وضع حمل هر دو خواهر در زمان متقاربی صورت گرفت و هر
دو سر نفاس از دنیا رفتند با این فرق که همسر امام حسن مجتبی(ع) قبل
از زایمان و همسر امام حسین(ع) شهربانو مادر امام زین العابدین (ع) بعد از
زایمان امام زین العابدین (ع) از دنیا رفت .لذا یک نکته دقیقی 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 حسنین (ع) که جدشان پیغمبر(ص) انجام داد اما نسبت
به امام زین العابدین(ع) و وجه آن این است که نه امیر المؤمنین (ع) در مدینه
در وقت والدت بوده نه پدرشان امام حسین (ع) و نه عمویشان امام حسن(ع).
شخصیت نامدار نام آوری هم نبوده که ذکر شود.
بهر حال اشعث بن قیس وقتی خواهراش را به عقد پیغمبر(ص) درآورد و از
مدینه به یمن برگشت خبر به او رسید که پیغمبر(ص) از دنیا رحلت کرده
است .یعنی وقتی در حال تجهیز خواهرش بود که او را به مدینه بفرستد خبر
رسید که پیغمبر(ص) از دنیا رحلت کرده است .عجیب اینکه وی پس از این
خبر سر به شورش و تمرد از اسالم برداشت و مرتد شد! در جنگ مسلمانان

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)
نت
می فرمود «قل َولَ ْو ُك ُ
أَ ْع َل ُم ال ْ َغ ْي َب لاَ ْس َت ْك َث ْرتُ ِم َن
السو ُء»
ال َْخ ْي ِر َو َما َم َّس ِن َي ُّ
با اشعث ،نیروهای وی تار و مار شدند و خود او دستگیر و به مدینه برده شد.
خلیفه اول برای جلب قلوب یمنیهای کندی که یکی از قبایل بزرگ یمن
بودند نه تنها حد ارتداد را بر اشعث جاری نکرد بلکه او را آزاد کرد و خواهرش
را نیز به ازدواج او درآورد .به نس��ل اش��عث در طرف زنانه اهمیت داده نشده
است؛ اما پسرانش که در کوفه با حضرت مسلم و در کربال با امام حسین(ع)
جنگیدند فرزندان خواهر ابوبکر بودند.
اش��عث بن قیس را خلیفه سوم به آذربایجان فرستاده بود .امیرالمؤمنین(ع)
وقتی برای جنگ صفین آماده می ش��د در صدد بود قبایل یمن را به طرف
خود جذب کند در برابر قبایلی که معاویه به طرف خود جذب کرده بود .لذا
امیرالمؤمنین(ع) اش��عث بن قیس را خواست .اما او مردد شده بود! حتی در
تاریخ بصراحت وجود دارد که اشعث کنفرانسی گرفت که رأی و مشورت کند
ببیند رأی اکثر قبیلهاش با علی(ع) است یا با معاویه؟ با عراق است یا با شام؟
یک عده ای با سوابق محبت عامی که از امیرالمؤمنین(ع) در یمن پیدا شده
بود شدیدا ً در مقابل اشعث ایستادند .لذا او فهمید هوا پس است و نمی تواند
علی(ع) و معاویه را یکسان بداند یا معاویه را ترجیح بدهد؛ فلذا ناچار شد به
کوفه برود .اما ته دل او نش��ان می دهد از همین قبیل اس��ت که متمایل به
ارتداد باشد نه متمایل به پیغمبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع).
اش��عث در کوفه مترصد جبران بود .کس��ی که یک خطایی کرده است و از
طرف دیگر کمبود شخصیت اجتماعی دارد میخواهد یک جوری در جلوی
چشم شخصیت اجتماعی خود را جبران کند .و جبران کردن به این بود که
نسبت به پیغمبر(ص) به دنبال جا پای اجتماعی بود که خواهرش را به عقد
پیغمبر(ص) درآورد در عصر خلیفه اول بالعکس خواهر خلیفه را گرفت .این
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دفعه در کوفه در صدد قدم س��وم شخصیت یابی اجتماعی شد .این مطلب
به عنوان یک منبع در کتاب تذکرهًْ الخواص سبط ابن الجوزی متوفای 665
هجری یعنی نیمه های قرن  7هجری آمده است .او هم از کتاب ابن ابی الدنیا
م��ؤرخ قرن اوائل قرن  4هجری نق��ل کرده که امیرالمؤمنین(ص) برای امام
حسن (ع) دختر یک شیخ قبیله محترم را خواستگاری کرده بود اما انگار که
این بنده خدا خیلی زیرک نبود و مقداری سست بود .بین راه که این داشت
به خانه بر می گشت که زنان را خبر کند که امیرالمؤمنین(ع) دختر ما را برای
امام حس��ن(ع) خواستگاری کرده اس��ت اشعث از وی احوال پرسی کرد و او
هم لو داد یا افتخار کرد که مث ً
ال امیرالمؤمنین(ع) دختر مرا خواستگاری کرده
است .اشعث بن قیس نیمه سخن رها کرد و سریع خود را به امیرالمؤمنین(ع)
رساند و زبان گله گشود که حاال ما چه عیبی پیدا کردهایم که شما برای امام
حسن(ع) رفتید سراغ دختر فالنی؟ این در واقع مشمول همان قاعده قبلی
ش��د یعنی دختر خود را به صورت هدیه ناموسی خدمت امیرالمؤمنین(ع)
برای امام حس��ن(ع) پیشنهاد کرد .امیرالمؤمنین(ع) هم به پیروی از اخالق
پیغمبر(ص) رد نکرد تا به او توهین نشود.

در فراخوان مقاله کنگره
سبط النبی االکبر امام حسن
مجتبی(ع) که از طرف مجمع
جهانی اهل بیت(ع) برگزار
میشود ،یکی از عناوین مقاالت
همین موضوع شبهات بود
گنجینه مجمع :سؤال این است که چرا حضرت علی(ع) و امام
حسن(ع) به علم غیب عمل نکردند؟
ــ 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 دارد و به
نت أَ ْعلَ ُم الْغ َْي َب لاَ ْس َت ْكث َْر ُت
صورت دستوری به پیغمبر(ص) فرمود «قل َول َ ْو ُك ُ
السو ُء» .آیه به طور ضمنی می خواهد بفهماند اگر بنا بود
م َِن الْخَ ْي ِر َو َما َم َّسن َِي ُّ
به علم غیب عمل بکنم حاال قطع از این که محدوده علم غیبشان چه مقدار
است؟ آیا آنقدر وسیع است که به تمام جزئیات آینده مطلع اند یا بالخره یک
محدودیتی دارد؟ قطع نظر از آن بحث ،فرض می کنیم وس��یع باشد فرض
می کنیم شامل این موارد باشد اما آیه اشاره می کند که من اگر قرار بود به
علم غیب��م عمل کنم هرچه خیر بود به طرف خودم جذب میکردم و مث ً
ال
هرچه ش��ر بود از خودم دفع می کردم و به عنوان مثال در جنگ اُحد ضربه
 70شمشیر را نمیخوردم .بنابراین بنا نبوده است ائمه(ع) به علم غیب خود
عمل کنند بلکه بنا بوده به حسب ظاهر عمل کنند.
گذش��ته از این ،تمام سؤاالت از این قبیل یک جواب کلی که دارد این است
که :غالباً ما امثال اشعث بن قیس را با تمام بدی ها و معایبی که در انتهای
عمرش ردیف شده و برای او فهرست بندی گردیده است در نظر می گیریم؛
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غافل از اینکه این ارقام در آن وقت ظاهر نشده بود و ظهوری پیدا نکرده بود.
جع��ده از امام حس��ن مجتبی(ع) بچه دار نش��د و امام حس��ن مجتبی(ع)
زوج��ات دیگر گرفت که از آنها بچه دار ش��د .فلذا معاویه هم به عنوان یک
زیرک شخصیت شناس اجتماعی که سطح درصد ایمان و معرفت اشعث را
میشناس��د و به قیاس او فرزندان او تربیت شدههای او هستند به تطمیع او
پرداخت .حتی متهم است به دست داشتن در قتل امیرالمؤمنین (ع) .حجر
بن عدی کندی در شب ضربت خوردن امیرالمؤمنین(ع) وقتی وارد مسجد
ش��د به عنوان دو زعیم قبیله کنده ،یک طرف قبایل کنده اشعث ابن قیس
اس��ت زعیم مناف��ق ،و یک طرف زعیم مؤمن آق��ای حجر بن عدی کندی.
اینکه دشمنان و مخالفان تشیع با حجر خوب نیستند به همین جهت است.
میروند قبر حجر را اینطوری نبش قبر میکنند .حجر بن عدی دید و شنید
اشعث به ابن ملجم میگوید و تشویق میکند او را که صبح االن در میآید
و ت��و را مفتضح میکند .یعنی تا تاریکی ادامه دارد کارت را بکن .فلذا حجر
میگوید :ای شیطان تو شریک قتل علی هستی و میفهمد که اشارهاش به
چیس��ت .چون ظاهرا ً حجر اخبار قلبی را اخبار رویاروی امیرالمؤمنین(ع) با
لجم
لجمُ .م َ
عبدالرحمان ابن ملجم را شنیده بود .صحیحش ُملجِ م است نه ُم َ
لجم
یعنی لگام بسته .لگام بسته یعنی حیوان اما هیچ عربی اسم پسرش را ُم َ
به معنی حیوان نمیگذاردُ .ملجِ م به معنی اسب سوار که لگام به حیوان می
بندد است.چون این نکات ریزی است که غالباً خالف معروف و مشهور است
لذا تذکر می دهم .عرضم این است حجر بن عدی که این اخبار شنیده بود
که امیر المؤمنین(ع) به ابن ملجم گفته که تو مرا می کشی فلذا فهمید وقتی
اشعث به او میگوید «زود برس» اشارهاش به چیست.
پس این شخصیت را معاویه به مقدار کافی شناسایی کرده است .اص ً
ال کسی
که فتنه حیله گری ،قرآن بر س��ر نیزه کردن ها را به نتیجه رس��اند اشعث
اگر اش��عث نبود این حیله معاویه اص ً
ال کارگر نمیشد و حنای معاویه رنگ
نمیگرف��ت .و ب��ه عالوه از طریق عامل خود در مدین��ه مروان ابن حکم که
خودش هم به مقدار کافی دش��منی اهل بی��ت(ع) را دل دارد ،داماد خلیفه
سوم عثمان است و در جنگ جمل شمشیر به روی امیرالمؤمنین(ع) کشیده
و امیرالمؤمنین(ع) او را به منت گذاشته و او را رها کرده و باالخره هیچ زمینه
ایمانی و محبتی نس��بت به اهل بیت(ع) و امیرالمؤمنین ندارد لذا معاویه به
مروان بن حکم دستور می دهد و او جعده را برای این کار به مقدار کافی می
پزد ،با آن وعدههایی که معاویه داده بود زهر را از این طریق وارد میکنند و
امام حسن مجتبی(ع) را شهید میکنند تقریباً شهادت امام حسن مجتبی(ع)
به وسیله زهر جعده از طریق مروان و معاویه را احدی از مورخین انکار نکرده
است و تقریباً یک امر متسالم علیه است .مگر کسانی مثل «ابن تیمیه» که
خیلی متعصب باشند.
گنجینه مجمع :با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.

از دیدگاه
مراجع و اندیشمندان

دیدا ر با علما

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

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

اعضاي ستاد كنگره سبط النبي االکبر امام حسن مجتبی(ع)
صبح روز  19خرداد  1393با «حضرت آيت اهلل العظمي
صافي گلپايگاني» ديدار و گفتگو كردند.

در ابتداي اين ديدار «حجت اإلس�لام والمسلمين محمدحسن اختری»
دبيركل مجمع جهاني اهل بيت عليهم السالم ،به ارائه گزارشی از برنامه
ه��اي مجمع و دو برنامه اخی��ر آن ـ جایزه ب��زرگ پیامبر اعظم(ص) و
كنگره سبط النبی(ص) ـ پرداخت.
در ادامه آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی ضمن تبريك اعياد ماه شعبان المعظم
بخصوص ميالد حضرت بقي ه اهلل(عج) اظهار داشتند :بنده از شما عزيزان تش ّكر و
قدرداني مي كنم و انش��اء اهلل همگان از بركات اين اعياد شريفه استفاده نموده و
توفيقات بيشتري در خدمت به اسالم و پيشرفت مقاصد دين به دست آوريم.
ایش��ان با اش��اره به اهميت احياي امر اهل بيت عليهم السالم بيان داشتند:
وظيفه ما اين است و غير از اين نيست كه به اعالي كلمه اسالم و احياي امر
اهل بيت عليهم السالم اهتمام داشته باشيم .اص ً
ال هدف وجودي ما اين است
ك��ه عمر خود را وق��ف احيا و تعظيم امر اهل بيت عصمت و طهارت عليهم
السالم كنيم و لحظه اي در اين امر كوتاهي نورزيم كه سعادت و خوشبختي
دنيا و آخرت مردم در آن است.
این مرجع تقلید شیعیان در قسمت ديگري از بيانات خود با اشاره به اهتمام
ديگران نس��بت به ترويج عقائد و مكتب هاي باطل خود افزودند :آنها عقائد
باط��ل خود را با ص��رف بودجه هاي كالن مادي تبليغ و ترويج مي كنند اما
متأسفانه ما كه مكتب حق و داراي معارف غني ديني هستيم اينگونه اهتمام
نداريم و نسبت به اين امر كوتاهي مي شود.
ایشان خاطرنش��ان کردند :اگر مقداری از بودجههايي كه براي اموري مانند
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ورزش و مراكزي كه ارزش هاي اس�لامي در آنها رعايت نمي ش��ود و براي
مملكت و جامعه هم مفيد نيس��تند ـ بلكه در بعض اوقات به عفت عمومي
جامعه و كرامت انس��اني ضربه ميزنند ـ صرف ميشود ،براي ترويج معارف
دين هزينه ش��ود ،چه اتفاق بزرگي ميافتد .متأسفانه كوتاه آمده ايم .ما كه
ادعايمان اين است كه جمهوري اسالمي تشكيل داده ايم بايد از همه بيشتر
به ترويج معارف اسالم توجه كنيم.
آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی تأکید کردند :همه شيعيان اهل بيت عليهم
السالم بخصوص مسئوالن بايد به اين امر اهتمام داشته باشند و نگذارند كه
ترويج امر اهل بيت عليهم السالم بواسطه كمبود امور مادي ،كمرنگ و ضعيف
مقدس،
شود .بنده هم در حد توان خودم حاضرم خدمت كنم و در اين امر ّ
حتي حاضرم جان خود را فدا كنم.
تشيع درباره كم
مكتب
به
نسبت
مذاهب
توجه به بدبيني برخي از
ایشان با ّ
ّ
توجهي به شخصيت پيامبر صلي اهلل عليه و آله فرمودند :متأسفانه اين تص ّور
باطل پديد آمده است كه شيعه به شخصيت آن حضرت رسول اكرم صلي اهلل
عليه و آله توجهي ندارد و در ترويج سنت هاي ايشان كوتاهي مي كند .بايد
تالش كنيم چنين تص ّور باطلي از بين برود و همگان بدانند كه شيعه ،شخص
پيامبر گرامي اسالم را اول شخصيت اسالم مي داند و آثار دانشمندان شيعه
كه درباره آن حضرت نوشته شده است همه بيانگر اين امر است.
مرجع تقلید شیعیان در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ابعاد عظيم
شخصيت امام حسن مجتبي عليه السالم فرمودند :عنواني كه براي اين برنامه
بزرگ انتخاب كرده ايد باعث افتخار است .شخصيت امام حسن مجتبي عليه
السالم ،شخصيتي بي نظير در پيشرفت اسالم و هدايت مردم بود كه مقبوليت
آن حضرت بين مردم ،س��بب حفظ امر واليت و دين شد .لذا بايد ابعاد مهم

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

شخصيتي و مكارم اخالقي آن امام بزرگوار بررسي و
ويژگي هاي آن حضرت براي مردم بازگو شود.
ایشان با اش��اره به مقبوليت شخصيت امام حسن
مورخان
مجتبي عليه السالم در بين دانشمندان و ّ
اهل س ّنت فرمودند :آن حضرت در بين اهل س ّنت از
جايگاه ويژه اي برخوردار است و كتاب هاي زيادي
به قلم دانش��مندان اهل س ّنت درباره شخصيت آن
امام همام نوش��ته شده است .همچنين شاعراني از
اهل س ّنت درباره مقام علمي و اخالقي آن حضرت
اشعار زيادي را سروده اند؛ از جمله در كتاب روض ه
الصفا ،اش��عاري را از يكي از ش��اعران اهل س ّنت با
مضامين بسيار باال نقل نموده است.
معظم له سپس برخی از ابيات شعر مذکور را برای
حاضران قرائت کردند:
اگــر عـمــري بيـارايــم سـخــن را
نشـايد نظـم من نعت حســن را
در عدن نيست
سخـن گيـرم كه جـز ّ
سزاي وصف اخالق حسن نيست
كمـالـش گـر چـه نـزد ماست ظاهـر
زبـان مـا ز وصـف اوسـت قاصـر
دو گيتي را وجودش زيب و زين است
نظيـر او اگر گوئي حسيـن است
آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی افزودند :همانگونه
كه این شاعر گفته است ،نقش امام حسن مجتبي
عليه الس�لام در پيش��رفت مقاصد اسالم همطراز
نقش حضرت سيدالشهدا عليه السالم است و اين را
نبايد فراموش كرد .حقير هم در اشعاري كه سروده
ام به اين نكته اش��اره ك��رده ام« :گرچه به تعظيم
مقام حس��ين هر چه بگويند بجا و رواست؛ دين ز
فداكاري او زنده است پيشرو و سيد اهل عبا است؛
حلم حسن نيز در احياء دين نقش عظيمش نه كم
از كربال است»؛ بايد مقام علم و حلم آن حضرت را
شناخته و به جهانيان بشناسانيم.
ایش��ان در پاي��ان اين دي��دار ضم��ن قدرداني از
برگزاركنن��دگان اي��ن همايش ب��زرگ از خداوند
متعال براي آنها توفيقات بيشتر و توجهات خاصه
حضرت وليعصر عجل اهلل تعالي فرجه الشريف را
مسألت نمودند.

دولت موظف است از برنامههای مجمع
جهانی اهل بیت(ع) حامیت کند

یکی 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 وحید خراسانی» در دیدار دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) و مدیران
مجمع با ایشان ،با تأکید بر اهمیت وافر پرداختن به ابعاد مختلف شخصیت امام حسن مجتبی(ع)،
دو حدیث نبوی که از دو طریق ش��یعه و اهل س��نت درباره عظمت آن حضرت وارد ش��ده است را
بیان کردند.
ایش��ان با این مقدمه که حدیث اول ،س��ندی دارد که «شیخ انصاری» با آن سند بر خالف اصالهًْ
االحتیاط فتوا میدهد ،روایت را قرائت کردند که ..." :فليس من ملك مقرب وال نبي مرسل إال وهو
يسأل اهلل تعالى أن يزور الحسين عليه السالم ففوج يهبط وفوج يصعد" ،و توضیح دادند :هیچ فرشته
مقرب و هیچ پیامبری نیست مگر اینکه یک حاجت دارد و آن حاجت این است که خداوند به او اذن
دهد که برود به زیارت امام حسین(ع) .حال ،این امام حسین(ع) با این مقام ،خود به زیارت قبر امام
حسن(ع) می رفت؛ پس ببینید که حضرت امام مجتبی(ع) چه مقامی دارد.
این استاد عالی حوزه علمیه قم سپس روایتی از منابع اهل سنت را قرائت کرده و گفتند :عامه مطلقاً
"إن ابنی هذا سید".
به سند صحیح نقل کردند که پیامبر اکرم(ص) درباره امام مجتبی(ع) فرمودندّ :
آیت اهلل وحید خراسانی توضیح دادند :پیغمبر(ص) با این بیان ،سیادت مطلقه و مطلق السیادهًْ را به
امام حسن داد .این دو روایت از شیعه و سنی ،عظمت سبط اکبر نبی(ص) را نشان می دهد.
کمی و نیز از جهت کیفی کارهای خیلی عظیمی است ،به
ایشان با تأکید بر اینکه کارهای مجمع از جهت ّ
مدیران مجمع جهانی اهل بیت(ع) توصیه کردند :خدمات فرهنگی و تبلیغی مجمع به همه اهل بیت(ع)
توسعه پیدا کند و تمام معصومین(ع) به جهانیان شناخته شوند؛ زیرا هر چه هست در نزد آنهاست.
آیت اهلل وحید خراس��انی همچنین دولت جمهوری اسالمی را موظف به حمایت از اینگونه برنامه
ها دانس��تند و فرمودند :ببینید که عربستان چگونه برای تبلیغ وهابیت هزینه می کند .آنها باطل
هستند اما باید ببینیم در دنیایشان چه میکنند .دولت ما هم وظیفه دارد از کارهای مجمع جهانی
اهلبیت(ع) حمایت کند.
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آیت الله نوری همدانی در دیدار ستاد کنگره سبط النبی(ص)؛

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

«آیت اهلل العظمی نوری همدانی» یکی از مراجع تقلید
شیعیان در دیدار با مسئولین برگزاری
کنگره بین المللی سبط النبی(ص) که پیش از ظهر روز
سه شنبه  13خرداد  1393در دفتر معظم له برگزار شد،
اظهار داشتند :برگزاری این کنگره کار بسیار مقدس و
تاثیرگذار است.

ایش��ان فرمودند :دنیای امروز تش��نه معنویت است .جریان ها و رخدادها به
گونهای است که همه انسان ها را خسته کرده است چون جهان معاصر همه
بر محور مادیات اس��ت و آنچه که بش��ر به آن محتاج است معنویت است و
معنویت در فرهنگ اهل بیت(ع) وجود دارد.
مرجع تقلید ش��یعیان خاطر نش��ان کردند :اگر امروز بتوانیم فرهنگ اهل
بیت(ع) را به دنیا نش��ان دهیم قدم بسیار مهمی در ایجاد شناخت ،امنیت
و معنویت برداش��تهایم .برای نمونه اگر بتوانیم صحیفه سجادیه را با ابزار و
وسائلی که در دنیاست درست به دنیا ارائه کنیم کار بسیار مهمی را انجام
داده ایم.
ایشان با بیان اینکه همه انسان ها به خدا توجه دارند ادامه دادند :همه فرقهها 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 غیر مصنوع؟ ابی ابی العوجاء
می گوید :امام صادق(ع) از من سؤالی کرد که نتوانستم جواب دهم.
آیت اهلل نوری همدانی در بیان عظمت نعمت های خدا گفتند :در بدن انسان
ابزاری به کار رفته اس��ت که انس��ان به این ش��کل درآمده است و روح نیز
ش��گفتیهای خاص خود را دارد .خود انسان ،نمی تواند انسان را خلق کند
صانعی وجود دارد که انسان را خلق کرده است و آثار علم ،قدرت و حکمت در
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کل اعضاء و دستگاههای انسان نمایان است .پس انسان نمی تواند در وجدان
خود منکر خدا باشد.
ایشان خطاب به مسئولین مجمع جهانی اهل بیت(ع) اظهار داشتند :کار شما
بسیار مقدس و مهم است .شما میخواهید فرهنگ اهل بیت(ع) را به دنیا نشان
دهید دنیا تشنه فرهنگ اهل بیت(ع) است و باید بتوانید واقعیتها را به مردم
دنیا نش��ان دهید .اجس��ام را با ابزار دوربین میشود به مخاطب نشان داد ولی
شگفتیها ،ظرایف و خصوصیات معارف اهل بیت(ع) قابل تجسیم نیست.
این مرجع تقلید ش��یعیان با اش��اره به اهمیت برگزاری کنگره بین المللی
سبط النبی(ص) و پرداختن به شخصیت و زمانه امام حسن(ع) افزودند :امام
حسن(ع) مظلومترین ائمه(ع) است؛ چون در زمانی زعامت را بر عهده گرفتند
که مردم از جنگ خسته شده بودند و تحمل مشکالت در راه حق را نداشتند.
حضرت علی(ع) مردم کوفه را دائم به جهاد دعوت میکرد ولی آنها پاس��خ
مثبت نمیدادند.
ایش��ان افزودند :معاویه از خستگی مردم استفاده کرد و آنها را از اطراف امام
حس��ن(ع) پراکنده س��اخت و جنایات زیادی برای محو اس�لام انجام داد و
وضعیت برای امام حسن(ع) و مومنان واقعی خیلی سخت شد.
آیت اهلل نوری همدانی تاکید کردند :جنایات آمریکا ،اس��رائیل و تکفیریها
ی��ادآور جنایات معاویه اس��ت .امروزه تکفیریها جنازه صحاب��ه را از قبر در
میآورند خون کشتهها را مکیده و جگرهایشان را میخورند.
ایش��ان در پایان با اش��اره به اینکه به خاطر محدودیت ها ،از امام حسن(ع)
نس��بت به سایر ائمه(ع) کمترین حدیث نقل شده است ،در ادامه گفتند :ما
نباید فقط در مورد مظلوم س��خن بگوییم؛ بلکه باید سراغ ظالم هم برویم و
علل و اسباب را بررسی کنیم.

آیت الله علوی گرگانی در دیدار ستاد کنگره سبط النبی(ص)؛

برگزاری کنگره سبط النبی(ع) حرکت
بسیار مفیدی است

«حضرت آیت اهلل العظمی علوی گرگانی» از مراجع تقلید
شیعیان یکشنبه  25خرداد  1393در دیدار با مسئوالن
برگزاری کنگره بین المللی سبط النبی(ص) در دفتر معظم
له اظهار داشتند :برگزاری این همایش حرکت بسیار
مفیدی است و ارزش این حرکت از جهاتی شاید از
بعضی حرکتها بیشتر باشد.

ایش��ان فرمودن��د :در میان ائمه(ع) حض��رت امام حس��ن(ع) خیلی چهره
مظلومانهای دارد یعنی شناختی که نسبت به ساحت ایشان داریم کم است
و پردهها و حجاب ها کنار زده نش��ده است و ما به واقعیت و ُکنه شخصیت
آن حضرت نمیتوانیم برسیم؛ ولی تا حدی که به شناخت این وجود مبارک
مربوط باشد باید تالش کنیم.
این مرجع تقلید شیعیان جنبه علمیت امام حسن(ع) را یکی از ویژگی های
ایشان معرفی کردند و ادامه دادند :جنبه اعلمیت امام حسن(ع) را باید از پدر
و برادر ایش��ان به دست بیاوریم؛ وقتی می بینیم حضرت علی(ع) در جواب
مس��ائل ،امام حسن(ع) را پیشقدم می کنند ،نشاندهنده این است که امام
حسن(ع) شخصیت باالیی داشته است که مثل امیرالمؤمنین(ع) با بودن امام
حسین(ع) ایشان را مقدم میکردند.
ایشان در بیان روایتی در اعلیمت امام حسن(ع) عنوان کردند :در جلسهای که
امام حسن(ع) و امام حسین(ع) در محضر حضرت علی(ع) حضور داشتند،
امیرالمومنین(ع) مسئله ای را مطرح فرمودند که چه فاصله ای بین ایمان و
یقین وجود دارد؟ امام حسن(ع) و امام حسین(ع) جواب ندادند ،امام علی(ع)
امام حسن(ع) را مورد خطاب قرار داده و سؤال را از ایشان پرسیدند .اینکه امام
حسین(ع) جواب ندادند از باب احترام برادر بزرگتر بود و اینکه امام علی(ع)،

امام حسن(ع) را خطاب قرار می دهد نشاندهنده اولویت امام حسن(ع) است.
و همین طور هم بود در موارد متعدد گاهی افراد از امام حسین(ع) مسئلهای
را می پرسیدند ولی ایشان به امام حسن(ع) ارجاع میدادند و میگفتند امروز
زمام امور دست برادر است.
آی��ت اهلل علوی گرگانی افزودند :امام حس��ن(ع) در جواب حضرت علی(ع)
فرمودند ایمان عبارت از این اس��ت که گوش بشنود و دل تصدیق کند ولی
یقین این اس��ت که چشم ببیند و قلب تصدیق کند و در روایتی دیگر آمده
است که امام حسن(ع) در مورد یقین فرمودند اگر چشم ببیند و دل تصدیق
کند و از آن بتوانی استدالل کنی به چیزی که از وی غائب هستی.
ایشان با بیان اینکه یکی از وظایف امامت هدایت مردم است در ادامه گفتند :امام
حسن(ع) در زمان امامت خود با امام حسین(ع) در عرفات بودند .امام حسین(ع)
روزه بود ولی امام حسن(ع) روزه نگرفته بود .سال بعد که امام حسین(ع) امام
بود در عرفات روزه نگرفت .مردم از امام حسین(ع) پرسیدند که چرا شما سال
قبل روزه بودید و امام حس��ن روزه نبود و امس��ال ش��ما روزه نگرفته اید؟ امام
حسین(ع) فرمودند اینکه سال قبل امام حسن(ع) روزه نگرفت به خاطر منصب
امامت بود و ایشان میخواستند عمال نشان دهند که مردم نباید تصور کنند در
این روز حتما باید روزه گرفته شود و روزه گرفتن امروز الزم نیست.
مرجع تقلید شیعیان تأکید کردند :امام حس��ن(ع) و امام حسین(ع) با این
عمل با گفتار و کردار خود به دنبال تعلیم و تعلم مردم بودند و به این وسیله
میخواستند مردم را مؤدب به آداب اسالمی کنند و انتظار ما از همایش ها
این است که حاالت و کیفیت و رفتار ائمه(ع) را بتوانید به مردم نشان دهید تا
درس باشد و ما هم زندگی خودمان را بر این منوال قرار دهیم.
ایشان در پایان از دست اندرکاران کنگره سبط النبی(ص) تقدیر و تشکر کردند.
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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

استاد عالی حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه 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 باید کنگره های علمی درباره آنان
برگزار شود.

مسئوالن برگزاری کنگره بین المللی سبط النبی االکبر امام حسن مجتبی(ع)
با «آیت اهلل محمد یزدی» در قم دیدار و گفتگو کردند.
ایش��ان با س��پاس از اقدامات مجمع جهانی اهل بیت(ع) در راستای معرفی
پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) به جهانیان ،بر تبیین س��یره اجتماعی و سیاسی
امام حسن مجتبی(ع) تأکید کرد.
نایب رییس مجلس خبرگان رهبری اقامه حکومت را یکی از اهداف معصومین
دانست و گفت :امام حسن(ع) نیز به دنبال تأسیس حکومت بودند.
آیت اهلل یزدی درباره هدف امام مجتبی(ع) از تأس��یس حکومت نیز توضیح
داد :ایشان می خواستند با تأسیس حکومت ،اسالم اصیل را حفظ کنند.
رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ترجمه و انتشار بخش
هایی از کتاب "انس��ان  250س��اله" ـ از رهبر معظم انقالب اسالمی ـ را به
مسؤولین مجمع پیشنهاد کرد.
کتاب "انس��ان  250ساله" که درباره مسیر و مقصد زندگی مجاهدانه ائمه
فراتحلیل تاریخی محسوب می ش��ود و نگاهی کلگرا به
اطهار اس��ت یک
ِ
زندگی هریک از معصومین دارد؛ که با توجه به بستر تاریخی دوره مربوطه و
در راستای مقصود واحدی که همه این بزرگواران دنبال میکردند ارائه شده
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است .بنا بر محتوای این اثر ارزشمند ،همه معصومان ـ از پیامبر تا امام حسن
عسکری(ع) ـ در واقع مانند یک انسان بودند که وظیفه 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.
آی��ت اهلل یزدی همچنین همکاری مجمع جهان��ی اهل بیت(ع) با نهادهای
تحقیقاتی دیگر را خواستار شد و گفت :یکی از این مراکز" ،مؤسسه پیام امام
هادی(ع)" است که تحت مدیریت «حجت االسالم رفیعی پور» تحقیقات
خوبی درباره ائمه اطهار(ع) دارد.
ایشان با اشاره به اینکه راجع به امام هادی(ع) و امام حسن عسکری(ع) هم
کم کار شده است ،از مجمع خواست تا کنگره های علمی درباره آنان را نیز
در دستور کار خود قرار دهد.
رئیس ش��ورای عالی جامعه مدرس��ین در پایان از دبیرکل و مدیران مجمع
جهانی اهل بیت(ع) دعوت کرد تا با حضور در جلس��ه هیأت رئیسه جامعه
مدرسین ،گزارش جامعی از فعالیت های گسترده مجمع به علماء و اساتید
ارائه دهند.
پیش از سخنان آیت اهلل یزدی ،آقایان «اختری»« ،لک زایی» و «حسینی
عارف» گزارشی از فعالیت های مجمع ـ از جمله جشنواره جایزه بزرگ پیامبر
اعظم(ص) و کنگره سبط النبی(ص) ـ ارائه دادند.
دبی��رکل مجمع در ای��ن دیدار ضمن اعالم اینکه مجم��ع در حال ترجمه
"انسان  250ساله" به زبانهای مختلف است اعالم آمادگی کرد که نسبت
به ترجمه کتاب "محمد فی القرآن والقرآن فی محمد" اثر آیت اهلل یزدی
اقدام نماید.

آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری:

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

مدیر حوزههای علمیه درباره کنگره بین المللی سبط النبی(ص)
اظهار داشت :برگزاری اینگونه کنگرهها عالوه بر معرفی این
شخصیت ارزشمند الهی در سطح جهانی ،فرصتی برای بررسی
سیره و سبک زندگی و الگو برداری از منش اهلبیت(ع) است.

«آیت اهلل س��ید هاشم حسینی بوشهری» خاطرنشان کرد :یکی از مواردی
که در زندگی معصومین (ع) مشاهده میشود تغییر رویکرد آن ها در شرایط
و دوره های مختلف زندگی است ،ما نیز باید در همین مسیر حرکت کنیم
و برای ارائه آموزه های دینی و تبلیغ آن ،از روش هایی استفاده کنیم که بر
اساس شرایط زمان و نیازها جوامع باشد.
آیت اهلل حس��ینی بوشهری بیان داشت :کسی می تواند امام حسن(ع) را به
عنوان الگوی معرفتی ،اخالقی و انسانی معرفی کند که صفات حضرت را در
خود متجلی کرده و عامل به کالم ایش��ان باش��د ،بنابر این برای چنین کار
بزرگی عوامل این کنگره ابتدا باید اخالص داش��ته و در درجه بعد خودشان
عامل به فرامین حضرت مجتبی(ع) باشند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به این که یکی از بارزترین ویژگیهای
امام حس��ن مجتبی(ع) کرامت ایش��ان بود ،تصریح ک��رد :کریم بودن ابعاد
مختلفی دارد و تنها با بخش��ش مال و ثروت به دس��ت نمی آید ،هرکس به
روش های مختلف می تواند نس��بت به دیگران کرامت داش��ته باشد ،حتی
همین لبخند ،برخورد صحیح ،ابتدا س�لام ک��ردن ،تکریم و ادب به دیگران
کرامت هستند.
وی عنوان داش��ت :در این کنگره باید اتفاقی بیافتد که پس از برگزاری آن
حداقل افرادی که در آن حضور پیدا می کنند عالقه مند شوند و سعی کنند

خود را به سیره زندگی امام حسن(ع) نزدیک تر کنند.
آیت اهلل حسینی بوشهری افزود :در بین مردم جهان امروز یک 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،
در این مس��یر نیز به این موضوع توجه می کنند که تکلیفش��ان نسبت به
خداوند متعال چیست؟ بنابراین این کنگره می تواند یک بُعد تبلیغی وسیعی
داشته باشد که باید از همه ظرفیت های آن استفاده کرد
مدیر حوزه های علمیه کش��ور ابراز داش��ت :باید برای گنگره امام حسن(ع)
برنامه هایی تدوین شود که عالوه بر معرفی ،جنبه تربیتی و تأثیرگذاری باالیی
داشته باشد ،همچنین خوب است به مسئله انتظار نیز اشاره ای شود تا همگان
نسبت به حضرت صاحب األمر(عج) و مسئله ظهور دیدگاه روشنی پیدا کنند.
وی در ادامه به حدیثی از امام حس��ن مجتبی(ع) اشاره کرد و گفت :کسانی
که به دنیا وابس��ته میش��وند ،نتیجه طبیعی اش این است که خوف آخرت
از دل آن ه��ا بیرون می رود و چنان در این عرصه تاخت و تاز می کنند که
گویی هیچ باوری نس��بت به آخرت ندارند و هیچ نش��انه ای را در این رابطه
قبول ندارند.
عضو هیات رئیسه جامعه مدرسین بیان داشت :کسی که اعتقادش را نسبت
به آخرت از دست بدهد دیگر دلش شکسته نمیشود ،به فکر فرو نمیرود و
کاری برای آخرتش نمیکند و در واقع بنده دنیا میشود.
آیت اهلل حسینی بوشهری تأکید کرد :کسانی که حرص و آزشان به دنیا زیاد
شده و لذات شهوات دنیایی برایشان جاذبه پیدا میکند ،با آخرت فاصله پیدا
میکنند و برخالف میل باطنی شان به مطلوب دنیایی هم نمی رسند.
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استاد حسین انصاریان:

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

عصر روز جمعه  15مرداد  1391و همزمان با شب
ميالد كريم اهل بيت امام حسن مجتبي(ع) و طي جشن
باشكوهي" ،دبيرخانه کنگره بینالمللی سبط النبی االکبر
امام حسن مجتبي(ع)" رسماً آغاز به كار كرد.

«حجت االسالم والمس��لمين استاد حاج شيخ حسين انصاريان» سخنران
اصلي اين مراس��م بود كه آغاز به كار كنگره و جش��نواره س��بط النبي(ع) را
اقدامي بسيار مهم و شادي آفرين خواند.
وي با اشاره به دغدغه خود درباره تبليغ معارف امام حسن مجتبي(ع) گفت:
"من از نزديك به  20سال قبل در فكر بودم كه حداقل در ماه مبارك رمضان
و ايام والدت حضرت مجتبي(ع) تا جايي كه امكان دارد نام مبارك ايشان را
به خانواده هايي كه خيلي با مسجد و منبر سر و كار ندارند انتقال بدهم".
شيخ حسين انصاريان سپس به توضيح طرحي كه براي دستيابي به منظور
باال اجرا كرد پرداخت و گفت" :خداوند به من توفيق داد كاري را در تهران
پايه گذاري كردم كه پس از تهران در بعضي از مراكز اس��تانها هم اجرا شد
و تبليغ ارزش��مندي بود و آن هم «اهداء ن��ان رايگان در روزهاي  14و 15
ي ها به مردم» بود .در اين طرح ،افراد نيكوكاري
ماه مبارك رمضان در نانواي 
پخت  2روز نانوايي را مي خرند و هنگامي كه مردم براي تهيه نان به نانوايي
م��ي آيند از آنها پول گرفته نمي ش��ود بلكه تابلويي وج��ود دارد كه اعالم
ميكند ش��ما امروز ميهمان كريم اهل بيت(ع) هستيد .اين كار در بسياري
از ش��هرها انجام شد و در شيراز و روس��تاهاي اطراف آن آنقدر فراگير شد
كه حتي پول اضافه آمد .اين كار در قزوين تبديل به خيرات گوش��ت ش��د
و تعدادي از نيكوكاران كش��تار  2روز قصابي ها را خريدند و به عنوان امام
مجتبي(ع) به مردم دادند .س��پس در سالهاي بعد جزوهاي هم به نام «امام
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حسن مجتبي(ع) را بهتر بشناسيم» نوشتم كه در ضمن اين طرح ،به مردم
اهداء شد".
اين انديشمند اس�لامي در بيان آثار اين كار اظهار داشت" :ما آثار مهمي از
اين كار ديديم ،از جمله اينكه اوالً كس��اني كه نان ميخريدند خود اينها در
س��الهاي بعد باني اين كار ش��دند و كار را گستردهتر كردند .ثانياً بعضي از
صاحبان مغازه ميگفتند خانمهاي بد حجاب وقتي تابلو را ميديدند اشكشان
جاري ميشد و حتي ميگفتند ما پاك نيستيم و نبايد لقمه امام حسن(ع) را
بخوريم .برخي هم حجاب را درست ميكردند".
وي سپس به مقايسه اقدام پس��نديده مذكور با برگزاري كنگره و جشنواره
سبط النبي امام حسن مجتبي(ع) پرداخت و گفت" :اما آن كار با تمام بركات
و محاسنش ،با بركات كنگره عظيمي كه هم اكنون در حال آغاز است قابل
مقايسه نيست .آثار اين كاري كه شما ميخواهيد انجام دهيد قابل مقايسه با
آثار دو روز نان و گوشت دادن به مردم نخواهد بود".
رييس مؤسسه دارالمعارف افزود " :اگر خداوند توفيق بدهد و اين نهادهايي
كه ميخواهند اين كنگره را برگزار كنند در كارشان موفق شوند ،ما كمترين
دينمان را نسبت به امام مجتبي(ع) اداء كرده ايم .ايشان فقط با يك وصيتش
نبوت همه انبياء و امامت همه امامان را حفظ كرد و نگذاشت چراغ هدايت
خاموش ش��ود .اگر وصيت حض��رت مجتبي(ع) در دفن بدن��ش نبود و آن
درگيري ايجاد ميش��د تمام فرزندان اهل بيت را ميكشتند و نور هدايت را
خاموش مي كردند اما وصيت حضرت مجتبي(ع) و پيشگيري وي باعث شد
كه اسالم به ما برسد".
ل
حجت االسالم انصاريان سپس روايتي از امام مجتبي(ع) را از كتاب "وسائ 
الشيعهًْ" قرائت كرد كه « :إن احسن الحسن الخلق الحسن؛ زيباترين زيباييها

کبین:
آیتاللهباری 

اخالق حس��نه اس��ت» و در توضيح آن گفت" :يعني كسي كه در او حسد
نباش��د ،ريا نباشد ،بخل نباشد ،بدگماني نباش��د ،تلخي در چهره او نباشد،
شيرين باشد ،وقتي از كنار افراد برود دل مردم براي او تنگ شود و  ...چنين
فردي كه داراي اين اخالق حسنه است داراي زيباترين زيبايي هاست .خود
امام مجتبي(ع) اين اخالق را به طور كامل و جامع داشتند." .
وي اضافه كرد" :پيامبر اكرم(ص) هم فرمود« :إن اقربكم مني مجلساً يوم
القيامهًْ احسنكم اخالقاً ؛ نزديكترين افراد شما در قيامت به من دارندگان
اخالق حس��نه هس��تند» پيامبر نفرم��ود آنهايي كه نم��از و روزه و عمره
بيش��تري دارند به من نزديكاند بلكه فرم��ود آنها كه اخالق خوبي دارند
به من نزديك هس��تند .در روایت ديگري هم داريم كه پيامبر درباره يك
صحابي جليل القدر كه در منزل بداخالق بود فرمود كه گرفتار فش��ار قبر
اس��ت .بنابراين آدمهاي كج خلق اگ��ر هم در آخرت نجات پيدا كنند بعد
از همه نجات پيدا ميكنند .لذا نبايد كسي در كنار آدم ،دلگير باشد مگر
آنكه پاي حقي در ميان باشد".
استاد انصاريان اخالق خوب را برتر از تمامي فضايل انساني دانست و شركت
كنندگان در مراسم را به اخالق نيك در برخورد با خانواده و مردم فرا خواند
و در پاي��ان اظه��ار اميدواري كرد كه همه در تبليغ و عمل به معارف الهي و
دستورات ديني موفق باشند.
س��خنان «حجت االسالم والمسلمين اختري» دبيركل مجمع جهاني اهل
بيت(ع) و «حجت االسالم سيد محمدباقر علم الهدي» دبير اجرايي كنگره
س��بط النبی االکبر امام حس��ن مجتبي(ع) از ديگر بخش هاي اين مراسم
بود كه گزارش��ي از اهداف و برنامه هاي كنگره بين المللي و جشنواره سبط
النبي(ع) ارائه كردند.
اجراي تواش��يح به وس��يله "گروه ليلهًْ القدر" ،شعر خواني به وسيله «صابر
خراس��اني» ،مديحه سرايي با نواي «حاج مرتضي طاهري» و قرائت قرآن و
اذان با صداي زيباي «حاج كريم منصوري» از ديگر بخش هاي اين جشن
بزرگ بود.
در پايان مراسم و پس از اقامه نماز مغرب و عشاء ،حاضران بر خوان كرم كريم
اهل بيت(ع) ميهمان شدند و روزه خود را افطار كردند.
همچنين در اين مراسم ،صدها نسخه از شصت و چهارمين شماره ماهنامه
گنجينه مجمع ـ كه ويژه روز ميالد امام حسن مجتبي(ع) منتشر شد و حاوي
اطالعات اوليه درباره كنگره بین المللی سبط النبی(ص) نيز بود ـ بين شركت
كنندگان در اين جش��ن بزرگ توزيع گرديد .در حاش��يه مراسم نيز بيش از
 40عنوان كتاب كه به صورت اختصاصي به موضوعات مرتبط با امام حسن
مجتبي(ع) پرداخته اند به نمايش گذاشته شد .اين كتابها در پايان مراسم به
"بخش مطالعاتي امام حسن مجتبي(ع)" در كتابخانه و حوزه علميه قاسم بن
الحسن(ع) منتقل گرديد و به عنوان منبع مطالعاتی در دسترس عالقمندان
به شركت در كنگره قرار گرفت.

عالوه بر کنگره علمی باید
از هرن هم استفاده کنیم

نماینده ولی فقیه در استان قزوین گفت:
ما باید از ائمه معصومین الگو بگیریم و آن زمان اعمال و
رفتار ما خود بزرگترین معرف برای شخصیت امامان ما
خواهد شد.

«آیت اهلل هادی باریک بین» در گفتگو با خبرنگار شبستان در قزوین بیان
کرد :باید بدانیم که ما هر چه داریم به برکت همین ائمه معصومین (ع) است
و باید سیره و روش زندگی آنها الگوی ما در زندگی قرار گیرد.
نماینده ولی فقیه در اس��تان قزوین با اشاره به برگزاری کنگره بین المللی
س��بط النبی امام حسن مجتبی(ع) افزود :کار دس��ت اندرکاران این کنگره
ارزش��مند بسیار باارزش و گرانبها است و کمترین وظیفه ما شیعیان نسبت
به اهل بیت(ع) است .برگزاری این قبیل مراسم و برنامه ها برای شناساندن
شخصیت رفیع حضرات معصومین از جمله امام حسن مجتبی (ع) به جهانیان
بسیار مهم است.
وی ب��ا تأکید بر لزوم الگوگیری از ائم��ه اطهار(ع) تصریح کرد :ما باید از آن
بزرگواران الگو بگیریم و آن زمان اعمال و رفتار ما خود بزرگترین معرف برای
شخصیت امامان ما خواهد شد به طوری که خود آن بزرگواران به ما فرموده
اند مردم را به غیر زبانتان دعوت به اسالم کنید؛ یعنی با اعمال و رفتار باید
این کار صورت گیرد.
آیت اهلل باریک بین افزود :البته در کنار برگزاری این کنگره ها ،اس��تفاده از
امکانات روز نظیر ساخت فیلم و سریال نیز می تواند در این حوزه موثر باشد.
وی در پایان یادآور ش��د :بنده از برگزاری این کنگره و دس��ت اندرکاران آن
قدردانی کرده و برای همه این عزیزان آرزوی موفقیت و سعادت دارم.
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به کوشش :خبرگزاری شبستان عکس :سجاد ظاهری

استــادساجدی:

علت پذیرفنت صلح رشایط دوران
امام حسن (ع) است

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
باتاکید بر لزوم کسب شناخت صحیح از معصومین (ع) گفت:
باید شرایط دوران امام حسن (ع) و علت پذیرفتن صلح بیان
شود.

«حجت االسالم والمسلمین ساجدی» گفت :به نظر می رسد ،امروزه معرفی
کردن همه جانبه ابعاد ش��خصیت ائمه معصومین (ع) و به طور خاص امام
حسن مجتبی(ع) از جهات متعددی ضرورت دارد.
وی ادام��ه داد :اولین جنبه این نیاز در جهت معرفی الگوی موفق اس�لامی
به جوانان است و دومین جنبه از جهت پاسخگویی به شبهاتی که در سایه
حضور و الگوپذیری از معصومین (ع) مطرح می شود.
معصومین (ع) فرا انسان نیستند ،انسانهایی برتر هستند
این استاد حوزه تصریح کرد :برخی تالش میکنند تا معصومین(ع) را چنان
باال ببرند تا آنها را فرا انس��انی و در نتیجه غیر قابل الگو برداری برای مردم
معرفی کنند و حال آنکه ایش��ان انسان های برتری هستند که باید در تمام
ساحت های زندگی از آنها الگو گرفت.
وی ادامه داد :ما حقیقتا برای تحقق سبک زندگی اسالمی نیاز داریم که هر
یک از معصومین (ع) را متناسب با شرایط زمانی خودشان تعریف کنیم چرا
که ایش��ان در زمان حیات خویش متناس��ب با مقتضیات زمان تالش های
مفیدی در جهت گسترش فرهنگ اسالم انجام داده اند.
وی گف��ت :اگر به هر ک��دام از ائمه در هر زمان (جن��گ ،صلح و یا خفقان)
توجه کنیم ،درک می کنیم که ایشان برای اشاعه فرهنگ اسالم با توجه به
مقتضیات دوران خود چه تالش های ارزشمندی انجام داده و چه مرارت ها و

 42گنجینه مجمع

| سال نهم | شمارههای  77 ،76و  |78بهـار ۱۳۹3

سختی هایی متحمل شده اند.
س��اجدی با توجه به نامگذاری سال جدید به نام سال "اقتصاد و فرهنگ با
عزم ملی و مدیریت جهادی"خاطرنشان کرد :اگر بخواهیم در سال فرهنگ
حرکتی را به سمت فرهنگ اسالمی داشته باشیم باید این فرهنگ را با توجه
به ائمه (ع) برجسته سازیم.
وی با تاکید بر لزوم حس��ن اس��تفاده از موضوع فرهن��گ اضافه کرد :نباید
ای��ن مس��ئله را صرفا به لهجه های اقوام مختلف و ی��ا احیانا به برخی آداب
و رس��وم محدود کرد بلکه برای دینی سازی فرهنگ به معنای واقعی کلمه
باید راهکارهای جامعی جویا ش��ویم چون موضوع تالش برای درونی سازی
فرهنگ می باشد.
معصومین(ع) دین را تحمیل نمیکنند ،راه هدایت را به انسان نشان
میدهند
عضو هیئت علمی مؤسس��ه امام خمینی (ره) گفت :امروزه عده ای وظیفه
معصومین (ع) را در گس��ترش فرهنگ اسالمی فراموش کرده اند و آن را به
معنای تحمیل دین بر مردم تلقی می کنند.
وی ادامه داد :عده ای چنین تلقی دارند و این در حالی است که ائمه کارشان
تحمیل دین نبوده بلکه وظیفه و رسالت ایشان ارائه راه هدایت و جلوگیری از
گرفتاری انسان ها در سراشیبی سقوط و حرکت به سوی جهنم است.
این محقق و پژوهشگر حوزوی تصریح کرد :عوامل بیرونی متعددی در دنیای
امروز وجود دارد که انسان را به جهنم می برد و ائمه (ع) نیز کارشان این بود
که مردم را نسبت به این خطرات آگاه کرده و در مسیر الهی هدایت کنند که
باید در دنیای پر مخاطره امروز هم از این روش الگو گرفت.

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
شناخت جوانان از معصومین (ع) تقلیدی است
وی با تاکید بر نیاز فراوان به برجسته سازی شخصیت ائمه اطهار و مخصوصا امام
حسن مجتبی(ع) گفت :این موضوع با هدف ارائه شناختی صحیح از این بزرگان
باید در جامعه پیاده شود چرا که مخصوصا جوانان ما برداشت صحیحی از ایشان
ندارند و اکثرا این مسئله به صورت تقلیدی از والدین کسب می شود.
دکتر ساجدی تصریح کرد :پس این نیاز به برجسته سازی ویژگی ها و ابعاد
مختلف ش��خصیت امامان معصوم (ع) جدی است تا جوانان ما در سایه این
تعالیم شناخت صحیحی از ایشان کسب کنند.
وی افزود :این شناخت کم در حالی است که معصومین (ع) و از جمله امام
حس��ن (ع) وجودی جذاب و با ویژگی ها ،خلقیات و سجایای فراوان و نیک
داشتند که درک آنها باعث می شود تا به ایشان از سر عشق و دوستی گرایش
پیدا کنیم و سعی کنیم آنها الگوی زندگیمان باشند.
اگر اهل بیت (ع) درست معرفی شوند ،دنیا شیفته آنها می شود
این اس��تاد حوزه و دانش��گاه گفت :اگر ایش��ان درست معرفی شوند نه تنها
در میان ش��یعیان بلکه در بین اهل تس��نن و حتی پیروان دیگر آیین ها در
سراسر دنیا هم محبانی بیش از پیش خواهند یافت که شیفته اخالق و رفتار
معصومین (ع) باشند.
وی با اشاره به راهکارهای پیش رو در این خصوص خاطرنشان کرد :معرفی
جذاب و برجسته سازی زیبایی های زندگی و رفتار فردی و اجتماعی از همین
راهکارهاست که با توجه به نقش ایشان در فرهنگ سازی دینی اجرای این
راهکارها گام های استواری هم در گسترش فرهنگ اسالمی است.
حجت االس�لام س��اجدی با تاکید بر لزوم الگوس��ازی با حس��ن استفاده از
ویژگیه��ای معصومین (ع) برای جوانان گفت :برای رس��یدن به این هدف
باید به دنبال درونی سازی این فرهنگ در نهادهای مختلف جامعه از جمله

مدارس ،ادارات ،نهادهای و مراکز مختلف و دانشگاه ها باشیم.
وی در ادامه خطاب به برگزارکنندگان کنگره بین المللی سبط النبی االکبر
امام حسن مجتبی(ع) افزود :در این کنگره باید بجای تکرار یک سری مطالب
که از گذش��ته تا کنون بیان ش��ده از ابوابی که بیان می شود به طور خاص
محورهایی مورد بحث قرار گیرد.
وی با اش��اره به تعدادی از این ب��اب ها گفت :بیان نقش ائمه (ع) در تبیین
فرهنگ اس�لامی ،نقش ایشان در درونی سازی و گسترش دین اسالم ،بیان
ای��ن موضوع ک��ه اصال منظور از فرهنگ دینی چیس��ت؟ ،بیان زیبایی ها و
جذابیتهای رفتار ایش��ان و  ...از جمله این موارد اس��ت که بیان آنها نقش
بسزایی در گرایش مردم اعم از مسلمان و غیر مسلمان به سمت این شخصیت
های برجسته دارد.
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) ادامه داد :مورد دیگر پاسخگویی
به ش��بهاتی اس��ت که با هدف فاصله گرفتن از ائمه و مخصوصا امام حسن
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 اینکه چرا ایشان صلح را پذیرفته و وارد جنگ نشدند را همراه با
اشاره به تفاوتهای آن دوران با زمانهای دیگر و اقتضائات دوران حیات امام
حسن (ع) برای افکار عمومی و مخصوصا نسل جوان بیان شود.
حجت االس�لام ساجدی در پایان گفت :پژوهشگران ما باید بررسی کنند و
رنجهایی که ائمه (ع) و مخصوصا امام حس��ن مجتبی (ع) برای ترویج دین
متحمل شده و تا آخرین لحظات عمر شریفشان به دنبال تحقق این آرمانها
بوده اند را بازگو کنند تا افکار عمومی به شکل صحیح با این شخصیتهای
الهی آشنا شوند.
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حجت االسالم واملسلمین محسن غرویان:

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

عضو هیئت علمی جامع ه المصطفی(ص) العالمی ه برگزاری
کنگره ای بین المللی با موضوع امام حسن مجتبی(ع) را
برای تبیین شخصیت این 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 این ستارگان الگوبرداری کند.

«حجت االس�لام والمسلمین محسن غرویان» افزود :با توجه به اینکه نسل
جدی��د جوان روز به روز به پیکره جامعه اضافه میش��ود که قطعا آش��نایی
کافی با ائمه و سیره و سنت امامان معصوم ندارند ،این وظیفه حوزه و مراکز
فرهنگی است تا با برگزاری همایش و کنگره هایی در سطح بین المللی در
زمینه های مختلف فرهنگی و دینی مسیر آشنایی ائمه معصومین(ع) را برای
جوانان فراهم کنند.
وی با اش��اره به لزوم پاسخگویی به س��ؤاالت مطرح در بین جوانان امروز در
باب ائمه (ع) گفت :بسیاری از وقایع زمان ما با وقایع زمان ائمه (ع) مشابهت
دارد و برگزاری این کنگره و همایشها سبب میشود در مسائل روز سیاسی و
اجتماعی جوانان به پاسخ سواالت خود دست پیدا کنند.
وی با تاکید بر اینکه برگزاری این گونه کنگره های بین المللی زمینه را برای
موضع گیری درس��ت جوانان در مقابل مناسبات روز جامعه فراهم می کند
گفت :باید با استفاده از سیره امامان به ویژه امام حسن مجتبی(ع) که کنگره
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س��بط النبی(ع) با موضوع شخصیت شناسی ایش��ان برگزار میشود زمینه
آشنایی بیشتر جوانان با ائمه معصومین(ع) را فراهم سازیم.
این استاد حوزه و دانشگاه یادآور شد :جهان کنونی در حال حاضراز شناخت کافی
نس��بت به ائمه معصومین(ع) برخوردار نبوده و نیست و می طلبد دستگاههای
فرهنگی و دینی با ارائه نرم افزارهای جامع ،کتاب ،لوح فش��رده و ترجمه کتب
ائمه (ع) به زبانهای زنده و مختلف دنیا این رهبران علوم فکری ،سیاسی ،اخالقی،
اجتماعی و اندیشه های ناب الهی را به جهانیان معرفی کنند.
عضو هئیت علم��ی جامع ه المصطفی(ص) العالمی ه ادام��ه داد :معرفی ائمه
معصومین(ع) به جوامع مختلف دنیا س��بب آش��نایی بیشتر آنها نسبت به
فرهنگ ناب تشیع و آئین مکتب اهل بیت(ع) میشود .اگر بتوانیم در برگزاری
این گونه کنگره و همایش های بین المللی از تاریخ نویسان ،اندیشمندان و
نویس��ندگان فاخر دیگر کشورها نیز دعوت کنیم قطعاً گام مؤثر و خوبی در
معرفی ائمه معصومین(ع) در جامعه جهانی برداشته ایم.
حجت االس�لام غرویان در پایان گفت :امام حس��ن مجتبی(ع) دارای چنان
شخصیتی اثر گذارو سیاسی در زمان خود بوده اند که در عصر و جامعه کنونی
می توان از س��یره و سنت ایشان در تمام مسائل روز جامعه بهره الزم را برد
و امید اس��ت بتوانیم به اهداف سازنده و اثرگذار خود در باب معرفی سیره و
سنت ائمه معصومین بویژه امام حسن مجتبی(ع) در این کنگره بین المللی
دست پیدا کنیم.

از دیدگاه
مسؤوالن و مجریان

گفتمانمجمع

به کوشش :ع.حسینی عارف

عکس :همایون فدایی

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

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

رییس كنگره سبط النبی األکبر امام حسن مجتبی(ع) گفت:
مراسم افتتاحیه این كنگره صبح روز یكشنبه اول تیرماه  1393و مراسم
اختتامیـه عصر روز دوشنبه دوم تیرماه در سالن اجالس سران برگزار
میشود.

در آستانه برگزاری كنگره بین المللی سبط النبی االكبر امام حسن مجتبی(ع)،
نشست خبری این كنگره صبح روز شنبه  24خرداد  1393در مجمع جهانی
اهلبیت(ع) در تهران برگزار شد.

سخنان رییس كنگره
در ابت��دای ای��ن جلس��ه رییس كنگ��ره بین المللی س��بط
النبی(ص) ،ای��ام والدت امام زمان(عج) را به حاضران تبریک
گفت و دلیل برگزاری این كنگره را دو امر اساس��ی برشمرد:
"نش��ان دادن عشق وارادت به امام مجتبی(ع)" و "ناشناخته
بودن ابعاد مختلف زندگی آن امام".
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«حجت االسالم والمسلمین اختری» با اشاره به آیه شریفه مودت ـ « ُقل ال
أَ ْس َأل ُ ُک ْم َعلَ ْی ِه أَ ْج ًرا إِلاَّ ال ْ َم َو َّد ه َ فِی الْق ُْربَى» تأكید كرد :به حكم قرآن ،مودت و
محبت نسبت به ساحت مقدس اهلبیت(ع) برمردم واجب است .همچنین
تمامی راویان حدیث ش��یعه و اهل س��نت ـ مانند «بخاری»« ،مس��لم»،
«نس��ائی»« ،ترم��ذی»« ،ابن ماج��ه» و «احمد بن حنب��ل» ـ از پیامبر
اكرم(ص) روایات متعددی در وجوب دوس��ت داشتن اهل بیت(ع) از جمله
امام حسن مجتبی(ع) نقل كردهاند.
وی به عنوان نمونه ،حدیثی از صحیح بخاری و صحیح مسلم را قرائت كرد
كه :ابوهریره نقل میكند كه پیامبر با نشان دادن حسن بن علی(ع) به درگاه
یحبه" یعنی" :خدایا
فأحبه ،فأحبب من ّ
احبهّ ،
خداوند دعا كرد" :اللهم إنی ّ
من حس��ن را دوس��ت دارم ،پس تو هم او را دوس��ت بدار ،و كسانی كه او را
دوست دارند را هم دوست بدار"( .صحیح بخاری ،جزء  ،4ص 339ـ صحیح
مسلم ،جزء ،4ص )1882

دبیركل مجمع جهانی اهلبیت(ع) س��پس ب��ه حدیث دیگری از منابع اهل
س��نت اش��اره كرد كه پیامبر(ص) فرمود" :من أحب الحسن والحسین فقد
أحبنی ومن أبغضهما فقد أبغضنی" یعنی" :هر كس حس��ن و حس��ین را
ّ
دوست بدارد مرا دوست داشته است و هر كس با آن دو دشمنی كند با من
دشمنی كرده است"( .سنن ابن ماجه).
اختری س��پس اضافه كرد :لذا با توجه به اینكه دوس��ت داشتن امام حسن
مجتبی(ع) وظیفه دینی و فریضه قرآنی ماس��ت ،برای نش��ان دادن محبت
به این خاندان ،از دوس��ال پیش برآن ش��دیم با هم��كاری بعضی از نهادها
ومؤسسات ،تالشی برای معرفی امام مجتبی(ع) انجام دهیم؛ چون كسی كه
میخواهد شخصی را دوست داشته باشد باید اول او را بشناسد.
رئیس کنگره س��بط النبی(ص) در بیان دلی��ل دوم برگزاری این كنگره هم
گفت :نسبت به تبیین زندگانی امام مجتبی(ع) تالش كمتری صورت گرفته
است وحتی شیعیان و پیروان آن حضرت نیز شناخت كمتری در مورد ایشان
نسبت به برخی از ائمه دیگر دارند .لذا با توجه به ناشناخته بودن ابعاد مختلف
زندگی ایشان تالش داریم كه در این كنگره به این ابعاد بپردازیم.
حجتاالسالم والمسلمین اختری درباره علت انتخاب این زمان هم گفت :در
دو ماه مبارک رمضان گذشته ،جشنهای بزرگی را در مناطق مختلف برگزار
كردیم؛ اما چون والدت آن حضرت در نیمه ماه مبارک رمضان است و در آن
ایام امكان برگزاری یک كنگره جامع ،علمی و بین المللی وجود ندارد تصمیم
گرفتیم كه آن را دراواخر شعبان امسال برگزار كنیم .
رییس كنگره بین المللی س��بط النبی امام حس��ن مجتبی(ع) درباره امور
محتوایی كنگ��ره هم گفت :در فراخوان علمی این كنگره ،از اندیش��مندان
خواس��تیم كه ابعاد سیاس��ی ـ اجتماع��ی ـ اخالقی زندگ��ی آن حضرت را
بررس��ی وارائه نمایند .اندیشمندانی از كشورهای مختلف به این فراخوان ما
لبیك گفتند و ما را همراهی كردند؛ بطوری كه بیش از  100مقاله علمی از
كشورهای مختلف به دبیرخانه رسید.
اخت��ری اضافه كرد :از این مقاالت تاكنون مجموع��اً  67مقاله امتیاز الزم را
كس��ب كرده و پذیرفته ش��دهاند؛  45مقاله به زبان فارس��ی و  22مقاله به
زبانهای دیگر.
رییس ستاد مركزی كنگره سبط النبی االكبر امام حسن مجتبی(ع) درباره
تاریخ برگزاری این همایش بزرگ هم گفت :مراسم افتتاحیه این كنگره صبح
روز یكشنبه اول تیرماه  1393و مراسم اختتامیه عصر روز دوشنبه دوم تیرماه
در سالن اجالس سران برگزار میشود.
اخت��ری برنامه كمیس��یونهای تخصص��ی را هم اعالم ك��رد و گفت :چهار
كمیس��یون علم��ی و یک محفل ادبی در این همایش تش��كیل میش��ود؛
كمیسیون سیره فردی و خانوادگی امام مجتبی(ع) ،كمیسیون بررسی و نقد
شبهات و دیدگاه مستشرقان ،كمیسیون سیره سیاسی ،اجتماعی و مدیریتی
امام مجتبی(ع) ،كمیس��یون سبک زندگی امام مجتبی(ع) و میراث علمی و
فرهنگی ،و محفل شعر.
وی با ذكر اینكه كمیسیونها در مجتمع آدینه تهران تشكیل جلسه خواهند
داد افزود :امیدواریم در این كمیس��یونها بحث و تبادل نظر در عنوانهایی
كه ذكر ش��د و زیرمجموعه های آنها صورت بگیرد و بتوانیم شناخت بهتر
و دید روش��نتری از زندگی امام(ع) برای جامعه و عالقمندان آن حضرت
ارائه كنیم.
رییس كنگره س��بط النبی(ع) زیارت حرم حضرت عبدالعظیم حس��نی(ع)
و مرقد امام راحل(ره) و نیز س��فر میهمانان خارجی به مش��هد مقدس را از
برنامههای حاشیه ای این كنگره اعالم كرد.

دبیركل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با ذكر اینكه برگزاری اینگونه همایشها
مأموریت مجمع و همه نهادهای دینی است ابراز امیدواری كرد كه با مشاركت
خوب اندیش��مندان و عاش��قان آن حضرت گام خوبی برداشته شود؛ گرچه
اقداماتی كه صورت می گیرد نس��بت به ابعاد واقعی ش��خصیت آن حضرت
اندک است.
محمدحسن اختری با درخواست از اصحاب رسانه برای پوشش محتوای این
كنفرانس تصریح كرد :آنچ��ه از آن حضرت برای ما در تاریخ و احادیث نقل
شده تنها گوشهای از زندگی آن امام است؛ زیرا دشمنان ائمه اطهار و بخصوص
معاویه و دودمان معاویه تالش داش��تند كه حقایق را پنهان كنند و نگذارند
م��ردم به ائمه بپیوندند ب��ه حضور آنها بیایند .آنها ه��زاران نفر از اصحاب و
عالقمندان و شیعیان و اصحاب ائمه را به زندان انداختند؛ كشتند؛ و تبعید
كردند تا فضایل آن حضرات ترویج نش��ود .آنان حت��ی افرادی را خریدند تا
روایاتی كه درباره فضلیت و عظمت امامان ما وارد ش��ده است را وارونه جلوه
دهند و روایاتی ش��بیه آنها جعل كنند و به خورد مردم دهند كه بخش��ی از
شبهات موجود ناشی از همین شبهات است و در این همایش به آنها پرداخته
می شود.
وی ادامه داد :امیدوارم همانطور كه رسانهها در جشنواره جایزه بزرگ پیامبر
اعظ��م(ص) به م��ا كمک كردند در این همایش هم عش��ق و مودت خود را
به امام مجتبی(ع) نش��ان دهند و ما را در این امر مقدس علمی و فرهنگی
همراهی كنند.
اختری در پایان از همه كسانی كه بیش از یك سال است برای بسامان كردن
این كنگره تالش می كنند تشكر و برای آنان آرزوی موفقیت كرد.
سخنان رییس كمیته فرهنگی ـ ادبی
سپس رئیس كمیته فرهنگی ـ ادبی كنگره سبط النبی االكبر
امام حسن مجتبی(ع) گزارش كوتاهی از فعالیت این كمیته
بیان كرد و گفت :در ماه مبارك رمضان دو سال گذشته جشن
های بزرگی برگزار شد كه مقدمه این كنگره بود و خوشحالیم
كه امسال توفیق داریم تا این كنگره بزرگ را برگزار كنیم.
«اس��تاد حاج حسین شمس��ایی» با اعالم اینكه حدود  100قطعه شعر به
دبیرخانه ادبی كنگره رس��یده اس��ت افزود :این اشعار در قالب های مختلف
رباعی ،غزل ،قطعه ،قصیده ،مس��مط ،ترجیع بند ،ش��عر نو و  ...به دبیرخانه
شعررسیده است و شرط ما برای پذیرش آنها ،جدید بودن اشعار بوده است.
وی با ذكر اینكه اشعار خارجی نیز به دبیرخانه واصل شده است گفت :شاعرانی
از كشورهای لبنان ،عراق ،افغانستان ،هندوستان ،پاكستان ،تركیه ،سوریه و
تاجیكستان نیز آثار خود را ارسال نموده اند كه شاعران برگزیده آنان برنامه
شعرخوانی خواهند داشت .همچنین شعرایی از اهل سنت نیز اشعاری در مدح
امام حسن سروده اند كه در ایام كنگره قرائت خواهد گردید.
شمس��ایی درباره تركیب هیأت داوران این بخ��ش هم گفت :كمیته داوران
متش��كل از سه تن از ش��اعران آیینی كش��ور آقایان محمد علی مجاهدی
(پروانه) ،س��ید عبداهلل حسینی و علیرضا قزوه هس��تند كه اشعار را داوری
میكنند و به  14نفر از برگزیدگان جوایزی اهدا خواهد شد.
شمسایی اضافه كرد :همچنین  2نفر از شعرای ایرانی و غیرایرانی برگزیده ،در
مراسم افتتاحیه و اختتامیه این كنگره شعر خوانی خواهند نمود.
رئیس كمیته فرهنگی ـ ادبی كنگره سبط النبی درباره برنامههای بخش شعر
در ایام كنگره هم گفت :عالوه بر جلس��ات تخصصی كمیسیونها ،یك شب
شعر نیز از ساعت  18روز اول تیرماه در مجتمع آدینه برگزار خواهد گردید.
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وی با اعالم این مطلب كه تاكنون مجموعه شعر اختصاصی و فاخر برای
امام حسن مجتبی(ع) نداشته ایم ابراز امیدواری كرد كه مجموعه اشعار
این كنگره ـ دیوان کرامت ـ به عنوان اولین دیوان ش��عر مدح و منقبت
آن امام همام منتشر گردد.
مدیرعامل موسسه فرهنگی مذهبی حضرت قاسم بن الحسن(ع) در پایان با
ذكر اینكه این مؤسس��ه هم در برگزاری این كنگره به مجمع كمك میكند
اعالم كرد :بعد از كنگره نیز تالش میكنیم جشنواره فرهنگی هنری با همین
موضوع برگزار كنیم تا قدم كوچكی در شناس��اندن سبط اكبر پیامبر(ص)
برداشته باشیم.
سخنان رییس كمیته بین الملل
سپس رییس كمیته بین الملل كنگره سبط النبی االكبر امام
حس��ن مجتبی(ع) توضیحاتی درباره سخنرانان و میهمانان
خارجی این كنگره ارائه داد و گفت :اندیشمندانی از  33كشور
در این كنگره شركت میكنند.
«حجت االس�لام و المسلمین س��االر» با اعالم اینكه حدود
 50مقاله از خارج از كش��ور به دبیرخانه كنگره ارائه ش��ده اس��ت افزود :با
بررسی مقاالت ،میهمانانی از كشورهای آذربایجان ،آرژانتین ،آمریكا ،استرالیا،
افغانس��تان ،الجزایر ،انگلستان ،اوگاندا ،بلژیك ،بنگالدش ،پاكستان ،تانزانیا،
تایلند ،تركیه ،ژاپن ،س��ریالنكا ،سنگال ،سوریه ،س��ودان ،عراق ،عربستان،
فیلیپی��ن ،كامرون ،كانادا ،كنیا ،كویت ،لبنان ،مراكش ،مصر ،موریس ،نروژ،
هندوس��تان و  ...ب��رای حضور دراین كنگره دعوت ش��ده و حضور خواهند
داشت.
وی با ذكر اینكه عالوه بر مس��لمانان ش��یعه و س��نی ،حتی مسیحیان نیز
در مدح اهل بیت(ع) و امام حس��ن مجتبی(ع) ش��عر سروده و كتاب تألیف
كردهاند اعالم كرد :یكی از برنامه های این كنگره ،تجلیل از زحمات «مرحوم
سلیمان كتّانی» اندیشمند و ادیب مسیحی لبنانی است كه چندین كتاب
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در بیان فضائل اهل بیت(ع) تألیف نموده اس��ت .برادرزاده ایش��ان برای این
مراسم به ایران خواهد آمد.
مع��اون امور بین الملل مجم��ع با ذكر این نكته ك��ه در مقاالت علمی این
همایش ،هم تنوع كشوری و هم تنوع موضوعی زیادی وجود دارد تأكید كرد:
این كنگره تبلیغی نیست؛ بلكه همایشی علمی است و تمام هم و غم مجمع
و نهادهای همكار این بوده است كه بتوانند حق مطلب را ادا كنند و خادمان
سیره حسنی نیز برای خدمت علمی به ایشان ترغیب شوند.
زحمات رییس كمیته اطالع رسانی و تبلیغات
در ط��ول برگزاری این كنفرانس خبری« ،آقای مرتضی
طاهریان» معاون كانونهای فرهنگی هنری مساجد وزارت
ارشاد كه ریاست كمیته اطالع رسانی و تبلیغات كنگره
سبط النبی االكبر امام حسن مجتبی(ع) را بر عهده دارد
و زحمات زیادی در طول بیش از یك سال گذشته برای برگزاری این كنگره
متحمل شده است ،پاسخگو و راهنمای خبرنگاران حاضر در جلسه بود.
نهادهای همكار مجمع
شایان ذكر است دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی ،ستاد نماز جمعه تهران ،صدا و سیمای جمهوری اسالمی،
س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی ،سازمان اوقاف و امور خیریه ،جامع ه
المصطفی(ص) العالمی ه ،بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،دفتر
تبلیغات اس�لامی حوزه علمیه قم ،مؤسسه حضرت قاسم بن الحسن(ع)،
س��ازمان تبلیغات اس�لامی ،معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری
تهران ،س��ازمان اطالعات و تحقیقات اس�لامی ،مركز رس��یدگی به امور
مس��اجد و مؤسسه فرهنگی هنری ابناء الرس��ول(ص) از همكاران مجمع
جهان��ی اهل بیت(ع) در برگزاری كنگره س��بط النبی االكبر امام حس��ن
مجتبی(ع) هستند.

کنگره از نگاه مسؤوالن

به کوشش :احمد محبوبی

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

امام حسن(ع) معارف امام مجتبی(ع)
نقش تعیین کنندهای در تاریخ اسالم را باید در دو سطح علمی و عمومی
داشت ترویجکنیم

دبیر اجرایی کنگره بین المللی سبط النبی(ع) اظهار داشت :به خاطر اینکه
دنیای اسالم ،دانشمندان و اندیشمندان شناخت بیشتری راجع به حضرت
داشته باشند این کنگره تشکیل شد .کنگره سبط النبی(ص) واقعا علمی است
و الحمدهلل مورد استقبال اندیشمندان ،نویسندگان و علما قرار گرفته است.

«حجت االسالم سید یداهلل شیرمردی» در گفتگو با خبرنگار ابنا اظهار داشت:
حجت االسالم و المسلمین اختری دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت(ع) به این
جمع بندی رسیدند که امام حسن(ع) خیلی مظلوم است و یکی از مظلومیتهای
ایشان ناشناخته ماندن سیره ،زندگی و ابعاد شخصیتی ایشان است.
وی ادامه داد :امام حس��ن(ع) ده س��ال امام بودند .حدود  23سال در دوران
امامت پدرشان زندگی کردند و در جنگهای فتح افریقا ،فتح ایران و در جنگ
صفین و جمل جزء سرداران بودند و نقش تعیین کننده داشتند و پایه پیروزی
جنگ جمل بودند .در دوران جد بزرگوارشان حدود یک دهه عمر کردند .از
طرف دیگر ایشان با بزرگترین طاغوت عصر یعنی معاویه درگیر بودند و با همه
اینها ابعاد ناشناخته ای از ایشان وجود دارد.
مسئول ستاد نماز جمعه تهران با بیان اینکه مردم و حتی علما و نخبگان اطالعات
کمی از ایشان دارند افزود :پیامبر(ع) در مورد امام حسن(ع) فرمودند «اگر عقل و
خرد به صورت انسانی مجسم میگشت آن انسان حسن بن علی بود» به خاطر
اینکه دنیای اسالم ،دانشمندان و اندیشمندان شناخت بیشتری راجع به حضرت
داشته باشند این کنگره تشکیل شد .کنگره سبط النبی(ص) واقعا علمی است و
الحمدهلل مورد استقبال اندیشمندان ،نویسندگان و علما قرار گرفته است.
رئیس س��تاد نماز جمعه تهران در مورد زمینه همکاری این ستاد با کنگره
گفت :ستاد نماز جمعه تهران به عنوان یکی از دستگاههای اصلی به صورت
فعال در همه بخشها با کنگره سبط النبی(ص) همکاری میکند .ستاد نماز
جمعه در گذشته مسابقاتی راجع به امام حسن(ع) برگزار کرد و در نماز جمعه
شهرهای مشهد ،قم ،اصفهان ،شیراز و دیگر شهرها چندین هزار جلد کتاب
توزیع کرد.
ش��یرمردی در پایان خاطر نش��ان کرد :کار ما با کنگره تمام میشود ولی با
اهلبی��ت(ع) تم��ام نمیش��ود و فعالیتها در مورد معرفی ش��خصیت امام
حسن(ع) ادامه می یابد.

عضو ستاد مرکزی کنگره بین المللی سبط النبی(ع) :یکی از دستاوردهای
مهم این گنگره این بود که با استفاده از اشعار برگزيده جشنواره ،دیوان
شعری درباره امام مجتبی(ع) نيز تدوین و به جامعه شاعران و مادحان و
عاشقان اهل بیت(ع) اهداء گردید.

قائم مقام کنگره بینالمللی س��بط النبی االکبر امام حسن مجتبي(ع) ابراز
امیدواری کرد که این جش��نواره سرآغاز یک جریان بالنده در خصوص امام
حس��ن(ع) باش��د و گفت :ما به دنب��ال این بودیم که توجه ب��ه معارف امام
مجتبی(ع) در دو سطح علمي و عمومي صورت گیرد و گذشته از محورهاي
علمي كه در ایام کنگره مطرح خواهد گرديد ،برنامه هاي هنري ،فرهنگي و
آموزشی نيز در قالب جشنواره سبط النبي(ع) به اجرا در آید.
«حجتاالسالم سید محمدباقر علمالهدی» با اشاره به برگزاري مسابقات شعر
و ادب ،وبالگ نويسي و كتابخواني گفت :همه این نوع برنامه های فرهنگی ،از
جمله کارهایی بود که می خواستیم تحت عنوان " جشنواره فرهنگی هنری
سبط النبي(ع)" اجرا کنیم؛ ولی برخی از آنها مانند مسابقه شعر و ادب و نیز
کتابخوانی برگزار شد و برخی دیگر باید برای دوره های بعدی پیگیری شود.
قائم مقام کنگره سبط النبی(ع) با بیان اینکه تاکنون دیوان شعری به شكل
اختصاصي درباره امام حس��ن مجتبی(ع) منتشر نش��ده است تصریح کرد:
یکی از دستاوردهای مهم این گنگره این بود که با استفاده از اشعار برگزيده
جشنواره ،دیوان شعری درباره امام مجتبی(ع) نيز تدوین و به جامعه شاعران
و مادحان و عاشقان اهل بیت(ع) اهداء گردید.
علم الهدی درباره بخش کتابخوانی گفت :مس��ابقه کتابخوانی از جلد چهارم
مجموعه ارزشمند پيشوايان هدايت فراخوان شد .اين مجموعه به همت مجمع
جهاني اهل بيت(ع) و به زبان فارسي ،عربي ،انگليسي ،تركي استانبولي ،مااليو
و  ...منتشر شده است و جلد چهارم آن مخصوص سيره امام حسن مجتبی(ع)
است.
رییس حوزه علمیه قاسم بن الحس��ن(ع) درباره همکاران کنگره هم گفت:
این جشنواره با مشارکت ارزشمند "مجمع جهانی اهل بیت(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 ديگر از دستگاههاي فرهنگي كشور
برگزار میشود.
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رییس کمیته بین امللل کنگره بین املللی سبط النبی(ع) :رییس کمیته اجرایی کنگره بین املللی سبط النبی(ع):

ابعاد اجتامعی و فرهنگی برای اولین بار در جمهوری اسالمی،
حیات امام مجتبی(ع) کنگره علمی با این حجم برای امام
ناشناخته مانده است مجتبی(ع) برگزار می شود

رییس کمیته بین الملل کنگره بین المللی سبط النبی االکبر امام حسن
مجتبی(ع) در بیان اهداف برپایی این کنگره گفت :در این همایش بزرگ
ابعاد اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی حیات امام حسن مجتبی(ع) مورد بررسی
قرار خواهد گرفت.

«حجتاالسالم والمسلمین محمد ساالر» با اعالم اینکه بیش از یکصد مقاله
ط النبی(ص) خبر داد و گفت :مقاالت برگزیده بخش
به کنگره بینالمللی سب 
بینالملل همایش نیز به فارسی ترجمه خواهد شد.
مع��اون امور بینالملل مجمع جهانی اهل بیت(ع) ضمن بیان این مطلب به
خبرگزاری فارس گفت :از مهمترین اهداف برپایی این کنگره بررس��ی ابعاد
اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی حیات امام حسن مجتبی(ع) است که متأسفانه
ناشناخته مانده است.
وی ادامه داد :برپایی این کنگره عرض ارادتی به پیغمبر اکرم در زمینه معرفی
شخصیت امام حسن مجتبی(ع) به جامعه جهانی و تبیین اندیشهها و افکار
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
تربیتی و الگویی زندگی امام حسن(ع) و نیز اوضاع زمانه ایشان را نشان دهد.
رئیس کمیته بینالملل کنگره سبطالنبی(ع) اضافه کرد :خود مبحث صلح
امام حسن (ع) یکی از مسائل حساسی است که باید روشن شود زیرا از اهداف
اصلی امام حسن(ع) برای انعقاد صلح ،افشا کردن ماهیت نیرنگهای معاویه و
حکومت جاهلیش و همین طور تقویت روح ایمان و تقوا در بین مردم بود که
البته با انعقاد این صلح نامه تحمیلی ،ارکان حکومت معاویه لرزید.
وی درب��اره مقاالت واصله به بخش بین الملل دبیرخانه هم اظهار داش��ت:
مقاالت خارجی دریافت ش��ده ازکشورهای استرالیا ،لبنان ،اوگاندا ،آرژانتین،
ایرلند ،عراق ،پاکس��تان ،هندوستان ،ترکیه و  ...به زبانهای عربی ،انگلیسی،
فرانسه ،اردو و  ...بوده است که در دست بررسی قرار دارد.
ت االس�لام س��االر با تأکید بر اینکه بسیاری از این مقاالت قابل ترجمه
حج 
اس��ت ،توضیح داد :به مناس��بت برگزاری این کنگره ،کتابنامهای نیز شامل
فهرس��ت کتب و پژوهشهای مرتبط با امام حس��ن مجتبی (ع) در داخل و
خارج از کشور تهیه و منتشر شده است.
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رییس کمیته اجرایی کنگره سبط النبی االکبر امام حسن مجتبی(ع) گفت :از
آنجا که تاکنون کنگرهای علمی برای تبیین شخصیت امام حسن مجتبی(ع)
برگزار نشده است ،مجمع جهانی اهل بیت(ع) با همکاری تعدادی از
ارگانهای دیگر برای برگزاری کنگره سبط النبی(ص) اقدام نمود.

«مهندس محمدرضا نظام دوس��ت» ادامه داد :خوشبختانه پس از مدتها
تالش در این زمینه ،موفق شدیم یک همایش بین المللی علمی ـ پژوهشی
در رابطه با ابعاد مختلف زندگانی حضرت امام مجتبی(ع) را ساماندهی کنیم
و برای اولین بار در جمهوری اس�لامی با این بُعد و با این هدف این همایش
برگزار خواهد شد.
معاون ام��ور اجرایی مجمع جهانی اهل بیت(ع) درباره ش��خصیت صاحب
این کنگره نیز اظهار داش��ت :ما اهمی��ت و جایگاه رفیع و بی مانند حضرت
امام حس��ن مجتبی(ع) را نمی توانی��م درک کنیم؛ بلکه معصوم ،معصوم را
میشناسد و می تواند معرفی کند.
نظام دوست اضافه کرد :حدیث پر معنایی از پیامبر اکرم(ص) وجود دارد که
فرمودند« :اگر عقل و خرد به صورت انسانی مجسم میگشت آن انسان حسن
بن علی بود» .توجه به این معنای بسیار بلند و رفیع ،ما را به تبیین شخصیت
آن امام همام میرساند.
وی درب��اره برنامههای کنگره هم گفت :کنگره در "س��الن اجالس س��ران
کشورهای اسالمی" و "مجتمع آدینه" تهران برگزار می شود .صبح روز اول
مراسم افتتاحیه و عصر روز دوم مراسم اختتامیه در سالن سران برگزار خواهد
شد .کمیسیونهای چهارگانه علمی و محفل ادبی نیز عصر روز اول و صبح
روز دوم در مجتمع آدینه برگزار خواهد گردید.
نظام دوست ادامه داد :میهمانان در طول چند روز اقامت خود در تهران ،به زیارت
مرقد حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و امام راحل(ره) نیز خواهند رفت و حسن
ختام کنگره ،زیارت حرم مطهر امام رضا(ع) در مشهد مقدس خواهد بود.
مع��اون امور اجرایی مجمع جهانی اهل بی��ت(ع) افزود :این کنگره ،فرصتی
اس��ت تا اندیشمندان خارجی با شخصیتهای سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی
و علمی جمهوری اس�لامی ایران تبادل نظر داشته باشند و امیدواریم که از
سرچشمه فیض برکات امام حسن مجتبی(ع) ـ که به کریم اهل بیت معروف
هستند ـ استفاده مطلوبی کنند و با تبادل اندیشه ای که میشود ،دست پر
به کشورشان برگردند.

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

در مورد امام حسن(ع) دیوان کرامت حاوی آثارشعرای بزرگ
کارهای علمی کمرتی درباره امام مجتبی(ع)
انجام شده است منترشمیشود

رییس کمیته علمی کنگره سبط النبی االکبر امام حسن مجتبی(ع) گفت:
 110مقاله به دبیرخانه کنگره بین المللی سبط النبی(ص) ارسال شده است.
 67مقاله توسط اعضای کمیته علمی مورد تایید قرار گرفت و تعدادی از این
مقاالت برای ارائه در کنگره به تصویب رسید.

«حجت االس�لام و المسلمین نجف لک زایی» در بیان گزارشی از برگزاری
ای��ن کنگره گفت :مجمع جهانی اهل بیت(ع) ب��ا همکاری برخی از نهادها،
دو س��ال اس��ت که برای برگزاری کنگره بین المللی سبط النبی امام حسن
مجتبی(ع) برنامه ریزی میکند.
وی اف��زود :یکی از بخشهای اصلی کنگره ،امور علمی آن اس��ت که پس از
فراخوان مقاله ،بیش از  110عنوان به دبیرخانه علمی کنگره واصل شد و از
بین این مقاالت 67 ،مقاله توسط اعضای کمیته علمی مورد تایید قرار گرفت
و تعدادی از این مقاالت برای ارائه در کنگره به تصویب رس��یده است و سه
کتاب در رابطه با موضوعات و محورهای این کنگره تدوین شده که در کنگره
از آنها رونمایی خواهد شد.
معاون فرهنگ��ی مجمع جهانی اهل بیت(ع) درب��اره اهداف برگزای کنگره
بینالمللی س��بط النبی(ص) اظهار داش��ت :تا کنون در مورد امام حسن(ع)
کارهای علمی کمتری انجام ش��ده است به همین خاطر برگزاری کنگره در
مورد امام حسن(ع) را در اولویت قرار دادیم .لکزایی درباره مقاالت خارجی
هم گفت :از  15کش��ور به کنگره بین المللی س��بط النبی(ص) آثار علمی
رس��یده است و از نویس��ندگان این مقاالت در برگزاری این همایش دعوت
خواهد شد.
وی ادامه داد :کنگره بین المللی س��بط النبی(ص) در روز اول و دوم تیرماه
امسال در سالن اجالس سران کشورهای اسالمی برگزار و از  7جلد مجموعه
آثار این کنگره رونمایی خواهد شد.
حجت االس�لام لک زایی در پایان گفت :این کنگره اولین کنگره درباره امام
مجتبی(ع) است که به صورت بین المللی برگزار میشود.

دیوان کرامت حاوی آثارشعرای بزرگ درباره امام مجتبی(ع) منتشر میشود

«حسین شمسایی» مدیرعامل موسسه فرهنگی ـ مذهبی حضرت قاسم بن
الحسن(ع) در مورد زمینه همکاری با کنگره بین المللی سبط النبی(ع) اظهار
داش��ت :سه سال پیش با مجمع جهانی اهل بیت(ع) و با همکاری نهادهای
مختلف جشنواره میالد امام حسن مجتبی(ع) را در نیمه رمضان در مسجد
جامع حضرت قاسم بن الحسن(ع) و مساجد دیگر برگزار کردیم.
وی افزود :به دنبال برگزاری این جش��نها در داخل کش��ور بنا شد که یک
حرکت بین المللی صورت بگیرد؛ لذا کارهای مقدماتی برگزاری همایش بین
المللی سبط النبی االکبر امام حسن مجتبی(ع) از یک سال پیش انجام شد
و اکنون کارها به نتایج خوبی رسیده است و در اول و دوم تیر ماه امسال این
همایش با شرکت دانش��مندان کشورهای مختلف اسالمی و غیر اسالمی و
دانشمندان و شعرای ایرانی و غیر ایرانی برگزار خواهد شد.
شمس��ایی خاطر نشان کرد 5 :کمیسیون خواهیم داشت و اینجانب مسئول
کمیسیون شعر و آثار منظوم هستم که اشعاری از داخل و خارج از کشور در
ارتباط با امام حسن مجتبی(ع) به ما رسیده است.
وی ادامه داد :عالوه بر جلسه ای که در اول و دوم تیرماه برگزار می شود شب
شعر ویژه ای در مورد امام حسن مجتبی(ع) عصر روز اول کنگره در ساعت
 18بعد از ظهر با حضور همه ش��عرایی که اشعارشان از سوی کمیته داوران
کنگره پذیرفته شده و اشعار شعرای دیگری که کارهای برجسته ای دارند در
مجتمع آدینه تهران برگزار خواهد شد.
وی در مورد آثار رس��یده به این کنگره افزود :حدود  150ش��عر از داخل و
خارج به دبیرخانه واصل ش��ده اس��ت که بیش از  70شعر امتیاز گرفته اند،
آثار برگزیده کنگره به همراه شعرهای برجسته از شعرهای دیگر تا نیمه ماه
مبارک رمضان در مجموعهای تحت عنوان دیوان کرامت به صورت فاخر به
چاپ میرسد.
حسین شمسایی تأکید کرد :مجمع جهانی اهل بیت(ع) همیشه پیش قدم
اینگونه حرکت های بزرگ فرهنگی در جهت احیای تشیع راستین و شناخت
هرچه بیشتر امامان معصوم است.
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مدیرکل پژوهش مجمع جهانی اهل بیت(ع) :

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

مدیرکل پژوهش مجمع جهانی اهل بیت(ع) درباره
برگزاری کنگره بین المللی سبط النبی(ص) اظهار داشت:
اهل بیت(ع) مشعل های نورانی هدایت هستند و تکامل
بشر جهت رسیدن به کمال آرمانی الهی و ابدی بزرگترین
هدفی است که اهل بیت(ع) دنبال میکردند.

«حجت االس�لام و المسلمین سید منذر حکیم» در گفتگو با خبرنگار ابنا
ادامه داد :پر واضح است که شیطان و شیطان صفتان در طول تاریخ از چنین
اهدافی به هراس افتادند و سعی و تالش داشتند که اهل بیت(ع) به حاشیه
رانده ش��وند و یا این الگوهای تمام عیار را خنثی کنند و این به عنوان یک
سیاست برای شیطان صفتان بوده و خواهد بود.
َ
ْ
للُهّ
َ
ّ
وی تاکید کرد :اهل بیت (علیهم السالم) انوار الهی هستند « َو يَأبَى ا إِال أن
ُور ُه» خداوند نور خود را همیشه در بهترین شکل متجلی میکند و اهل
يُت َِّم ن َ
بیت(ع) که به حقیقت نور الهی متصل شدهاند .لذا ما باید چهره الهی تابناک
آنان را به بشریت نشان بدهیم تا بر انسانها این نور الهی بتابد.
مدی��رکل پژوهش مجمع جهان��ی اهل بیت(ع) در مورد ض��رورت برگزاری
کنگره بین المللی س��بط النبی(ص) گفت :با توجه به اشعه تابناک حضرت
اباعبداهلل(ع) در طول تاریخ ،به طور طبیعی شخصیت نورانی امام حسن علیه
السالم کمتر مورد توجه واقع شده است و یک نوع مظلومیت برای امام حسن
مجتبی(ع) در طول تاریخ رخ داده که باید اندیش��مندان ،عالمان و اهل قلم
برای برطرف نمودن این مظلومیت اقدام کنند و جایگاه امام حسن مجتبی
علیه السالم را به جایگاه منطقی و صحیح در تاریخ برگردانند .به این خاطر
مجمع جهانی اهل بیت(ع) با تالشی وافر ،حساب شده و علمی سعی کرد تا
کنگره بین المللی در این زمینه برگزار کند .ضمن اینکه این کار جزء اهداف
و وظایف ذاتی مجمع جهانی اهل بیت(ع) می باشد.
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وی در تش��ریح برنامههای تخصصی این کنگره یادآور ش��د :بعد از ظهر اول
تیر ماه مقاالت در چهار کمسیون ارائه خواهد شد؛ کمسیون اول به نام سیره
فردی و خانوادگی امام حسن مجتبی(ع) به ریاست «دکتر صادق آئینه وند»،
کمسیون دوم به نام نقد و بررسی شبهات در مورد امام حسن(ع) به ریاست
«آیت اهلل حسینی جاللی» ،کمسیون سوم به نام سیره سیاسی ـ اجتماعی
و مدیریتی امام حسن مجتبی(ع) به ریاست «آیت اهلل محمد هادی غروی»
و کمیس��یون چهارم به نام س��بک زندگی امام حسن علیه السالم به عهده
اینجانب است.
سید منذر حکیم ادامه داد :مقاالت متعددی به زبان های مختلف به دبیرخانه
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 کمسیونها ارائه شده و مورد نقد قرار میگیرند.
وی در مورد کیفیت مقاالت ارائه ش��ده نیز اظهار داش��ت :مقاالت از لحاظ
کمیت و کیفیت در س��طح قابل قبولی هستند و در چهار جلد کتاب چاپ
خواهند شد.
مدیرکل پژوهش مجمع جهانی اهل بیت(ع) تاکید کرد :برگزاری کنگره بین
المللی سبط النبی(ص) نقطه شروعی خوبی برای معرفی امام حسن(ع) است
و امیدوارم مؤسس��ات و مراکز علمی دس��ت به دست هم دهند و آن چهره
واقعی امام حس��ن(ع) که پیامبر(ص) در شأن ایش��ان فرمودند «الحسن و
الحسین امامان قاما او قعدا» را خوب ارائه کنند.
وی در پایان گفت :انقالب حسینی را امام حسن مجتبی(ع) پایه گذاری کرد
و سهم بسیار بزرگی در موفقیت انقالب امام حسین(ع) داشت و خیلی ها از
این نقش غافل هستند .امیدواریم بتوانیم با برگزاری کنگره بین المللی سبط
النبی(ص) شخصیت امام حسن(ع) را برای بشریت معرفی کنیم.

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

خربگزاری ابنا واکاوی علمی مباحثی
بازوی رسانهای توامنندی برای همچون مذاکره و نرمش قهرمانانه،
هامیشهای مجمع است از مزایای این کنگره است

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

«حجت االسالم سید علیرضا حس��ینی عارف» گفت :اطالع رسانی درباره
این کنگره از راههای گوناگون انجام شد؛ از جمله سایت اختصاصی کنگره با
آدرس  ، www.sebtonnabi.comخبرگزاری های کش��ور (بویژه ابنا و
شبستان) ،جراید ،پیامک انبوه ،بنرهای شهری و ارسال فراخوان.
وی درباره همکاری صدا و سیما هم گفت :در جلسه مشترک مدیران ارشد
ط النبی(ع)
سازمان صدا و سیما با اعضای ستاد اجرایی کنگره بینالمللی سب 
که در حوزه ریاست رسانه ملی برگزار شد ،این سازمان برای همکاری گسترده
با کنگره اعالم آمادگی کرد.
مدیرکل فناوری اطالعات مجمع با اشاره به ضعف محتوایی آرشیو سیما
درباره امام حسن مجتبی(ع) گفت :در این جلسه که مدیرکل حوزه ریاست
سازمان صدا وسیما ،جانش��ین معاونت صدا و مدیران شبکههای قرآن و
معارف ،الکوثر و خبر س��یما حضور داش��تند آقایان اذعان کردند که این
کنگره فرصت بسیار ارزشمندی است تا برنامههایی تولید یا ضبط شود و
در مناسبتهای مربوط به آن امام همام(ع) موجب آشنایی آحاد مردم با
اهل بیت عصمت و طهارت(ع) گردد.
مدیرعامل خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ درباره اقدامات این خبرگزاری در
رابطه با کنگره هم گفت :اطالعرسانی و تولید خبر خبرگزاری ابنا درباره كنگره
بين المللي س��بط النبي امام حسن مجتبي عليهما السالم از اولين نشست
خبری آن در روز دوشنبه  9مرداد  1391اغاز شد و از آن روز تا امروز دهها
خبر ،مصاحبه ،ویدئو و عکس در این زمینه تولید و منتشر کرده است .البته
خبرگزاری ابنا فقط به نشر الکرونیک بسنده نکرد؛ بلکه دو ویژه نامه مکتوب
نیز در قالب ماهنامه گنجینه مجمع منتشر نمود.
حسینی عارف پوشش کامل اخبار همایش های مجمع جهانی اهل بیت(ع)
را وظیفه ذاتی خبرگزاری متبوع خود برشمرد و تصریح کرد :خبرگزاری ابنا
با  20زبان ،بازوی رسانهای توانمندی برای همایشهای مجمع است .مث ً
ال در
جریان جش��نواره جایزه بزرگ پیامبر اعظم(ص) بیش از  150خبر ،گزارش،
مصاحبه ،گزارش تصویری و ویدئو فقط در زبان فارسی ابنا تولید و منتشر شد.

مسؤول دیرخانه اجرایی کنگره بین المللی سبط النبی االکبر امام حسن
مجتبی(ع) گفت :با توجه به اینکه این روزها مباحثي همچون مذاكره ،نرمش
قهرمانانه ،قدرت نرم ،ديپلماسي و سياست خارجي در جهان اسالم مورد
توجه قرار گرفته است ،برگزاری این همایش فرصتی برای تحلیل علمی
این مسائل است.

«حسین مهدوی منش» با تأکید بر اینکه هر كدام از معصومين که در زمان
امام حسن(ع) قرار داشتند ،ممكن نبود كاري جز اقدام منطقي ایشان انجام
دهن��د افزود :تنها مقتضاي مديريت آن ش��رايط بحراني ،صلح بود كه بنا بر
تعبير مقام معظم رهبري عنوان پرش��كوه ترين نرمش قهرمانانه تاريخ را به
خود گرفته است.
وی اضافه کرد :آنچه از پژوهشگران و صاحبنظران جامعه اسالمي انتظار مي رود
آن است كه با توجه به شرايط روز ،براي رشد قدرت دين جهاني اسالم و نظام
اسالمي در مقابل حركت ها ،اقدامات قدرت ها و استكبار جهاني به تحليل تاريخ
پرداخته و نقشه راه و دستور العمل هاي عبرت آموز و مبارزه گرايانه در برابر
آن ها را پيشنهاد كنند؛ بویژه آنکه در اين ايام مباحثي همچون مذاكره ،نرمش
قهرمانانه ،قدرت نرم ،ديپلماسي و سياست خارجي از سوي كشورهاي جهان
اسالم ،اهميت بررسي و واكاوي جوانب و ابعاد موضوع مذاكره ،تعامل ،توافق و
صلح در مقابل قطع روابط و جنگ را دو چندان نموده است.
مهدوی منش با اش��اره به مباحث مطرح ش��ده در كنگره بين المللي سبط
النب��ي(ع) تصریح ک��رد :این کنگره به عنوان بس��تري جهت معرفي عميق
فرهنگ گفتاري و رفتاري آن حضرت و ايدهپردازي نظريه اس�لامي مذاكره
و صلح ،از كليه محققان داخل و خارج از كش��ور براي معرفي امام حسن(ع)
و س��يره زندگي ايشان به جامعه جهاني دعوت به عمل آورد که با استقبال
پژوهشگران و مشاركت جمعي از نهادها روبرو شد.
وی به روند تش��کیل س��تاد کنگره هم پرداخت و گفت :ستادي متشكل از
معاونين مجمع و نمايندگان مؤسس��ات و نهادهاي همکار در س��ال 1391
تشكيل گرديد كه از اولين آثار آن ،برگزاري جشن بزرگ میالد در نیمه ماه
مبارک رمضان  1391در مس��جد جامع قاسم بن الحسن(ع) و جشنوارهاي
با همين عنوان در نيمه ماه مبارك رمضان س��ال  1392در آس��تان مقدس
حضرت عبدالعظيم حس��ني(ع) ،امامزاده صالح(ع) ،مؤسسه فرهنگي هنري
قاسم بن الحسن(ع) و  ...بود .همان ستاد اکنون کنگره را برگزار میکند.
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رییس کمیته تبلیغات و اطالع رسانی کنگره :دبیر کمیته علمی کنگره:

منایندگان رسانهها برای معرفی معرفی جامع شخصیت
کنگره بیناملللی سبط النبی(ص) امام حسن مجتبی(ع) از اهداف
فعال شدند برگزاری کنگره است

رییس کمیته تبلیغات و اطالع رسانی کنگره سبط النبی االکبر امام حسن
مجتبي(ع) از فعال شدن كليه كانونهاي استاني و شهرستاني مساجد در
زمينه "کنگره و جشنواره بینالمللی سبط النبی امام حسن مجتبي(ع)" خبر
داد.

«مرتضی طاهریان» به همكاري دبیرخانههای استانی كانونها در برگزاری
کنگره بینالمللی س��بط النبی(ع) در رش��تههای مقاله ،شعر ،کتابخوانی و
وبالگنویسی اشاره كرد و گفت :در هر استان حداقل یک کانون با نام سبط
النبی(ع) ايجاد شد و همکاری جدی دبیرخانههای استانی در برگزاری کنگره
سبط النبی(ع) از طریق توزیع فراخوان و اطالعرسانی شایسته در بین اعضای
کانونها و ائمه محترم جماعات سراسر کشور صورت گرفت.
معاون فرهنگی و هنری س��تاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مس��اجد
وزارت ارش��اد افزود :فعالسازی نش��ریات تجربی برای تولید محتوا و انتشار
مطالب مرتبط با سیره امام حسن(ع) يكي از فعاليتهاي اين كانونها بود.
رییس کمیته تبلیغات و اطالعرس��انی کنگره بینالمللی سبط النبی(ع) با
اشاره به برگزاری جلسات متعدد با حضور نمایندگان رسانهها برای تبلیغ و
معرفی این کنگره گفت :کنگره بینالمللی سبط النبی(ص) اخبار و جدیدترین
تحوالت خود را در قالب س��تاد خبری و نیز بارگذاری مطالب روی س��ایت
رسمی کنگره به سمع و نظر مخاطبان رساند .همچنین پوسترهای کنگره
به سه زبان برای آشنایی مردم با کنگره بینالمللی سبط النبی منتشر شد.
طاهریان با اش��اره به ارسال نشریه دیواری «بحر کرم» و برگزاری مسابقه از
محتواي آن که به همت دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان
قم و به صورت کش��وری صورت گرفته اس��ت ادامه داد :از زمان اعالم وجود
کنگره و تأسیس دبیرخانه ،بيش از  1000مسابقه به شكل خودجوش از طرف
خود مساجد و كانونها در عيد مبارك نیمه رمضان برگزار شد.
وی همچنین طی پیشنهادی خواستار بهره مندی بیشتر از ظرفیت مساجد
کشور پس از کنگره بین المللی سبط النبی(ع) شد و افزود :امیدواریم پس از
برگزاری کنگره س��بط النبی نیز در ایام جشن والدت امام حسن مجتبی(ع)
برنامههای گس��تردهای در مساجد سراسر کش��ور برگزار کنیم؛ زیرا بيش از
 13000كانون در كل كشور فعال هستند و پيشبيني ميشود كه در شب و
روز والدت امام حسن مجتبی(ع)  8000مراسم در سطح کانونها برگزارشود.
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دبیر کمیته علمی کنگره بین المللی سبط النبی(ع) درباره برگزاری این 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.

«حجت االس�لام عباس جعفری فراهانی» افزود :بسترسازی مناسب برای
هویت شناسی دینی بر اساس نگرش اهل بیت(ع) ،معرفی جامع شخصیت
امام حسن مجتبی(ع) و تبیین نظریه صلح و مدیریت بحران در اندیشه امام
حسن مجتبی(ع) از اهداف دیگر برگزاری این کنگره است.
وی ک��ه با خبرنگار ابنا گفتگو می کرد در مورد تاریخچه ش��کل گیری این
کنگره اظهار داشت :چند سال قبل ،مجمع جهانی اهل بیت(ع) با همکاری
مؤسسه حضرت قاسم بن الحسن و حوزه علمیه قاسم بن الحسن در تهران،
جشنواره ای به عنوان جشنواره امام حسن مجتبی(ع) برگزار کرد .بعد از آن،
به دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) پیشنهاد شد که همایشی بین المللی
به نام امام حسن مجتبی(ع) برگزار شود که مجمع هم پذیرفت و مسئولیت
اصلی برگزاری همایش بر عهده مجمع جهانی اهل بیت(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 ایمیل ،از
طریق س��ایت های دیگر و با ارس��ال نامه به مراکز علمی و فرهنگی داخل و
خارج کشور اعالم شد .این فراخوان به نمایندگان مجمع و در سراسر دنیا نیز
اطالع رسانی شد.
وی با بیان اینکه کمیته علمی کنگره از اس��اتید حوزه و دانشگاه که مسلط
به تاریخ اس�لام و به ویژه تاریخ تش��یع و اهل بیت(ع) تشکیل شده است به
برگزاری نمایش��گاهی از کتابها ،پایاننامهها ،مقاالت و نرم افزارهایی که در
مورد امام حس��ن(ع) منتشر شده است اشاره کرد و افزود :عالوه بر تدوین و
چاپ مجموعه مقاالت فارس��ی و عربی در چهار جلد ،س��ه کتاب با عناوین
«بالغهًْ االمام الحسن(ع)»« ،عصر اإلمام الحسن(ع)؛ اجتماعیاً و سیاسیاً» و
«صلح الحس��ن(ع) و ثورهًْ الحسین(ع)» با اصالحات ،تکمیل و ویرایش نیز
تجدید چاپ خواهند شد.

عضو ستاد مرکزی کنگره بین املللی سبط النبی(ع) :رییس مؤسسه اطالعات و تحقیقات اسالمی:

مدیریت راهربدی برگزاری کنگره بین املللی سبط
امام حسن(ع) اسالم النبی(ع) از سوی مجمع ،کار بسیار
را نجات داد ارزشمندی است

عضو ستاد مرکزی کنگره سبط النبی االکبر امام حسن مجتبی(ع) گفت :امام
حسن(ع) شخصیت بزرگی در تاریخ اسالم است و مدیریت راهبردی ایشان
در جریان صلح بود که با الهام الهی ،باعث احیاء و زنده شدن اسالم گردید.

«دکتر عبدالرضا راشد» افزود :با وجود نقش عظیمی که امام حسن(ع) ایفا
نمود ،ایشان نسبت به سایر ائمه(ع) مقداری غریب است و کارهای علمی و
بزرگداش��تهایی که در مورد س��ایر ائمه(ع) صورت گرفته بود درباره ایشان
انجام نشده است.
وی با اشاره به اینکه برگزاری همایش های علمی ـ فرهنگی ـ هنری در مورد
ائمه(ع) از وظایف ذاتی مجمع جهانی اهل بیت(ع) است گفت :بنابراین از دو
س��ال پیش ،برگزاری کنگرهای در مورد امام حسن(ع) را مد نظر قرار دادیم.
در سال های گذشته برنامه هایی مقدماتی ـ مانند جشن های نیمه رمضان و
ایجاد نمایشگاه کتاب ـ را با همکاری مؤسسه فرهنگی مذهبی حضرت قاسم
بن الحسن(ع) را برگزار کردیم و کم کم زمینه برای برگزاری یک کنگره بزرگ
درباره امام حسن(ع) آماده شد.
راشد درباره دستاوردهای دیگر این کنگره نیز تصریح کرد :در جلسه ای که در
رسانه ملی داشتیم برادران صدا و سیما 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 .امیداوریم
با این کنگره محتوای خوبی جمع شود تا مورد استفاده عموم بینندگان صدا
و سیما ـ چه شبکه های برون مرزی و چه شبکه های داخلی ـ قرار بگیرد.
مدیرکل اروپا و آمریکای مجمع جهانی اهل بیت(ع) درباره مشارکت خارجی
در کنگره هم گفت :بیش از  50نفر از اندیشمندان جهان اسالم را از  33کشور
دع��وت کرده ایم ک��ه در این کنگره به طرح مباحث علمی خواهد پرداخت.
ضمن اینکه معاونت امور بین الملل مجمع در نظر دارد در کشورهای دیگر
نیز در مورد شخصیت امام حسن مجتبی(ع) و پرداختن به شخصیت ایشان
برنامه هایی برگزار کند.
وی در پایان گفت :این کنگره به لحاظ علمی س��طح باالیی خواهد داشت و
با حضور شخصیت های تأثیرگذار داخلی و خارجی در حوزه فرهنگ و دین،
امیداورم برنامه ای در شأن حضرت امام حسن مجتبی(ع) تنظیم و ارائه شود،
و نیز جریان فکری جدیدی برای معرفی شخصیت آن امام همام(ع) در جهان
اسالم ایجاد شود و استمرار یابد.

مدیر مؤسسه اطالعات و تحقیقات اسالمی اظهار داشت :این مؤسسه
محتوای علمی مقاالت انگلیسی را ارزیابی میکند و مدعوینی که از
آمریکای شمالی ،کانادا و اروپا تشریف میآورند را برای ارائه مقاالت
معرفی کنیم تا در کنفرانس نقش موثری داشته باشند.

«دکتر س��ید مصطفی صفوی همامی» در گفتگ��و با خبرنگار ابنا در
مورد همکاری مؤسسه متبوعش با کنگره بین المللی سبط النبی(ع)
اظهار داش��ت :ما محتوای علمی مقاالت به زبان انگلیس��ی را ارزیابی
می کنیم و مهمانان و مدعوینی که از آمریکای ش��مالی ،کانادا و اروپا
تش��ریف می آورند را برای ارائ��ه مقاالت معرفی کنیم تا در کنفرانس
نقش مؤثری داشته باشند.
وی با بیان اینکه موسس��ه اطالعات و تحقیقات اسالمی یک سازمان غیر
دولتی ( )NGOمذهبی اس��ت و در وزارت ارشاد اسالمی به ثبت رسیده
است افزود :هدف این مؤسسه اطالعرسانی و انجام تحقیقاتی با تمرکز بر
اسالم و غرب است.
این اس��تاد دانشگاه در تشریح س��طح آثار رس��یده به دبیرخانه همایش
سبط النبی(ص) گفت :مقاالت انگلیسی در دو نوع تقسیمبندی میشوند؛
یک نوع کارهای تحقیقاتی دس��ته اول اس��ت ک��ه از ارزش علمی باالیی
برخوردارن��د و ن��وع دوم مقاالت ،گردآوری مطالب اس��ت و در درجه دوم
هستند .در انتخاب مقاالت سعی شده است که به دسته اول ارزش و بهای
بیشتری داده شود و مقاالتی که برای اولین بار به این کنفرانس ارائه شده
باشد از امتیاز ویژه برخوردار شوند.
وی ادام��ه داد :به خاطر اینک��ه زندگی و زمانه امام حس��ن مجبتی(ع)
موضوع بس��یار بکر و تازهای اس��ت و کار زیادی درباره آن انجام نش��ده
مقاالت درجه اول از جذابیت و محتوای خوبی برخوردار هستند و سعی
ش��ده در داوری مقاالت ،مقاالت درجه دوم کمتر معرفی شوند و بیشتر
کارهای اصلی و جدید باشد.
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مناینده سازمان اوقاف و امورخیریه در ستاد کنگره :مناینده شهرداری تهران در ستاد کنگره:

دبیرخانه کنگره سبط النبی(ص) به از نظر معرفتی آشنایی چندانی
صورت دامئی فعال باشد با ابعاد شخصیتی امام حسن(ع)
نداریم

نماینده سازمان اوقاف و امورخیریه در ستاد کنگره بین المللی سبط النبی
االکبر(ع) در مورد زمینه همکاری این نهاد با کنگره اظهار داشت :ابعاد
مختلف زندگی امام حسن(ع)همه نهادها را موظف می کند که هر کاری که
از دست آنها بر می آید در ارائه مقاله یا پشتیبانی فکری ،فرهنگی و مالی به
این کنگره انجام دهند.

«حجت االس�لام و المس��لمین جواد خلفی» با بیان اینکه سازمان اوقاف،
پش��تیبانی مالی کنگره را بر عهده دارد در ارائه پیشنهادی گفت :با توجه به
اینکه این اولین کنگرهایست که برای امام حسن(ع) برگزار می شود شایسته
است که در طول سال دبیرخانه این کنگره به صورت دائمی فعال باشد.
نماینده س��ازمان اوقاف و امورخیریه خاطرنش��ان کرد :مجمع جهانی اهل
بیت(ع) برای شناس��اندن ابعاد مختل��ف زندگی معصومین فعالیت میکند.
ما هم باید با زندگی معصومین(ع) زندگی کنیم و از روی رونوش��ت زندگی
معصومین حیات خود را تنظیم کنیم .ما سرمشق و الگو داریم از روی همان
بیاییم اعمالمان را انجام دهیم .البته این نیاز به کار و مجاهدت دارد.
وی افزود :شناس��اندن ائمه(ع) به زبان امروز آن هم در جامعهای که سرگرم
مشغله های فکری ،مادی و کارهای مختلف هستند وظیفه نهادهای فرهنگی
ـ دینی است .لذا این کنگره باید بتواند در اعمال دینی مردم تأثیر داشته باشد.
حجت االسالم خلفی تأکید کرد :اینکه مقاالت علمی نوشته شود خوب است
ولی مهم این است که کاربردی باشد .به نظر من باید کمیته و گروهی از علما
باشند تا مقاالت یا کتاب برتر این کنگره را به زبان جامعه امروزی بیان کرده
و به زبانهای مختلف ترجمه کنند.
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نماینده شهرداری تهران در کنگره بین المللی سبط النبی(ع) ،در مورد
همکاری این نهاد با کنگره اظهار داشت :انتظاراتی که کنگره سبط النبی(ع)
از شهرداری دارد و تامین بخشی از هزینه ها از دالیل همیاری و مشارکت
شهرداری تهران با این کنگره است.

«حجت االسالم و المسلمین سید عبداهلل حسینی» در گفتگو با خبرنگار
ابنا در مورد همکاری این نهاد با کنگره بین المللی سبط النبی(ع) اظهار
داش��ت :انتظاراتی که کنگره س��بط النبی(ع) از شهرداری دارد و تامین
بخش��ی از هزینه ها از دالیل همیاری و مشارکت شهرداری تهران با این
کنگره است.
ای��ن فعال فرهنگی درباره س��تاد برگزاری کنگره ه��م گفت :این جمع،
جمع بس��یار مناسب و شایسته ایست که این موضوع را دنبال میکنند.
و برای اولین بار اس��ت که این کنگره در جمهوری اسالمی ایران برگزار
میش��ود و ما این افتخار را داریم در جمعی باش��یم ک��ه برای برگزاری
بزرگداشت آن حضرت قدمی بر میداریم.
وی با بیان اینکه کمیته فرهنگی ادبی کنگره سبط النبی(ع) نیز همکاری
دارد خاطر نش��ان ک��رد :جایگاه امام حس��ن(ع) به ان��دازه جایگاه امام
حس��ین(ع) است؛ در حالیکه ما از زندگی ،زمانه و قیام امام حسین(ع)
اطالع کافی داریم ولی در مورد امام حس��ن(ع) اطالعات چندانی نداریم.
حسینی در پایان گفت :امیدوارم که بعد از برگزاری این کنگره ،شناخت
ما نسبت به وجود مقدس امام حسن(ع) بیشتر باشد.

دستاوردهای علمی

فهرست آثار

به کوشش :هادی ترکی

فهرست کامل مقاالت رسیده به
کنگره بیناملللی سبط النبی االکرب امام حسن مجتبی(ع)
در پی فراخوان مقاله کنگره بینالمللی سبط النبی االکبر امام حسن مجتبی(ع)
بیش از  115مقاله به زبانهای مختلف به دبیرخانه کمیته علمی واصل گردید.
آنچه در پی می آید فهرست مقاالت رسیده تا تاریخ  20خرداد  1393است.
مقاالت تأیید شده که فرصت طرح در کنگره را مییابند و یا در کتاب مجموعه
مقاالت همایش منتشر میشوند ،در جدول زیر با زمینه سبز رنگ مشخص
شدهاند.

مقاالت فارسی
عنوان مقاله

ردیف

نویسنده

تحصیالت

۱

زندگي و احوال امام حسن (ع) از تولد تا شهادت

رمضان محمدي

عضو هی��ات علمی گروه
تاریخ پژوهش��گاه حوزه و
دانشگاه

۲

واکاوي جريان هاي فکري عصر امام حسن مجتبي(ع)

سيد محمد حسيني

کارشناس ارش��د تاریخ
اسالم

۳

حيات سياسي اجتماعي فرزندان امام حسن مجتبي(ع)

محمد نجف فياض

۴

امام حسن مجتبي(ع) و تفسير قرآن

محمد فاکر ميبدي

عضو هیات علمی جامعهًْ
المصطفی(ص) العالمیه،
دانش��یار گ��روه ق��رآن و
حدیث

۵

امام حسن (ع) و ايرانيان

سيد محمود ساماني

عض��و هی��ات علم��ی
پژوهشگاه علوم و فرهنگ
اسالمی

۶

نقش َح َسنيان در گسترش فرهنگ شيعي در اندلس

حميدرضا مطهري

عض��و هی��ات علم��ی
پژوهشگاه علوم و فرهنگ
اسالمی

۷

راهبردهاي امام حسن(ع) در مواجهه با ناهنجاريهاي سياسي ـ اجتماعي زمان

سيد عليرضا واسعي

دانشیار پژوهشگاه علوم و
فرهنگ اسالمی

۸

پاسخ به شبهه مطالق بودن امام حسن(ع)

سيد تقي واردي

عض��و هی��ات علم��ی
پژوهشگاه علوم و فرهنگ
اسالمی

۹

نقش و اهميت عبدالعظيم حسني در عصر امام هادي(ع)

مريم ابراهيم زاده

دانش آموخته سطح 3
جامعهًْ الزهراء(س)
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عنوان مقاله

ردیف

نویسنده

تحصیالت


۱۰

چهارده رهنمود از امام حسن(ع) برای برقراری ارتباطات انسانی مطلوب با دیگران

کارش��ناس ارش��د علوم
بهرام جبارلو شبستري ـ نازيال
ارتباطات ـ کارش��ناس
نوزاد ديزجي
زبان و ادبیات فارسی


۱۱

زندگي و احوال امام حسن(ع) از تولد تا شهادت

امير علي حسنلو


۱۲

مباني و اصول همگرائي تربيتي دين و اخالق از ديدگاه امام حسن مجتبي(ع)

محسن موحدي


۱۳

بهره برداري بهينه از شيوه سبک زندگي امام حسن(ع) در جامعه

جعفر کريمي


۱۴

امام حسن(ع) از ديدگاه اهل سنت

قاسم خانجاني

استادیار پژوهشگاه حوزه
و دانشگاه


۱۵

رابطه انفاق و روزي در سيره امام حسن مجتبي(ع)

فرزانه علياصغري

کارشناس ارشد


۱۶

شرح حال امام حسن مجتبي(ع)

رقيه شهبازي


۱۷

سبک زندگي از منظر امام حسن مجتبي(ع)

دانشجوی دکتری علوم و
زه��را محققي��ان ـ محس��ن حدیث دانشگاه اصفهان
صمدانیان
ـ اس��تادیار گروه علوم و
حدیث دانشگاه اصفهان


۱۸

گونه شناسي روايات امام حسن(ع)

دانشجوی دکتری علوم و
زه��را محققي��ان ـ س��عیده حدیث دانشگاه اصفهان ـ
اقاربپرست
دانشجوی دکتری علوم و
حدیث اصفهان


۱۹

سبک زندگي فرهنگي امام حسن مجتبي(ع)

سيده زهرا موسوي


۲۰

اهداف ،اصول و روش هاي تربيت اخالقي در سيره امام حسن مجتبي(ع)

اسماعيلخارستاني

دانشجوی دکتری فلسفه
و تعلیم و تربیت


۲۱

سيره اخالقي امام حسن(ع)

سميه سادات موسوي

کارشناس ارشد مدیریت
فرهنگی


۲۲

فضايل اخالقي امام حسن(ع)

عضو هیات علمی دانشگاه
عل��وم و مع��ارف ق��ران
مجتبي محمدی مزرعه شاهي
کریم ـ دانش��جوی دوره
ـ مهدی شاه ولی اناری
کارشناسی رشته تربیت
معلم قران مجید

کارش��ناس ارش��د علوم
تربیتی شهید بهشتی


۲۳

فضايل و مناقب امام حسن مجتبي(ع) از دیدگاه اهل سنت

فاطمه سيفي

کارشناس ارشد مدیریت
فرهنگی


۲۴

گذاري بر اخالق اجتماعي در آموزه هاي امام حسن(ع)

مرضيه محصص

دکت��ری عل��وم ق��ران و
حدیث


۲۵

نرمش قهرمانانه؛ استراتژی پیروز امام حسن(ع)

فاطمه سلطان محمدي
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عنوان مقاله

ردیف

نویسنده

تحصیالت


۲۶

نقش بني اميه در انحراف امت اسالمي

محمد اسماعيل زاده


۲۷

حيات امام حسن(ع)

سخيداد خليلي کندوزي


۲۸

امام حسن (ع) در طبقات الکبري

نعمتاهلل صفری فروش��انی ـ عضو هیات علمی جامعهًْ
المصطفی(ص)العالمی ه
سیده معصومه اخالقی


۲۹

امام حسن(ع) در شرح نهج البالغه ابن ابي الحديد

نعمت اهلل صفری فروش��انی ـ عضو هیات علمی جامعهًْ
المصطفی(ص)
سیده معصومه اخالقی


۳۰

دستاورد صلح امام حسن(ع)

محمد اسماعيل زاده


۳۱

روشهاي تربيت در سيره امام حسن(ع)

محمد احساني

معاون علمی تحصیالت
عالمیه اهل بیت(ع) کابل
افغانستان


۳۲

امام حسن(ع)؛ مدنيت و بدويت

حسنکاناعاتلي

رییس اتحادیه علمای اهل
بیت(ع) ترکیه ـ اهالدر


۳۳

ابعاد شخصيت امام حسن(ع)

ميرحامد محراب اف


۳۴

امام حسن (ع) در آئينه اخالق

سيد حبيب اهلل طاهري


۳۵

شرح حال امام حسن(ع) از تولد تا شهادت

رقیه ش��هبازی النجق ـ سید
محمد رضوی النجق


۳۶

تبیین سیره اخالقی امام حسن(ع) با رویکرد به سیره عبادی و رفتار شناسی

منیژه اسد اللهی


۳۷

زندگی و شرح حال امام حسن(ع) از تولد تا شهادت

زهرا حکمت ـ اکرم رضائیفرد


۳۸

زندگی و شرح حال امام حسن مجتبی(ع)

محق��ق ح��وزه علمی��ه
رحمت اهلل فرقانی کوه بیرونی
گرایش فقه و اصول


۳۹

شهادت امام حسن(ع) از دیدگاه مورخان و مستشرقان

اعظم ملک پوریان


۴۰

شرح حال امام حسن(ع) از تولد تا شهادت از دیدگاه مستشرقان

رقیه شهبازی النجق


۴۱

چگونگي گرايش مردم مدينه به تشيع در دوره امام حسن(ع)

مهدي نورمحمدي


۴۲

تربيت در سيره و سخن امام حسن(ع)

محمدحسين نوحه خوان


۴۳

مفهوم جنگ و صلح در اسالم در زندگی امام حسن(ع)

فرح جعفری


۴۴

واکاوي در تطبيق صلح حدیبیه و صلح امام حسن مجتبي(ع)

حسين مرادي نسب
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کارشناس ارشد و محقق

رییس مؤسسه تحصیالت
عالی��ه اه��ل بی��ت(ع)
افغانستان

دانش��جوی تاریخ تشیع
دانشگاه ادیان

عنوان مقاله

ردیف

تحصیالت

نویسنده


۴۵

بررسی شبهات وهابیت و سلفیها در باره امام حسن(ع)

زهرا حکمت


۴۶

درآمدی بر سیره سیاسی امام حسن(ع) در روایات

صرامی
سیف اهلل ّ

عض��و هی��ات علم��ی
پژوهشگاه علوم و فرهنگ


۴۷

سیره اخالقی و اجتماعی امام حسن(ع) از منظر مستشرقان

محمدرضا احمدی ندوشن

محقق و پژوهشگر تاریخ
اس�لامی ،دارای م��درک
س��طح  4و اس��تادیار
دانشگاه گیالن


۴۸

خاورشناسان و جایگاه اجتماعی امام حسن(ع)

سید قاسم موسوی رزاقی

استادیار گروه تاریخ تشیع
پژوهشگاه علوم و فرهنگ
اسالمی


۴۹

اوضاع امت اسالمی در عصر امام حسن(ع)

کماله رضا آوا


۵۰

سبک زندگی اقتصادی امام حسن(ع)

نعمت اهلل صفری فروش��انی ـ
سیده معصومه اخالقی


۵۱

عقیده حسن و رویه مسالمه

حسین شیر بندی


۵۲

نقش جریان عثمانی در تدوین سیره امام حسن(ع)

روح اهلل توحیدی نیا

کارشناسارشدپژوهشگاه
حوزه و دانشگاه


۵۳

مکتب و میراث علمی امام حسن مجتبی(ع)

سید منذر حکیم

اجتهاد


۵۴

منبع شناسی امام حسن مجتبی(ع)

رمضان محمدی


۵۵

بررسی خبر تیرباران شدن بدن مطهر امام حسن(ع)

ابراهیم گودرزی


۵۶

بررسی تطبیقی دوران امامت امام مجتبی و امام حسین(علیهما السالم)

نسرین وهابزاده


۵۷

بررسی گفتارهای قرآنی امام حسن علیه السالم در برخورد با اندیشههای غیر اسالمی (مرجئه) مریم قوجائی خامنه


۵۸

مرجعیت علمی و اجتماعی و سیاسی امام حسن مجتبی(ع)

سید منذر حکیم


۵۹

تجلي قدرت ،صالبت و شهامت امام مجتبي(ع) در مناظره

محمدباقر شریعتی سبزواری


۶۰

تعالیم اخالقی امام حسن مجتبی(ع) در سبک زندگی اسالمی در ارتباط با مردم

شهرزاد کتابی


۶۱

بررسی و تبیین اندیشه و سیره عملی امام حسن مجتبی(ع) در باب تربیت

مریم کتابی ـ میالد شهابی


۶۲

سخنان و دیدگاه های دانشمندان دینی و علمی پیرامون امام حسن مجتبی(ع)

پرندیس سلحشوری ـ مهدی
سلحشوری

کارشناس ارش��د زبان و
ادبی��ات فارس��ی مدرس
دانش��گاه ش��اهین شهر
اصفهان

اجتهاد
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عنوان مقاله

ردیف

نویسنده


۶۳

شیوه و برخورد امام حسن مجتبی(ع) با دشمنان عصر خویش

فاطمه سادات قاری


۶۴

ترویج فرهنگ انفاق در سیره امام حسن مجتبی(ع)

زهرا شیخوند


۶۵

قیامهای حسنیان در عصر امام کاظم (ع)

خدیجهکیهانی


۶۶

بررسی صلح حدیبیه و صلح نامه مسکِن ساباط

حسین مرادی نسب


۶۷

نقش امام حسن(ع) در دوره حکومت معاویه در حفظ و بسط معارف اهل بیت (علیهم السالم) سمیه یونس


۶۸

رد اتهامات ازدواج ها و طالقهای مکرر نسبت داده شده به امام حسن (ع)

تحصیالت

دان��ش آموخت��ه جامعهًْ
الزهراء(س)

دان��ش آموخت��ه جامعهًْ
الزهراء(س)

سوس��ن فخرائ��ی ـ فاطم��ه
جل��ودار زاده ـ زهرا س��ادات
حسینیسمنانی

مقاالت عربی
عنوان المقال

ردیف

البلد

الکاتب


۶۹

ومضات من عهد إمامهًْ الحسن المجتبي(ع)

محمدهادي يوسفي غروي

ایران


۷۰

مع اإلمام الحسن(ع) في يوم شهادته

السيد سعيد کاظم العذاري

عراق


۷۱

الفرق بين صلح الحديبي ه و صلح اإلمام الحسن(ع)

السید محمد الجيالني

مصر


۷۲

مسيرهًْ اإلمام الحسن(ع)؛ الجهادیهًْ فی دینامیاتها و تحوالتها...

زينب محمد عيسي

لبنان


۷۳

النسب لسیدنا اإلمام الحسن(ع)

مديحهًْ ابراهيم ابوالمعاطی

مصر


۷۴

اإلمام الحسن(ع) الخلیفة الراشدي الخامس

طراد حمادهًْ

لبنان


۷۵

اإلمام الحسن(ع) الکلمهًْ الطيبهًْ ...

علي رمضان األوسي

لندن


۷۶

حياهًْ اإلمام حسن بن علی السبط(ع)

منال ابراهيم المعاطی

مصر


۷۷

خصائص شخصيهًْ لإلمام الحسن(ع)

علي هاشم السراج

سودان


۷۸

مبادئ المعرفهًْ لسيرهًْ وفكراإلمام الحسن(ع)

طاهركولي بالي

بورکینافاسو


۷۹

اإلمام الحسن (ع) و أجوبهًْ السائلين

سيد عبداهلل فضل اهلل

لبنان
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عنوان المقال

ردیف

البلد

الکاتب


۸۰

َدرء الشبههًْ فيما ن ُسب الي اإلمام الحسن(ع) من التهمهًْ

جويدهًْ غانم

الجزائر


۸۱

األوضاع الدينيهًْ و الثقافيهًْ و  ...في عصر اإلمام الحسن (ع)

محمدکاظمياسين

لبنان


۸۲

اإلمام الحسن(ع) ؛ ظلمه أعداؤه

حسين الديراني

استرالیا


۸۳

حياهًْ اإلمام الحسن(ع) و ما جري فيها من وقائع و أحداث

نزيههًْ علي صالح

لبنان


۸۴

حياهًْ اإلمام الحسن(ع)

محمد هارون الرشيد مال

بنگالدش


۸۵

مظلومیهًْ الرسول و اآلل(ع)

احمد اسماعیل

لبنان


۸۶

فی ذکری والدهًْ کریم اهل البیت(ع) اإلمام الحسن المجتبی(ع)

السید سعید کاظم العذاری

عراق


۸۷

السادهًْ الحسنيون ودورهم في مناهضهًْ الظلم

أحمد راسم النفيس

مصر


۸۸

انوار من حیاهًْ اإلمام الحسن المجتبی(ع)

زینب حکیم

لبنان


۸۹

اضواء علی سیرهًْ اإلمام الحسن(ع) فی عهد الدولهًْ العلویهًْ

السید منذر الحکیم

ایران


۹۰

الدور الحضاري لألشراف الحسنيين بالمغرب

عصام احميدان الحسني

مغرب


۹۱

حياهًْ اإلمام حسن بن علی(ع)

مولوی عبد الحليم

سریالنکا


۹۲

البعد اإلستراتيجي لصلح اإلمام الحسن(ع)

محمدبوگريطهًْ

الجزائر


۹۳

الحسن السبط (ع)  /قصیدهًْ

نبیلالحلباوی

سوریه


۹۴

خالفهًْ اإلمام الحسن (ع) و ظروفها( :المتخذ من کتاب ائمه اهل البیت(ع))

مقتبس من تراث الشهید سید
محمدباقرالصدر(ره)

عراق


۹۵

خصائص اإلمام الحسن (ع) او الخصائص الحسنی ًْه

سید راضی الحسینی

عراق


۹۶

صلح اإلمام الحسن(ع)؛ قرائهًْ جدید ًْه

السید سامی البدری

عراق


۹۷

اضحت دیار الماردین طلوالً

سید محمود محمد الموسوی عراق


۹۸

الحیاهًْ الفردیهًْ و الجتماعیهًْ لإلمام الحسن (ع)

مریم رقیه مرهل


۹۹

المناظرهًْ الکبری فی العصر االموی

سید محمود محمد الموسوی عراق

آرژانتین
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مقاالت زبانهای دیگر
ردیف

۱۰۰

عنوان مقاله
زندگي فردي و اجتماعي امام حسن (ع)؛ /اردو؛امام حسن کی اجتماعی و انفرادی زندگی


۱۰۱

نویسنده
منهال رضا خيرآبادي

 IMAM HASAN (A.S.) AS A ROLE MODELخانم نازنين کریم
) OBJECTIVES OF IMAM HASAN (a.s.سکينه مهدی رضا راجاني


۱۰۲

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


۱۰۳

۱۰۴

THE HASANI SADAT: AN OVERVIEW OF THEIR ROLE IN THE
 EARLY ISLAMIC UPRISINGS AND THEIR ROLE IN SPREADINGحبيب سلمان و مریم یوسف
THE LOVE OF AHLUL BAYT IN AFRICA

کشور
هند
کنیا
هند
تانزانیا
کنیا


۱۰۵

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

خانم زهرا ابينال

فیلیپین


۱۰۶

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

الفير مدني

سریالنکا


۱۰۷

 THE MASKAN AND HUDAIBIYA TREATIESآدام سیباال
 Imam Hasan Al-Mujtaba and the Tragedy of Karbalaغالم تقي بنگاش


۱۰۸

اوگاندا
پاکستان


۱۰۹

ائمتنا (ترجمه تائی) /تایی

ایوب یام یای

تایلند


۱۱۰

فلسفه صلح امام حسن(ع)  /ترکی

موسی ایاز تکین

ترکیه


۱۱۱

حیات و سیره امام حسن(ع)  /انگلیسی

زهرا مانگورسی

فیلیپین


۱۱۲

شرائط سیاسی ،فرهنگی و مذهبی در عصر امام حسن(ع) /انگلیسی


۱۱۳

امام حسن (ع) کی زندگی اور واقعات  /اردو


۱۱۴

۱۱۵

آرژانتین
خانم حنا حیدر عابدی

اسپانیولی  Las Virtudes Morales del Imam Al-Hasan -نبیل احمد علی
 Peace Treaty of imam Hassan(a.s): Peace the need of timeسجاد حکیم حسین
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پاکستان
آرژانتین

دستاوردهای ادبی

ادب مجمع

به کوشش :کمیته فرهنگی ادبی کنگره با سپاس از :سعید مهدیان ـ علیرضا لبش

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

در پی فراخوان ادبی کنگره بین المللی سبط النبی االکبر امام حسن
مجتبی(ع) ،حدود  150قطعه شعر ـ در قالب های مختلف رباعی ،غزل،
قطعه ،قصیده ،مصمت ،ترجیع بند ،شعر سپید ،شعر نو و  ...ـ به دبیرخانه
ادبی كنگره واصل شد.
می آید تعدادی از آثار برگزیده کنگره ـ و نه همه آنها ـ است؛
آنچه در پی 
عرض ارادتی ادبی به حضرت سبط النبی(ص):

غــزل

عرش بینام بلند تو فرو میریزد

دل آسامن هوایی شد
احمد حسین پورعلویه

سجاد سعید نژاد

قـم

دهدشت ـ کهگیلویه و بویراحمد

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

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

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

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

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

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

هتک حرمت شد اگر ،زمزمهی آیاتت
همچو آرامش دریای پس از طوفان است

ای نگاهت به سبزی قرآن ،منبع چشمههای "المیزان"
هر که از جام تو عسل نوشید ،چشمهایش "طباطبایی" شد *

عذر کوتاهی ما را بپذیر ای خورشید
َمثَل ما َمثَل کشتی سرگردان است

جادههایی که منتهی به تواند ،از حدود مدینه میگذرند
تا به یاد زمین بیندازند ،که چرا ماه مجتبایی شد

بگذارید غزل راه شما را برود
گرچه این راه پراز وسوسهی شیطان است

دو برادر نگو دو نیمهی سیب ،هر دو بودید کم سپاه و غریب
پس چرا آستان تو خاکیست ،او چرا گنبدش طالیی شد؟!

راه مؤمن شدن از راه شما میگذرد
آیههای تو به حق آینهی ایمان است

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

عرش ،بینام بلند تو فرو میریزد
ذکر نام تو شب و روز بالگردان است

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

ابری از رحمت خود بر سر شعرم بنشان
ای که در هر نفست زمزمهی باران است
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روز تشییع تنش تیر و کامن برداشتند

حسن سهم پیمرب شد

حسین عباس پور

احمد حسین پورعلویه

قـم

قـم

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

بارها از سفرهاش با اینکه نان برداشتند
روز تشییع تنش تیر و کمان برداشتند

حسن سهم پیمبر شد ،حسین اما علی را داشت
حسن بیش از حسین آیینهی پیغمبرش بوده

مردم این شه ِر در ظاهر مسلمان عاقبت
با صدای سکه دست از دینشان برداشتند

چه دردی بیش از این که میزده از پشت خنجر را
کسی که سالها پایین پای منبرش بوده!

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

خدا ما را کفایت میکند "العزهًْ اهلل"
چه نقشی بر نگین آبی انگشترش بوده

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

سپاهی داشته اما سپاه رو سیاهی که
فقط درگیر و دار کیسهی سیم و زرش بوده

دستهایی که بر آن تابوت تیر انداختند
چند سال بعد چوب خیزران برداشتند

خدا را شکر ،در شبهای تلخ خون دل خوردن
اگر مادر نبوده در کنارش ،خواهرش بوده
به یاد کوچهای باریک میافتد در آن خانه
که روزی روزگاری مادری پشت درش بوده

که عشق افزون کند...

جمال قاسم و شیرین زبانیهای عبداهلل
چه عهدی بین او با اللههای پرپرش بوده؟

زهرا شعبانی

هندیجان ـ خوزستان

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

به سویش میکشاند یک نه ،ده نه ،بلکه صدها را
که عشق افزون کند هر لحظه در عالم عددها را

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

به مسند مینشاند با کرامت مستمندان را
به مقصد میرساند با شفاعت نابلدها را
یکی زنبیلهای سیب را پر کرده از رویش
یکی پر کرده از خرمای لبهایش سبدها را
معاذاهلل اگر دستی جدا از دامنش افتد
معاذاهلل اگر رد کرده غیر از دست ردها را
نگاه از آفتاب روی او برداشتن سخت است
مگر در سایهاش عمری بیندازی نمدها را ...

یک شب به اوج باور خورشید میرسم

این بغض سنگین مگر میگذارد؟

محمد زارعی

حسین عباس پور

دلیجان

قم

صبوری به پای تو سر میگذارد
غمت داغها بر جگر میگذارد

یک شب میان دستهای از یا کریمها
پر میکشم به شوق حرم تا کریمها

کمی خواستم از غریبی بگویم
نه؛ این بغض سنگین مگر میگذارد؟

پر میکشم که درک کنم اوج عشق را
در آسمان کوچک خود با کریمها

و من نیستم بدتر از مرد شامی
نگاه تو در من اثر میگذارد

یا ذا الحیاهًْ اسئلک الوصل فی الممات
لطفی کن ای گدای تو حتی کریمها!

کریمی که از کودکی میشناسم
قدم روی چشمان تر میگذارد

من قانعم عزیز! به یک ذره خاکتان
گفتید کم مخواهید از ما کریمها

دلم باز با یاد غم هایت آقا
غریبانه سر روی در میگذارد

خورشیدی و جهان همه سایه نشین توست
بخشندهاند با همه تنها کریمها

چه بد با تو تا کرد دنیای پستی
که بر شاخه گل تبر میگذارد

چندان غریب نیست شود معدن طال
یک لحظه پا نهند به هر جا کریمها

وهر کس که کمتر شکایت کند او
به دوشش غم بیشتر میگذارد

چندان غریب نیست کریمی کند به خلق
تا پر کنند کیل کسی را کریمها

نمک ریخت یک شهر بر زخم مردی
که دندان به روی جگر میگذارد

پیش تو میشوند حقیران بزرگها
پیش تو میشوند گداها کریمها
یک شب به اوج باور خورشید میرسم
یک شب میان دستهای از یاکریمها

تقدیم به سبط النبی امام حسن مجتبی(ع)

مریم کرباسی نجف آبادی

نجف آباد ـ اصفهان

وقتی که عشق ،در دل زهرا(س) امان گرفت
خورشید ،شانههای علی را نشان گرفت

لرزید شانههای عظیم پدر بزرگ
لرزید و خانه ،یکسره بوی اذان گرفت

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

آری! درست نیمهی ماه خدا  ،...علی(ع)
یک قرص ماه از دل هفت آسمان گرفت

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

نام تو از میان کریمان اهل بیت(ع)
جا در دل شکستهی ما شیعیان گرفت

صبحی دمید و خانه ،صفای مضاعفی
با ا ّولین چراغ پر از نورشان گرفت

«سبط نبی» ،نشانی خوبی برای توست
بیدردسر ،سراغ تو را میتوان گرفت

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

آه ای کریم بن کریم!
علیسلیمانی

محسنکاویانی

همدان

قم

تیری که سمتش رفت هم حتی ،مثل کمان قدش کمانی بود
از دست آدمها! رها میشد ،شرمنده از این ناتوانی بود

کسی که از تمام خلق ،حکمت بیشتر دارد
به محرومان و مظلومان محبت بیشتر دارد

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

کسی که مجمع فضل است ،دریای جوانمردیست
کسی که با تهیدستان رفاقت بیشتر دارد

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

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

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

کسی که میوه پیوند ،زهرا با یداهلل است
از این رو با نبی بیشک شباهت بیشتر دارد

دلخسته بود از همنشینیها ،با قاتلین مادرش زهرا
زهری که نوشید آخرش ،تنها ،شیرینیش در زندگانی بود...

کسی که با حسین بن علی تنها برادر نیست
که بیشک از برادر انس و الفت بیشتر دارد
کسی که موقع تقسیم بیت المال حساس است
یقین از هر ترازویی عدالت بیشتر دارد
تویی  ...آه ای کریم بن کریم ،ای مرد
تویی که از همه دستت کرامت بیشتر دارد

مدینه نقطهی پیوند تیر و تن باشد
حسینزحمتکش

تهران

تو آن مردی که از مردان مسلمانتر به اسالم است
تو آن شاهی که از شاهان نجابت بیشتر دارد

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

اندیش اهل صلح
امیر ما تویی ،آن مصلحت
ِ
که از هر حاکمی بیشک سیاست بیشتر دارد

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

یقین کار دعای توست ،کار ربنای توست
باران رحمت بیشتر دارد
شبی که آسمان ِ

کسی نبود که "مرد" جدال با تو شود
عجیب نیست اگر قاتل تو "زن" باشد

کسی که در دعا مشتاق ذکر "یا حسن" باشد
یقین دارم امید استجابت بیشتر دارد

به حرمت کفن پاره پارهات آقا
برادر تو نباید که بیکفن باشد؟

اگر چه در مزارت مرقد و گنبد نمیبیند
حس زیارت بیشتر دارد
ولیکن زائرت ِ

هزار حرمله تشییع کرده است تو را
مدینه نقطهی پیوند تیر و تن باشد

که میسازند روزی آستانت را همین مردم
اگر چه خانهات امروز غربت بیشتر دارد

تو را به گونهی دیگر میآورم به قلم
اگر نوشتن تاریخ دست من باشد

ولی حتی اگر خاکی بماند زائران شادند
چرا که این حرم هر گوشه تربت بیشتر دارد
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بیکسی ...

نفسی عشق را مهیا کن...

علیسلیمانی

سید مهدی نژاد هاشمی

همدان

بجنورد

دل شاعر گرفته از اینکه ،خبر از بی نشانیات باشد
ِ
محفل شعر خوانیات باشد
نفست عشق را رقم زده است،
ِ

این جا کجاست ،اول بازار بیکسی
یا آخرین مزار گرفتار بیکسی

از کرامت چگونه بنویسد روبروی کریم آل عبا(ع)
دل آسمانیات باشد
کاش این شعر قطره بارانی ،از ِ

بال کبوتران به سپیدی نمیزند
وقتی که میشوند عزادار بیکسی!

شمعدانی تنها عاشق ردپای باران است
مثل یک
ِ
در مسیر بهار میخواهد قاص ِد مهربانیات باشد

شمعی به دست! آمدهام عاشقی کنم
حالج باشم و غزلم دار بیکسی

باد کنعان بهانه میآرد تا بیاید به مشرق چشمت
سینه سرخی دلش هوس کرده ور ِد بی همزبانیات باشد

شرمندهام که وصف قشنگی نمیشود
این درد واژههاست همه کار بیکسی

آه  ...تنهاترین ستارهی صبح ،دل کوچه سیاه پوشیده
تا مگر بگذرد شهابی و  ...پرت ِو کهکشانیات باشد

یک شاخه یاس پشت نگاهت شکفته است
آتش رسیده تا در و دیوار بیکسی

مثل تسبیح پاره میریزد اشک بر روی دامن شعرش
هق هقی بیصدا که میخواهد،
هیجان نهانیات باشد
ِ

خاکیتر از مزار تو چشمان من شده است
این که تو با منی شده انکار بیکسی

عطر نایاب جانمازت را هر سحر از بقیع میبوید
آسمان که دلش نظر دارد گنبد ِزندگانیات باشد

شاعر شدم ،ببین ،صلهام گوشه چشم توست
گنجی عظیم مانده به دربار بیکسی

چرخ گردون همیشه میچرخد در مدار بهار احساست
فصل اردیبهشت میخواهد پابه پای جوانیات باشد

موال ،چه خوب میشود این بیت حس کنم
برشانهام گذاشته ای بار بیکسی

نفسی عشق را مهیا کن ،عاشقی بیقرار میخواهد
مثل پس کوچههای فروردین ،شاعر بیخزانیات باشد

بنویس نام شعر مرا بین لشکرت
سربازهای عاشق سردار بیکسی

شورو شوقی گرفته قلبش را ،عشق خود را به هیچ کس ندهد
دل به اردیبهشت تو داده شیعهی آنچنانیات باشد
آتشی در دلش به پا کن تا گرم خود سوزی خودش بشود
غزلخوان عشق آتشفشانیات باشد
زیر باران ،لبش
ِ
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به کریم اهل بیت(ع) و مظلومیت او

سور هیتسکین
سودابهمهیجی

علیرضا رجبعلیزاده کاشانی

تهران

کاشان

غریب نیست که تنهاییات سپاه تو باشد
اگر بناست که این خانه قتلگاه تو باشد

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

نیام صبر و سکوتی ست تیغ حیدریات را
که زیر خیمه آه تو تکیه گاه تو باشد

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

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

آرامش یاد تو را
انسان در تشویش
ِ
در نذرهای خویش میخواند به هر نامی

گشوده زهر چه سی پارهای به دامنت امشب
که تشت؛ لب به لب از آیههای آه تو باشد؟

ای سورهی تسکین و دلداری به رغم خصم
صلح بهنگامی
تو بهترین پیغام هر ِ

گرفتهاند به باران تیر راه حرم را
اگر چه زائر؛ تابوت بیپناه تو باشد!

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

٭٭

که دودمان عاشق تو راویاش بودند
هر لحظهی تاریخ با هر لحن و پیغامی

مگر دو چشم کریم "بقیع" مثل یتیمی
به گریه در دل این کوچهها به راه تو باشد

ای پاکی نامت سپی ِد پرچم هر صلح!
روزی تو به آرامش دنیا میانجامی ...

غزلی تقدیم به کریم اهل بیت(ع)

سید مهدی نژاد هاشمی

بجنورد

حال بهتری بفرست
چون خطِ دلم کم آورده ،زندگی ِ
مرحمت کن به عشق آل عباء ،بالهای سبک پری بفرست

چشم در چشم آینه اما ،یوسفی در خودم نمیبینم
سایهی گرگ در من افتاده ،بر شب تیره معبری بفرست

خسته از خانه میزنم بیرون ،روبه راهی که عشق میخواند
شب مولودیِ کریم آل اهلل(ع) در سرای دلم سری بفرست
ِ

کفر آلودهام به شک اما ،مرزهای دلم ترک دارد
پیرو حزب باد اگر هستم ،لطف کن کوه باوری بفرست

سالها میشود که اینطورم ،حال و روزم کمی مساعد نیست
یا امام حسن(ع) کرامت کن روبه تنهائیام دری بفرست

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

کوچه دارد بهانه میگیرد ،عطر پیراهنت که میپیچد
زخمهای نشسته برمیدان ،از شفاخانه عنبری بفرست

لب باران نخوردهای دارم ،آتشی در ضمیر من برپاست
ِ
عطف دیگری بفرست
شاعر دردهای خود بودم ،نقطهی

ظاهر و باطنم مقابل هم ،چهرهام روشن و دلم تاریک
گوشهایم پر است انگاری ،گوشهی گر ِم منبری بفرست

دل به ذکر دمادمت دادم ،بال امن یّجیب میخواهم
آه آقا! امام خوبیها ،در دل من کبوتری بفرست
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برای غریب مدینه

از کربال برای سپر حرف میزنی

محمد زارعی

علی فردوسی

دلیجان

اصفهان

با پاره پارههای جگر حرف میزنی
وقتی که از خیال سفر حرف میزنی

شانههای تو ترازوی به هم ریخته است
حال تو حالت گیسوی به هم ریخته است

دنیا سؤال کودکیات را جواب داد
ـ با چاه خانه از چه پدر حرف میزنی؟

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

علی و فاطمه هم در صدای توست
بغض ّ
داری به جای چند نفر حرف میزنی

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

این حرفها که هیچ به گوشش نمیرود
از عشق اگر برای تبر حرف میزنی

رنگ رخسار خبر میدهد از سر ضمیر
چه درونی که در این روی به هم ریخته است

با این سپاه اندک و نیرنگ بیشمار
از صلح چاره نیست اگر حرف میزنی

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

شمشیر خاک خوردهی غیرت دلیل توست
وقتی که از لزوم سپر حرف میزنی

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

تا سفرههای نان و رطب پهن میشود
از چشمهای مانده به در حرف میزنی

عصر غمگین تو را فرشچیان هم باشد
درد؛ طراحی الگوی به هم ریخته است

بغض در صدای تو پیداست اینکه باز
از ِ
از کربال برای پسر حرف میزنی

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

درد تو را زمانه نفهمید ،الجرم
با پاره پارههای جگر حرف میزنی

داغ سقیفه ،داغ فدک ،داغ بیکسی

سودابهمهیجی

تهران

باال بیار حادثه را کوه خون جگر!
آتشفشان شو از تب غمهای کهنهتر

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

باال بیار درد دل ناشنیده را
تف کن به روی اهل زمینی که بیخبر...

باال بیار خون دلت را به روی خاک
این داغهای یکسره را تا فلک نبر

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

دیگر مگر به خواب ببینند روز خوش
وقتیکه صلح ،جام شهادت کشیده سر

داغ سقیفه ،داغ فدک ،داغ بیکسیست
این زخم بر مال شده ،این خون شعله ور

باال بیار هر چه درین سالهای سخت
هی دیدی و شنیدی و افکندی از نظر

افسوس! لقمههای محبت حرام شد
دیگر به سفره خانهی این شهر بیپدر ...
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سکوتی پر از عطر فریاد

شاهی که تنها ماند در شهر گدایان
علی احدی

باید که عمری مثل بابا  ...نان بیارد
نجوا کند ،خرما به نخلستان بیارد
شاهی که تنها ماند در شهر گدایان
بهتر که جای حکم راندن ،نان بیارد
فرزند پیغمبر چه تدبیری کند با ...؟
دینی که فرزند ابوسفیان بیارد !...
هرچند هم در گوششان یاسین بخواند
صدبار اگر مصداق از قرآن بیارد
جایی که پای سکهی زر در میان است
سخت است حتی یک نفر ایمان بیارد !...
حتی نشد یکبار از بین دو انگشت
اندازهی انگشتها انسان بیارد
....
آرام  ...میسازد به صلح و سازش اما
آرامشی که  ...در پیاش طوفان بیارد ...

عالیهمهرابی

یـزد

به فنجانی سکوت و صبر هر شب روزه واکردی
چو بذر گل نشستی تا که قمصرها به پا کردی
گل سرخی که در خاموشیات فریادی از عطر است
گل سرخی که دنیا را پر از عطر صدا کردی!
خدا در دومین پیمانهی آیات نازل کرد
نگاهی را که مضمون بلند " هل اتی" کردی
تو با صلحت به جنگ تازهی نیرنگها رفتی
تو با خورشید راز سایهها را برمال کردی!!
همین که ریخت باران حدیثت در رگ این خاک
به شهدی داغ و شیرین ،نخلها را مبتال کردی
قنوتت ابرهای آسمان بودند وقتی که
برای شهر یک اوقات بارانی دعا کردی
تالطم کرد نیل فتنهها در پیش چشمانت
و تو موسیتر از هر روز صبرت را عصا کردی
لبت در زهر حل میشد  ...شکر در زهر میجوشید ....
و تو راه گلویت را مسیر کربال کردی!!

 ...با تو َک َرم آفریده شد

حسینصیامی

تهران

تو یک نفس کشیدی و دم آفریده شد
با راه رفتن تو قدم آفریده شد

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

باید که شکل پرزدنت فرق هم کند
پس الجرم پیالهی سم آفریده شد

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

از مردم عرب که تو خیری ندیدهای
پس بهر یاری تو عجم آفریده شد

پای کتاب زندگی پربالیتان
اشک خدا چکیده و غم آفریده شد

یا پیشتر زجود و کرم بودهای حسن
یا هم زمان با تو کرم آفریده شد

تا شکل بیقراری شبهای تو شوم
این اشکهای چشمترم آفریده شد

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

وقتی حسن به معنی صبر است ،غصه نیست
گر صد هزار رنج و الم آفریده شد
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امیرب یلشکر

مبارکبا ِد میالد حسن مجتبی(ع)

عبدالرضا کوهمال جهرمی

احمد رضا قدیریان

جهرم

یزد

موسیقی شعر من به وجد آمد ،امشب شب دیگری است میدانم
در خانه وحی و زادگاه عشق ،هنگامه محشری است میدانم

آفتاب قبیلهی نوری! قبلهی هر چه گل که در دنیاست
یا أخو العشق و یابن زیبایی! پدرت نور و مادرت دریاست

امشب همه ستارهها مشتاق ،بر بام مدینه النبی جمعند
دیوار تمام کوچههای شهر ،بیتاب کبوتری است میدانم

سیب باغ رضوانی! لیلهًْ القد ِر روح قرآنی
نیمی از ِ
پای تا سر به عشق میمانی! دلت آیینه خانهی طاهاست

او شأن نزول آیه تطهیر ،تفسیر زالل باغ اعطیناست
یعنی که شبیه حضرت موال ،قرآن مکرری است میدانم

محشری در سپاه شیر خدا! یا علی گوی جنگ صفینی!
اشبه الناس بالنبی اهلل! رویت آیینه و دلت دریاست

این چشمه جاری نخستینی ،از کوثر خاتم النبیین است
مانند امیر مؤمنان او نیز ،نخل ثمرآوری است میدانم

با دل شیر مرد میدانی! تو خودت ذوالفقار ّبرانی
در دل دشمن از رجزهایت ،نهروان و جمل چه واویالست

وقت است که قلب خانه بشکافد ،از شوق بشارتی که در راه است
دامان حریر کعبه سرشار از ،عطر خوش قمصری است میدانم

تو امیر حماسهی صبری! در سکوتت سخن به دستش تیغ
ریشهی رویش حماسه تویی! صلحت آغاز سربلندی هاست

آغوش رسول غنچه و لبخند ،گل میدهد از تبسمی شیرین
شبهای حجاز بعد از این میالد ،شبهای معطری است میدانم

آن غریبی که در محل خودش ،توی کوچه زره به تن دارد
دشنههای تمسخر و طعنه ،در دلش شعلههای پابرجاست

امشب غزلم چقدر بیتاب است ،در من هیجان دیگری جاری است
موسیقی شعرم از نفس افتاد ،امشب شب دیگری است میدانم

آیه در آیه نور میخوانی ،صبرت اما همیشه دلگیر است
تو امیری! امیر بیلشکر ،چه کسی چون تو اینقدر تنهاست

رباعی

داغ این داستان در این بیت است که زن خانه محرم دل نیست
زهر در کوزهی کسی کرده که غریبانه و حسن سیماست

فریاد در سکوت
سید علیمحمد نقیب

قم

در لشکر تو قحطی ایمان شده بود
دین دادن و زر گرفتن آسان شده بود

هر چند سکوت کرده بودی اما
فریاد تو در سکوت پنهان شده بود

بوسهی تیرها به تابوتت ،پیش چشمان غیرت عباس(ع)
یعنی آغاز کربالی حسین(ع) ،این همان ابتدای عاشوراست
٭٭
آمدم در بقیع داغ شما ،بیحرم ،بیچراغ و بیگنبد
گرچه یک داغ بینشان در اوست ،چه هوالظاهری در آن پیداست
کعبهی عشق اولیاست بقیع ،معبر اهل آسمان  ...وقتی
مرقد تو در آن بنا شده و خیمهی اشک و نالهی زهرا(س) ست
ربّنا اِن ّنا سمعنا  ...عشق ،ازدحام مالئکه بر خاک
السالم علیک یابن امیر! غربت تو ز مرقدت پیداست
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غزل ـ مثنوی

غمگینترین روایت دنیاست اشک تو

سید محمد رضا شرافت

قم

مست از غم توام ،غم تو فرق میکند
محو توام که عالم تو فرق میکند
با یک نگاه میکشی و زنده میکنی
مثل مسیح ،نه دم تو فرق می کند
یک دم نگاه کن که مرا زیر و رو کنی
باید عوض شد آدم تو فرق میکند
تنها کمی به من نظر لطف کنی؟
آقای مهربان! کم تو فرق میکند
زخمی است بر دلم که عالجی نداشته است
جز مرهمت که مرهم تو فرق میکند
اشک غمت برای من احلی من العسل
گفتم برای من غم تو فرق میکند
صلح تو روضه است حماسه است غربت است
ماهی تو و محرم تو فرق میکند
باید خیال کرد تجسم نمود؛ نه؟
نه گنبد تو پرچم تو فرق میکند
لختی بخند قافیهها را بهم بریز
آقای من! تبسم تو فرق میکند
با نیت نگاه تو آغاز میکنم
احساس خویش را به تو ابراز میکنم
شوقی درون سینه من جا گرفته است
حسی غریب در دل من پا گرفته است
حسی میان غربت و شادی و شوق و غم
حسی که گاه میچکد از چشم در حرم
ماه مبارک رمضان روی ماه توست
باید سرود شعر که مضمون نگاه توست
من زائر نگاه توام از دیار دور
آن ذرهام که آمده تا پیشگاه نور
در نام تو چه حس غریبی نهفته است
در نام تو چه خاطرهها میشود مرور
آقا غریب هستی و وقت سرودنت
حسی غریب در دل من میکند ظهور
من هم غریب مثل تو یا ایها الغریب
من کی صبور مثل تو یا ایها الصبور
با تو چقدر ماهیتم فرق میکند
مانند ایستادن شب در حضور نور

در پیشگاه 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 ندیدهام آقا رحیمتر
از بخشش و کرامت دستت کریمتر
حاتم به دست بخشش تو بوسهها زده است
نزد فقیر بر لب تو نه نیامده است
مضمون بیبدیل غزلها تبسمت
میآورد به وجد غزل را تبسمت
غمگینترین روایت دنیاست اشک تو
شیرینترین حکایت دنیا تبسمت
در هر نگاه تو چقدر غم نشسته است
غم میچکد زچشم تو اما تبسمت ...
یک شهر پیش روی تو دشنام هم دهد
پاسخ نمیدهی تو مگر با تبسمت
شیرینتر است نزد فقیران کدامیک
خرمای دست بخشش تو یا تبسمت؟
سنگ صبور مأمن غمها و دردها
ای خانهات پناه همه کوچه گردها
صلحت حماسهای ست که با روضه توأم است
صلحت چقدر آینهدار محرم است
باید شناخت صبر و شکیبایی تو را
باید گریست یک دهه تنهایی تو را
در لحظه لحظه زندگی تو غم است آه
غربت همیشه با دل تو توأم است آه
هر لحظهی تو بوده نشان از غریبیت
وای از غم دل تو امان از غریبیت
عمری غریب بوده ولی صبر کردهای
مانند لحظههای علی صبر کردهای
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قصیده

ذکر جمیل حسن...

بندر عباس

صبحدم بود و نشیمن جسته بودم در چمن
مست بودم از شمیم الله و یاس و سمن

دید او در کودکی پهلوی مادر چون شکست
با هجوم اشقیا بر حرمت بیت الحزن

آهوان در دشت سرمست از گل و سودای عشق
موج میزد در دل بیتابشان مشک ختن

دید او شیر خدا را بی محابا میبرند
دست بسته میکشند او را زگردن با رسن

غرق بودم در غم سبز شهید کربال
غوطه میخوردم به ذکر آن شه ظلمتشکن

داد بوسه با حسین(ع) او بر دو پای مادرش
پران از بدن
آن زمان که مرغ روحش رفت ّ

ناگهان نالید بلبل از سرشاخی بلند
واله و شیدا و مفتون کرد ساز این سخن

بود در تشییع پنهانی مادر حاضر او
حیرتا زین ابتالی زودرس در آن محن

گفت خاک کربال دارد سالم و بوسهها
از ارادت بر غبار خاک موالیم حسن(ع)

کودکی بگذارد در دوران غصب و مرد شد
گشت در صبر علی مرتضی(ع) او ممتحن

سبط اکبر روح موالیم امیرالمؤمنین(ع)
زینت دوش محمد(ص) آن نبی مؤتمن

نیکمردی شد کریم و نیک سیما چون نبی(ص)
جمله هستی گرد آن شمع فروزان انجمن

پور زهرا(س) صاحب حوض محمد در بهشت
رابع آل عبا است آن کریم ذوالمنن

مرتضی صولت به صفین و جمل پیکارجوی
شهسواری شیر پیکر بود آن لشکر شکن

آن که نور پاک او میگفت تسبیح خدا
قبل خلقت پیشتر از صنع اعصار و زمن

علم او بیمنتها و حد به اطراف وجود
حلم او بیحصر و فرساینده جمله فتن

چون که او زیر عبا پیوست با آن چهار یار
حضرت باری(جل جالله) زعرش خود ندا فرمود« :من

مجسم در وجودش بود و تنها مینمود
حق ّ
جهدها کرده است بر این دستگاه اهرمن

آسمانها و زمین و ماه و خورشید و فلک
بحر و ّبر و آنچه هست از آشکار و مستکن

دوستان بیبصیرت بیشتر از دشمنان
رنجه کردند آن ولی را از جفای خویشتن

این همه اسباب را هرگز نیاوردم به خلق
جز به ا ِسناد محبتورزی این پنج تن»

بر امام عالم اما خانه هم ناامن بود
رخنهی هرزان و بیرحمان ببین دراین چمن

آری آن نور هدایت شد کریم اهل بیت(ع)
مجتبای عهد گشت و نام شیرینش حسن(ع)

طشت شد از الله پرخون جگر؛ آه ای امام!
لعن دائم باد بر آن خائنان فتنه زن

شیر خورد او از زبان و دست احمد(صلی اهلل علیه و آله) تا گرفت
پرورش زان نور عالی در روان و در بدن

از ورای قرنها نام عزیز مجتبی
هست بر ارکان طاغوت زمان لرزه فکن

بعدها دید او که دشمن چون به سیلی دست برد
آن زمانی که به کوچه شد به زهرا(س) راهزن

تیرهای بغض و جهل او را نشانه رفتهاند
تیربارد همچنان بر جان آن گلگون کفن
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سبط اکرب
محمد جوادالهی پور

رب و اهل بیت(ع)
هیچ پروا نیست آنان را ز ّ
زین عداوت گشته عالم غرقه در ظلم و غبن
قبر او مهجور و ویران مانده در کنج بقیع
شیعه آل علی (ع) بر خود قبا کن پیرهن!
جمله در کارند تا جانها از او غافل شود
آه شیعه زین مصیبت روی خود را لطمه زن!
موج طعن و فتنه و تهدید و تخریب و دروغ
گرچه اول مینماید چیره و بنیادکن
لیکن ع ّزت بهره جاوید اهل البیت(ع) شد
چند روزی صبر باید کرد در حال حزن
یا رب از رحمت به من منت گذار و بذل کن
جان بیمقدار من را در ره آقا حسن(ع)

قـم

بارگاه بینظیرت گرچه یک پرچم ندارد
هیچ شاهی یک چنین ملکی در این عالم ندارد
گنبدش خورشید و صحنش آسمان و خادمش نور
اینکه خاکی مینماید ظاهرش ،ماتم ندارد
سبط اکبر ،جان مادر ،پور حیدر روز محشر
عاشقت در نزد داور ،با تو دیگر غم ندارد
آنچنان محو خداوندی که نقش نور خالق
در دل آیینهات یک نقطهی مبهم ندارد
فاتحانه صلح کردی تا حماسه جان بگیرد
صلح تو از جنگهای سرخ چیزی کم ندارد
غصهها در سینهات سنگین شد اما دست دنیا
نوشدارویی برای خون دل جز سم ندارد

عفو کن کوه گناهم تا کنم او را صدا
شرم آلوده به وقت رفتن جان از بدن

***

رستگاری کن نصیب دوستان اهل بیت(ع)
یک نظر هم التفاتی کن به حال زار من

مردی از نسل تو با تیغ دو دم میآید از راه
چشم عالم حاجتی جز دیدن آن دم ندارد

نعمت درک فرج را بر من ارزانی بدار
نصرت قائم(عج) بفرما بر جهان سایه فکن
«مهدی» اکنون در هوای آن کریم اهل بیت(ع)
بیخود افتاد از شمیم الله و یاس و سمن
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سپید

ای پرس آفتاب
محمد صارمی شهاب

همدان

بگو
به خورشید تفتیدهی نیم شب حجاز
در خلوتگاه طواف مقام ابراهیم؛
که این بار
بر ستبر شانههایی طلوع خواهی کرد
که ستونهای آسمان
به نامش نماز میبرند

ای پسر آفتاب
که سیرت پیامبر را
نام متبرکت
تداعی میکند و
آیین نیکاش را
برافراشتن
دستان دستگیرت

بگو بتابد از ستیغ چشمانی
که برق نگاهش
همان میکند
که شمشیرهای آخته
با گلوگاه کفر

تو
که کمینهی دستانت
آفتاب بود و
کمینهی چشمانت ،باران

چه فرق میکند
گاه با بازوانی افراشته از خشم
برگردهی اسبهای از نفس افتادهی عرب
گاه با انگشتانی ایمن
که بر پای عهدنامه ُمهر تدبیر مینشانند
چه مردی که از گرمای دستان پینه بستهاش
نخلستانها به بار مینشینند و
استواری گامهایش
جز بر قدمگاه پیامبران
راهی بر نمیگزینند
هرچه دستانش سترگ تر
سینهاش رئوفتر
هر چه سربلندتر
سر به زیرتر
مردی که چشمانش
سالهای پر باران شبه جزیره بود
وشمایلپرشکوهش
یادآور شمایل پرشکوه عشق بود*
وقتی در پسکوچههای مدینه
محمدوار قدم میزند و از عشق میگفت
از مهربانی
مردی که تویی
تو
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تو را منصب پادشاهی
دیگر گونه باید
هر چند سالهای خانه نشینیات را
به درازا بکشاند
منصبی
هم از آن دست
که گفتهاند:
"خشت زیر سر و بر تارک هفت اختر پای **"...
هم از آن گونه
که صلح قهرمانانهات
خود
خالفتی بود
فریادی
در طنین کتابهای آسمانی
که معجزهی حضورت را وعده داده بودند

* در روایت است که امام حسن مجتبی(ع) شبیهترین فرد در صورت و سیرت به پیامبر(ص) بودند.
** خشت زیر سر و بر تارک هفت اختر پای
دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهی
(حافظ)

 . . .و تا صبح

شکیبا َمردا

حسینخلیلی

حسینخلیلی

یاسوج

پرچمی سبز
ِ
دست راست
در
پرچمی سپید
ِ
دست چپ
در
وپایمرادنه ماندن
در متنی سرخ
که آبروی تاریخ است
شکیبا َمردا
آن هنگام که میتوانستی بفشاری
گلوی فریادهای بیمعرفتانه را
فتحی بزرگ را مینگریستی و
گریههای شوقانه و فرو ِد جانانهی دستها بر سینهها
اما
ما از تو نیاموختهایم
و مدام
از نمیدانمهایمان عذاب میکشیم
س ِرمان را به گریبان میسپاریم و گریبانگیران و
گیریم حق با تو نباشد ـ که هست ـ
زمین چقدر فاجعهبار باید باشد و
زمان چهقدر شرمنده
پس
به نام صبر تو آغاز میکنیم
که به نام اوست
وپای انتظار را
به
میدان بال میکشیم و
ِ
بر صفحهی متور ِم نامههای نرسیده و
فصل برداشت
زخمهای نچیدهی ِ
کاش
همتی ُچنین سترگ را
در زانوانمان احساس کنیم
و فرصتی ُچنان را
در ِ
کف دستهایمان
حاال که امتداد تو
َو براد ِر آئینهدارت
در باالبلندای همنا ِم پدر
آغازیده است
دست روی دست نباید گذاشت
جهان به اهتزاز پرچمهایت نیازمند است
و تمام فرشتگان سوگند میخورند
که مفهوم صلح
همین است!

یاسوج

به یاد آوریم
از پستویِ ساعتها
تاریخی ثانیه شمارهایی که
شرمساریِ
ِ
ِ
درنگ بزرگ را نفهمیدند
آری ای عقربکان
رستگاری در شماریدن و به شمار آمدن نیست
وچشمان ما
ِ
شفاف نیست
ِ
خجالت آینهبدستهای او در بیایند
آنقدر که از
پس
بیاید همین منظره را تفسیر کنیم
و تا صبح
دربارهی همین پنجره حرف بزنیم
و تحملی که تحمل کردنی نبود
لبخندهایی که ممکن نبود
نبودهایی که بود شد
و شاهرگهایی
که خون تاریخ را
انتقال دادند
تا
بفهمیم
که مسیر انتظار
ِ
جنگ پدر
از
صلح پسر
ِ
َو قیا ِم برادر میگذرد
با
تأملی جانکاه در هر سه
ِ
و تصوری جانمایه
از آسمانی که اینان به آن نگریستهاند
و اما
تو
که دومین پلک را زدهای
فرق پدرت با شمشی ِر زهرآلود
در ِ
وسلحشوریِ برادرت
به دقیقهها
دقیقا
یادآور شدهای
معنای پیوستا ِر قدمهایت و
ِ
درنگ بزرگ را!
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چهارپاره

تو غریب متام دورانی
محمد جوادالهی پور

قـم

یاد آن شب که شادی دنیا
همه مهمان قلب من شده بود
یاد آن شب که فاطمه مادر
و علی هم ابوالحسن شده بود

من و تو وارثان این دردیم
زخمی از غصهی فدک داریم
کوچه ...
دیوار ...
زخم بستر ...
خون
بیعدد درد مشترک داریم

مادرت را ـ خدا بیامرزد ـ
تو مرا یاد او میاندازی
همه جا دست تو به دستش بود
تو برایش همیشه هم رازی

روزهای غریبیات اما
بعد من هم ادامه خواهد داشت
دل خود را دوباره دریا کن
غم عالم ادامه خواهد داشت

با حضور تو گرمتر هم شد
خانهی بیریا و ساده ما
بعد کم کم به حرف افتادی
پسرم ...
دلبرم ...
 :بگو بابا

من غریب زمانه ام اما
تو غریب تمام دورانی
با همین چشمهام میبینم
تو ...
مدینه ...
بقیع ...
ویرانی ...

هرچه ما پیرتر شدیم انگار
بیشتر  ...بیشتر بزرگ شدی
خواهرانت به مادرت رفتند
توشبیه پدر بزرگ شدی

ریشهی رنجهای فردایت
رویهای سیاه دیروز است
خانهات هم محل امنی نیست
قصهی غربتت جگر سوز است

مادرت رفت و با خودم گفتم
پشتگرمی خانهام حسن است
گرچه من هم قبول دارم که
غصهی مادرت کمرشکن است

ای سکوتت رشوع عاشورا
سید علیمحمد نقیب

قم

از سر سفرهات نمک خوردند
دوستانی که دشمنت شدهاند
کیسه هاشان پر از طال شده و
سخت بیتاب کشتنت شدهاند

در سپاه خودت غریبی تو
دشمن اینقدر در وطن داری
خنجر از پشت میزنند که تو
در نمازت زره به تن داری

هیچ کس فکر یاری از حق نیست
همه زخم زبانشان کاری
در سپاهی که بیشمار شده
کافری در لباس دین داری

یادشان رفته که تو تنهایی
چشم بر مال و سکه دوختهاند
کار این قوم قدر نشناسی ست
زر گرفتند و دین فروختهاند
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ای سکوتت شروع عاشورا
میتوان از سکوت تو فهمید
گاه باید سکوت کرد و سکوت
گاه باید برای دین جنگید

رسول باران

ما را ببخش

فریبا قیومی زاده

سجاد سعید نژاد

ابرکوه

کهگیلویه و بویراحمد
آقا سالم بغض غریبی گرفتهام
انگار غربتت کمرم را شکسته است
اص ً
ال چهار پاره شدم من برایتان
من؛ زائری که دل به ضریح تو بسته است

در دهان گس غزلها ریخت
طرح شیرینی نگاهت را
بعد در جان برکهها انداخت
روشنیهای روی ماهت را

درگیر و دار هجمهی این نانجیبها
دل بستهام به هیبت قرآن و سیرهات
اص ً
ال عجیب نیست که هی نعره میزنند
اینها کمر به قتل شما و عشیرهات ...

پانزده پله رفته از رمضان
نردبانی که خشک و عطشان است
چشمهای سر زد از میان سحر
چشمهای که رسول باران است

اینها که قلب دین خدا را شکستهاند
غرقند در «ضالل مبینی» که دوزخ است
آسوده در توهمشان راه میروند
بر روی خاکهای زمینی که دوزخ است

روی لبهای شعر جاری شد
السالم علیک سبط نبی
السالم علیک یابن بتول
السالم علیک یابن علی

ما را ببخش اگر دلتان را شکستهاند
آمادهایم پای شما سر بیاوریم
ما مردمان غافل این قصهایم؛ پس
فرصت بده که از دلتان در بیاوریم

استکانهای تشنهلب آرام
ذکر نام تو را طلب کردند
بچه گنجشکها کنار تنت
روز خود را قشنگ شب کردند

ما زائران حلقه به گوش توایم که
از دوریات به هر در و دیوار میزنیم
دلهای ما دوباره هوای مدینه کرد
تا زندهایم دست به این کار میزنیم

در کالس کریمی دستت
مشقهای غلط قلم میخورد
کیسهها روی شانهی دفتر
توی تقدیر شب رقم میخورد

در رود پاک معرفتت پا گذاشتند
آنها که مسجد النبیات را گریستند
وقتش شده زمین و بیابان و آسمان
در پیش چشم گنبد خضرا بایستند

در تن برکههای خواب آلود
جا برای پرندهها کم بود
در دل تو هزار قوی یتیم
نان و خرمایشان فراهم بود

از بس که جای خالیات احساس میشود
از غربت تو ،غار حرا گریه میکند
شاعر رسیده است به باالی گنبدت
قرآن بغل گرفته ،تو را گریه میکند

روشنی بر غزل تعارف کرد
سفرههای کرامتت هرجا
شعر روشن شد از کالم تو بعد
از تو جاری شدند دیوانها

دارد هوای شعر پر از گریه میشود
اینجا کسی دلش به هوای تو تنگ نیست
دشمن که بیحیاست ولی در مرام ما
«بیحرمتی به ساحت خوبان قشنگ نیست»

آه اندازهات نبوده جهان
بیوفا بود و طاقتش کم بود
ته تصویر رفتنت آنروز
بارش تیرها دمادم بود

بهـار  | ۱۳۹3شمارههای  77 ،76و  | 78سال نهم| گنجینه مجمع 81

ترکیببند

زخم بقیعی که منک چشیده ...

اردبیل

راه به بستان و چمن ندارد
غنچهی پژمرده کفن ندارد
سطر غریبی که پر از سکوت است
صفحه تاری که سخن ندارد
زخم بقیعی که نمک چشیده
درد حجازی که وطن ندارد
1
جام قراری که شکسته کوفه
کاسه صبری که حسن ندارد
جنگ :حجابی که به سر کشیده
صلح :ردایی که به تن ندارد
وای بر این دیدهی دل بریده
2
وای بر آن سینهی زن  ..ندارد
منتظر نورنگاهی که نیست
کوفه به کوفه به پناهی که نیست

حوصله عشق که سر میرود
با چمدانی به سفر میرود
کوه به کوه از دل صحرا و دشت
جاده به جاده به خطر میرود
باک ندارد چه به دل میرسد
بیم ندارد چه به سر میرود
عشق همیشه چمدانش پر است
بال ،عطش ،حادثه ،پَر ،میرود
ما که نداریم خبر از دلش
ما که نداریم خبر میرود
وارث اجداد خودش میشود
3
مثل پسر که به پدر میرود
آینهی حیدر کرار بود
شان نزول ،آیه تکرار بود
آه به احوال غریبانهاش
غربت سوز و غم مردانهاش
داد و فغان از دل بیتاب او
داد و فغان از دل دیوانهاش
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از کمرخم شدهی مادر و
لرزش هق هق به سر شانهاش
آتش شرمندهی بیاختیار
شعله درمانده د ِر خانهاش
قصه شبهای یتیمان واو
4
شاه  ...و دنیای فقیرانهاش
مثل خدا بغض فرو برده بود
5
فاطمه بود و غم مردانهاش ..
نقش و نشان جرسی هست این
خاک قدمهای کسی هست این

6

هر نفسش آیهی تدبیر داشت
سوره حرفش همه تفسیر داشت
معجزه ،شق القمر دیگری
خواب خدا بود که تعبیر داشت
جنگ جمل شاهد خوبی نبود؟؟
7
مثل برادر جگر شیر داشت
گاه درونش همه عباس بود
گاه نگاهش همه شمشیر داشت
چشم همه عالم و دستان او
ابن علی حب فراگیر داشت
حک شده بر دل غم تنهای او
داغ حسین و غم زهرای او
--------------------

 .1پیروان امام حسن که اکثر اهل کوفه بودند گفتند :البقیهًْ البقیهًْ یعنی« :ما جنگ نمیکنیم» و امام(ع)
را مجبور به صلح کردند.
 .2همسر امام حسن(ع) به دستور معاویه باعث شهادت امام شد.
 .3اشاره به اینکه میگفتند حسن(ع) شجاعت ندارد و مثال علی(ع) نیست.
 .4امام حسن مجتبی(ع) درست مثل علی یار و غمخوار یتیمان بود.
 .5حضرت فاطمه زهرا(س) دست حسن را گرفتند و نگذاشتند برخورد کند با دشمن.
 .6به روایت ابونعیم اصفهانی امام حسن(ع) در فتوحات ایران شرکت کرده است.
 .7امام حسن(ع) در جنگ جمل ،حضور پر تالش داشت و از رزمندگان قهرمان سپاه علی(ع) بود.

منشورات کنگره

منشورات مجمع

به کوشش :عباس جعفری (دبیر شورای کتاب مجمع و دبیر کمیته علمی کنگره)

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 اول /424جلد دوم  /506جلد سوم 487

کتاب مجموعه مقاالت فارس��ی کنگره بین المللی سبط النبی حضرت امام حسن مجتبی(ع) در سه
جلد منتشر شد.
این کتابها شامل  45مقاله به زبان فارسی از پژوهشگران و محققان داخلی و خارجی درباره سیره ،اخالق
و فضائل امام حسن مجتبی(ع) و نیز پاسخ به شبهات است که به دبیرخانه علمی کنگره واصل گردید.
عمده مقاالت این مجموعه در چهار محور ش��امل "سیره فردی و خانوادگی حضرت امام حسن(ع)"،
"س��یره سیاس��ی ـ اجتماعی و مدیریتی حضرت امام حسن(ع)"" ،بررس��ی و نقد شبهات و دیدگاه
مستشرقان درباره حضرت" و "سبک زندگی امام حسن(ع) و میراث علمی و فکری آن حضرت" است.
همچنین در ابتدای این مجموعه ،مقاله تحلیل زندگانی و حوادث ویژه دوران امام حسن (ع) برگرفته از
کتاب انسان  250ساله اثر رهبر معظم انقالب قرار گرفته است.
چاپ اول این کتابها در  3جلد به همت دبیرخانه کمیته علمی کنگره بین المللی سبط النبی االکبر
امام حس��ن مجتبی(ع) و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت (ع) در خردادماه سال  1393منتشر و در
مراس��م اختتامیه کنگره به دس��ت «آیت اهلل احمد جنتی» دبیر ش��ورای نگهبان« ،آیت اهلل مجتهد
شبستری» رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع)« ،حجت االسالم والمسلمین نواب» عضو
شورای عالی مجمع« ،حجت االسالم والمسلمین امرودی» معاون فرهنگی اجتماعی شهردار تهران،
«دکتر طراد حمادهًْ» وزیر سابق دولت لبنان و تعدادی دیگر از شخصیتها رونمایی گردید.
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نام :صلح الحسن(ع) و ثورة الحسین(ع)
من منظور السنن التاریخیة فی القرآن الکریم
تألیف :آیت الله شیخ محسن االراکی
تعداد صفحات1120 :

این کتاب در پی جس��تجوی س��نت های الهی درباره رهبری
امت اسالمی بر اساس آموزه های قرآن کریم است و نویسنده
در نظر داشته است تا سنتهای تاریخی همچون "استخالف"
و "غیبت" که مرتبط با رهبری امت اس�لامی است را در طی
سه مرحله مورد تحقیق و بررسی قرار دهد .وی این هدف را با
بررس��ی وضعیت امت اسالمی در پی تن دادن آنان به صلح با
دشمن آشکار اهل بیت(ع) در زمان امام حسن(ع) و سوق دادن
امام حسین(ع) به مسلخ شهادت و همچنین بررسی وضعیت
جامعه و ویژگی های حاکمان جور ،پیگیری کرده است.
ابعاد مختلف و شرایط اجرای سنت "حضور و تصدی" ـ که بر
اساس آیات قرآن به کسانی که به آموزه های توحیدی بازگشت
میکنند نویده داده ش��ده اس��ت ـ نیز در قس��مت پایانی این
تحقیق مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
این کتاب پیش از این منتش��ر ش��ده بود و اینک به مناسبت
برگزاری کنگره بین المللی س��بط النبی حضرت امام حس��ن
مجتبی(ع) به وس��یله انتش��ارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)
تجدید چاپ گردیده است.

نام :مجموعة مقاالت املؤمتر العاملي
لسبط النبي ،اإلمام الحسن املجتبی(ع)
تألیف :رشکت کنندگان در کنگره
تعداد صفحات668 :

کتاب مجموعه مقاالت عربی کنگره بین المللی سبط النبی حضرت
امام حسن مجتبی(ع) شامل  19مقاله به زبان عربی از پژوهشگران
و محققان داخلی و خارجی درباره امام حسن مجتبی(ع) است.
عم��ده مقاالت این مجموعه در چهار محور "ش��امل س��یره
فردی و خانوادگی حضرت امام حس��ن(ع)"" ،سیره سیاسی ـ
اجتماعی و مدیریتی حضرت امام حسن(ع)"" ،بررسی و نقد
شبهات و دیدگاه مستشرقان درباره حضرت" و "سبک زندگی
امام حسن(ع) و میراث علمی و فکری ایشان" است.
همچنین در این مجموعه خالصهای از ترجمه کتاب انس��ان
 250ساله که بیانات مقام معظم رهبری درباره زندگی سیاسی
مبارزاتی ائمه معصومین را ش��امل میشود و نیز مقاله خالفهًْ
االمام الحسن(ع) و ظروفها برگرفته از کتاب ائمهًْ اهل البیت
(ع) شهید محمدباقر صدر آمده است.
چاپ اول این کتاب به وس��یله انتش��ارات مجمع جهانی اهل
بیت(ع) به مناس��بت برگزاری کنگره بین المللی سبط النبی
حضرت امام حس��ن مجتبی(ع) در خرداد سال  1393منتشر
گردیده است.
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نام :بالغة اإلمام الحسن(ع)
خطب ،کتب ،کلامت
تألیف :عالمه شهید شیخ عبدالرضا الصافی
تعداد صفحات272 :

نام :دیوان کرامت
اشعار برگزیده کنگره بین املللی
سبط النبی األکرب امام حسن مجتبی(ع)
اثر :هرنمندان رشکت کننده در کنگره

اهلبیت(ع) فصاحت ،بالغت و حکمت را از جد بزرگوارشان
پیامبر اکرم(ص) به ارث بردهاند که اوج این حکمت ،عرفان،
فصاح��ت و بالغت در کتاب «نهج البالغه» امام علی(ع) به
یادگار مانده است.
«مرحوم عالمه ش��هید شیخ عبدالرضا الصافی» با تالش
فراوان ،کتابی با سبک و سیاق نهج البالغه با عنوان «بالغهًْ
االمام الحس��ن علیهالس�لام» تدوین کرد که نمونهای از
مصادیق س��خن امام حس��ن مجتبی(ع) است .خطبهها
و س��خنان آن حض��رت ،مانن��د خطبهه��ا و کلمات پدر
بزرگوارشان امام علی(ع) حاوی آداب ،مواعظ ،اوامر و نواهی
عبرتآموزی است.
مباحث این کتاب در سه بخش خطبهها و خطابات عمومی،
نامهها و مواعظ و نکات اخالقی ـ تربیتی تنظیم شده است .این
اثر پیش از این در عراق منتشر شده بود و اینک ویرایش جدید
آن به مناس��بت کنگره بین المللی سبط النبی(ص) از سوی
انتشارات مجمع جهانی اهلبیت(ع) منتشر گردیده است.

در پی فراخوان شعر کنگره بین المللی سبط النبی االکبر امام
حس��ن مجتبی(ع) ،حدود  150قطعه شعر ـ در قالب های
مختلف رباعی ،غزل ،قطعه ،قصیده ،مصمت ،ترجیع بند ،شعر
سپید ،شعر نو و  ...ـ به دبیرخانه ادبی كنگره واصل شد.
تالش شد که تا زمان برگزاری کنگره ،اشعار برگزیده در قالب
یک دیوان شعر به ارادتمندان آن حضرت تقدیم گردد.
با توجه به اینکه تا پیش از این هیچ دیوان تخصصی ش��عر
درب��اره آن حض��رت وجود نداش��ت ،این کت��اب هدیه ای
ارزشمند برای شاعران ،مادحان و شیعیان محسوب می شود.
همچنی��ن در دو فصل ابتدای کتاب ،اش��عار کهن پارس��ی
در مدح آل حضرت و نیز ش��عر ش��اعران ش��هیر درباره آن
امام(ع) آمده اس��ت تا این دیوان ،کتاب شعری جامع از امام
مجتبی(ع) باشد.
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نام :عرص اإلمام املجتبی(ع) اجتامعیاً و سیاسیاً
تألیف :الشیخ محمدهادی الیوسفی الغروی
تعداد صفحات181 :

دو شامره ویژه نامه
مجله گنجینه مجمع به مناسبت کنگره بین املللی
سبط النبی امام حسن مجتبی(ع)

ه��دف اصلی نویس��نده از ای��ن کتاب ،معرفی امام حس��ن
مجتبی(ع) و بررس��ی اوضاع سیاس��ی و اجتماعی عصر آن
حضرت اس��ت .وی این هدف را با بررسی فضائل امام حسن
مجتبی(ع) ،سیره امام حسن(ع) در برخورد با معاویه ،صلح
با معاویه و رخدادهای سیاسی و اجتماعی آن دوران پیگیری
کرده است.
وصیت نامه امام حسن(ع) به امام حسین(ع) و نحوه شهادت
ایشان در قسمت پایانی این کتاب مورد بحث و بررسی قرار
گرفته است.
چاپ اول این کتاب در  181صفحه توسط انتشارات مجمع
جهانی اهل بیت(ع) و به مناسبت برگزاری کنگره بین المللی
سبط النبی حضرت امام حسن مجتبی (ع) در سال 1393
منتشر گردیده است.

با توجه به اهمیت وافر کنگره بین المللی سبط النبی االکبر
امام حسن مجتبی(ع) ،مجله گنجینه مجمع ـ ارگان فرهنگی
اطالع رسانی مجمع جهانی اهل بیت(ع) ـ دو شماره را به این
کنگره اختصاص داد.
اولین ویژه نامه ،ش��ماره  64مجله بود که در تیرماه 1391
منتشر شد و همزمان با اعالم موجودیت این کنگره منتشر
و در جشن بزرگ میالد امام حسن(ع) که دبیرخانه کنگره
افتتاح ش��د در مس��جد جامع حضرت قاسم بن الحسن(ع)
توزیع گردید.
دومین ویژه نامه نیز همین مجله ای است که اینک در اختیار
شما قرار دارد.
همچنین در ش��ماره آینده مجله ،به آنچ��ه در این کنگره
گذشت خواهیم پرداخت.
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معرفی سایت رسمی
کنگره بین املللی سبط النبی امام حسن مجتبی(ع)

www.sebtonnabi.com

وبگاه رس��می کنگره بین المللی س��بط النبی االکبر امام حسن مجتبی(ع) به همت اداره کل فناوری اطالعات و
اطالع رسانی مجمع جهانی اهل بیت(ع) راه اندازی شده و در دسترس پژوهشگران ،عالقمندان و شرکت کنندگان
در کنگره قرار گرفته است.
این وبگاه دارای س��ه منوی اصلی و بخش خدمات اس��ت .در منوی اول ،بخش های "درباره س��بط النبی(ص)"،
"اجداد و فرزندان"" ،سادات حسنی"" ،منابعی برای مطالعه"" ،آرشیو اخبار" و "گزارش تصویری" وجود دارد.
منوی دوم که در ارتباط مستقیم با کنگره است دارای بخشهای "اهداف برگزاری"" ،فراخوان"" ،مقاالت رسیده
فارسی"" ،مقاالت رسیده غیر فارسی" است .ضمن اینکه پژوهشگران از طریق این بخش ،می توانند نسبت به ارسال
مقاله اقدام نمایند.
منوی سوم نیز مربوط به برنامه های فرهنگی و هنری است که در کنار کنگره علمی برگزار شده می شود؛ اعم از
"جشن های میالد"" ،مسابقه کتابخوانی"" ،مسابقه شعرسرایی" و "اشعار رسیده" .در این بخش نیز امکان ارسال

شعر به شکل الکترونیک وجود دارد.
در صفحه اصلی سایت لینک هایی نیز برای دانلود نسخه پی دی اف منشورات کنگره ـ اعم از کتب و مجالت ـ قرار
داده شده است.
ضمن اینکه از طریق لینک های سمت چپ می توان به سایت نهادها و دستگاههایی که در برگزاری این کنگره با
مجمع جهانی اهل بیت(ع) همکاری کردند راه یافت.
مس��ؤولیت بارگذاری مطالب علمی این س��ایت بر عهده «حجت االسالم تقی سمیعی» و بروزسازی اخبار سایت
بر عهده «آقای هادی ترکی» بوده است .ضمن اینکه آقایان «حسین مهدوی منش» مسؤول دبیرخانه کنگره و
«فیضآبادی» از دبیرخانه کانون های مساجد نیز همکاری فراوانی با سایت داشتند.
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