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امام حسين )عليه السﻼم( هنگامى كه تصميم گرفت )از مكّه( رهسپار عراق شود ،برخاست و خطبهاى به اين مضمون ايراد فرمود:
صلﱠى اللّهُ عَلى َرسُولِهِ ،خُطﱠ الْمَوْتُ عَلى وُلْدِ آدَمَ مَخَطﱠ الْقَﻼدَهِ عَلى جيدِ الْفَتاهِ ،وَ ما اَوْلَهَني اِلى َاسْﻼفي اِشْتِياقُ يَعْقُوبَ اِلى يُوسُفَ ،وَ خُيﱢرَلِي مَصْرَعٌ اَنَا ﻻقيهِ.
»اَلْحَمْدُ ِللّهِ ما شاءَ اللّهُ ،وَ ﻻ قُوﱠهَ اِﻻّ بِاللّهِ ،وَ َ
كَاَنﱢي بِاَوْصالي تَ ْقطَعُها عَسْﻼنُ الْ َفلَواتِ بَيْنَ النﱠواويسِ وَ كَرْبَﻼءَ فَيَمْﻼَنﱠ مِنﱢي اَكْراشاً جَوْفاً وَ اَجْرِبَهً سَغْباً ،ﻻ مَحيصَ عَنْ يَوْم خُطﱠ بِالْقَلَمِ ،رِضَى اللّهِ رِضانا اَ ْهلَ الْبَيْتِ ،نَصْبِرُ عَلى بَﻼئِهِ وَ يُوَفّينا اَجْرَ الصّابِرينَ.
لَنْ تَشُذﱠ عَنْ رَسُولِ اللّهِ)صلى اﷲ عليه وآله( لَحْمَتُهُ ،وَ هِىَ مَجْمُوعَهٌ لَهُ فى حَظيرَهِ الْقُدْسِ ،تَقَرﱡ بِهِمْ عَيْنُهُ وَ يُنْجَزُ بِهِمْ وَعْدُهُ.

مَنْ كانَ باذِﻻ فينا مُهْجَتَهُ ،وَ مُوَطﱢناً عَلى لِقاءِ اللّهِ نَ ْفسَهُ فَلْيَرْحَلْ مَعَنا فَاِنﱠنِي راحِلٌ مُصْبِحاً اِنْ شاءَ اللّهُ تَعالى .
بحار اﻷنوار )ط  -بيروت( ،ج ،٤٤ص٣٦٧ :
ستايش مر خداى راست ،و مشيّت از آن او ،و قوت و نيرويى جز به خدا نباشد )قوت هم ازوست( و درود خدا به رسول مكرّم او )و آلش( و سﻼم خدا بر او باد،آرايش مرگ بر فرزند آدم چون آرايش گردنبند بر گردن دوشيزگان
است ،گرايش و اشتياقم به زيارت اسﻼفم )جدّ و پدر و مادر و برادرم( چون اشتياق يعقوب به يوسف است ،و برايم قتلگاهى گزيده شد كه من بدان جايم بايد رفت ،گوئيا مىنگرم كه گرگهاى بيابان بند بند مفاصلم را از هم جدا
ك نند در ميان نواويس و كربﻼء ،چه شكمها از من پر ،و چه انبانها كه از من آكنده گردد ،گريزى از آنچه بر قلم تقدير رفته نيست ،ما -اهل البيت -خشنودى خدا را خرسندى خود دانسته ،بر بﻼيش صابريم ،و او اجر صابران را به
ما مىدهد ،هيچ گوشت پيامبر )پاره تن( او از وى جدا نگردد مگر آن كه در حضيرة القدس نزدش گرد آيد ،چشمش بدانها روشن گرديده و بدانها وعدهاش انجاز گردد،

هر كس كه در راه ما خون نثار و بذل مىكند ،و لقاى خدا را توطين نفس خويش مىنمايد ،پس آماده كوچيدن با ما باشد ،چه ما ان شاء اللﱠه بامداد فردا حركت مىكنيم.



جايگاه عمل با همراهي با حق و حقيقت
o

اشاره به دو ويژگي همراهان در كﻼم حسيني


بخشش و گذشتن جان و هستي در مسير حقيقت



حركت در مسير تعالي ديني و رسيدن به مقام لقاء حضرت حق




اشاره به سه مقام و منزل در مسير تعالي ديني در كﻼم روايي و ادعيه معصومين عليهم السﻼم
o

مقام قرب

o

مقام لقاء ) باﻻترين مقام قرب (

o

مقام اتصال ) تداوم لقاء (

اشاره به تفاوت حال و مقام در مسير سير و سلوك عرفاني
o

آنچه بدون اختيار بر قلب عارف وارد ميشود » حال « است ،و آنچه او آن را تحصيل و كسب ميكند » مقام «
است .حال زودگذر و غير دائمي است و مقام حالتي ماندگار و باقي است كه با جد و جهد حاصل مي شود و
اكتسابي است.



عبارت موطن در كﻼم امام حسين عليه السﻼم و رابطه آن با اصطﻼح مقام در عرفان



مقام معيت و همراهي در كﻼم حسيني



مروري به تقسيم بندي اصناف دينداران )جلسه گذشته(
o

وصف مؤمنان واقعى با توجه به فرازي از آيات  ١٤و  ١٥سوره مباركه حجرات


ن أَعْمالِ ُك ْم
ن تُطيعُوا اللﱠ َه وَ رَسُولَهُ ﻻ يَلِتْ ُكمْ مِ ْ
ل لَ ْم تُؤْمِنُوا َو لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا َو لَمﱠا يَدْخُلِ الْإيمانُ في قُلُوبِكُ ْم َو إِ ْ
ب آمَنﱠا قُ ْ
قالَتِ الْأَعْرا ُ
شَيْئاً إِنﱠ اللﱠهَ غَفُورٌ رَحيمٌ


عربهاي باديه نشين گفتند» :ايمان آورده ايم« بگو» :شما ايمان نياورده ايد  ،ولي بگوييد اسﻼم آورده ايم  ،امّا هنوز ايمان
وارد قلب شما نشده است! و اگر از خدا و رسولش اطاعت كنيد  ،چيزي از پاداش كارهاي شما را فروگذار نمي كند ،
خداوند  ،آمرزنده مهربان است
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ك هُ ُم الصﱠ ِدقُون
إِنﱠمَا الْمُؤْمِنُونَ الﱠذِينَ ءَامَنُو ْا بِاللﱠهِ وَ رَسُولِ ِه ُث ﱠم لَمْ يَرْتَابُواْ َو جَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنفُسِ ِهمْ فىِ سَبِيلِ اللﱠهِ أُوْلَئ َ


تنها مؤمنانند كه به خداوند و پيامبرش ايمان آوردهاند سپس ترديد نورزيدهاند و با دارايىها و جانهايشان در راه خداوند
جهاد كردهاند ،آنانند كه راستگويند.



ايمان به خدا و رسولش عقدى است قلبى بر توحيد خداى تعالى و حقانيت آنچه كه پيامبرش آورده ،و نيز عقد قلبى بر صحت
رسالت و پيروى رسول در آنچه دستور مىدهد.

o


معناي ريب و شك در مقابل يقين و اطمينان

ايمان حقيقي و نشانه آن در نظر و عمل
o

جايگاه و اهيت عقيده بدون ترديد و شك در ايمان حقيقي


عدم حركت در تبديل شك و ترديد به يقين و اطمينان خﻼف ايمان حقيقي است




آيت اﷲ مطهري دائما بيان ميكردند  :شك گرچه منزلگاه خوب و توقفگاه مناسبي نيست ولي معبر خوب و ﻻزمي است

مؤمنين آنهايى هستند كه ايمان به خدا و رسول او بياورند ،و ديگر در حقانيت آنچه ايمان آوردهاند شك نكنند ،و ايمانشان ثابت و
آن چنان مستقر باشد كه شك آن را متزلزل نكند.



مؤمنين واقعى كوشش مىكنند تا تكاليف مالى و بدنى اسﻼمى خود را انجام دهند ،و در حالى انجام مىدهندكه در دين خدا و در
راه او هستند.



جايگاه و تعريف ايمان در كﻼم مسيحيت
o

ديدگاه كاتوليك


اين ديدگاه در قالب نظريه توماس آكويناس )١٢٧٤ـ (١٢٢٥مورد بررسي قرار مي گيرد .عناصر اصلي نظريه او در تحليل هاي جديد
كاتوليكي انديشمنداني همچون پاسكال و ويليام جيمز مشاهده مي شوند.



عناصر عمده نظريه آكويناس درباره ايمان


الف  -ايمان تصديق گزاره هاي وحياني و قبول قلبي آن هاست.
o


o

ايمان تصديق ارادى بر اساس شواهد كافى

ب .ايمان نوعي باور و آگاهي است كه بين معرفت )علم( و رأي و گمان قرار دارد.

ديدگاه پروتستان


مارتين لوتر ،بنيانگذار اصﻼح كليسا» ،ايمان« را همان اعتماد به خدا مي داند .ايمان يعني» :اعتماد همه جانبه به فيض الهي و عشق
و محبت آشكار به عيسي مسيح «.به اعتقاد وي ،باور دو كاربرد دارد :يكي به معناي »باور به يك گزاره« و ديگري به معناي باور به
كسي ،و روح ايمان بر خﻼف آكويناس ،باور به كسي است ،نه باور به يك گزاره.



نظريه جان هيك درباره ايمان :


جان هيك ،متكلم پروتستاني معاصر ،نظريه اي درباره ايمان ارائه داده كه »وحي« به حوادثي گفته مي شود كه در اثر
دخالت خداوند در تاريخ به وجود مي آيند» .مضمون وحي مجموعه اي از حقايق درباره خداوند نيست ،بلكه خداوند از راه
تأثير گذاشتن در تاريخ ،به قلمرو تجربه بشري وارد مي گردد «.از اين رو ،وحي از مقوله حادثه است ،نه گفتار .مطابق اين
تفسير از »وحي« ،ايمان از سنخ تصديق چند گزاره وحياني نخواهد بود ،بلكه »شناخت اختياري فعل خداوند در تاريخ بشر
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است و شامل ديدن ،ادراك كردن يا تعبير حوادث به طريقي خاص است «.بنابراين ،ايمان از سنخ ديدن و تجربه كردن
است .ايمان شناخت و تجربه حوادث وحياني است و خداوند با آن حوادث وحياني در قلمرو تجربه بشر قرار مي گيرد.


جايگاه و تعريف ايمان در متكلمان اسﻼمي
o

اشاره به نظر مرجئه نسبت به معناي ايمان

o

مرحوم عﻼمه طباطبائي در شعاع آيات قرآني ،به تبيين واژه ايمان پرداخته ،مي گويد :ايمان از ريشه »امن« و معني اصلي آن امنيت دادن
است؛ به اين دليل كه مومن در پرتو ايمان خويش ،مي تواند باورهاي خد را از گزند شك و ترديد در امان نگاه دارد) .الميزان ،ج  ،١ص .(٥٥

o

ايمان عبارت است از اذعان و تصديق و علم به چيزي با التزام عملي به لوازم آن.


با توجه به تعريف عﻼمه از ايمان ،مشخص مي گردد كه ايمان لوازمي عملي دارد و عمل بيروني هرچند جزو ايمان نيست ،بروز
ايمان قلبي است .به بيان ديگر ،ايمان به هر چيز اعمال منسب خود را ﻻزم دارد تا بتواند انسان را به سر منزل مقصود برساند
)الميزان ،ج  ،١٦ص  .(٢٦٣در اين ميان ،اسﻼم »عمل صالح« را زمينه سعادت بشري و درك افكار صحيح معرفي مي كند )همان ،ج
 ،٥ص  .(٢٦٧ميزان پاي بندي به اعمال صالح بامرتبه ايمان ديني فرد نسبتي مستقيم دارد هرچه مرتبه ايمان باﻻتر باشد ،اين پاي
بندي افزون تر است.



دينداري رياكارانه و منفعت طلبانه با توجه به كﻼم علوي ) حكمت  ٤٠٥نهج البﻼغه(
o

ن يَاسِرٍ َو قَدْ سَمِعَ ُه يُرَاجِعُ اَلْمُغِيرَهَ بْنَ شُعْبَهَ كَﻼَماً دَعْ ُه يَا عَمَّارُ فَإِنَّهُ َل ْم يَأْخُذْ مِنَ اَلدِّينِ إِ ّﻻَ مَا قَارَبَهُ مِنَ اَلدُّنْيَا وَ عَلَى عَمْدٍ لَبَسَ
وَ قَالَ ع لِعَمَّا ِر بْ ِ
جعَلَ اَلشُّبُهَاتِ عَاذِراً لِسَقَطَاتِهِ
عَلَى نَفْسِهِ لِيَ ْ



چون عمّار پسر ياسر با مغيرة بن شعبه بحث مي كرد و پاسخ او را مىداد ،امام به او فرمود اى عمّار مغيره را رها كن ،زيرا او از دين
به مقدارى كه او را به دنيا نزديك كند ،برگرفته ،و از روي تعصب و تعمد حقائق را بر خود پوشيده داشت ،تا شبهات را بهانه
لغزشهاى خود قرار دهد.

o

اشاره به نيرنگ و اذيت هايي مغيره بن شعبه


مغيرة بن شعبه منسوب به قبيلة بني ثقيف ،از قبايل بدنام عرب در زمان جاهليت است كه پس از غزوة حنين و محاصرة طائف به
ناچار به اسﻼم گردن نهادند .مغيره در سال پنجم هجري ،زماني كه به دليل كشتن جمعي از قوم خود و ربودن اموال آنان فراري بود،
اسﻼم آورد .پيامبر اكرم )ص( او را هامان اين امت مي دانست .مغيره كه از زمان پيامبر )ص( به علي )ع( بغض مي ورزيد ،مي كوشيد
با نزديك شدن به پيامبر )ص( در شمار كاتبان و راويان قرار گيرد .همو در ماجراي سقيفه و حملة عمر به خانة حضرت فاطمه )عليها
السﻼم( نقش فعال داشت و در جنگ جمل در برابر اميرمؤمنان ايستاد .مغيره همواره در كنار خلفاي سه گانه و معاويه بود و امارت بر
بصره و كوفه ،حاصل اين نزديكي است .او به عيب گويي اميرمؤمنان )ع( معروف بود و در جعل و نشر حديث به نفع معاويه و بر ضد
علي )ع( مي كوشيد.
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