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) با اندكي تصرف (

حسينيه مرحوم عمادزاده اصفهان

اشاره به عبارتي از زيارت اربعين امام حسين عليه السﻼم
حيِكَ وَ َأعْطَيْتَهُ مَوَارِيثَ الْأَ ْن ِبيَاءِ وَ جَعَلْتَهُ حُجﱠةً عَلَى خَلْقِكَ
حبِيبِكَ َو صِفْوَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَ أَنﱠهُ الْفَائِزُ بِكَرَا َمتِكَ أَكْرَمْتَهُ بِكِتَابِكَ وَ خَصَصْتَهُ وَ ائْتَمَ ْنتَهُ عَلَى وَ ْ
اللﱠهُمﱠ إِنﱢي أَشْهَدُ أَنﱠ هَذَا قَبْرُ ا ْبنِ َ
مِنَ الْأَصْفِيَاءِ َف َأعْذَرَ فِي الدﱡعَاءِ وَ بَذَلَ مُهْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الضﱠلَالَةِ وَ الْجَهَالَةِ وَ الْعَمَى وَ الشﱠكﱢ وَ الِارْتِيَابِ إِلَى بَابِ الْهُدَى مِنَ الرﱠدَى وَ أَنْتَ تَرَى وَ لَا تُرَى وَ أَنْتَ بِالْمَ ْنظَرِ
الْأَعْلَى حَتﱠى ثَارَ عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ َمنْ غَرﱠ ْتهُ الدﱡنْيَا وَ بَاعَ الْآخِرَةَ بِالثﱠمَنِ ا ْلأَوْكَسِ الْأَدْنَى

و جانش را در راه تو بذل كرد .تا بندگانت را از گمراهى و نادانى و تاريكى و شك و شبهه نجات دهد ،و به طرف هدايت و رهائى از هﻼكت بكشاند
ابن قولويه .١٣٥٦ .كامل الزيارات .نجف اشرف :دارالمرتضويه.


مروي كلي بر مباحث جلسه گذشته
o

اشاره به دو بينش جامعه اسﻼم نسبت به قيام امام حسين عليه السﻼم

o

اشاره به كﻼم امام سجاد عليه السﻼم در بيان پيروزي در قيام كربﻼ


o

آيا پيروزي در تشكيل حكومت است ؟

اشاره به بررسي همه جانبه و كامل كﻼم قرآن و معصوم در تبيين مفهوم اصلي و صحيح



در تحيلي عقلي در رابطه ميان عمل و عامل



مقام معصومين عليهم السﻼم در كﻼم قرآن
o

اشاره به مقام صالحين در آيات  ٧٢و  ٧٣سوره مباركه انبياء


ل الْخَيْراتِ وَ إِقا َم الصﱠﻼ ِة َو
ﻼ َجعَلْنا صالِحينَ * وَ جَ َعلْناهُ ْم أَئِمﱠ ًة يَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْ َ
ب نافِلَةً وَ كُ 
َو وَهَبْنا لَ ُه إِسْحاقَ وَ يَعْقُو َ
إيتاءَ الزﱠكاةِ وَ كانُوا لَنا عابِدينَ *



و اسحاق را و افزون بر آن )نوهاش( يعقوب را به او بخشيديم و همه را )مردمى( شايسته كرديم.



و آنان را پيشوايانى كرديم كه به فرمان ما راهبرى مىكردند و به آنها انجام كارهاى نيك و برپا داشتن نماز و دادن زكات را وحى
كرديم و آنان پرستندگان ما بودند.

o

مراد از هدايت رساندن به مقصد و مراد از" امر" امر تكوينى است


اين هدايتي كه خداوند آن را قرار داده و از شئون امام است به معناي ارائه طريق نيست  ،چون خداوند اين مقام امامت را بعد از نبوت
قرار داده است  ،لذا امامت به معناي رساندن به مطلوب مي باشد ،يعني نوعي تصرف تكويني در نفوس كه به وسيله آن راه رابراي
سوق دادن دلها به سوي كمال و انتقال دادن آنها به مقامات باﻻتر ،هموار مي سازد.



پس امامت و هدايت به امر خدا ،از فيوضات معنوي و مقامات باطني است كه مؤمنان به وسيله عمل صالح به سوي آن هدايت شده
و به رحمت پروردگارشان ملبس مي گردند وخود امام قبل از هر كس متلبس به آن هدايت است و سايرين  ،هر كس به مقدار
استعدادخود از آن بهره مند مي شود و از همينجا معلوم مي شود كه امام واسطه اخذ فيوضات ظاهري و باطني براي مردم است.

o

جايگاه وحي تكويني و معناي آن


عبارت )اوحينا اليهم فعل الخيرات  (....دﻻلت مي كند كه فعل خيرات تحقق يافته  ،يعني وحي متعلق به فعل از ايشان صادر شده و
عمل خيرات كه از ايشان صادرگرديده به واسطه وحي و دﻻلتي باطني و الهي بوده كه مقارن با آن صورت مي گرفته واين وحي ،
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) با اندكي تصرف (

حسينيه مرحوم عمادزاده اصفهان
غير از وحي مشرعي است كه فعل را تشريع مي كند و انجام آن را بر طبق آنچه تشريع شده مترتب مي سازد .چون بﻼفاصله بعد از
آن مي فرمايد )و كانوا لنا عابدين (يعني ائمه  ،قبل از وحي هم خدا را عبادت مي كرده اند و اعمالشان مطابق وحي تشريعي بوده
است  .پس اين وحي آنها وحي تسديد و تأييد است نه وحي تشريع .



ماحصل كﻼم اينكه ائمه  ،مؤيد به روح القدس  ،روح طهارت و مؤيد به قوتي رباني هستند كه آنها را به انجام خيرات و اقامه نماز و
دادن زكات )انفاق مالي ( دعوت مي كند) .خﻼصه اي از تفسير الميزان(

o
o

قرآن كريم و بيان مقام اخﻼص و خلوص با توجه به آيه  ٢٤سوره مباركه يوسف
ِ ِ ِ
صﲔ
ص ِر َ
َﱠت بِ ِه َو َه ﱠم ِ ا ل َْو ﻻ أَ ْن َرأي بُـ ْرها َن َربِِّه َکذلِ َ
َو لَ َق ْد ﳘ ْ
ک لِنَ ْ
شاء إِنﱠهُ م ْن عباد َ ال ُْم ْخلَ َ
وء َو الْ َف ْح َ
ف َع ْنهُ ال ﱡس َ
 و بىگمان آن زن آهنگ وى كرد و وى نيز اگر برهان پروردگار خويش را نمىديد آهنگ او مىكرد بدين گونه )بر آن بوديم( تا از او

زشتى و پليدكارى را بگردانيم كه او از بندگان ناب ما بود


از آيه شريفه ظاهر مىشود كه ديدن برهان خدا ،شان همه بندگان مخلص خداست ،و خداوند سبحان هر سوء و فحشايى را از ايشان
برمىگرداند ،و در نتيجه مرتكب هيچ معصيتى نمىشوند ،و به خاطر آن برهانى كه خدايشان به ايشان نشان داده قصد آن را هم
نمىكنند ،و آن عبارت است از عصمت الهى.




و نيز برمىآيد كه اين برهان يك عامل است كه نتيجهاش علم و يقين است ،اما نه از علمهاى معمول و متعارف.

رابطه ميان مقام مصلح و مخلص در كﻼم قرآني
o

اشاره به درخواست حضرت يوسف در نيل به مقام صالحين در آيه  ١٠١سوره مباركه يوسف
ض أَنْ َ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
فاطر ال ﱠس ِ
ب قَ ْد آتَـيْـتَﲏ ِمن الْمل ِ
ماوات َو ْاﻷ َْر ِ
ْک َو َعلﱠ ْمتَﲏ ِم ْن َ ِ
ﲔ
ت َوليِّي ِﰲ ال ﱡدنْيا َو ْاﻵخ َرة تَـ َوفﱠﲏ ُم ْسلماً َو أَ ْﳊِ ْقﲏ ِ لصﱠاﳊ َ
َ ر ِّ
َ ُ
ْويل ْاﻷَحاديث َ
 پروردگارا! به من از فرمانروايى پارهاى دادهاى و از خوابگزارى بخشى آموختى؛ اى آفريدگار آسمانها و زمين! تو سرور من

در اين جهان و در جهان واپسينى ،مرا گردن نهاده )به فرمان خويش( بميران و به شايستگان بپيوند.


حضرت يوسف هم كه يكى از فرستادگان و مخلصين او است در جايى كه سخن از وﻻيت او به ميان مىآورد مىگويد » :فاطِرَ السﱠماواتِ
وَ الْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيﱢي فِي الدﱡنْيا وَ الْآخِرَةِ« يعنى من در تحت وﻻيت تامه توام بدون اينكه خودم در آفرينش خود دخالتى داشته باشم و
در ذات و صفات و افعالم استقﻼلى داشته يا براى خود مالك نفع و ضرر ،و يا مرگ و حيات ،و يا نشورى باشم.



بعد از آنكه يوسف )عليه السّﻼم( در قبال رب العزة ،مستغرق در مقام ذلت گرديد و به وﻻيت او در دنيا و آخرت شهادت داد ،اينك
مانند يك برده و مملوك كه در تحت وﻻيت مالك خويش است درخواست مىكند كه او را آن چنان قرار دهد كه وﻻيت او بر وى در
دنيا و آخرت مقتضى آنست ،و آن اين است كه وى را تسليم در برابر خود كند ،مادامى كه در دنيا زنده است ،و در آخرت در زمره
صالحين قرارش دهد ،زيرا كمال بنده مملوك آن است كه نسبت به صاحب و پروردگارش تسليم باشد ،و مادامى كه زنده است در
برابر آنچه وى از او مىخواهد سر تسليم فرود آورد ،و در اعمال اختياري خود چيزى كه مايه كراهت و نارضايتى او است از خود نشان
ندهد و تا آنجا كه مىتواند و در اختيار اوست خود را چنان كند كه براى قرب موﻻيش صالح ،و براى مواهب بزرگ او ﻻيق باشد ،و
همين معنا باعث شد كه يوسف )عليه السّﻼم( از پروردگارش بخواهد كه او را در دنيا مسلم ،و در آخرت در زمره صالحان قرار دهد،
هم چنان كه جد بزرگوارش ابراهيم را به چنين مواهبى اختصاص داده بود.
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o

حسينيه مرحوم عمادزاده اصفهان

اشاره به مقصود از" حكم" و الحاق به صالحين در كﻼم حضرت ابراهيم )عليه السﻼم( با توجه به آيه  ٨٣سوره مباركه شعراء


ِ
ﲔ
ب ﱄ ُحکْماً َو أَ ْﳊِ ْقﲏ ِ لصﱠاﳊ َ
َر ِّ
ب َه ْ
 پروردگارا! به من حكمتى ارزانى دار و مرا به شايستگان بپيوند.


بعد از آنكه ابراهيم )عليهالسﻼم ( نعمتهاى مستمره و متوالى و متراكم خداى تعالى را نسبت به خود ياد آور شد كه از روزى
كه خلق شده تا بى نهايت به وى ارزانى داشت و با ذكر اين نعمتها و تصور لطف و مرحمت الهى حالتى به او دست داد،
آميخته از جاذبه رحمت و فقر عبوديت و اين حالت ،او را واداشت تا به درگاه خدا اظهار حاجت نموده ،باب سؤال را مفتوح
دارد ،ناگزير سياق سخن خود را كه تا اينجا سياق غيبت بود )و مىفرمود :رب العالمين كسى است كه مرا خلق كرده و
هدايت مىكند  (...به سياق خطاب برگرداند و روى سخن به خداى تعالى نموده ،عرض حاجت كند.



پس در جمله »رب -پروردگار من« كلمه »رب« را به ضمير »ياء« يعنى به خودش نسبت داد ،بعد از آنكه در چند جمله
رب را به عنوان رب العالمين ستود و اين بدان جهت بود كه خواست رحمت الهى را بر انگيخته و عنايت ربانى را براى
اجابت دعا و در خواستش به هيجان در آورد.



بنابراين مقام "صلوح" عاليتر از مقام "خلوص" است كه حضرت خليل الحاق خود را به واجدين آن از خداى خود تمنّا نمود .خداوند
اين دعاى حضرت إبراهيم را در دنيا اجابت ننمود بلكه تحقّق آن را در آخرت وعده فرمود:


وَ لَقَدِ اصْطَفَيْنا ُه فِى الدﱡنْيَا وَ انﱠهُ فِى الْآخِرَ ِة لَمِنَ الصﱠالِحينَ

o
o



)سوره بقره آيه  ،١٣٠و همانا حقّا او را در دنيا برگزيديم ،و او در آخرت تحقيقا از صالحان است(

مقام ايمان و صالحين در دنيا و آخرت با توجه به آيه  ٩سوره مباركه عنكبوت
ﱠاﳊ ِ ِ
ِ
 و الﱠذين آمنُوا و َع ِملُوا الص ِ
ﲔ
ات لَنُ ْدخلَنـ ُ
ﱠه ْم ِﰲ الصﱠاﳊ َ
َ َ َ
َ
 و آنان را كه ايمان آوردهاند و كارهاى شايسته كردهاند بىگمان در زمره شايستگان درمىآوريم.

اقسام صلوح در كﻼم عرفان و قرآن
o

تقسيم بندي مقام صلوح به دو قسمت صلوح ذاتي و صلوح فعلي


ص آيه كريمه به آن حضرت و
بايد دانست كه اين مرتبه از صﻼح كه انبي اى سلف آرزوى آن را داشتند غير از صﻼحى است كه به ن ّ
اوﻻد آن حضرت داده شده است


َو وَهَبْنا لَ ُه اسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ نافِلةً وَ كُﻼ َجعَلْنا صالِحينَ )آيه  ،٧٢از سوره انبياء(

o


و ما اسحق و يعقوب را به او بخشيديم از روى تفضّل و زيادى رحمت ،و همه را صالح و شايسته قرار داديم

چه اين صﻼح را همه آنها دارا بودند و از جمله خود حضرت إبراهيم دارا بود و در عين حال تقاضاى صﻼح دارد .پس اين
صﻼح بسيار عالىتر و باﻻتر است.

o

مقام صالحين و چهارده معصوم عليهم السﻼم


دليل بر آنكه حضرت رسول اﷲ صلّى اللّه عليه و آله و عدّهاى در زمان آن حضرت به درجه همين صلوح رسيدهاند آيه كريمه قرآن از
قول حضرت رسول ناطق است كه:
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) با اندكي تصرف (



حسينيه مرحوم عمادزاده اصفهان
ب وَ هُوَ يَتَوَلﱠى الصﱠالِحِينَ )آيه  ١٩٦از سوره مباركه اعراف(
انﱠ وليﱢىَ اللَ ُه الﱠذِى نَزﱠلَ الْكِتَا َ




همانا ولىّ و صاحب اختيار من خدائى است كه كتاب را نازل ساخته و او وﻻيت و صاحب اختيارى امور صالحان را دارد

بدرستي كه سرپرست من خداونديست كه كتاب را نازل كرده و او شايستگان را سرپرستي مي كند،پيامبر)ص( مي فرمايد :همانا
سرپرست و مدبر امر من خداست كه قرآن را براي هدايت مردم نازل فرمود و سرپرست صالحان است  ،يعني متولي امورشايستگان از
بندگانش مي باشد و وعده كرده كه آنها را ياري نموده و آنها راوارثان زمين قرار دهد)،ان اﻻرض يرثها عبادي الصالحون(،تفسير الميزان


آن حضرت در اين آيه اثبات وﻻيت مطلقه حضرت احديّت را براى خود نموده سپس مىفرمايد كه ولىّ من آن كسى است
كه تولّى امور صالحين را مىنمايد ،پس معلوم مىشود كه در آن زمان افرادى از مخلصين به مقام صلوح مىزيستهاند و
پروردگار متولّى امور ايشان بوده است .بنابر آنچه ذكر شد معلوم مىشود كه سرّ دعاى انبياء سلف و توسّل آنها به خمسه
آل طهارت يا به ائمّه طاهرين چه بوده و علوّ رتبت مقام صلوح در آنان تا چه سرحدّى است كه مانند حضرت إبراهيم
پيغمبرى لحوق خود را به آنها از خدا مىخواهد.



عدم پذيرش مقام وﻻيت الهي عامل جهالت با توجه به آيه  ١٩٩سوره مبارك اعراف


ن الجَاهِلِين
خُذِ الْعَفْ َو وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَ ِ

o


گذشت را در پيش گير و به نيكى فرمان ده و از نادانان روى بگردان!

جهل و جهالت از منظر قرآن  ،جهل در مقابل عقل است نه علم
o

دين و زدودن جهل با عقل نظري با كمك كتاب و عترت الهي

o

جهل در تضاد با عقل عملي


مفهوم جهل در آيات و روايات در مقابل عقل است ،به اين معنا كه جاهل كسي است كه در مقام انديشه و يا عمل ،غير واقع را به
جاي واقع نشانده و بر اساس آن زندگي مي كند و اما عاقل به فردي اطﻼق مي شود كه در دو جنبه انديشه و عمل واقع را درك كرده
و حركت هاي ارادي اش بر واقعيت و حقيقت استوار است.



جهل تكيه بر غير واقعيت است و در واقع وابستگي انديشه اي و عملي به چيزي كه وجود عيني و خارجي ندارد ،وجودي كه برايش
مﻼحظه مي شود ،وجود فرضي است .وجودي كه رذايل و پستيها بر آن بنا شده است.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

گروه فرهنگي المنهاج

صفحه ٤

