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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



كمال فعل با توجه به نحوه و جايگاه فاعل



خليفه الهي و عمل بر اساس حكمت كامله الهيه



تحليل كربﻼ بر اساس نوع نگرش به جايگاه معنوي و شخصيتي امام حسين عليه السﻼم



اشاره به دو سوال درباره نتيجه و هدف امام در قيام عاشورا
o

نتيجه جانفشاني معصوم در قيام كربﻼ چه بوده است ؟

o

آيا معصوم به هدف خود نائل شدند يا خير ؟



اشاره به دو ديدگاه عمومي درباره قيام كربﻼ با توجه به مباحث جلسات گذشته



عبوديت و عبد در فرهنگ اسﻼم و قرآن



o

اشاره به بحث جبر و اختيار و رابطه آن با مخلوقات

o

تمامي موجودات و فراگير بودن ربوبيت پروردگار

o

اختصاص مفهوم عبوديت تنها براي موجودات مختار

رابطه خالق و مخلوق و اقتضائات آن
o

اقتضاي وجودي عبد بر مبناي خلقت از طرف خالق

o

شرايط كمال وجودي به اقتضاي خلفت




شرايط انسان و موجود مختار در درون و بيرون انسان


عقل عامل حركت و صير به سوي هدف اصلي خلقت



شهوت و جهالت عامل نزول رتبه انساني

اشاره به گنجينه روايات معصومين عليهم السﻼم در باب عقل و جهل )جنود(
o

عقل و جهل فرمانده سربازان نفس انسان

o

عقل ميتواند در وجود انسان فرمانده قوي در حركت به سوي مافوق باشد


روايتى كه در اين مورد از امام صادق عليه السﻼم نقل شده است استفاده مى شود كه مقصود از »روح ايمان« فرشته است:.



ما من قلب إﻻ وله اُذنان على إحداهما ملك مرشد  ،و على اﻻُخرى شيطان مفتن؛ هذا يأمره ،و هذا يزجره)...الكافى :ج ص ٢٦٦ح(١
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حسينيه مرحوم عمادزاده اصفهان

تقسيم بندي عقل انسان به دو جنبه عقل نظري و عملي
o

قدرت عقل نظري در مباحث هست و نيست و درك حقايق هستي


اشاره به سه فضيلت انسان عابد در قرآن كريم




دانايي و علم اولين فضيلت انسان
o

ن لَا يَعْلَمُونَ
ن وَالَّذِي َ
قسمت از آيه ي  ٩سوره ي زمر هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُو َ

o

علم شرط ﻻزم حركت به سوي كمال است و نه شرط كافي

مجاهدت و تﻼش در راه حق و حقيقت دومين فضيلت انسان ) اشاره به آيه  ٩٥سوره مباركه نساء (
o

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِ ِهمْ فَضَّلَ اللَّهُ
الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً َوكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ
أَجْرًا عَظِيمًا

o
o

عقل عملي عامل ايجاد جزم و عقل نظري عامل ايجاد عظم


عدم كوشايي انسان نشانه عدم حركت عقل عملي




نشانه كمال عبوديت انسان هماهنگي بانظام آفرينش پرودگار در شناخت عقل و مقابله با جهال در مرحله فردي است.

عقل و جهل انسان در شرايط بيرون و درون وجود
o

عقل انسان عامل شرايط دروني انسان


o

جهل و ناداني عامل در مقابل عقل انساني

امام معصوم و شرايط بيروني انسان




اشاره به اهميت و جايگاه عقل و جهل در مجاهدت و كوشايي در راه درست

شيطان و هواي نفس در مقابل معصوم و روح ايمان

اهميت شناخت امام معصوم )ع( در فرهنگ روايت
o

ابن ابي يعفور نقل ميكند :از امام صادق)ع( درباره گفتار پيامبر اسﻼم:


مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ إِمَامٌ فَمِيتَتُهُ مِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ؛



هر فردي كه بميرد در حالي كه امامي نداشته باشد ،مرگش ،مرگ جاهلى است«



پرسيدم كه آيا مقصود مردن در حالت كفر است؟ امام صادق)ع( فرمود :مردن در حالت گمراهى است .عرض كردم :هر كه در اين
زمان هم بميرد و او را پيشوائى نباشد ،مرگش ،مرگ جاهليت است؟ فرمود :آري

گروه فرهنگي المنهاج



احمد بن حنبل ،مسند احمد١٤٢١ ،ق ،ج ،٢٨ص.٨٨



ابو داوود ،مسند١٤١٩ ،ق ،ج ،٣ص.٤٢٥



طبراني ،مسند الشاميين١٤٠٥ ،ق ،ج ،٢ص.٤٣٧



كليني ،كافي١٤٢٩ ،ق ،ج ،٣ص.٥٨
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حسينيه مرحوم عمادزاده اصفهان

بررسي نتيجه حاكميت جهل و آثار آن با توجه به آيات قرآن كريم
o

مبارزه ميان عقل و شهوت با توجه به آيه  ٣٣سوره مباركه يوسف

o

ن الجْاهِلِين
ن َو أَكُن مﱢ َ
ب إِلَيهْ ﱠ
ن أَصْ ُ
ب إِلىَ مِمﱠا يَدْعُونَنىِ إِلَيْ ِه َو إِلﱠا تَصْرِفْ عَنىّ كَيْدَهُ ﱠ
قَالَ رَبّ السﱢجْنُ أَحَ ﱡ


يوسف گفت :اى خدا ،مرا رنج زندان خوشتر از اين كار زشتى است كه اينان از من تقاضا دارند و اگر تو حيله اين زنان را از من دفع
نفرمايى به آنها ميل كرده و از اهل جهل )و شقاوت( گردم



اشاره به مناجات و استغاثه يوسف )عليه السﻼم( در مبارزه با هواي نفس



بنا بر اين ،معناى آيه چنين است :پروردگارا! اگر من ميان زندان و آنچه كه اينان مرا بدان مىخوانند مخير شوم زندان را اختيار
مىكنم ،و از تو درخواست دارم كه سوء قصد اينان را از من بگردانى ،چون اگر تو ،كيد ايشان را از من نگردانى از جاى كنده مىشوم
و به سوى آنان ميل نموده در نتيجه از جاهﻼن مىگردم ،زيرا اگر من تا كنون شر ايشان را از خود دور داشتهام به وسيله علمى
بوده كه تو به من تعليم فرمودى ،و اگر افاضه خود را از من دريغ فرمايى من مثل ساير مردم جاهل مىشوم ،و در مهلكه عشق و
هوسبازى قرار مىگيرم.


o

جهاليت در مقابله عقل عملي فراتر از عقل نظري

بررسي نشانه جهل در عقل عملي با توجه به آيه  ٨٩سوره مباركه يوسف


ف َو أَخِيهِ إِذْ أَن ُت ْم جَاهِلُون
ل هَلْ َعلِمْتُم مﱠا َفعَلْتُم ِبيُوسُ َ
قَا َ


گفت :شما برادران يوسف در دوران جهل و نادانى فهميديد كه با يوسف و برادرش چه كرديد؟ )(٨٩



يوسف برادران را به خطابى مخاطب ساخت كه معموﻻ يك فرد مجرم و خطاكار را با آن مخاطب مىسازند و با اينكه
مىدانند مخاطب چه كرده مىگويند :هيچ مىدانى؟ و يا هيچ يادت هست؟ و يا هيچ مىفهمى كه چه كردى؟ و امثال
اينها ،چيزى كه هست يوسف )ع( دنبال اين خطاب ،جملهاى را آورد كه بوسيله آن راه عذرى به مخاطب ياد دهد و به او
تلقين كند كه در جوابش چه بگويد ،و به چه عذرى متعذر شود،



نقش عقل عملي در معرفت و شناخت در كﻼم روايت
o

رابطه معرفت خدا و معرفت امام زمان

o

ل ذِكْ ُر ُه مَا خَلَقَ الْعِبَا َد إِ ّﻻ لِيَعْ ِرفُوهُ ،فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ فَإِذَا عَبَدُو ُه اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ فقال له رجل يا ابن
» اَيّهَا النّاسُ! إِنّ اللّهَ جَ ّ
رسول اﷲ بأبي أنت و أمي فما معرفة اﷲ قال معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته «


امام حسين )ع( فرمود» :اى مردم! خداوند بندگان را آفريد تا او را بشناسند ،آنگاه كه او را شناختند ،پرستش كنند و آنگاه كه او
را پرستيدند ،از پرستش غير او بىنياز شوند«) .بحار اﻻنوار ،ج  ٥ص  ٣١٢ح( ١



شيخ صدوق در تفسير اين روايت ميگويد :منظور اين است كه اهل هر زمان بدانند كه خدا آنها را بدون امام رها نكرده است؛ زيرا
هركس خدا را بدون حجت از طرف او عبادت كند ،گويا غير خدا را عبادت كرده است .به نظر ميرسد اين تفسير با توجه به قرائن
موجود در روايت قابل پذيرش است؛ زيرا امام ،معرفت خدا را مقدمه عبادت خدا قرار دادهاند.
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البته از نظر عارفان و اهل معرفت ،از يك سو ائمه ـ عليهمالسﻼم ـ انسانهاي كامل هستند و انسان كامل ،كاملترين مظهر
خداست .از سوي ديگر ،شناخت خدا فقط از راه شناخت مظاهر و تجليات ممكن است؛ در نتيجه كاملترين راه شناخت
خدا ،شناخت كاملترين مظهر خدا يعني شناخت ائمه ـ عليهمالسﻼم ـ است.



بنابراين به روشني معلوم ميشود كه شناخت امام ،از معرفت خداوند جدا نيست؛ بلكه يكي از ابعاد آن است .در دعايي صادر شده از
ناحيه مقدسه آمده است:


ن لَمْ تُعَ ﱢرفْنِي رَسُولَكَ َل ْم
ك فَإِنﱠكَ إِ ْ
ك َلمْ أَعْرِفْ نَبِيكَ اللﱠ ُهمﱠ عَرﱢفْنِي رَسُولَ َ
»اللﱠهُمﱠ عَ ﱢرفْنِي نَفْسَكَ فَإِنﱠكَ إِنْ لَمْ تُعَ ﱢرفْنِي نَفْسَ َ
ن لَمْ تُعَرﱢفْنِي حجﱠتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينِي«؛
ك فَإِنﱠكَ إِ ْ
ك اللﱠ ُهمﱠ عَ ﱢرفْنِي حجّت َ
ف حجّت َ
أَعْ ِر ْ

o

»خدايا! خودت را به من بشناسان كه اگر خود را به من نشناساني ،پيامبرت را نمي شناسم .خدايا! رسول خود
را به من بشناسان كه اگر رسول خود را به من نشناساني ،حجّت تو را نمي شناسم .خدايا! حجّتت را به من
بشناسان كه اگر حجّت خود را به من نشناساني ،از دين خود گمراه ميشوم«.



امامت نقش اساسي در حفظ نظام و كمال بشر و حركت او به سوي خدا و اجراي احكام الهي دارد و اطاعت امر امام ،از نظر شرع و
عقل واجب است .از اين رو در وجوب شناخت امام ـ بر حسب حكم عقل و شرع ـ جاي هيچ گونه ترديد و شبههاي نيست؛ زيرا هم
مقدمه اطاعت است و بدون وجوب آن ،اطاعت و نصب امام بيهوده خواهد بود ،و هم بر حسب آنچه در روايات استفاده ميشود،
بالخصوص واجب است.



جاهليت و معناي آن در كﻼم حضرت صديقه طاهره عليها السﻼم
o

هر كسي در هر دوراني زندگي مي كند براي اين كه از جاهليت و زندگي جاهﻼنه رهايي پيدا كند ،ناچار است كه به اهل بيت رجوع كند چنانكه
حضرت فاطمه زهرا سﻼم اﷲ عليها به صراحت خطاب به مهاجرين و انصار اين چنين فرمودند"


ل بَيْتِ رَسُولِ اللﱠ ِه هَاجَرُوا إِلَى دِينِهِ ،وَ الْأَنْصَارُ بِالْإِيمَانِ بِاللﱠ ِه َو رَسُولِهِ وَ بِذِي
ت عَلَيْهَا السﱠلَامُ :إِنﱠ الْمُهَاجِرِينَ بِرَسُولِ اللﱠهِ وَ أَهْ ِ
… فَقَالَ ْ
ن إِلﱠا بِنَاَ ،و مَنِ ارْتَدﱠ عَنﱠا فَ ِإلَى الْجَاهِلِيﱠةِ.
الْقُ ْربَى أَحْسَنُوا ،فَلَا هِجْرَةَ إِلﱠا إِلَيْنَا ،وَ لَا نُصْ َر َة إِلﱠا لَنَا ،وَ لَا اتﱢبَا َع بِإِحْسَا ٍ



هجرت جز به سوي ما نيست و نصرت و ياوري جز براي ما نيست و احسان جز درباره ما نيست و هر كس از ما روي
بگرداند به جاهليت باز گشته است) .بحاراﻻنوار ،ج ،٢٩ص ( ١٩٧



جمع بندي كلي جلسه
o

عدم شناخت و معرفت نسبت به امام معصوم يكي از مهمترين عوامل حصول جاهليت مي باشد .اگر كسي امام زمان خود را نشناسد و نتواند با
امام زمان خويش پيوند و رابطه داشته باشد به جاهليت مبتﻼ مي شود و زندگي جاهﻼنه اي دارد .وقتي كه زندگي يك شخص جاهﻼنه شد ،مرگ
او نيز مرگجاهلي است .چرا كه ثمره و ميوة زندگي جاهﻼنه ،مرگ جاهلي مي باشد .به همين خاطر پيامبر گرامي اسﻼم صلي اﷲ عليه و آله و
ن مَاتَ وَ لَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيﱠة « كسى كه بميرد و امام زمانش را نشناسد ،مرگش مرگ جاهليت است«
سلم مي فرمايند» :مَ ْ

o

اما اگر كسي پيوند معنوي با اهل بيت داشته باشد و در هر دوراني كه زندگي مي كند،امام زمان خودش را به خوبي بشناسد و به اين نكته
اعتقاد داشته باشد كه آن حضرت بر تمامي اعمال و گفتارش اگاهي و احاطه دارد ،از اعمال و رفتارهاي جاهﻼنه گريزان مي باشد.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------گروه فرهنگي المنهاج

صفحه ٤

