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اشاره به عبارتي از زيارت اربعين امام حسين عليه السﻼم
اللﱠهُمﱠ إِنﱢي أَشْهَدُ أَنﱠ هَذَا قَبْرُ ابْنِ حَبِيبِكَ وَ صِفْوَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَ أَ ﱠنهُ الْفَائِزُ ِبكَرَا َمتِكَ أَكْ َرمْتَهُ بِكِتَابِكَ وَ خَصَصْتَهُ وَ ائْتَمَ ْن َتهُ عَلَى وَحْيِكَ وَ أَعْطَيْتَهُ مَوَارِيثَ
الْأَنْبِيَاءِ وَ جَعَلْتَهُ حُجﱠةً عَلَى خَلْقِكَ مِنَ الْأَصْفِيَاءِ َفأَعْذَرَ 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 بِالْمَنْظَرِ الْأَعْلَى حَتﱠى ثَارَ عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ مَنْ غَرﱠتْهُ الدﱡنْيَا وَ بَاعَ الْآخِرَةَ بِالثﱠمَنِ الْأَوْكَسِ 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



شناخت و معرفت از امام و نحوه پيروي از آنان در آيينه عقل
 oتقسيم بندي واقعيات و اعتباريات در امور واقعي )خارج از ذهن(
 oموجود مختار و شناخت واقعيات عالم در برقراري رابطه ميان خود و واقعيات عالم
 oتغيير و تبدل  ،ذاتي امر اعتباري


امور و مفاهيم اصيل يا حقيقي و واقعي؛ عبارتاند از آنچه در عالم خارج ،تحقق عينى دارند و معلول علّتهاى خاص تكوينى
ميباشند؛ مانند تمام موجوداتى كه ما در جهان مشاهده ميكنيم.



اعتبار ،در فلسفه ،منطق و اصول با معاني مختلفي بهكار برده ميشود؛ مانند اينكه گفته شده :مفاهيم اعتبارى ،برخﻼف
مفاهيم حقيقى؛ مفاهيمى هستند كه اين قابليت را ندارند كه هم در ذهن بيايند و هم در خارج موجود شوند.


بررسي قاعده »كل نوع يتكرر فهو اعتباري«

 oحضرت حق ارائه راهكار صحيح در مسير حركت انسان



راهنمايان الهي از باب لطف حضرت حق ) كتاب و پيامبر و امام (

امام معصوم روح جامعه در كﻼم سيد حيدرآملي
 oحقيقت انسان در مقام وﻻيت
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 oپس از شناخت آيات آفاقي منطبق با آيات قرآني نوبت به كتاب بزرگتري مي رسد كه عارف بايد آن را بخواند و آن كتاب نفس است:


ك حَسِيباً«
»اقْرَأْ كِتابَكَ كَفي بِنَ ْفسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْ َ



معنا اين است كه خداي متعال مي فرمايد :بخوان كتاب خود را كه در بر گيرنده همه كتابهاست ،يقين كني كه عظيمترين
نسخه و بزرگترين صحيفه هستي و در مشاهده حق )يا نفس خودت( به كتاب ديگري نياز نداري؛ زيرا از حيث روحت كه
صورت كتاب مجمل تست همان عقل اول هستي و آن امّ الكتاب است )كه همه حقايق در آن موجودند(؛ چرا كه به طور
اجمال همه اشيا را فرا گرفته است.

 oهمچنان كه قبﻼ گفته شد از جهت قلبت كه نفس ناطقه ناميده مي شود )و آن ،صورت كتاب مفصل تست( به مثابه نفس كليه اي
است كه كتاب مبين است؛ بدان جهت كه همه چيز در آن به تفصيل آشكار آمده و از جهت نفس منطبعه در جسد مادي تو )كه
نفس حيواني ناميده مي شود( همچون نفس منطبعه در جسم كلي هستي )كه ماده همه ي اشياء از آن گرفته شده است( و آن
جسد ،انسان كبير )يعني كل عالم( و كتاب محو و اثبات است و از همه كتب جزئي و كلي آفاقي ،نمونه اي و آثاري در تو هست. ...
)تفسير المحيط اﻻعظم ،ج  ،١ص (٢٥٣


پس انسان از قابليت كلي يعني فيض اقدس بهره مند است و نيز تجلي كلي يعني فيض مقدس را داراست و حقيقت انسان،
نفس رحمان است كه همه چيز به واسطه آن تجلي كرده و فيض اقدس و مقدس ،همه از اوست و صورت انسان كامل،
براي حق تعالي به منزله سايه شخص براي اوست  ،موجودي نيست كه استعداد ظهور ذات كامل حق را داشته و محل
جلوه كماﻻت بي كران او باشد ،غير از انسان.

 oدر حقيقت ،او نسخه جامع و صحيفه كامل است و استعداد آشكارگري ذات خداوند را دارد و فرمايش خداوند» :إِنّا
جعَلْناكَ خَلِيفَةً« همچنين فرمايش پيامبر »خداي تعالي آدم را به صورت خود آفريد «.دليل بر آن است.
َ


عﻼوه بر آن ،خداوند به انسان ،توان و ظرفيت داد تا محل اوصاف و اخﻼق او شود .دليل بر آن هم فرمايش خداست» :عَلﱠ َم
آدَمَ اﻷْسْماءَ كُلﱠها«و نيز پيامبرش صلي اﷲ عليه و آله » :به اخﻼق خدا آراسته شويد «.هر كس در آسمانها و زمين و ميان
آنهاست ،جلوه گر بعضي از نامها و شايسته برخي از كلمات اوست» :وَ ما مِنّا ِإ ّﻻ لَهُ مَقامٌ مَ ْعلُومٌ« ولي انسان ،آشكارگر كل؛
يعني ذات و صفات و افعال است. ...
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بررسي و تحليل دو تفكر در رابطه مردم و امام معصوم )عليهم السﻼم(
 oشيعه و اعتقاد به افاضه بودن مقام امام معصوم و انتخاب شده از جانب حضرت حق


امام دارا و واجد باﻻترين رتبه وجودي ،موجودات

 oاشاره به تحيلي فاطمي سﻼم اﷲ عليها در تعريف نظام اصلي جامعه اسﻼمي


عن فاطمة الزهراء )سﻼم اﷲ عليها(» :و جعل طاعتنا نظام ًا للملة وامامتنا امانا من الفرقه«




خداوند اطاعت ما را نظام و ساماني براي آئين اسﻼم و امامت ما را اماني از تفرقه و اختﻼف قرار داده است.

از منظر فاطمي ،وﻻيت و امامت تنها عامل به سامان رساني آئين اسﻼم است ،اما به شرط وﻻيتپذيري امت ،وﻻيت و
امامت ،يگانه محور وحدت ،امنيت و عدالت است ،اما به شرط همدلي و همراهي امت.



جهالت و عدم شناخت روح كلي جامعه
 oمرگ در جاهليت نتيجه عدم شناخت امام در كﻼم روايت


ل حَدﱠثَنَا أَبُو
ل حَدﱠثَنَا َأبُو مُحَمﱠ ٍد الْأَنْصَارِيﱡ قَا َ
شلِيﱡ قَا َ
س النﱠهْ َ
قَالَ أَخْبَ َرنِي َأبُو الْحَسَنِ مُحَمﱠدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَ ﱠدثَنَا هِشَامُ بْنُ يُو ُن َ
ل يَا
ن أَبِي طَالِبٍ ع فَقَا َ
ظرَ النﱠبِيﱡ ص إِلَى عَلِيﱢ ْب ِ
ل نَ َ
ك قَا َ
ن مَالِ ٍ
ش عَنْ مُحَمﱠدِ بْنِ شِهَابٍ الزﱡهْرِيﱢ عَنْ َأنَسِ بْ ِ
بَكْرِ بْنُ عَيﱠا ٍ
عَلِيﱡ َمنْ أَ ْبغَضَكَ أَمَاتَ ُه اللﱠهُ مِي َتةً جَاهِلِيﱠةً -وَ حَاسَبَهُ بِمَا َعمِلَ َيوْمَ الْقِيَامَة )أمالي المفيد ،ص(٧٦ :



انس بن مالك گويد :پيامبر )ص( به على بن ابى طالب )ع( نظرى افكند و فرمود :اى على هر كس تو را دشمن
دارد خداوند وى را به مرگ جاهليّت )حال كفر و بىدينى( بميراند ،و روز قيامت به حساب اعمالش رسيدگى
نمايد.



تحليلي در بررسي مرگ در جاهليت و عدم همراهي عقل عملي در سايه عقل نظري


جاهل در لغت به معناي نادان و كسي است كه از دانش و علم برخوردار نيست .البته براي اين واژه كاربردهاي
ديگري نيز بيان شده است .گاه جهل را در برابر عقل و گاه در برابر علم به كار مي برند  .به نظر مي رسد كه
مصدر جعلي جاهليت با توجه به كاربرد اين واژه در برابر عقل باشد .به اين معنا كه جاهل كسي است كه از عقل
و خرد خود بهره نمي برد؛ زيرا بسياري از كساني كه در دوره جاهليت به سر مي بردند از دانش هاي روزگار خود
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بهره مند بوده اند و به علوم مورد نياز جامعه و عصر خويش آگاه بوده اند .از اين رو مراد فقدان كاربرد عقل و
خرد در زندگي فردي و اجتماعي مراد است .جاهل كسي است كه خرد و عقل را در زندگي به كار نمي گيرد ،با
آن كه به علوم و دانش هاي زيادي آگاهي دارد .همان طور كه عقل به دو دسته به اعتبار معقول دسته بندي مي
شود و گاه از عقل نظري و گاه از عقل عملي سخن به ميان مي آيد به نظر مي رسد كه مراد از جهل همان جهل
عملي مانند عقل عملي است .به اين معنا كه فرد جاهل  ،در رفتار خويش از عقل عملي خود بهره اي نمي گيرد
و رفتار و كردار و منش خود را بر پايه عقل عملي سامان نمي دهد .در اين معنا  ،عاقل كسي است كه رفتار و
اخﻼق در ست و راستي از خود بروز مي دهد و منش او بيانگر بهره گيري از عقل است.

 oرابطه ميان امام و جامعه در كﻼم امام صادق عليه السﻼم


ض
ن بَعْ ِ
ن سِنَانٍ عَ ْ
ن مُحَمﱠ ٍد مَاجِيلَ َويْهِ عَنْ أَحْمَدَ ْبنِ أَبِي عَبْ ِد اللﱠهِ عَنْ أَبِي ِه عَنْ مُحَمﱠدِ بْ ِ
ي عَنْ عَ ِليﱢ بْ ِ
ن مُوسَى الْبَ ْرقِ ﱢ
عَنْ مُحَمﱠ ِد بْ ِ
ن
م يَا فُلَانُ إِنﱠ مَنْزِلَةَ ا ْلقَلْبِ ِمنَ الْجَسَدِ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَا ِم ِم َ
ل سَ ِمعْتُهُ يَقُولُ لِرَجُلٍ اعْلَ ْ
د اللﱠهِ ع قَا َ
أَصْحَابِهِ َعنْ أَبِي عَبْ ِ
جمَةٌ لَهُ مُ َؤدﱢيَةٌ عَنْهُ الْأُذُنَانِ وَ
سدِ شُرَطٌ لِ ْلقَلْبِ وَ تَرَا ِ
النﱠاسِ الْوَاجِبِ الطﱠاعَةِ عَلَيْهِمْ أَ لَا تَرَى أَنﱠ جَمِيعَ جَوَارِحِ الْجَ َ
ل عَيْنَيْهِ وَ إِذَا َه ﱠم بِاﻻسْتِمَا ِع حَرﱠكَ أُذُنَيْ ِه َو
ح الرﱠجُ ُ
ظرِ فَتَ َ
ا ْلعَيْنَانِ وَ الْأَنْفُ وَ الْيَدَانِ وَ الرﱢجْلَانِ وَ الْفَرْ جُ فَإِنﱠ الْ َقلْبَ إِذَا َهمﱠ بِالنﱠ َ
شمﱢ اسْتَنْشَقَ بِأَنْفِهِ َفأَدﱠى تِ ْلكَ الرﱠائِحَةَ إِلَى الْقَلْبِ وَ ِإذَا َهمﱠ بِال ﱡنطْقِ تَكَلﱠمَ بِاللﱢسَانِ وَ إِذَا
فَتَح مَسَامِعَهُ فَسَمِعَ وَ إِذَا هَمﱠ الْقَ ْلبُ بِال ﱠ
ت الرﱢجْلَانِ وَ إِذَا َه ﱠم بِالشﱠهْوَةِ تَحَ ﱠركَ ال ﱠذكَ ُر فَهَ ِذهِ ُكلﱡهَا ُمؤَدﱢيَةٌ عَنِ الْقَلْبِ بِالتﱠحْرِيكِ َو كَذَا يَنْ َبغِي لِلْإِمَا ِم أَنْ يُطَا َع
هَ ﱠم بِالْحَرَكَةِ سَعَ ِ
لِلْ َأمْرِ مِنْهُ



بسندى از راوى كه شنيدم امام ششم عليه السّﻼم ميفرمود :اى فﻼنى بدان كه دل در تن چون امام است در
مردم كه فرمانبردن او واجب است بر آنان ،نبينى كه همه اعضاء تن پاسبانان دلند و ترجمان اويند و از او گويند،
دو گوش و دو چشم و بينى و دو دست و دو پا و فرج ،چون دل آهنگ ديدن كند ،هر دلدار دو چشم بگشايد و
چون آهنگ شنيدن كند دو گوش بجنباند و سوراخشان را باز كند و بشنود ،چون آهنگ بو كردن كند با بينى
بو كشد و آن بو را بدل رساند ،و چون آهنگ سخن كند زبان گشايد ،چون آهنگ حركت كند پاها را گشايد،
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چون آهنگ دلخواه كند آلت مردى بجنبد و برخيزد ،همه اينها خواست دل را اداء كنند و شايسته است كه امام
هم چنين فرمانبرى شود.



بحار اﻷنوار الجامعة لدرر أخبار اﻷئمة اﻷطهار ،ج ،٥٨ص٢٥٠ :

وﻻيت نعمت بزرگ الهي
 oبعثت انبيا ،بزرگ ترين هديه ى آسمانى و نعمت الهى است )آيه  ١٦٤سوره مباركه آل عمران(


م يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ َو يُزَكﱢيهِمْ وَ ُي َعلﱢمُهُمُ الْكِتابَ وَ
لَقَدْ مَنﱠ اللﱠهُ عَلَي الْمُؤْمِنينَ إِذْ بَعَثَ فيهِمْ رَسُوﻻً ِمنْ أَ ْنفُسِهِ ْ
ن
ا ْلحِكْمَةَ َو إِنْ كانُوا ِمنْ قَبْلُ لَفي ضَﻼلٍ مُبي ٍ

 oوﻻيت عامل اكمال و اتمام دين ) آيه  ٣سوره مباركه مائده (


كمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
كمْ ِنعْمَتِي وَرَضِيتُ لَ ُ
ا لْيَوْمَ أَ ْك َملْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْ َم ْمتُ عَلَيْ ُ

 oاهميت شناخت وﻻيت در قياس با نبوت ) آيه  ٧١سوره مباركه اﻻسراء (


ن فَتِيلًا
م وَلَا يُظْ َلمُو َ
م فَ َمنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِ َيمِينِهِ َفأُولَئِكَ َيقْرَءُونَ كِتَابَهُ ْ
دعُو كُلﱠ ُأنَاسٍ بِإِمَامِهِ ْ
يَوْمَ نَ ْ


كلمه »امام« به معناى مقتداء است و مراد از »امام هر طائفه« همان اشخاصى هستند كه مردم هر طائفه به آنها
اقتداء و در راه حق و يا باطل از آنها پيروى مىكردهاند ،و قبﻼ هم گفتيم كه قرآن كريم هر دو مقتداء را امام
خوانده ،و امام حق كسى را دانسته كه خداوند سبحان او را در هر زمانى براى هدايت اهل آن زمان برگزيده است.



انعقاد و مشروعيت حكومت در مكتب خﻼفت
 oدر مكتب خﻼفت تئوري انعقاد و مشروعيت حكومت متاثر از حوادثي است كه بعد از رحلت پيامبر مكرم اسﻼم )ص( و در طول قرنها
اتفاق افتاده است.
 oاز اينكه پيروان خلفا ،حكومتهاي خلفاي "راشدين"" ،بني اميه"" ،عباسيان" و "عثمانيها" را به رسميت مي شناسند و آنان را
زمامداران بر حق مي دانند ،آنان كيفيت انعقاد حكومت را به گونه اي مطرح مي كنند كه اين حكومتها را شامل گردد و از محدوده
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مشروعيت خارج نكنند .يعني تئوري مشروعيت به گونه اي پايه ريزي شده است كه هيچ گونه خللي به حقانيت اين حكومتها وارد
نشود .در اين مكتب با توجه به حوادثي كه اتفاق افتاده بود ،راههاي انعقاد و مشروعيت حكومت بدين قرار است.


الف :انتخاب و گزينش توسط اهل حل و عقد مانند خﻼفت ابوبكر



ب :استخﻼف يعني خليفه اي جانشين خود را تعيين كند مانند خﻼفت عمر ،چرا كه خليفه دوم ،عمر با استخﻼف ابوبكر
زمام امور را در دست گرفت.



ج :شوراي انتصابي يعني خليفه چند نفر را در شورايي انتصاب نمايد تا آنان در بين خود خليفه را انتخاب نمايند مانند
خﻼفت عثمان توسط شوراي شش نفره اي كه عمر براي اين كار تعيين نمود.



د :بيعت عمومي مانند خﻼفت علي بن ابي طالب )ع( .



ه  :شوكت و استيﻼ يا رهبري تغليبيه مانند حكومت معاويه.

 oبا اين وجود در مكتب خلفا براي انعقاد و مشروعيت حكومت چندان موونه اي وجود ندارد ،با اين راه هاي مذكور بسياري از حكومت
ها در دايره بزرگ مشروعيت قرار مي گيرند.
 oاينك نگاهي به اقوال علماي مكتب خﻼفت درباره مشروعيت نظام سياسي همه حكومتها براي بقا و استمرار و نيز تحكيم پايهها و
بنيادهاي حكومتي ناچار به بازشناسي مباني مشروعيت نظام سياسي خويشاند تا با پشتيباني از آن بتوانند حق فرمانروايي را از آن
خود قرار داده و استفاده از نمادهاي زور و قدرت را به حداقل كاهش دهند و به منظور پيشگيري از هر گونه بحران مشروعيت به
تقويت و گسترش دايره حقانيت و مقبوليت خود در جامعه بپردازند.


نظر ماوردي


"ابوالحسن علي بن محمد بن حبيب" معروف به "ماوردي" ) ٤٥٠ق (.در كتاب "احكام السلطانيه" مي نويسد:
امامت و زمامداري از چند راه منعقد مي شود; از راه انتخاب اهل حل و عقد و نيز از راه استخﻼف )خليفه پيشين
خليفه بعدي را تعيين كند( وي سپس در انتخاب اهل حل و عقد و بيعت به اينكه چه تعدادي در اين امر مهم
ﻻزم است ،مي نويسد :برخي گفته اند :بايد جمهور اهل حل و عقد خليفه را انتخاب كنند ،اما اين نظر مردود
است چون كه در بيعت با ابوبكر جمهور نقشي نداشتند; عده اي گفته اند حداقل افرادي كه در انعقاد و مشروعيت
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خﻼفت ﻻزم است پنج نفر است .بايد پنج نفر باشند كه با فردي بيعت كنند ،يا چهار نفر ضايت بدهند و يك نفر
بيعت كند ،استدﻻل اينها دو نكته است .يكي اينكه در بيعت با ابي بكر پنج نفر بودند "عمر بن خطاب"" ،
ابوعبيدة بن جراح"" ،اسير بن حضير"" ،بشربن سعد " و "سالم غﻼم آزاد شده ابوحذيفه" ،سپس مردم با خليفه
برگزيده بيعت كردند .دوم اينكه عمر شش نفر را انتخاب كرد و دستور داد كه تا پنج نفر با يكي از اين شش نفر
بيعت نمايند و بدين طريق خليفه تعيين گردد و مشروعيت پيدا كند .اين قول اكثر فقها و متكلمين از اهل بصره
است .علماي ديگر گفته اند حكومت با بيعت يك نفر و با رضايت دو نفر منعقد مي شود .و برخي ديگر گفته اند
حكومت با بيعت يك نفر منعقد مي شود چون كه عباس عموي پيامبر )ص( به علي )ع( گفت :دستت را بده تا
با تو بيعت كنم تا مردم بگويند :حال كه عموي پيامبر )ص( با پسر عمويش بيعت كرده است ما رضايت مي
دهيم .و همه راضي مي شوند .و ديگر اينكه بيعت حكم است; حكم يك نفر نافذ است.



نظر قاضي ابي يعلي موصلي حنبلي


قاضي ابي يعلي محمدبن حسين فراء حنبلي ) ٤٥٨ق (.درباره انعقاد و مشروعيت حكومت از راه استيﻼ و غلبه
نظامي مي نويسد :از احمدبن حنبل روايت شده است كه اگر حاكمي با قهر و غلبه حكومتش مستقر و تثبيت
شد ،حكومت او مشروع و قانوني است و احتياجي به عقد بيعت ندارد .و نيز احمدبن حنبل مي گويد :اگر حاكمي
با شمشير حكومت را تصاحب نمود و خود را اميرمومنان خواند براي هيچ يك جايز نيست او را به عنوان خليفه
و امام مسلمانان به رسميت نشناسد .حتي اگر فاجر باشد .مي گويد :هر كس كه غالب بشود ،او خليفه است و
نماز جمعه را او بايد بخواند ،عبداﷲ بن عمر در مدينه در ايام حره گفت" :نحن مع من غلب ،ما با كسي هستيم
كه پيروز شده باشد"



نظر ابن تيميه حنبلي


"احمدبن شهاب الدين" معروف به "ابن تيميه" ) ٧٢٨ -٦٦١ق (.درباره حكومت استيﻼيي مي گويد" :آشكار
است كه امور مردم نمي تواند سروسامان گيرد مگر به كمك زمامداران .وجود زمامدار ستمگر بهتر از آن است
كه هيچ كس حاكم نباشد ،چنان كه گفته اند شصت سال با حاكم ظالم به سر بردن بهتر است از يك شب بدون
حاكم.
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نظر قاضي عضدالدين ايجي شافعي


"قاضي عضدالدين ايجي شافعي" ) ٧٥٦ -ق (.در كتاب "المواقف" در مقصد سوم و در راههاي ثبوت امامت مي
نويسد :امامت ثابت مي شود با نص از رسول و از امام سابق اجماعا و ثابت مي شود با بيعت اهل حل و عقد )بر
خﻼف نظر شيعه( دليل ما برقراري حكومت ابوبكر با بيعت است...
آنگاه كه ثابت شد امامت با اختيار و بيعت مستقر مي شود پس بدان كه در اين بيعت نيازي نيست كه همه در
آن شركت داشته باشند .چون كه دليلي براي اين امر وجود ندارد بلكه يك نفر و يا دو نفر از اهل حل و عقد
بيعت كردند كافي است چون كه مي دانيم صحابه  -با توجه به صﻼبت آنان در دين  -براي انعقاد خﻼفت ابوبكر
به بيعت عمر اكتفا كردند و نيز براي خﻼفت عثمان به بيعت عبدالرحمان بن عوف بسنده نمودند.



شارحان كتاب مواقف مانند سيد شريف جرجاني ،مولي حسن چلبي و شيخ مسعود شيرواني اين سخن قاضي
عضدالدين ايجي را پذيرفتند.



نظر تفتازاني


سعدالدين مسعود بن عمر تفتازاني" )٧٩٢ -٧٢٢ق (.در كتاب "شرح المقاصد" مي نويسد" :يكي از اسباب انعقاد
خﻼفت قهر و غلبه است و هر كسي كه با قهر و غلبه مقام امامت و رهبري را بدست آورد ،ظاهرا حتي اگر جاهل
و فاسق هم باشد بدون بيعت خﻼفتش منعقد مي گردد.



تحريف و تحريم روايت عاشورا توسط امام محمد غزالي


روايت و حكايت كردن كشته شدن ]امام[ حسين و ماجراي درگيري و دشمني ميان صحابه و نقل كردن بر واعظ
و غير واعظ ،حرام است ،چرا كه اين كار كينه صحابه و طعن زدن بر آنها را تهييج مي كند ،در حالي كه آنها
بزرگان و اعﻼم دين هستند و آنچه كه از منازعه ها و درگيري ها ميانشان رخ داده است ،حمل به صحّت مي
شود و شايد كه اين زد و خوردها از سر اشتباه در اجتهاد بوده نه از سر رياست طلبي و دنيا خواهي همچنان كه
پوشيده نيست.
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 جمع بندي كلي مباحث و نتيجه گيري
 امام حسين عليه السﻼم عامل بيداري و روشنگر راه هدايت
 شناخت امام و اهميت آن در ايجاد جامعه فاضله
 جهالت و نتيجه آن در حركت ناصحيح جامعه
 وظيفه پيروان حقيقي امام حسين و معصومين چيست ؟
 oعلم و آگاهي و معرفت ) اهميت عقل نظري و حركت در سايه عقل عملي(
 oمجاهدت و تﻼش
 oتقوا و زهد
 اهميت مطالعه و شركت در مجالس علم و آگاهي در شناخت حق و حقيقت
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