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از امام باقـر عليه السﻼم نقـل شـده اسـت :روزي حضرت على عليه السﻼم با جماعتي به سرزمين كربﻼ رسيد .آنگاه فـرمود:
»قُتـِلَ فِيهَا مائَتـَا نَبِيﱟ وَ مائَتَا سِبْطٍ كُلﱡهُمْ شُهَدَآءُ .وَ مَنَاخُ رِكَابٍ وَ مَصَارِعُ ُعشﱠاقٍ شُهَدَآءَ .لَا يَسْـبـقُهُمْ مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ؛ وَ لَا يَلْحَقُهُمْ مَنْ َبعْدَهُمْ؛
در اينجا دويست پيامبر و دويست نواده پيامبر به قتل رسيـدهاند كه هـمه آنـها شهـيـد هستـنـد .ايـنجـا محـل فرود آمـدن سواران و
قتلگاه عاشقان است ،شهيدانى كه نه پيشينيان بر آنان سبقت جستهاند و نه آيندگان.
»ابصارالعين في انصارالحسين ،ص  ٢٢؛ بحاراﻻنوار ،ج  ،٤٤ص «٢٩٨


مروري بر مباحث جلسه گذشته



منظور از شهداي عاشق چيست ؟



اهميت انگيزه هاي دروني و ريشه هاي اعمال انسان



انسان شناسي قرآني در فرهنگ اسﻼمي



انسانيت انسان بر مبني نفس و روح



اشاره به قواي نفس انسان و مراتب آن



دل و شهود حقايق در لسان روايات
o

قال رسول اﷲ )ص( مَنْ أَخْلَصَ لِلﱠهِ أَ ْربَعِينَ صَبَاحًا نَ ﱠورَ اللﱠهُ قَلْبَهُ  ،وَأَجْرَى يَنَابِيعَ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ


o

عيون أخبار الرضا عليه السﻼم  / ٦٩:٢ح ٣٢١

رسول خدا صلي اﷲ عليه و آله  :لوﻻ أنﱠ الشﱠياطينَ يَحُومونَ على قُلوبِ بَني آدمَ لَنَظَروا إلى مَلَكوتِ السﱠماءِ؛



پيامبر خدا )ص( :اگر نبود كه شيطان ها بر گرد دل هاى آدميان مى چرخند ،هر آينه آنان ملكوت آسمان ها را مى ديدند.




المحجّة البيضاء  :ج ،٢ص١٢٥

دل و دلبستگي در تعبير قرآن كريم ) حب (
o

محبت و اقسام آن در كﻼمخواجه نصير  ،اوصاف اﻻشراف ص ٧٠

o

حكما گفته اند كه محبت يا فطري بود يا كسبي،

o

محبت فطري در همه كاينات موجود باشد ،چه در فلك محبتي است كه مقتضي حركت اوست ،و در هر عنصر كه طلب مكان طبيعي مي كند
در آن محبت مكان مركوز است ،و همچنين محبت ديگر از احوال طبيعي از وضع و مقدار و فعل و انفعال ،و در مركبات نيز چنانكه در
مغناطيس آهن ربا و در نبات زياده از آنچه در مركبات باشد به سبب آنكه بر طريق نموّ و اغتذاذ و تحصيل بذر و حفظ نوع متحرك باشد ،و در
حيوان زيادت بر آنچه در نبات نباشد مانند الفت و انس به مشاكل و رغبت به تزاوج و شفقت بر فرزند و ابناي نوع.

o

امّا محبّت كسبي اغلب در نوع انسان بود ،و سبب آن از سه چيز بود:


اوّل لذت ،و آن جسماني باشد يا غير جسماني ،و همي باشد يا حقيقي.



دوّم منفعت ،و آن هم يا مجازي باشد چنانكه محبّت دنياوي كه نفع آن بالعرض باشد ،يا حقيقي كه منفعت آن با لذّات باشد.



سوم مشاكله جوهر ،و آن يا عام باشد چنانكه ميان دو كس كه هم خلق و هم طبع باشند و به اخﻼق و شمايل و افعال يكديگر
مبتهج شوند ،و يا خاص بود ميان اهل حق مانند محبت طالب كمال كامل مطلق را و باشد كه سبب محبّت مركب باشد



عقل و عشق دو بال پرواز روح



رابطه عقل نظري و شناخت
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عقل عملي و بايدها و نبايدها



فرمايش اميرالمومنين )ع( درباره اهميت و جايگاه عقل نظري و عملي

 ٢٣مهر ماه ١٣٩٥

o

اِنﱠ اَوْلِياءَ اﷲِ هُمُ الﱠذينَ نَظَرُوا اِلي با ِطنِ الدﱡنيا اِذا نَظَرَ النّاسُ اِلي ظاهِرِها ،وَ اشْ َتغَلوُا بِآجِلِها اِذا اشْتَ َغلَ النّاسُ بِعاجِلِها.

o

به درستي كه دوستان خدا كسانياند كه به باطن دنيا نگريستند ،آنگاه كه مردم به ظاهر دنيا چشم دوخته بودند ،و به آينده دنيا مشغول
گشتند .آنگاه كه ديگران سرگرم امور زودگذر دنيا بودند.


نهج البﻼغه



رابطه انسان شناسي و معرفت نظري و عمل با توجه به خطبه  ٨٧اميرالمومنين )ع(



حيَوَانٍ لَا يَعْرِفُ بَابَ الْهُدَى فَيَتﱠبِعَهُ وَ لَا بَابَ الْعَمَى فَيَصُدﱠ عَنْهُ وَ ذَلِكَ مَيﱢتُ ا ْلأَحْيَاءِ .
فَالصﱡورَةُ صُورَةُ إِنْسَانٍ وَ الْقَلْبُ قَلْبُ َ
o

صورت صورت انسان است ،و قلب قلب حيوان .آگاه به هدايت نيست تا از آن پيروى كند ،و آشناى به گمراهى نيست تا از آن دست بردارد.
اين چنين آدمى مردهاى است در ميان زندهها.


خطبه  : ٨٧از خطبه هاى آن حضرت است در وصف پرهيزكاران و فاسقان و مقام خاندان نبوت



در يك نگاه ،انسان داراي دو جنبه علم و عمل است



علم و انديشه انسان را عقل نظري رهبري مي نمايد و عمل و انگيزه انسان را عقل عملي ،كنترل طغيان هاي علمي مانند وهم ،خيال ،قياس و گمان ،با
عقل نظري است ،ولي رام كردن لغزش هاي شهوت و غضب ،كار عقل عملي است.
o

بنابراين ،همه امور ادراكي انسان كه از سنخ انديشه و علم است ،تحت رهبري عقل نظري است ،ولي اجراي احكام الهي و امور تحريكي انسان
كه از سنخ عمل است ،تحت رهبري عقل عملي است.



مرز وظايف عقل نظري و عقل عملي كامﻼً متفاوت است ،ولي هر دو از شئون نفس انسان و زير نظر نفس هستند.
o

در اين ديدگاه گفته مي شود» :عقل نظري چونان قوّه مقنّنه و عقل عملي بسان قوّه مجريه است ،ولي در حقيقت امام اصلي ،عقل نظري است،
چون عقل عملي از عقل نظري فرمان مي گيرد؛ عقل نظري فتوا مي دهد كه حﻼل و حرام الهي ،زشت و زيبا و حق و باطل كدام است«.



ميان فهم و عمل ،تفاوت است؛ عقل نظري فهميدن را به عهده دارد ،ولي عقل عملي عمل كردن را؛ ازاين رو ،ممكن است انسان با عقل نظري مطلبي را
بفهمد ،ولي عقل عملي او آن را به كار نبندد.



قوّت و ضعف عقل نظري و عقل عملي



عقل نظري و عملي افراد ،داراي قوّت و ضعف است .امام كاظم)ع( به هشام بن حكم فرمود :مردم در دنيا چهار صنفند؛
o

گروه اول :افرادي كه با گردن سپردن به هواي نفس خود ،هر لحظه سقوط مي كنند )عقل نظري و عقل عملي اين گروه ضعيف است(.

o

گروه دوم :عالماني كه هرچه بر علم آنان افزوده شود ،بر كبر آنان نيز افزوده مي شود و بر پايين تر از خود تكبّر مي ورزند )عقل نظري اين
گروه قوي است ،اما عقل عملي آنان ضعيف است(.

o

گروه سوم :عابدان جاهلي كه ديگران را كوچك مي شمارند و دوست دارند بزرگ شمرده شوند) .عقل عملي اين گروه قوي است اما عقل
نظري آنان ضعيف است(.

o

گروه چهارم :بصير و عالم عارف به راه حق كه آن را به مقدار توان مي پيمايد) .عقل نظري و عقل عملي اين گروه قوي است(.
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توضيح مختصر اينكه ،انسان در دو نشئه درون و بيرون ،داراي مجاري ادراكي )فهم( و تحريكي )عملي( است .مجاري ادراكي انسان در بيرون ،چشم و
گوش و ...است و مجاري ادراكي انسان در درون ،انديشه و تفكر و ...است .مجاري تحريكي انسان در بيرون ،دست و پا و ...است و مجاري تحريكي انسان
در درون ،شهوت و غضب است .قوّت و ضعف مجاري ادراكي و تحريكي انسان در درون و بيرون ممكن است چهار صورت داشته باشد .در بيرون:
o

الف( مجاري ادراكي انسان فعال باشد و مجاري تحريكي او راكد باشد؛ مانند انساني كه مي بيند مار به سمت او مي آيد ،اما فلج است و نمي
تواند حركت كند .چنين فردي مي فهمد كه نمي تواند واكنشي داشته باشد؛

o

ب( مجاري تحريكي انسان فعال باشد ،اما مجاري ادراكي او فعال نباشد؛ مانند انسان كوري كه پا دارد ،يعني اگر مار به سمت او بيايد تا او را
نيش بزند ،قدرت فرار كردن دارد ،اما نمي بيند تا فرار كند؛

o

ج( مجاري ادراكي و تحريكي انسان غير فعال باشد؛ مانند فردي كه هم كور است و هم فلج .چنين انساني نه خطر مار را مي بيند و نه مي
تواند فرار كند؛

o


د( انساني كه مجاري ادراكي و تحريكي او فعال است؛ مانند انسان سالمي كه چون خطر را احساس كند ،خود را نجات مي دهد.

در درون نيز انسان به همين صورت است:
o

الف( فردي كه مسائل ديني و زندگي را با عقل نظري خوب مي فهمد ،اما عقل عملي او در عمل و اجرا كردن دستورهاي دين ،ضعيف است.
چنين فردي عالِم بي عمل است .مي داند گناه بد است ،ولي مرتكب مي شود يا مي داند خير ،خوب است ،ولي انجام نمي دهد .عمده ترين
دليل آن اين است كه عقل نظري چنين فردي قوي است ،اما عقل عملي او ضعيف است ،يعني تحت اسارت شيطان شهوت و غضب است؛

o

ب( فردي كه اهل تعقل و فهم نيست ،اما اهل عمل است .چنين فردي جاهل متنسّك است؛ يعني عقل نظري او ضعيف است و عقل عملي او
قوي؛

o

ج( فردي كه عقل عملي او ضعيف و تعطيل باشد؛

o

د( فردي كه عقل نظري و عملي او قوي باشد .هم بفهمد و هم عمل كند.
غازي به دست پور خود شمشير چوبين مي دهد

***

تا او در آن استا شود شمشير گيرد در غزا

عشقي كه بر انسان بود شمشير چوبين آن بود

***

آن عشق با رحمان شود چون آخر آيد ابتﻼ



لينك فايل صوتي سخنراني



http://www.almenhaj.com/media/moharam/95/mon_moharram_1395.07.23_003.mp3
فايل ريز موضوعات و خﻼصه سخنراني
http://www.almenhaj.com/media/moharam/95/mon_moharram_1395.07.23_003.pdf
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