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حسین وارث انبیاء



:احسین وارث انبی

زیارت وارث

فلسفه گریه بر حسین

امروز کجا ایستاده ایم

دشمنان حسین



:زیارت وارث

:هدف زیارت

تحرک و پویایی

خطر تبدیل شدن عاشورا برای ثواب و یادبود

ارتباط شهادت حسین و ستیر همیشگی حق و باطل

:در مقابل



دشمنان حسین
دشمن اول

اثر ستمشان ناچیز
خطرشان محدود

نابودکنندگان آثار: دشمن دوم

خطرشان از گروه اول بیشتر

گسترش عزاداری امام حسین

منحصر کننده گان امام حسین به عزاداری و گریه: دشمن سوم

خطرشان از همه بیشتر

ولی ناکام در اجرای برنامه هایشان



:فلسفه گریه بر امام حسین
نو کردن کینه و خشم بر باطل

دریافتن خطر ستمگران و سنگ دلی هایشان

تلکلیف ما فقط با عزاداری انجام نمی شود



حق و باطل

سنت الهی

ستیز ازلی حق و باطل و خیر و شر

سانامکان انتخاب خیر و شر توسط ان

رتکامل انسان در گروه انتخاب خی

نماد ستیز حق و باطل: نبرد هابیل و قابیل



:حقیقت نبرد حق و باطل

باطلنگاه فلسفه و مکاتب به نبرد حق و

ده استنبرد حقیقی میان ستمگر و ستمدی: نگاه امام صدر

ستم شخصی

ستم سیاسی

یستم اقتصاد

یستم فرهنگ

:حق و باطل



:حقیقت نبرد حق و باطل

موضع قرآن در برابر ستم و ستمگران

معرفی انواع ستم

مستضعفین

سیر تاریخی درگیری مستضعفان و ستمگران

چهره عوض کردن ستم و به رنگ دین درآمدن



:حقیقت نبرد حق و باطل

علت نبرد حق و باطل و خیر و شر

انتخاب انسان با اراده کامل از میان خیر وشر



امروز کجا ایستاده ایم؟

اسرائیل نمونه واضح جبهه باطل و جبهه یزید

ما جبهه مستضعفین و جبهه حسین

نبرد فلسطین و اسرائیل: نبرد امروز حق و باطل 

چرا : شباهت های حرف اسرائیل و خالفان حسین
شادمانی و نماز و روزه مردم را بر هم می زنی؟



جزا پاداش در معاد چیزی نیست جز نفس اعمال صادره از انسان

تفاوت با مجازات های حقوقی

در مجازات حقوقی، عمل مقوله ایست و جزا مقوله ای

جزای معاد نفس عمل است که متناسب با عمل جاوید ظهور می کند

معاد جسمانی

حشر انسانی با جسم و روحش

اختالف فالسفه اسالمی در اصل معاد جسمانی نیست

تفاوت با عقاید مصریان قدیم، بت پرستان و زرتشتیان

معاد



معنویت

راننادیده گرفتن بعد معنویت اسالم توسط برخی پژوهشگ

دو دیدگاه نسبت به امور مادی و معنوی

نظر اسالم درباره زینت ها و طیبات



راننادیده گرفتن بعد معنویت اسالم توسط برخی پژوهشگ

دخالت اسالم در امور مادی زندگی

مقابله با دشمن

ازدواج

تشبیه بهشت به باغ

تاکید زعمای مسلمین به این امور



دو دیدگاه نسبت به امور مادی و ومعنوی

امور در جهان دو سنخ دارد

مادی مثل خوردن

معنوی مثل عبادت 

زایل شدنی و مناسب جسم انسان

مناسب روح و قوای انسانی



دو دیدگاه نسبت به امور مادی و ومعنوی

نظر دین و فلسفه

فلسفه

ماه در ذات متحرک است

پس جمیع حرکات انسان حتی عبادات مادی اند

هیچ گاه نمی توان انفصال جسم از روح را تصور کرد

معیار صحیح شناخت مادی یا روحانی بودن اعمال، انگیزه می باشد

چه بسا عباداتی که انگیزه های مادی دارند

چه بسا اعمال مادی ای که انگیزه انسانی دارند و مقدسند



اسالم

نظر دین و فلسفه

جمیع موجودات جهان در تمام جوانب مادی و معنوی مقدسند

جاحتی شر موجودات شریر هم نسبی است و اگر به اندازه و به
استفاده شود، دیگر شریر نیست

:هر عملی از انسان صادر شود، مقدس است

روابط انسان با دیگران تنظیم شود

تمایالت و شهواتش تعدیل شود

نقش جهانی خویش، یعنی خلیفه الهی بودن را بکار ببندد

بیشترین بهره را از هستی ببرد



نظر اسالم درباره زینت ها و طیبات

اینها برای بهره مندی انسان است

اما اینها هم گاهی فتنه هستند

لذا  ضروریست، هر چه نعمت ها، زیاد شوند، ایمان و تقوا هم
زیاد شود



تحول ها

امکان حفظ ایمان و اخالق در جامعه ای که با این
.دو منافات دارد

امکان تاسیس نظام دینی در جامعه ای متحول و 
امور در حال تغییر



امکان حفظ ایمان و اخالق در جامعه ای که با این
.دو منافات دارد

.انسان موجودیست اجتماعی و با جامعه تعامل و تاثیر متقابل دارد

.به همین علت اسالم بر لزوم ایجاد و تاسیس جامعه صالح تاکید دارد

.از نظر اسالم، ایمان و وضع نامطلوب اجتماعی ناقض یکدیگرند

.اصل حالل و حرام و نظام قانونی اسالم برای رسیدن به این جامعه است



امکان تاسیس نظام دینی در جامعه ای متحول و 
امور در حال تغییر

.تحول و پیشرفت بشری یعنی تعامل انسان با هستی

.دین یعنی شریعتی که آفریننده جهان و انسان وضع کرده است

.شریعت و قوانین مزبور بوسیله قرآن بیان شده است

.می توانیم ویژگی قداست را همراه با مجال تحول برای انسان و جامعه حفظ کرد

.تعالیم و مقررات تحول یافته خصلت های الهی را حفظ می کنند



:آنچه می تواند دستمایه نسبیت گرایان قرار گیرد

روا دانسته شدن پاره ای ازامور ناپسند در آموزه های دینی. 1

اسب در مواقعی که عمل کردن به حکم اخالقی با پیامدی نامن: پاسخ

.روبه رو گردد

تاکید ویل دورانت بر نسبیت اخالق با مثال آوردن از جوامع. 2

بشری

.نسبی بودن آداب، مستلزم نسبی بودن اخالق نیست: پاسخ


