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ف د��ر�تان �و�د �و�وع ���را�ی:  یعق�  ا�تدالل با � ا�دا

 :ع�ل
 عقل معاد-2ـ عقل معاش  1است:  استوار  عقل بر دو گونه

:عقلي است كه حكم مي كند چه منافعي را در زندگي دنبال كند در عقل معاش
جهت كسب در آمدهاي مادي چگونه رفتار كند و سالمت جسماني را چگونه حفظ 
كنيم تا بيشترين بهره وري مالي را داشته باشيم و بيشترين بهره برداري را امكانات 

 .خانواده و جامعه مادي داشته باشيم وروي زمين بنفع خود 

 آگاه بودند؟نا آيا كوفيان انسانهاي )1) كردند،امام حسين(عكه كوفيان با مثال كاري 

چرا امام حسين(ع) با )3چرا كوفيان اين برخورد را با امام حسين(ع) داشتند؟)2
 خانواده خود به جنگ يزيديان رفت؟

 :آري كوفيان با توجه به عقل معاش و داشتن زندگي آتي و نگرش به زندگي1پاسخ 
مبني بر اينكه در اين جنگ و  (ع)و آينده خانواده با توجه به شهامت امام حسين

نبرد شكست خواهيم خورد و راه بازگشتي وجود ندارد به زندگي آتي خودشان فكر 
 كردند و به عقب بازگشتند.
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:كوفيان در آن زمان انسانهاي نا آگاهي نسبت به علم روز نبودند و تعداد 2پاسخ
محقق و دانشمند داشتند ولي به دليل آگاهي نداشتن به آينده و به زيادي شاعر و 

 جدا شدند.معاش فكر كردن از ياران امام حسين(ع)

 :3پاسخ

الف)در عرب رسم بود كه وقتي سفر مي كردند با خانواده هايشان مي رفتند البته 
 اين حرف در پاسخ اين سوال خيلي صحيح نيست.

اگر با خانواده نبود ،يزيديان يك كودتاي نظامي  ب)امام حسين (ع) پس از حج عمره
 .و امام حسين (ع) را از سر خودشان بر مي داشتندمي كردند

خانواده بخاطر احياء و بقاي اسالم و نشان دادند يكپارچگي تفكري و  هج)حضور هم
اعتماد به عملكرد رهبر خانواده شان و ايمان به اسالم و صالبت نقش در آنها وجود 

 همه اعضاء با يكديگر همسو و همفكر هستند. دارد و

و مي گويد مي گذارد گرچه امام حسين(ع) بحث اختيار را نيز بعهده خانواده شان 
هر كه مي خواهد مي تواند برود؟بحث اختيار و اراده در اينجا مطرح مي شودكه اگر 

اين نگاهي به كتاب استاد شهيد مطهري در خصوص اختيار و اراده بزنيم مفهوم 
موضوع را راحت مي فهميم.پس عقل معاش امام حسين(ع) نبود كه بر او حاكم شود 

مي  (ع)مي دهند امام حسين ن نامهاام يا حضرت ابوالفضل العباس(ع) وقتي به او
فرمايد عباس جان شما برو؟عباس (ع) مي فرمايد بدون حسين من هيچ هستم اين 

امام حسين (ع) است همين طور در  نشان دهنده ي وفاي به عهد ابوالفضل (ع) به
مورد حضرت علي اكبر و حضرت قاسم اين حرف صحيح است.قيام امام حسين (ع) 

 مانند مباهله پيامبر با مسيحيان است.
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كه قرار بود هر كس ياران خود را بياورد ولي وقتي حضور  برگزاري نفرين(جلسه 
فاطمه الزهرا (ع) حضور حضرت  حسنين(ع) پيدا كردند پيامبر با حضرت علي (ع) و

تلقي كرد مسيحيان فهميدند اين  پيامبر حضرت علي (ع) را انفسنا پيدا كردند وقتي
مباهله به نفع انها تمام نخواهد شد و جا زدند و جلسه را ترك كردند با تمام تفاصيل 

 امام حسين(ع) در روز تاسوعا يك روز فرصت مي خواهد؟براي چه؟

يا آ ند و به عالميان بفهماند كه بايستي از قرآن تأسي كنيمبراي اينكه قرآن تالوت ك
 پيروان امام حسين (ع) نبايستي از او تاسي كنند؟

قرآن است و خواندن قرآن در  از وقتي مي گوييم كه يكي از اهداف دبيرستان تأسي
بچه ها است و اين يكي  دل سر صف بصورت همخواني يعني جا انداختن قرآن درون

 تأسي از قرآن و پيروي از امام حسين (ع).ي كالن موحد است.از سياست ها

كه در كتاب استاد بزرگ شهيد اما بحث اختيار و اراده را مطرح كرديم.(همانطور 
مطهري آمده است) همانطور كه امام حسين(ع) به يارانش اين اختيار را داده است 

و انتقال صحيح دين كه تصميم بگيرند كه به معاش فكر كنند و يا به بقاء اسالم 
اسالم نبوي به علوي ،مي بينيم كه خيلي ها رفتند و به عبوديت فكر نكردند و 
پيروي از تفكر عقل معاد امام حسين (ع) نكردند و در مسير راه وقتي متوجه موضوع 

د را نكوهش مي كنند و بعدها ومي شوند خاك بر سر و صورت مي ريزند و خ
و اين گروه سعي و تالش مي كند  بنام توابيننفري درست مي كنند  4000گروهي 

شمشير زدند،آيا اين صحيح  (ع)كه كه عقبه خود را پاك كنند،در راه امام حسين
 است؟نه،اين صحيح نيست.
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 در آينده.ي در زمان و مكان خاصي پيروي را دنبال كنيم و واليي باشيم نه تبايس

 سردار شهيد عليرضا موحدحال دوستان عزيز هدف دبيرستان موحد كه به نام نامي 
شهيد بنا گذاشته شده پس بايد دنبال عقل معاد باشيم كما اينكه اين سردار  دانش

وقتي نارنجك به سنگر انها پرتاب مي شود توسط دشمن بعثي ،او نارنجك را بر مي 
دارد و به بيرون مي اندازد كه نارنجك در دستش منفجر مي شود و يك دست خود 
را از مچ از دست مي دهد اگر اينكار را انجام نمي داد تعداد زيادي از همسنگران او 

راه حفظ جان همسنگران خود گذاشت ،آيا اين شهيد مي شدند او جان خود را در 
كه روي نيرو هاي مخلص ديگري عقل معاش است يا عقل معاد؟و يا مشابه ايشان 

 مين مي رفتند و با علم به شهادت تا مسير را براي ديگران باز كنند.

بله دوستان عزيز دبيرستان موحد تواب نميخواهد اهدافي را دنبال مي كند كه قرار 
از شما  ها ببيند تا راه مسير فرهنگ جامعه را بدرستي هدايت كند پس مااست ستم 

يين شده موحد را دنبال كنند بييكه قرار نيست هدف تهمراهي مي خواهيم و آنها
 اين اختيار را دارند كه مجموعه را ترك كنند.
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