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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 26/12/96     اخوت    ختم مفهومی   استاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (هشتم  ) جلسه    بّینه  سوره مبارکه    
 

سری برای باالرفتن سرعت کار یکبنا شد در این جلسه تکمیل شوند.  های جلسه قبل باقی ماند کهبخشی از بحث

هایشان کار باالخص برای دوستانی که در کالس پنجشنبه هستند و بناست بر روی سوره نمودارها رسم شده است.

ای با تعداد آیه کم هایشان ببینند. هر چند این کار بر روی سورهکنند، بهتر است یک مدل پژوهش بر روی سوره

ارد و این دو تفاوت یه دشان باالی صد آای را انتخاب کردند سورهبرخی از افراد که سوره اماگیرد صورت می

تر هستند و توصیه این است به مراتب سخت« تهلیل»هایی که تعداد آیاتشان کم است به لحاظ سورهزیادی دارند. 

 نکنند. های کوتاه را انتخابکه افراد سوره

بین آیات نیز پیدا ای گزاره نوشته شد و ارتباط کاری که از ابتدا روی سوره بینه انجام شد این بود که برای هر آیه

ها بررسی شد و در مرحله بعد موضوعات هر آیه بررسی شد. این اولین کاری است که باید طور واژهشد و همین

بخش دوم کار پیدا کردن ارتباط بین موضوعات کلی به فرد بدهد.  برای هر سوره انجام داد. این بررسی باید دید

قبال این دو بخش روی سوره بینه  مند است.صورت ساختاری و نظاماست و قسمت سوم کار ارتباط بین موضوعات ب

 انجام شد و حال رسیدیم به بخش سوم. 

موضوعات که ارتباطاتشان معلوم شد، باید به سمت استخراج ساختار از دل سوره رفت و استخراج این ساختار نشانه 

توان کاری انجام داد و این حداقل دامه نمیموفقیت در این مرحله کار است و اگر این ساختار بدست نیامد در ا

 کاری است که برای یک پروژه تحقیقی بر روی سوره الزم است انجام شود. 

در سوره بینه به این رسیدیم که رسول، بینه است و در همین بحثی که در سوره انجام خواهد شد ماهیت بینه، 

 توان دید.را میمندی آن هکارکرد بینه، پیامدهای بینه و هم شرط بهر
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شود. در واقع وقتی موضوعات ها رسیدن به این موضوعات، مهم میبندی اولیه گزارهبعد از مطالعه سوره، در دسته

ها مربوط به شناخت خود بینه و تعریف بینه رسیم. بعضیای میکنیم به چنین مطالب اولیهمربوط به بینه را بررسی می

 کنند. گویند چه کسانی از آن استفاده میکنند و بعد میبینه را مشخص می ها نوع کارکرداست. برخی گزاره

که دقیقا چه باید انجام  کنند بدانندهایشان پژوهش میکنیم تا دوستانی که بر روی سورهای بررسی میامروز به گونه

 بدهند.

ها ید بتوانید از ارتباط بین گزارهبا ،ها و حقایقی را مشخص کردیدبعد از آنکه موضوعات سوره تحلیل شد و گزاره

دهید )نوعا موضوع اصلی هر سوره یک چیز است مثال در اینجا بینه در رابطه با موضوع اصلی که تشخیص می

-های جدیدی برسید یعنی به صورت استقراء بتوانید موضوعات پیرامون موضوع اصلی را دستهبندیاست.( به دسته

 بندی کنید. 

 است. « ماهیت بینه»اولین بخش در سوره بینه، 

خواهد بندی و ارائه خالقیت میو مستند باشد. در فهم و دسته شود باید مستدلّچه که گفته میجا به بعد هر آناز این

شود دفاع کرد و نباید چه گفته میپسند باشد و در حضور چندنفر عالم باید بتوان از آنو حتما باید حرف محکمه

گفت که تبادر آیه و داللت ظاهر آیات این نیست. حتما هر عالمی که نسبت به عرف قرآن آشنایی دارد باید 

. گویید نباید توسط کل قرآن نقض شودتصدیق کند که همچین چیزی درست است و هر مطلبی را که شما می

چک کردن این  ،و حداقل تأیید استچه کمترین که روایات هم باید آن را تأیید کند. به هر حال آنمضاف بر این

 گیرند.مطالب با یک عالم است و قرآن و روایات در درجات باالتری قرار می

 . بایدپسند هست یا خیرزنید محکمهه میاز این به بعد شما ممکن است مچ افراد را بگیرید و بگویید آیا این حرفی ک

 ه بود. به دنبال تکمیل ادلّ

-، چرا میمعادل رسول گرفته شده استبه نوعی بینه اوال به این صورت آمده است که  ماهیت بینه در این سوره

عینش یا بدل اشتمال  ،شوددانیم که این خبر مبتدای محذوف است که اگر چنین باشد میگوییم به نوعی؟ چون نمی

-کنیم و نمیتمرکز میتر کنیم و بر روی حداقلشود جزئش. به هر حال جانب احتیاط را رعایت میاست که می

گوییم بینه در این سوره به صورت رسول معرفی شده است و ممکن است گوییم که بینه خود رسول است بلکه می
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که خود قرآن گفته بینه رسول ها توجه ندارند. با ایندر جای دیگر چیز دیگری معرفی شده باشد. برخی به این حرف

که ممکن است از بیان مفهوم به ه بینه مساوی رسولی من اهلل است. به دلیل اینتوانی بگویی کمن اهلل است باز تو نمی

جا هم بعد از گفتن این توانیم بگوییم معادل است. در اینمصداق باشد نه از بیان مفهوم به مفهوم. به هرحال نمی

 کنیم.سازی میمطالب طبق تعاریفی معادل

 

باشد، متصل به خداست و معروف نزد فطرت است و هم احیاءکننده آن ماهیت بینه چه رسول باشد، چه خود بینه 

آید نیازی به دلیل شناسند و وقتی خودش میها آن را میگوید )لم یکون الذین کفروا( یعنی انساناست. وقتی می

هست  شد. حتما بر مبنای کتاب و تالوت آن است. هر چهندارد. اگر قرار بود خودش هم دلیل بخواهد بینه نمی

-نسبت قوی با کتاب دارد و در مبنای کتاب و تالوت است. بر پایه کتاب استوار است. دارای عظمت است و خشیت

تواند بر تواند بینه باشد چرا که اگر چنین نباشد، خدا نمیآور نباشد نمیآور است. اگر عظمت نداشته باشد و خشیت

آور باشد. خصوصیات خاص دیگری هم دارد حتما باید خشیت ها پاداش خلود در نظر بگیرد.اساس آن برای انسان

کنندگی از کفر داشته خاص بینه در این سوره این است که باید خاصیت خارج کنندگی از کفر. ویژگیمثل خارج

که اقامه کننده دینی باشد که دین و هم این« منفکین»گفت باشد. چون اگر این خاصیت را نداشته باشد نمی

 شود. نده سالمت است بخاطر ذلک دین القیمه. این ماهیت بینه میکنتضمین
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توان بایست به انواع دیگری به سوره نگاه کرد تا جایی که میشود و میبعد از این مرحله به همین موارد بسنده نمی

  صفا و مروه است.وی گویند و مثل سعی رَاستخراج کرد تا نهایت توان. این را جدل یا تَاز سوره گزاره و ارتباطات 

پیامدی  -2تعریفی  -1ای قرار گرفتند: ها دسته بندی شدند و هر کدام در دستهبعد از استخراج موضوع سوره، گزاره

 مندی شرط بهره -4کارکردی  -3

 کنیم.آید را مطرح میجا چندین تعریف داریم و انواع و اقسام تعاریف که از دستمان برمیدر این

ها در مقابل کفر است که بواسطه فرستاده ی است برای خروج افراد از کفر و منع و حفظ آنبینه موهبتی اله -1

 شود. خدا به آنها انتقال یافته و موجب همبستگی فطری در آنها می

 

ها هدایت شوند. برای خروج افراد خواهد که انسانبینه به هر حال موهبت خداست و از عطای الهی است و خدا می

کند پس موهبت ، رهایشان نمی«منفکین»است. حاال باید گفت هر کدام از این موارد از کجا آمده است. از کفر 

او هم نباید کافر شود « اتوالکتاب»بعدش بشود « الذین کفروا»کند و ممکن است این را رها نمی« الذین کفروا»است. 

ت که بواسطه فرستاده خدا به آنها انتقال داده پس هم خروج افراد از کفر است و هم منع و حفظ افراد از کفر اس

کند یعنی رسول در حال انتقال چیزی است. و اصال رسول یعنی می« یتلو»آید چیزی را می« رسول»شده است. وقتی 

 شود. کننده در انتقال پیام و موجب همبستگی فطری در آنها میوساطت

هبت جریان عطای خداست مانند جریان رحمت است. شده است. مو« موهبت»این تعریف اول است که جنس آن 

 کند. حاال باید بگویید این تعریف درست است یا خیر؟ آیه اول در بیان مقام رحمت عام خداست که رهایشان نمی

 گذارد. حال تعریف دیگری ارائه شده. تعاریف مختلف دست ما را در نگاه به بینه در کل قرآن باز می

انب خداست که در اثر تالوت کتاب موجبات خروج از کفر و حفظ در مقابل کفر را ای از جبینه فرستاده -2

 سازد. فراهم ساخته است و با ارائه حقایق و احکام الهی موجبات اقامه دین قیمه سعادت آفرین را فراهم می
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 ی آن است که بدل گرفتهای از جانب خدا تعریف شود به معنو بینه را فرستاده که دل را به دریا زدهجا ایندر این

است و خروج از کفر و حفظ « تالوت کتاب»شده. بر اساس تعریف فوق بینه را خود رسول گرفته شد و مولفه دوم 

 در مقابل کفر را مولفه سوم و ارائه حقایق و احکام الهی را مولفه چهارم و اقامه دین قیمه را مولفه پنجم.

 

ای از جانب خداست. در س به مصداق نزدیکتر است. فرستادهجا جندر این اامخیلی تفاوتی با تعریف اول ندارد 

جا بیشتر به جنبه محتوای همراه رسول توجه دارد و معنای مفعولی آن را در است. رسول در این« فرستاده»اینجا بحث 

ارائه »به دو دسته « ابتالوت کت»شود گفت نظر دارم. تالوت کتاب و ارائه حقایق و ارائه احکام الهی داریم که می

 است.« ارائه احکام الهی»و « حقایق

رود و فرد باید حتما خودش را از یک چیزی فرض یک همبستگی در تفرق ضروری است. تفرق به باب تفعل می

 رسیم. گذاریم. خیلی جالب است که به تعریفی برای فطرت میمی« فطرت»جدا کند و ما اسم آن را 

است به معنای جداسازی، الهام گرفته شد و تعریف سومی برای بینه « بَیِّن»بر اساس تعریف فوق و ریشه کلمه بینه که 

 ارائه شد: 

ای از خداست که موجب تمایز در امر عبودیت و بینه آشکار شدن حقایق و احکام الهی توسط فرستاده -3

 شود. اقامه دین می
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-ای صورت مییلی مهم است: آشکار شدن حقایق و احکام که توسط فرستادهدوتا خصوصیت دارد که این دو خ

 ها معلوم شود و اقامه دین صورت بگیرد.شود تا تکلیف انسانها در امر عبودیت میگیرد که موجب تمایز انسان

 

در موردشان های سوره و تمایزها که در جلسه قبل این دو مؤلفه در سوره بینه قابل احصاء است. صفت و موصوف 

یعنی  گویی و البته حرف جدیدی است؛ستدلصحبت شد این امکان را می دهد که مچ افراد گرفته شود برای م

فهم  چه از سورهشود. تا به حال بر اساس آنتر میجا به بعد کار مشکلنظری جدید است و جای بحث دارد. از این

 شد یک تعاریفی ارائه شد.می

ارد که یکی مربوط به منبع وضوح و آشکاری است مثل کتاب و رسول و یک زمان آثار در بینه دو رکن وجود د

دهد. نوعا جایی که مربوط به منبع وضوح است ترکیبات توصیفی است. و متمایز پس از وضوح را توضیح می

 گوید نوعا ترکیبات تخصیصی است. جاهایی که آثار متمایز را می

جاری شدن  -1موارد مربوط به منبع است. یک قسمت هم داریم آثار متمایز : رسول، کتب قیمه، صحف، کتاب این 

 تحقق جزاء  -5اقامه دین قیمه  -4بروز کفر و ایمان  -3تحقق امت واحده توحیدی  -2قوانین هدایت و ضاللت 
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است مثل )لم مشخص « تمایز»تمایز، حصر، تأکید ، تفصیل، تعیین این موارد ترکیبات تخصیصی هستند نه توصیفی. 

 کند. یکن الذین کفروا حتی(. البته تمایز مفهوم عامی دارد و مربوط به زمانی است که چیزی را از چیزی جدا می

شود )ما امروا اال(. در حصر تخصیص خیلی زیاد است و از بین چیزهای مختلف تمایز خیلی زیاد می« حصر»در 

 چیزی را جدا کردن است. 

کنند و حتی برخی از ادبا تأکید های کردن است و حتی برخی از ادبا حصر را با تأکید  مطرح مینوعی جدا « تأکید »

 یعنی چیزی را بین بقیه مخصوص کردن.  باط عمیقی وجود دارد. تأکیدکنند. بین این دو ارتقرآن را حصر حساب می

 هم دو گروه.« الکتاباتووا»ند و شودو گروه می« الذین کفروا»، اِمّا و اِمّا دو گروه کردن. «تفصیل»در 

 ها است، مثل )ذلک لمن خشی ربه(.مثال )ذلک الدین قیمه(. اشاره« تعیین»برای 

توانند متمایزاً، محصوراً، یعنی خیرالبریه کسانی هستند که می«. خیرالبریه»و « خیر»های شوند مؤلفهاین موارد می

 تشخیص و عمل کنند. تأکید اً تفصیالً، متعیناً وظایف عبودیتشان را
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کجاهای قرآن بینه است؟ هر جایی که منبع نورانی حکیمانه با رحمت مفصل خیررسان را نشانه برود و آثار 

خیررسانی آن را هم به طور متمایز بیان کند. هر جایی که در قرآن و هر اعتباری از قرآن که این دو را با هم داشته 

مَثَلُ نُورِهِ ( مثل )اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکاةی مثل )باشد یعنی یک وضوح و یک منبع نوران

  1...(کَمِشْکاة

از همان  رضنا...(نا و ف)سوره انزل ؛باشدهایی که به طور واضح بینه در آن وجود دارد سوره مبارکه نور میاز سوره

یاتی آشود ش مییعنی قسمت اول را دارد و منبع احکام شده است؛یعنی متمایز است حصربندی است « سوره»اول، 

 ی بینه هست.بود یعن وضعیت گوید آیات بینات. بنابراین هرجایی در قرآن این دوجا میمانند الزانیه و زانی ... که آن

ها انواع . بینهنه تعیینیبیلی، ی، بینه تفصیه تمایزی، بینه حصری، بینه تأکیدشوند. بینها بر این اساس پنج دسته میبینه

 م از اینکدارای هربشود. ها و جریانات خاص برای ما میها و فهمبندی سرمنشاء عبارتکنند. این دستهپیدا می

 رد.موارد که گفته شد باید بتوان با ورود به قرآن اثبات ک

جام شد و نا اگر این کار قرار بگیرند.اگر همه بینات قرآن را سرچ کنیم باید به طور واضح در یکی از این پنج دسته 

ود رظار مید انتروکه تعبیری در جایی از قرآن به کار میایرادهایش مشخص شد، باید برگشت و اصالح کرد. این

 لعه کند.تر مطاکه انسان از آن ناحیه آن تعبیر را ویژه

ی یی و ذکرنباء ،ی است و در سوره صانباءیی نیست و بینه ،اگر در سوره نور متوجه شدیم که محور اصلی آیات

یی نبینیم به ر دو فضانیم و اگیعنی باید سوره را دو فضایی ببی ید رویکرد ما به سوره متفاوت شود؛ای، بانه بینهو است 

ه چون سور ت کنیدشویم. از سویی باید اعتمادتان را به منبع وضوح و آشکار شدن تقویخطوات شیطان گرفتار می

ز به تمای فی بایدمحدودکننده باشد و از طرهایی از آن برداشت شود و بوده که ممکن است خشونت دارای احکامی

و تفریط  مت افراطبه س انجام دادن و انجام ندادن آن به دقت توجه کرد. اگر بین این دو اختاللی ایجاد شود جامعه

 شود.کشیده می

شدن باید یک نگاه به رحمت عام و خاصی که «حنیف»برای شود. عدم توجه به بینه موجب اختالل در حنیفیت می

شود. باید این دو را همزمان آن منبع دارد بیاندازد و یک نگاه به اتفاقات میمون و مبارکی باشد که در سوره گفته می

                                                           
 35سوره نور، آیه  1
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ها دو اندهد و بعد از آن انسدید تا بتوان از پس زندگی برآمد. در بینه نگاه به کارکردها و پیامدهاست. حکمی می

 شوند. دسته می

داند احکام رسول چیست. یکی از معضالت حوزه امامت نمی اماشود بینه دو قسمت دارد. فرد فدای رسول می

السالم( را )علیهم بیتجا ارادتی است که خود اهلبی السالم( است. ارادت)علیهم بیتجا نسبت به اهلهای بیارادت

گوید من فالن عالم را دوست دارم. مثال فردی می کند؛در سبک زندگی جاری نمیتمایز او را  اماکند بزرگ می

گوید نه من بعضی نظراتم با او متفاوت است. پس او حاال نظرات او در زندگی تو جاری است؟ می هم عالی،بسیار 

محبت خالص مکن است در فرد، ایجاد عمل نکند. السالم( م)علیهم بیتبینه نیست. الزاما حتی محبت خالص به اهل

 توان روی آن فرد حساب کرد.نمی امادارد 

ها را در احکام باید باعث تفاوت زندگی شیعی و غیرشیعی شود. نماز خواندن با نخواندن باید متفاوت باشد. این

کنند. این افراد خطبه به انصار اشاره میمَثَل جامعی برای بینه است. در این « خطبه فدکیه»توان دید. می« خطبه فدکیه»

وآله( داشتند علیهاهللی)صل وآله( را واقعا دوست داشتند. مهاجر چون قصد قرابت بیشتری به رسولعلیهاهلل)صلیپیامبر 

شان شدیدتر بود داشتنچون انصار دور بودند حس دوست امانی بودند خیلی احساس محبتشان شدید نبود و خودما

دچار افسردگی شدند و همین افسردگی آنها باعث شد  ،وآله( رحلت کردندعلیهاهلل)صلی که وقتی حضرت قدرآن

 زمینه سقیفه محبت شدید بود که پس از مرگ رسول اهللروی کار بیایند. پس ءتشکیل شود و خلفا« سقیفه»که 

کنند و هستند که در موضوع والیت چنین می که امروز هم کسانیاینگیر کرد. کماوآله( همه را زمینعلیهاهلل)صلی

در  ،کنندنگاه نمی« رسول من اهلل»و « بینه»کنند و وقتی چنین شود دیگر به آن به عنوان والیت را امری شخصی می

و در این مدت ممکن  گیر باشدشوند و با این شرایط تا مدتی جامعه باید زمینگیر میزمین این صورت با رحلت ولیّ

 سر مردم و جامعه بیاید. بر ر بالیی است ه

کردن،  جستجوجا رسیدیم که؛ نمودار دو مولفه اصلی پیدا کرد که مؤلفه دوم آن پنج بخش دارد. با عملیات به این

 پنج مدل برای مؤلفه دوم استخراج شد. 

 است.« تمایزی»شدن قواعد ضاللت و هدایت هست از مدل  نوعا هر جا جاری

استفاده شده است. اغلب به « حصری»های فطری است از مفاهیم نوعا وقتی بحث از تحقق امّت توحیدی و میثاق 

 شکل حصرآمده است و به صورت نفی و اثبات آمده است.
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است. نمادهای انواع تأکید ها در قرآن مثل اِنَّ، خالدین، تأکید  به « تأکید ی»جایی که بروز کفر و ایمان است نوعا  

 قسم، در بروز کفر و ایمان است. 

 در اقامه دین قیمه آمده است. کار دین اقامه قیمه ایجاد فصل کردن است. « تفصیل»انواع 

 تحقق جزاء نوعا کارش متعین کردن است. 

 توانید برای هر کدام تحقیق کنید. ها دیگر استنباطی است. شما میاین

 است.  تفصیل کار دین است. تحقق جزاء کارش تعیینی

منبع نورانی است که منجر به آشکار شدن قوانین هدایت و ضاللت، وضعیت توحید و امّت واحده، بروز کفر و « بینه»

 شود.ایمان و چگونگی بروز ایمان و کفر می

 «. فرآیند»و تعریف به « ساختار»، تعریف به «جنس و فصل»تعریف به 

 تعریف به جنس و فصل است و دو تا مؤلفه دارد. 

شود ارائه حقایق، ابالغ احکام که خودش دو تعریف به فرآیند است که رسول، صحف، کتب دارد که یکی می

 شود و از این سو جاری شدن قوانین هدایت و ضاللت و امت واحده و ... . این فرآیند است. قسمت می

واگر کسی خواست کند میشود بخش تفصیل، تمایز، ... ساختار ورودی و خروجی پیدا تعریف ساختاری هم می

ایمان بیاورد و عمل صالح « بینه»آرایش دهد تا بتواند به تایی باید نسب خودش را به شکل پنج شود،« خیرالبریه»

 شود. می« ذکر»گوییم ساختاری، مراحل و مراتب جاری شدن بینه در آن انجام دهد. وقتی می

ها نصیبی یکسان شود. آیا همه انسانمؤلفه برای فرد واضح میهر امری از حقایق نصیبی دارد که بوسیله این پنج 

گیرد. طور تمایز یافتن نسبت به آن منبع درجات ایمان شکل میدارند؟ خیر. به میزان قرب فرد نسبت به منبع و همین

ر آن دار شدن کافی نیست. هر قربی در خودش دو بخش دارد و حتما باید دقرب به منبع به تنهایی برای ایمان

دار نخواهد شد. نتواند تالوت او را متمایز کند ایمان اماصورت بگیرد. اگر قرب به رسول ایجاد شود « تالوت کتاب»

 سازی است. خوانی و نقشهنقشه
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، در «رسول»و « اسالم»السالم( باالترین دستاورد )علیه بهترین احتجاج این است گویی که بگوییم امیرالمومنین

 باشد. باالترین حجت بر روی زمین و باالترین شهید است و امیرالمومنینمی« کتب قیمه»ارائه و « تالوت صحف»

 شود میزان عمل.( میالسالم)علیه

السالم( به حقایق )علیه چه باید را اجرا کرد. اگر امیرالمومنینهمه آن دا شد در عالم که پیامبر نبود امایک فرد پی

به عنوان میزان عمل قرار گرفت، سبک و شیوه عملش به این صورت بوده است، نه به رسید و احکام را اجرا کرد و 

ر خود خاموش کرد که موهبتی باشد که به صورت امّی دریافت کرده و عمل کرده باشد. بخش امّی را دصورت این

 رای پیامبرای بکه هیچ وحیو فقط طبق کتاب عمل کرد. در روایات نکات جالبی اشاره شده است. مثال این

 گوید پیامبرسویی می السالم( از آن آگاه بود و ازکه امیرالمومنین)علیهوآله( نیامد مگر اینعلیهاهلل)صلی

ها مطلب آموخت. ها و دهکه پس از آن دهالسالم( مطلبی را یاد نداد مگر این)علیه وآله( به امیرالمومنینعلیهاهلل)صلی

 ن است که التفاتی به آن علم نداشت و علم را در زمان خودش از پیامبرجمع بین این دسته روایات ای

کرد. سیری که رفته است اگر غیر از سیر گرفت مثل انسانی که اصال علم نداشت، عمل میوآله( میعلیهاهلل)صلی

 توانست میزان ما قرار بگیرد، مثل مالئکه که میزان ما نیستند. دیگر نمی ،ها بودبقیه انسان

شود. خیرالبریه کسانی هستند که جنبه بیشترین منفعتی است که عاید و واصل به همه مخلوقات می« خیرالبریه»

السالم( و اصحاب کهف یا کار )علیه خیراتی دارند که خیراتشان دائما باقی است مانند اعمال حضرت ابراهیم

ست. منفعتی عام در جهت هدایت مردم است هایش هانقالبش با همه منفعت اما)ره( که خودش نیست  حضرت امام

 زنند. ها، لطمه میهایی که گذاشته شده و آن سنتبالعکس است، سنت نیزو شرالبریه 

تواند خودش را در آن شرایط حاضر کند یعنی اگر مشکل دارد چون نمی« تمایز»کند، در کسی که کار اشتباه می

 کرد. وقت آن کار را نمیهیچ ،شودمی دانست بعد از کار اشتباه دچار چه مشکالتیمی

بیند یکی نیست و بیند یا کسی که نمیهای مختلف شاهد کند. کسی که میفرد را در مکان های تمایز بایدمهارت

-به سمت خیرالبریه شدن میاو قطعا  ،اش روی این پنج مورد کار کنداین تمایز است. اگر کسی در ساختار وجودی

اگر تو جای او بودی  ،رسانیدکند. شما به کسی ضرری میشود تمایزش خوب کار نمییه میرود. کسی که شرالبر

بینید در هفته گذشته کجاها برای شما تیره و خورند. بها در همین تمایز به مشکل میکردی؟ اغلب آدمچنین می

اخالق بودید در اید را در نظر بیاورید و ببیند اگر خوشیک رفتار نامناسب که با فردی داشته خاکستری بوده است.
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اثبات کنید بداخالقی از مدل اختالل  اماکند جا چقدر منفعت داشت. خدا انسان دارای اختالل را عذاب نمیآن

بار فیلم خوش اخالقی  کنیم. یکزنیم و از هدایت خود را خارج میاست. هر اختالل در هدایتی را یک عالمت می

 این تمایز است.  کند.بازی کن و ببین که چقدر زندگی تغییر می را

فقط از آن « حمد»سازند باید حصر داشته باشد. حصر محل تعاریف است. تعاریفی که مبناهای زندگی را می

یعنی هر چه خوبی کردی از آن خداست. پس منت نگذار و از « الحمداهلل»خداست. چندتا کار خوب کردی؟ 

 صفت کمال، مال خداست. خودت نبین. 

جا جای فهمی که اینخوری و میکنی و شکست میافتد و تجربه میسازی است. اتفاقی میجای برجستهتأکید 

جا خلوت نکنند. روی سخن تأکید  هاست. مرد و زن نامحرم در یکبروزهاست خطر دارد. تأکید ها محل لغزش

د. به گناه آلوده شدی، چرا؟ چون جایی که قرار بود حرف است، معنی ندارد، غیر از عرف ضروری صحبت نکنن

شود. مثال قَسم یک مدل تأکید است. تأکید قَسمی با ای. انواع تأکید پیدا میکم جلو رفتهای و کمزده ،اضافی نزنی

ش تأکید اِنَّی چه فرقی دارد؟ در تأکید قسمی متکلم خودش را جای مخاطب گذاشته و گویی آن اتفاق برای خود

 قدر ناراحت شده است و لحنش به حال مخاطب نزدیک است. افتاده است و همان

توانی از دور می ،کند. لزومی ندارد قهر کنیقهرم. چرا قهری؟ چون دخالت می امتفصیل کجاهاست؟ من با فامیل

قدر تفصیل داد تا باید آن .قطع رحم کرد ،شود به صرف گناهکار بودن فامیلپرسی کنی. نمیتلفن بزنی و احوال

 در مورد تفصیل صحبت شده است.« سازی خیرنظام»راهی پیدا شود. در کتاب 

ها روی قسمت تعیین وضیعت و داشتن یک مختصات کامل از مسئله ایراد دارند. تفصیل و تعیین در نوعا آدم

. در واقع از تفکر به تعقل، به تذکر، و به دهدگیرند و تعیین برد و محدوده یک کار را نشان میمحدوده تدبر قرار می

شدنی است. کاری که مراحل و نتایج آن برای فرد  اماشوید. این نیاز به تمرین خیلی زیادی دارد تدبر نزدیک می

 گوییم تعیین. واضح باشد به این می

  سالمندان، گاهی برود بیمارستان،مثال گاهی برود آسایشگاه  های بینایی و شنوایی را زیاد کرد؛برای تمایز باید تجربه

آورد ها برای ما قضا شده است. برای بچه این دیدن نشاط میالبته این کارها مربوط به اوایل سوم رشد است و این

در سنین باال شاید حتی این دیدن برای فرد  شود برای بعد اماآورد و ذخیره میچون یک درک صوری اولیه می

 افسردگی هم بیاورد. 



13 
 

کتک زدن بچه توسط مادر و کتک خوردن زن توسط مرد، احترام فرزند به مادر را  ها را باید دید؛واع زندگیان

شده که  اید. تمایز قیافه خوب و بد. چهقیافه خودتون را دیده ،شودها تمایز است. وقتی حالتان بد میببینید و این

 نیستی؟  2«ضاحِکَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ »

م ت به مرددر خدم خواهد برسد؟ بناست به خدمت مردم برسی، پس انجام بده. هرچهدنیا به کجا میفرد در زندگی 

 مان نیستزلم به عباب علم را بیشتر باز خواهد کرد. بیشتر تالش کنی توفیقات بیشتری نصیبت خواهد شد و خدا 

. بدون او بدهد تا به نبال بهانه استانسان را آورده در زمین و به د ای است. خدایی که دستش پر است،جرقه بلکه

 گوید استغفار کن تا پاداش دهم. بخل است و حتی برای عذاب دنبال بهانه نیست. می

 است. « شأن و کارکرد بینه»دومین بخش در سوره بینه، 

حث ب هده استل مشااولین چیزی که در سوره بینه قابل مشاهده است ماهیت بینه است و قسمت دوم در سوره که قاب

 شأن و کارکرد بینه است. 

تاب کبا آن  صحبت شده است. این بحث را اگر« ساختاری خیرگزینی»در مورد بحث مهارتی این مطلب در کتاب 

نواع اسازی مثال جاری ؛ببنید جالب خواهد بود. استخراج همین موضوع به صورت مهارتی برای هفت سال دوم

د مختلف رش هایورهدکند. ادامه دادن این بحث در اربردی است و کمک میها خیلی کها و... اینتمایزها و تفصیل

 شود. خیلی تخصصی می

... ویز، حصر ساس تماها را بر ابتوان روایت« جامع االحادیث»قدر دقیق باشد که مثال در کتاب این بحث باید آن 

ر السالم( را بلیهروایات حضرت امیر)عکتاب بسیار خوبی است به این دلیل که « عیون الحکم»مشاهده کرد. کتاب 

 اساس ادبیاتش مرتب کرده است.

 :  العبادة الخالصة ان الیرجو اال رب و الیخاف اال ذنب..... 1روایت

کند. ایجاد می« تعریف»کند و از حصر، می« تعیین»کند و عبادت خاص را می« حصر»است و « تخصیص»مدل 

رود که عبادت غیرخالص نباشد و این دو حالت دارد یا به خوف یا به رجا عبادتی که خالص است و انتظار می

                                                           
 39عبس، آیه  سوره 2
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کند. خوف فقط از ذنب باشد و رجایش به خدا باشد. این ایجاد می« حصر»وابسته است. برای تنظیم این دو از 

 باشد. می« وحمنبع وض»است. چرا که )رسول من اهلل یتلوا( است. خود این عبادت به عنوان « ایبینه»روایت روایتی 

 توان زیاد مشاهده کرد. از این مدل به عنوان نمونه در روایات می

 : اجعل کل رجائکم اهلل و ال ترجوا احد سوا وانه ما رجا احد غیراهلل اال خاب2روایت 

ای به ت بینههستند. اگر بناس« ایبینه»همه رجاء خود را برای خدا قرار دهید به غیر او امید نداشته باشید. این روایات 

 روایات نگاه شود باید رسولی که در حال تالوت است را هم ببینیم.

 : استجیبوا النبیاءاهلل و سلموا المرهم و عملوا بطاعتهم و تدخلوا بشفاعتهم 3روایت 

 است. « تعیین»شود به خاطر معنای شرط. روایت در حال فعل ماضی بعد از امر، مجذوم می

 ها را به عنوان چند مثال بررسی کردیم. این

است و « ظهر»مقام « تفصیل»و « صبح»مقام « تأکید»است، « مغرب»مقام « تمایز»هستند، « عشاء»ای ها به گونه«حصر»

 «. عصر»مقام « تعیین»

گمی باید اگر مشکل داشته باشد، مشکل سحرخیزی دارد. سر در« تعاریف»مشکل مغرب دارد.  ،نباشد« تمایز»اگر 

ها گرفته شده تصمیم« تأکید»هاست. گیریقطعیت در تصمیمکه دار شود عشاء ،شب گم شود تا پیدا شوددر تاریکی 

 است و آماده اقدام است. 

است نقطه ثقل است. نوعا قالب ادبی حصر در روایات در حوزه فطریات و سوق دادن به « تعریف»ها چون «اال»نوعا 

-ها خالص میها انسان را از شائبه«حصر»ها امت توحیدی است. تک آدمموحد شدن تکتوحید هستند. محصول 

 سازی است. اقدام« تأکید»سازی است. مقام خالص« حصر»کنند. 

معنای بینه دو بخشی شد. بخش اول آن وضوح و آشکاری و یا حکم و حقیقت و رسول است یعنی یک منبع 

 اشد. بخش دوم آن هم تمایزی است که باید توسط این منبع ایجاد شود. کننده حتما باید وجود داشته بنورانی
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تد و فاق بیافه باید اتاین دو مشاهد«. کارکرد حقیقت»و مشاهده « حقیقت»در بینه دو کار باید انجام شود: مشاهده 

 است. « بینه»کند چه این دو را به طور واضح برای انسان ظاهر میآن

 

 

 

 کارکرد بینه

 دو حالت ز کفر دراکننده افراد های خداوند این دو باید خارجهای پاک، ابالغ امر و نهیحقایق صحیفهانعکاس 

 شرک و تحریف کتاب باشد. 

ق نماز، ، تحقایجاد و حفظ وحدت در امت واحده توحیدی، احراز عبودیت خالصانه، تحقق اعتدال و حنیف بودن

-می «کرد بینهکار»ین کننده امت برای هدایت و قیام. امه دین یاریشود اقاتحقق ایتاء زکات که در مجموع آن می

ز میان بردارد و اها را فاختال کند. دستگاه بینه باید کامل باشد. بایدشود یعنی بینه این پنج مؤلفه را با هم ایجاد می

اشد و امورش ب ر رأسداید ها را باید حنیف کند و اقامه نماز و ایتاء زکات بعبودیت خالصانه را جاری کند و آدم

 شوند تحقق بینه.ها میاین

وآله( کتاب دارد و علیهاهلل)صلی خورشید داریم و ضحی. تحقق در عرصه مهم است. پیامبر 3)والشمس و ضحها(

 گویند. دین قیمه باید در کف و بستر محقق شود. « دین قیمه»اجرای کتاب. اجرای کتاب را 

                                                           
 1سوره شمس، آیه  3
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ایجاد جریان ایمان و عمل صالح و  ؛شوداصل پیامدش می اماچه از کارکردها که گفتیم نشود هر آپیامدهای بینه می

پدیدار شدن شبه جریان کفر. از یک سو ظهور خیرالبریه و از آن سو ظهور جهنم و بعد از آن ظهور شرالبریه. چون 

شوند خیرالبریه. می ،کنندصالح پیدا میها ایمان و عمل شوند شرالبریه. چون آدممی ،گیرندها در جهنم قرار میآدم

 ایمان و عمل صالح طبق سوره عین بهشت است. 

 

-شود تحقق قرب، تحقق جنت، تحقق رضایت خدا و تحقق رضایت خود با بینه صورت میمی« خیرالبریه»ظهور 

 گیرد.

 

ها و حکم الهی باشد و نخیرالبریه است. عمل صالح، عملی است که طبق میزا ،هر کسی که اثبات شد بهشتی است

 هیچ ناخالصی نداشته باشد. 
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تواند ظهور و بروز که شبه جریان کفر میدهای بینه لزوما مثبت نیست و اینپیام اماکارکردهای بینه همه مثبت است 

ه به العاده زیادی دارد. بیناین پیامد بینه است. بهشت و جهنم محصول بینه است و این خیلی اهمیت فوق ،داشته باشد

توان برای بینه می اماگونه گفت توان اینرا نمی« ذکر»و « احتجاج»و « نباء»ساز خداست. ساز و جهنمتعبیری بهشت

 گفت. 

مندی از بینه، دهد این بهشت مولود بینه است. شرط بهرهنظیر است و نشان میسوره بینه بی 8در کل قرآن آیه 

 است. « خشیت»

ماهیت بینه متصل به اهلل، معروف نزد فطرت، بر مبنای کتاب و تالوت، دارای عظمت و  قبال خشیت در تعریف آمده؛

آور نباشد بینه نیست. اگر کسی واقعا بخواهد برای ای که خشیتآور است. خصوصیت بینه این است. بینهخشیت

حالتی از پذیرش طور نیست که نتواند تشخیص دهد بلکه بسیار واضح است. آخرتش زاد و توشه جمع کند، این

کند کند، بزرگی نمیشقی نمییعنی فرد کله« خشیت»شود، است که ناشی از علم به عظمت چیزی در فرد ایجاد می

زند، منتظر است ایرادهایش را بفهمد تا اصالح و سرسخت نیست، اگر کسی ایرادی را گفت به روی طرف نمی

 . این فرد دو روزش شبیه هم نیست.کند

نوعا اهل دوستی و  ،داشتنی و اهل تألیف و رفاقت هستند. افرادی که خشیت ندارندیت، خیلی دوستافراد اهل خش

در مورد  اماتوان گفت که انتقادپذیر نیستم رفاقت نیستند. البته مراقب باشید که قضاوت نکنید. در مورد خود می

اندازد. اشتباه محض است اگر شتباه میها اغلب افراد را به اتوان چیزی گفت و قضاوت کرد. چهرهدیگران نمی

تواند خشیت در مقابل دشمن باشد. این موضوع در سوره بگوییم فالنی اهل خشیت نیست. مبداء انحراف انسان، می

شرط رسالت امام و رسول و این آزمون اولیه برای  ،شودشود. این خشیت در سوره احزاب میاحزاب مطرح می

 رسالت است. 

 خطبه فدکیه

ای است که انتخاب شد، این خطبه خیلی پر رمز و راز است و نیاز به بسط زیادی دارد. خطبه« خطبه فدکیه»قسمتی از 

 نیاز به رمزگشایی دارد. طبق نظامی گفتگو کرده است که انواع نظامات اجتماعی در آن مطرح است. 
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ید بر روی آن است. بحث خاتمیت خیلی مهم های بینه خاتم و تأکتوان دید ویژگیای که در خطبه میاولین نکته

 حضرتکند که صحفش قرآن است. وآله(، تعیین میعلیهاهللشود پیامبر اعظم)صلیوقتی رسولش میشود. می

های بینه خاتم اند. ابتدا حضرت)علیهاالسالم( ویژگی)علیهاالسالم( گویی روی سوره بینه این بخش از خطبه را گفته

اند و اراده خدا را در که بینه چیست و کارش چیست را هم گفتهاند، بعد اینرا گفته نزول گوید. دالیلرا می

السالم( منتقل شده )علیهم ای داشته است که توسط ائمهخصوص بینه خاتم هم بیان کردند. به هرحال بینه خاتم جلوه

 اند.است و بعد کارکرد بینه را بیان کرده

که بسیار عجیب است. یکی از ناحیه توجه به بینه از زوایه کتاب تالوت شده، یکی توجه اند به سه مورد توجه داده 

اند. این روی این سه مورد متمرکز شده بینه از ناحیه عمل بر اساس بینه؛ به بینه از ناحیه کتب قیمه و یکی توجه به

یک نظام مستقل دارد و ادبیات مخصوص به خودش را دارد. اگر الزم باشد دستگاه مختص همین موارد را بررسی 

 خواهیم کرد. 

اهُ قَبْلَ اَنْ اِبْتَعَثَهُ، اِذ الْخَالئِقُ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، اِخْتارَهُ قَبْلَ اَنْ اَرْسَلَهُ، وَ سَمَّاهُ قَبْلَ اَنْ اِجْتَباهُ، وَ اصْطَفوَ اَشْهَدُ اَنَّ اَبی

بِمائِلِ الْاُمُورِ، وَ اِحاطَةً بِحَوادِثِ بِالْغَیْبِ مَکْنُونَةٌ، وَ بِسَتْرِ الْاَهاویلِ مَصُونَةٌ، وَ بِنِهایَةِ الْعَدَمِ مَقْرُونَةٌ، عِلْماً مِنَ اللَّهِ تَعالی 

 مُورالدُّهُورِ، وَ مَعْرِفَةً بِمَواقِعِ الْاُ

وآله( را با علیهاهللیامبر)صلی، در واقع پ«اَبی»گویند: (، وقتی در عبارات میمُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُاَشْهَدُ اَنَّ اَبی)

طور برای ما هم اتفاق شود، همانجا مطرح میخواهد بگوید این حقیقت که در اینکنند. میدار میخودشان نسبت

مربوط به قبل از ارسال است.  ءصطفاء و إجتبامقام اختیار و إن سیستم نیستیم. بی است و ما جدا از آافتد چون او اَمی

بِسَتْرِ الْاَهاویلِ )کرده است فرقی نمیشان اند و برایشان آمدن یا نیامدناین از وقتی است که خالیق در پرده غیب بوده

( زمانی است که امور در مقام ثبوت است الْاُمُورِ بِمائِلِاین تفصیل است. ) ، نبودن بوده است؛( و انتهای کارشمَصُونَةٌ

شوند برای قرار گرفتن ( و وقتی که آماده میوَ اِحاطَةً بِحَوادِثِ الدُّهُورِشود )وقتی که بستر برای ظهور فراهم می

 ها مختصات وقوع هستند. این(؛ مَعْرِفَةً بِمَواقِعِ الْاُمُور)

 هُ اللَّهُ اِتْماماً لِاَمْرِهِ، وَ عَزیمَةً عَلى اِمْضاءِ حُکْمِهِ، وَ اِنْفاذاً لِمَقادیرِ رَحْمَتِهِ،اِبْتَعَثَ

که امرش را تمام کند و حکمش را امضا و جاری کند و مقادیر رحمتش را خداوند سه تا حکمت داشت؛ اول این

 نافذ کند. اتمام، عزیمت، انفاذ سه فعل خداست.
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 .لْاُمَمَ فِرَقاً فی اَدْیانِها، عُکَّفاً عَلی نیرانِها، عابِدَةً لِاَوْثانِها، مُنْکِرَةً لِلَّهِ مَعَ عِرْفانِهافَرَأَى ا 

  شناختند. ها را میبودند، اهل کتابی بودند که آن کشعبه شعبه شدند، در جهنم بودند، مشر

 عَلَیْهِ و الِهِ ظُلَمَها، وَ کَشَفَ عَنِ الْقُلُوبِ بُهَمَها، وَ جَلى عَنِ الْاَبْصارِ غُمَمَها،مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ فَاَنارَ اللَّهُ بِاَبی

 . بُهَمَیا  غُمَمَبودند یا  ظُلَمَیا دچار 

اِلَى الدّینِ الْقَویمِ، وَ دَعاهُمْ اِلَى الطَّریقِ وَ قامَ فِی النَّاسِ بِالْهِدایَةِ، فَاَنْقَذَهُمْ مِنَ الْغِوایَةِ، وَ بَصَّرَهُمْ مِنَ الْعِمایَةِ، وَ هَداهُمْ  

  .الْمُسْتَقیمِ

وآله( را در بودن یا علیهاهللاز روی رأفت بود و خدا پیامبر)صلثُمَّ قَبَضَهُ اللَّهُ اِلَیْهِ قَبْضَ رَأْفَةٍ وَ اخْتِیارٍ، وَ رَغْبَةٍ وَ ایثارٍ، 

شود و توسط نظام امامت باید پیگیری طبیعی از معرض دید خارج می نبودن مختار گذاشته بود. بینه خاتم به طور

 شود.

ضْوانِ الرَّبِّ الْغَفَّارِ، وَ مُجاوَرَةِ فَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ و الِهِ مِنْ تَعَبِ هذِهِ الدَّارِ فی راحَةٍ، قَدْ حُفَّ بِالْمَالئِکَةِ الْاَبْرارِ وَ رِ

 .اللَّهِ وَ بَرَکاتُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلی أَبی نَبِیِّهِ وَ اَمینِهِ وَ خِیَرَتِهِ مِنَ الْخَلْقِ وَ صَفِیِّهِ، وَ السَّالمُ عَلَیْهِ وَ رَحْمَةُالْمَلِکِ الْجَبَّارِ

  .ظهورش نیزیکی وصف آن منبع نورانی است و یکی  شود خیرالبریه. بینه دو قسمت شد؛خیرته می

  اُمَمِ، زَعیمُ حَقٍّ لَه نُصُبُ اَمْرِهِ وَ نَهْیِهِ، وَ حَمَلَةُ دینِهِ وَ وَحْیِهِ، وَ اُمَناءُ اللَّهِ عَلى اَنْفُسِکُمْ، وَ بُلَغاؤُهُ اِلَى الْاَنْتُمْ عِبادَ اللَّهِ

دهنده امر امر و نهی الهی برای شما آمده است و شما حامل دین و وحی خدا هستید و شما امین خدا هستید و انتقال

ای که همه آوردند در دست شماست. کند. بینهدا به دیگران هستید. در اصل دارد عباد اهلل را تبدیل به عبادهلل میخ

کنی. این خطبه منتقل میبینه رسول را  نیزاش هست. چون تو بینه اماوآله( رحلت کرده به ظاهر علیهاهللپیامبر)صل

کند. می ده آنها اشارهبه شخصیت امت واح اماکند حبت میفدکیه است و با کسانی که مقابل رسول هستند ص

گویند. فاصله ما در پذیرفتن یا نپذیرفتن یک قدم است. الزمه این به ما می )علیهاالسالم( این سخنان را حضرت

 پذیرش این است که همه دین را بپذیرد و با جانش از آن حراست کند. 

باید بتوانی از قرآن تالوت کنی و این خیلی جالب است. صحف مطهره را تبیین  ،ای و رسول رسولیاگر تو بینه

سازی این حقایق از کتاب به بیرون. کرده است پس باید تو بدانی کتاب چه گفته است. تالوت کتاب یعنی جاری

ودنش را بفهمی. کتاب خدا را باید بدانی و کتاب بوسیله تالوت ناطق است. در اثر تالوت کتاب ناطق باید ناطق ب
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برد تا بتوان آن را فهمید. انواع مراجعات به قرآن و انواع تدبر در آن به هزار ساعت کار میاین بخش از خطبه ده

 صورت کد قرار داده شده است. 

صائِرُهُ، مُنْکَشِفَةً سَرائِرُهُ، مُنْجَلِیَةً ظَواهِرُهُ، کِتابُ اللَّهِ النَّاطِقُ وَ الْقرآن الصَّادِقُ، و النُّورُ السَّاطِعُ وَ الضِّیاءُ الالَّمِعُ، بَیِّنَةً بَ

  .مُغْتَبِطَةً بِهِ اَشْیاعُهُ، قائِداً اِلَى الرِّضْوانِ اِتِّباعُهُ، مُؤَدٍّ اِلَى النَّجاةِ اسْتِماعُهُ

لْمُحَذَّرَةُ، وَ بَیِّناتُهُ الْجالِیَةُ، وَ بَراهینُهُ الْکافِیَةُ، وَ فَضائِلُهُ الْمَنْدُوبَةُ، بِهِ تُنالُ حُجَجُ اللَّهِ الْمُنَوَّرَةُ، وَ عَزائِمُهُ الْمُفَسَّرَةُ، وَ مَحارِمُهُ ا

  .وَ رُخَصُهُ الْمَوْهُوبَةُ، وَ شَرائِعُهُ الْمَکْتُوبَةُ

-کند که در آن حجت، عزائم، محارم، بینات، براهین، فضائل و رخص و شرایع یک ستون میدستگاهی درست می

ها تالزمی ندارد و ستون دیگرش منوره، مفسره، محذره، جالیه، کافیه، مندوبه، موهوبه و مکتوبه است. در این شود

 اهده حقیقت و مشاهده کارکرد است.که ستون دوم در اول ضرب شود. سیستم بینه است و کار بینه مش

ر، تفسیر و ایجادکننده منع و جال و های حقیقت است و ستون دوم کارکرد است که ایجادکننده نوستون اول ویژگی

اما چیزی شبیه امتداد و اتصال بودن و مندوبه و وهب و نوشته شده است. در عرف روایی مندوب یعنی مستحب بس

که قصد بشود حجت، رخص، شود های تدبر چون ناظر به غایت است این میهای بینه است. شیوهاین ویژگی است.

شود. های رخصی میدهد و مثال دسته شیوهین عمل ذهن را درباره، تالوت قرآن تنوع میفضائل و ... بررسی شوند. ا

های خاصی استخراج گردد. باید از موهوبه آن شود که امکان دارد از قرآن به شیوهچه مربوط به علم تسخیر میهر آن

  استفاده کرد. 

فهمید. ایمان تطهیرکننده از شرک باید تالوت شود و توان شرایع مکتوبه و کتب قیمه با خواندن فراز بعدی می

  کند. جاری شود، ایمانی که از شرک تطهیر می

وَ  یَةً لِلنَّفْسِ وَ نِماءً فِی الرِّزْقِ،فَجَعَلَ اللَّهُ الْایمانَ تَطْهیراً لَکُمْ مِنَ الشِّرْکِ، وَ الصَّالةَ تَنْزیهاً لَکُمْ عَنِ الْکِبْرِ، وَ الزَّکاةَ تَزْکِ

مِلَّةِ، وَ اِما مَتَنا اَماناً لِلْفُرْقَةِ، وَ الصِّیامَ تَثْبیتاً لِلْاِخْالصِ، وَ الْحَجَّ تَشْییداً لِلدّینِ، وَ الْعَدْلَ تَنْسیقاً لِلْقُلُوبِ، وَ طاعَتَنا نِظاماً لِلْ

  .رِالْجِهادَ عِزّاً لِلْاِسْالمِ، وَ الصَّبْرَ مَعُونَةً عَلَی اسْتیجابِ الْاَجْ

ساءً فِی الْعُمْرِ وَ مَنْماةً لِلْعَدَدِ، وَ وَ الْاَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ مَصْلِحَةً لِلْعامَّةِ، وَ بِرَّ الْوالِدَیْنِ وِقایَةً مِنَ السَّخَطِ، وَ صِلَةَ الْاَرْحامِ مَنْ

 .، وَ تَوْفِیَةَ الْمَکائیلِ وَ الْمَوازینِ تَغْییراً لِلْبَخْسِالْقِصاصَ حِقْناً لِلدِّماءِ، وَ الْوَفاءَ بِالنَّذْرِ تَعْریضاً لِلْمَغْفِرَةِ
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 هاختم مفهومی شنبه پیرامون ادامه جلساتصحبتی 

 :کنممطرح میخدمتتان در مورد ادامه جلسات چند مطلب به ذهن بنده رسید که 

مسیری را طراحی کند وگرنه بعد از نظر بگیرد و باید بر اساس این غایت،  باید غایتی در انسان برای هر کار خود 

 کنند. هزینه میشوند و خود این مسیرها ایجاد ها گم میمدتی در البالی حوادث غایت

برای اداره این جامعه وجود  خوانیم؟ دلیلش این بوده است که در جامعه دینی ما افکار مختلفیما برای چه قرآن می

بعد به این  نامش را قانون اساسی گذاشتند وصول استخراج کردند و سری قوانین را از اای آمدند یکعده دارد؛

شان مجبور شدند از تجربیات استفاده کنند. برخی از این تجربیات بخش بسنده کردند و در طی مسیر برای پیشرفت

 در ادامه امابه سمت تجربیات خودشان رفت و برخی به سمت تجربیات غربی و شرقی رفت. شروع خوبی داشتند 

بینید. در نظام ها را میکنید فقط تجربیات آنحدی که وقتی در جامعه نگاه می تاهای رایج رفتند. سراغ سیستم

 پایه آن تجربه خود شخص یا تجربیات غربی و شرقی است.  اماآموزشی اصول و مبنا دارید 

مبانی ندارند و اعتقاد دارند که در این جامعه دینی گروهی هستند که اساسا مخالف هستند و کاری به این اصول و 

 جامعه کار داریم. بلکه با دانشمندان این اصول و مبانی کارایی الزم را ندارد. ما با مغرضین کاری نداریم

گویند با این کار راه شما دور میتن، اشتباه است. رفدین و در حوزه علوم زندگی سراغ قرآن گویند اساسا ها میاین

 های شرور هم زیاد است.سته آدمشود. در هر دو دمی

و آوریم، باید قرآن اصول و مبانی را از قرآن به دست  ن بین گروهی به ذهنش رسیده است که برای اینکهدر ای

 یع مادی و تکنولوژی قرار بگیریم.بخوانیم و در مقابل این دو صف بزرگ با تجیهزات وسروایات را 

سنگین بر زبانشان جاری شده و تصمیم گرفتند تجربه را کنار بگذارند  این حرف قرآن ای در مدرسه دانشجوییعده

شناسی و اصطالحات ها را بر اساس قرآن بدست بیاورند و این خودش یک اجتهاد مدرن است و روشو همه نظام

 ه افراد به این گروه اضافه شدند.مخصوص به خود را دارد. این فکر خودجوش بود و بقی

خوانی های روشی بدون روش خوانده شد و فقط سورهسمت عملیات ترویجی رفت و کتابکم به این فکر کم

ها برای رسیدن به عملیات ترویجی شد و آدمعمدتا شد و افراد به سمت عمومی شدن رفتند. نگاه به کارها، می

گیری کردند و ضعای هم در این مورد مونفسشان کم آمد. به دلیل ادعای سختی که شده بود و عده ،کارهای سخت
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یی ای به صورت عملی اجراکه برود در منطقهجریان به دو راهی رسیده است. ایناین  ،..گفتند چنین ادعایی نکنید

 رویجی شود و فقط روش بگوید.باید وارد عملیات تاینکه . یا شود و بر این مبنا شهری را بسازد

برود بخواند تا  ،کس به اجتهاد نرسیده استهرباید شود و ، کالس باید تعطیل کنیماگر بگوییم اولی را انتخاب می

ها و که از ادعایش دست بردارد. دو راهیِ عمل برای تحقق این نظر یا در راه توصیف برای این روشبرسد و یا این

 قرآن.

 

 کنیم.هر کاری غیر از این بسیار سخت خواهد بود. در واقع کالس را از حرف زدن به عمل منتقل می

 یرا تقویت کنم. شما ظرف مدت کوتاه های عملیاتیباید گروه ورود مدرسه به بحث ترویجی مخالفم. مابنده با 

 ا بخوانید و وارد این حوزه شوید.ها رروش

جز ورود به ای هستید که چاره شرایطیدر واقع در  شود.عملیات ترویجی در این حوزه منجر به تخریب قرآن می

 .نداریداین مسیر 

کند کارآمدی این را اثبات میو مدیر ناکارآمدتری است و این نامدیری که قرآن بلد است  بیاورید؛گر دو مدیر ا

عملیات کردن  ،در صورتی که فرد باید عالوه بر قرآن بلد بودن –که قرآن ناکارآمد است و این تخریب قرآن است 

 کند.و این ناکارآمدی گفتمان رایج کشور شده است که جدایی دین از سیاست را مطرح می -را نیز یاد بگیرد
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های میدانی است. باید برود جایی و کاری را بر اساس قرآن انجام دهد و بیاورد. در ها از این به بعد، پژوهشپژوهش

برای  ، ایجاد شودق که مورد تبریک و تشویق علمای هر دو گروه باشداگر پنج عرصه به صورت عینی و موف 97سال 

 خواهیم رفت.ما کافی است و جلو 
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