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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 05/12/96     ختم مفهومی   استاد    اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ( پنجم    ) جلسه      بّینه  سوره مبارکه           
 

رسد شناسی در این سوره داریم که به نظر میراجع به سوره مبارکه بینه نکات مختلفی مطرح شد؛ یک بحث روش

 خاص این سوره است. 

ها به طور کل با هم نسبت دارند. حتی ممکن است هایی دارد، این واژهسری واژهای به طور طبیعی یکهر سوره

آور نسبتی با هم دارند مثال وقتی بیّنه بیاید کفر عقاب امااز هم دورند « کفر»با « بیّنه»ای خیلی دور باشد، مثال واژه

کنند که نسبت بین موضوعات را ره بین خودشان نسبت پیدا میهای یک سوکنند. واژهشود و نسبت پیدا میمی

 دهند.تشکیل می

  تفاوت واژه با موضوع در چیست؟

یک موضوع است که از دو « دین قیّمه»ممکن است تلفیقی از چندین واژه باشد. مثال « موضوع»شود، وقتی گفته می

 کلمه تشکیل شده است.

کنند. ها را ساماندهی میگزاره و آینداند. آیات میها براساس آیاتد. گزارهشونویسی میموارد گزاره بعد از این

شوند. سری قوانین تبدیل میها به یکشوند به نسبت بین موضوعات و نسبت بین آیات. ایناین موراد تبدیل می

هم دارند. پس این آیه است که چه ارتباطی با « تفرّق»با « بیّنه»گوید ای است که آیه به شما مینویسی به گونهگزاره

 کند.ها قوانین مشخص را بیان میکند. پس آیات بین این نسبتحد می زند و ذهن شما را ساماندهی می

کند. غرض ها و هم در مورد قوانین معنا پیدا میها و هم در رابطه آیات و گزارهدر نسبت بین واژه نیزغرض سوره 

دهد، ها و از طرفی آیات و از طرفی قوانین را سامان میگیرد از یک طرف، واژهسوره وقتی که مورد توجه قرار می

شود و ترین زمان ممکن این نظام موضوعات استخراج میدهد و در عرض کوتاهنظام موضوعات سوره را سامان می
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گیرد شتری میوقت بی ترطوالنیهای شود. در سورهای انجام میهای یک صفحهساعت در سوره 20در عرض مثال 

 رساند.این فرآیند خیلی سریع شما را به نظام موضوعات سوره می اماکه به خاطر حجم سوره است 

 خورد؟ نظام موضوعات سوره به چه دردی می

 چند خصوصیت دارد:

 اماخوانیم افتد. چون بسیاری از مواقع سوره را میدریافت مفهومی و مصداقی به صورت توأم اتفاق می (1

 توانیم مصادیقش را ببینیم. نمی

شوید، مثال اگر های دیگر میکنند که هر قسمتی از زنجیره را ببینید متوجه قسمتای پیدا میچون مفاهیم زنجیره

 منتظر دیدن بیّنه خواهید بود و این خصوصیت بسیار مهمی است. ،را جایی دیدید« خیرالبریه»

را به دست آوردید؛ راهیابی به نظام مسائل که مساله مهمی است که نظام موضوعات سوره شما بعد از این (2

 شود. برای شما راحت می

 کنیم.شود که بعدا راجع به آن صحبت میراهیابی به نظام مسائل آسان می

کند؛ مثال سوره بیّنه های دیگر را به خوبی فراهم میوحدت موضوعی سوره، امکان مالقات سوره با سوره (3

 ها ارتباط دهید.ا سایر سورهتوانید برا می

 برانگیز است.تحلیل مجموعه آیات باالخص آیاتی که در سوره مقداری ابهام (4
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 ها را استخراج کرده و به نظام موضوعات دست یابیم.ها و نسبت بین واژهدر حال حاضر سعی بر آن است که واژه

غرض اجمالی را بیان  ،باال را بررسی کردیم تک مواردایم، بعد از آنکه تکفعال غرض سوره را دخالت نداده

 شوند.بندی میکنیم و مفاهیم سطحمی

ها ای در تبع واژه دیگری است. این نسبت سنجیای دیگر است. چه واژهواژه« امام» نظام موضوعات یعنی چه. واژه

 کند.کار را راحت می

 به طور خالصه:

 را بررسی کردیم.« جزا»و بحث « امر به عبودیت»، «دین قیّم»، «امر» ،«تفرّق»، بحث «کتب قیّمه»، «رسول»، «بیّنه»

سنجیم ترین مسائلی که در این دوره از جلسات مطرح شد این بود که در یک زمانی بیّنه را با رسول مییکی از مهم

طور . مثالش را اینمتفاوت استکه این دو به ظاهر یکی است اما سنجیم، با اینو زمانی دیگری رسول را با بیّنه می

خواهید اعضای خانواده را بسنجید، پدر، مادر و شأن همسری و حال می .شما یک پدر را در نظر بگیرید زنم؛می

اش با اش با مادر فرزندانش و رابطهاش با همسرش، رابطهبنویسید، پدر؛ رابطه« پدر»گوییم راجع به فرزندی. می

کنید گویید پدر یعنی تأکید بر موضوع پدر است. بعد شروع مینید. وقتی میفرزندانش. نسبت پدر و فرزند را ببی

هایی دارد. حال گویید که پدر علت پیدایش فرزند است، بزرگتر است، باید برّ به فرزند داشته باشد، مسئولیتمی

 ،ر که طفل استشود. اول کاپرسیم که رابطه فرزند با پدر را بگویید، ضعف و مولود بودن فرزند مطرح میمی

 کنید.اش را مطرح میجا اول طفل و وابستگیوابسته است و غیره. پس این

گوییم بیّنه و رسول و در اصل یکی نیستند، در این سوره چنین بود، گاهی می اماها یکی است که این نسبتبا این

 دهد.گوییم رسول و بیّنه؛ این کار در سوره بیّنه جواب میگاهی می

گوییم معنای افاده شده متفاوت است. مثال می اما؛ «محمول، محمول است»و « موضوع، موضوع است»که همین

گفتند: واژه همان است )ابن سینا(. جلوتر که آمدند دیدند که واژه وقتی موضوع یا ها میقدیمی«. انسان، انسان است»

 متفاوت است. ،محمول بشود

است. موضوع بودن یکی و محمول بودن « محمول»و دیگری « موضوع»یکی  امااست « انسان»که هر دو با این

که حیوان کند، یعنی اینرا بر آن حمل می« انسان است»بینید و اولی را می« انسان»شود. دیگری موجب تولید علم می
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فقط انسان  یعنی چیز دیگری نیست و ؛گویید انسان استکه گیاه نیست، مَلَک نیست و هر بار که مینیست. یعنی این

فاطمه، »گوید هیچ توصیفی باالتر از این نیست که بگوییم دکتر شریعتی می« فاطمه، فاطمه است»است. مثل کتاب 

 «.فاطمه است

 ای بحث شد.نویسی درآمده و مؤلفهبحث ما به آیه چهارم رسید. کتب قیّمه بحث شد، از حالت گزاره

بطور . به همین جهت جایی بطور خالصه و جایی یافته شد ممکن است سؤال شود که چگونه به این نکات دست

 مفصل بحث خواهد شد.

 است.« صحف»در « کتب قیّمه»

 بررسی این آیه با آیه اول:

 را با آیه اول درآوریم.« کتب قیّمه»قصد داریم نسبت 

 پس چه نسبتی بین کتب قیّمه و بیّنه وجود دارد؟!

 شوند.در قسمت به وضوح دیده می اماتوان راجع به همه آیات گفت ا میشود راین موارد که در این آیات گفته می

 نسبت این دو چیست؟

حرف این است که خدا افراد را رها نکرد مگر  1نسبت بین کتب قیّمه و بیّنه را باید آیات مشخص کنند. در آیه 

. پس کتب قیمه همان چیزی است آنکه بیّنه را برایشان آورد و این به وسیله صحف بود و کتب قیّمه در صحف بود

است و صحف « رسول»ای آمده است که کند. پس عینی شدن بیّنه به وسیله کتب قیّمه است. بیّنهکه بیّنه را نمایان می

 کند.گوید؟ کتب قیّمه را. پس حُکم ابالغی پیدا میکند چه میکند. صحف را تالوت میمی« تالوت»را 

 کتب قیّمه ابالغ از طرف رسولی است که او بیّنه است. گزاره:

 شود.سنجی میگونه نسبتدهیم. اینپس موضوع را موضوع و نسبت دوم را محمول قرار می

ها به آن سمتی به تدریج شیب گزاره امابینید بینید قطعا بیّنه را نیز از کتب قیّمه میشما وقتی از کتب قیمه، بینه را می

 ی شدن بینه با کتب قیّمه مطرح است.است که عین
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اند. یعنی اگر بعدها به این رسیده شد که نماز علیکم الصیام( با بیّنه چه ارتباطی دارد؟ فرائض نماینده بیّنه بَتِمثال )کُ

خواهد رسولی را ببیند که یعنی تمثیلی از بیّنه است. گفته شد هر کسی می ؛و روزه واجب ممثّل بیّنه است

توان دید، این مورد حاصل آن است که سیمای رسول را در فرائض می .به فرائض توجه کند ،نده استکنتالوت

 روی کتب قیّمه بررسی شد.

کننده وظیفه کنیم و به نوعی نمایانگوییم کتب قیّمه به نوعی هم وظیفه رسول و هم وظیفه مردم را بیان میوقتی می

عنی اگر کسی گفت بیّنه آمد؛ حال من چه کنم؟ باید بروید ببینید که چه بیّنه و نیز مردم نسبت به بیّنه است. ی

ها را بداند. در چیزهایی واجب شد. در مقابل اگر کسی بیّنه شد، حتما باید کتب قیّمه داشته باشد و مثال جنبه اقامه آن

 واقع تفصیلی بودن بیّنه وابسته به کتب قیّمه است.

گونه گفت که رابطه کتب قیّمه با بیّنه نسبتشان ره ننوشت و فقط تیتر زد. یعنی مثال اینتوان گزااز این به بعد دیگر می

 لیاتی شدن بیّنه.اجتماعی است: کتب قیّمه عامل عمهای مختلف زندگی چه فردی و چه عملیاتی شدن بیّنه در عرصه

آید پس ه وسیله فرائض میهای زندگی نفوذ کند بتک سبکیک بیّنه مثل رسول است که اگر قرار است در تک

 جزئی ترند.« کتب»تر و کلی« بیّنه»شدن بیّنه را دارد. فرائض حکم عملیاتی

 شدن بیّنه است.کتب قیّمه عامل عملیاتی

 توان گفت چیست؟آن چیزی که راجع به کتب قیمه و رسول می

 کند چیست؟تالوت می است. رابطه کتب قیمه با رسولی که صحف مطهره را« یتلو صحف مطهره»رسولی که 

 شوید؛ شیوه اجرایی کتب قیّمه به وسیله رسول است. شما با یک حکمی مواجه می

یعنی اگر کسی کننده؛ ای است از رسول تالوتکننده رسول است. کتب قیّمه تصویر یا نقشهکتب قیّمه معرفی

هایش شناخت رسول است. در واقع اگر بخواهیم یکی از راه ،کننده از صحف را بشناسدخواست رسول تالوت

شکل  بگویم خواهمرابطه کتب با رسول را ببینید. مثل این است که بخواهید بگویید که من می

صلوات »وآله( شما به چه نحوی است؟ در این حالت باید بروید روی فرائض و کتب. شبیه علیهاهللپیامبر)صلی

 کند. کتب قیّمه ترسیمی از فعالیت تالوتگری رسول است.وآله( را ترسیم میعلیهاهللبر)صلیاست که پیام« شعبانیه
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مثال راجع به روزه و نماز یا شاکله  رسول اهلل، سیره رسول اهلل نوشت؛ اگر کسی یک کتابی نوشت در خصوص

خیلی بهتر از آن است که تواند شکل رسول خدا باشد. این قصاص کار کرده است؛ هیچ اشکالی ندارد و این می

 وآله( با چه کسانی جنگید و غیره. این سیره عملی است.علیهاهللبگوییم پیامبر)صلی

 کننده مقاصد رسول است.سری مقاصد عینی که در اقامه دین وجود دارد کتب قیّمه است؛ کتب قیّمه تبیینیک

 نه اثبات. و ر مقام ثبت استترسیم در این قسمت به معنای ثبت است و نه مقام جلوه دادن. د

 جا به معنای احکام است.کتاب به معنای وحی است. کتب به معنای فرائض است. کتب این

 

تک فرائض براساس نظر رسول باشد سازی فرائض است. اگر کیفیت تکسازی و جریانکتب قیّمه به معنای نظام

 ان بیّنه است.قطعا مبتنی بر کتب قیّمه باید باشد. اقامه کتب قیمه جری

 کتب بیّنه با تفرق چه نسبتی دارد؟

بازخورد و انعکاس و نتیجه است. چون منفی است بهتر است گفته « و ما تفرّق»است. یعنی « تفرّق»پیامد تبیین کتب، 

 پیامد.  گوییم،ای است که میتبعات. این یک عامل نتیجه ،شود

 چه ارتباطی دارد؟« ما امروا»کتب قیّمه با 

ای را در جامعه تبلیغ کردید که کردن است. اگر شما یک نماز یا روزه« حنیف»کتب قیّمه )غایت کتب قیّمه(؛  فلسفه

 اید.اقامه صالت، ایتای زکات و امر به عبودیت نداشت از ساحت خودش خارج شده
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 گیرد.ها شکل می«امر»نامه اجرایی دین قیّمه به واسطه آیین

آن چه که نقص دارد در خالص و حنیف بودن  اماهمیشه فطری است و همه ادعای عبودیت را دارند « عبودیت خدا»

ها در عدم حنیف بودن است؛ کنند ولی مشکل انسانها به نحوی خدا را عبادت میعبودیت است و گرنه همه انسان

 آورد.همین دلیل قید می یعنی عبودیت خدا مشرکانه بوده و از روی افراط و تفریط است به

آن جایی که دین قیّمه باشد؛ یعنی دین قوام زندگی  از کجا بفهمیم که عبودیت خدا، خالصانه بوده است یا نه؟ از -

 فرد باشد.

، «کتب»، «رسول»را محور قرار دادیم، نسبتی با « قیّمه دین»حال از کجا بفهمیم که دین، قیّمه است؟ بعد که  -

 کنند.کند و هر کدام جایگاهی پیدا میپیدا می« جزا»و « او امرو»، «تفرق»

 دین قیّمه.از کجا بفهمیم که امر به عبودیت در ما خالصانه است؟ از  -

در روایت است که اگر شیعیان ما از فالن تعداد بهتر نباشند شیعه ما نیستند. این بهتر بودن به معنای دین قیّمه بودن 

 است.

 ین، قیّمه است؟ قبالگویید از کجا بفهمیم دشود. میمی« کتب قیّمه»گذارید مانند را محور می «دین قیّمه»شما وقتی 

دهد، باید نسبت به کتب ای دیگر معنا میاالن با روش تدبر سوره به گونه امابدهد « قوام»گفته شد که یعنی به فرد 
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کننده باشد. جزء مثبت باشد، نسبت به رسول دید مثبت داشته باشد، نسبت به کتب قیّمه عمل اشقیّمه نگرش

داشته « خشیت»باشد. باید « خیر البریّه»نباشد. جزء « شرّ البریّه»نباشد که از رسول فاصله گرفته است. « الکتابیااوتو»

ویید که از نظر باور، رفتار و حاالت این چنین است. توانید بگگذارید میباشد. یعنی شما وقتی دین قیّمه را محور می

 شوی!می« حنیف»اگر این گونه بودی، 

 خشیت را چگونه می توان معنا کرد؟ 

 و این از سوره قابل استخراج است. رضایت در توجه نفس معنا می شود.« رضایت»با کشف 

 وَ  ءَامَنُوا   الَّذِینَ إِنَّ (6)ال بربَةِ شَرُّ هُم   أُو لَئکَ   فِیهَا خَلِدِینَ جَهَنَّمَ نَارِ فىِ ینَال مُش رِکِ وَ ال کِتَابِ أَه لِ  مِن   کَفَرُوا   الَّذِینَ إِنَّ

  أَبَدًا فِیهَا خَلِدِینَ ال أَنهَارُ تحَتهَا مِن تجَرِى عَد نٍ جَنَّاتُ رَبهِّم  عِندَ جَزَاؤُهُم  (7)ال برِیَّةِ خَیرُ هُم  أُو لَئکَ الصَّالِحَاتِ عَمِلُوا  

 (8)رَبَّهُ خَشىَ لِمَن  ذَالِکَ  عَن هُ رَضُوا  وَ عَنهُم   اللَّهُ رَّضىَ

 رابطه کتب قیّمه و جزاء چیست؟

 نوع مواجهه با کتب قیّمه، میزانی برای جزاست.

 

زمینه است و در محور اصلی نیست. اگر کسی کتب قیّمه جزاساز است، یا مثبت یا منفی. خشیت از این منظر در پس

عبارت است از آن چیزی که بیّنه الهی را « کتب قیمه»گوییم، آید میبگوید که کتب قیّمه چیست و به چه کار می
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گری رسول و برخی مقاصد او که در اثر آن ازی تالوتسها یا جریانکند و ترسیمی از فعالیتدر زندگی نازل می

کنند که ممکن است دارای پیامدهای آید. به واسطه کسانی که اعراض میپیامدهای منفی هم در جامعه به وجود می

منفی هم باشد. در این اجرایی شدن یا عملیاتی شدن، شیوه اجرایی امر به عبودیت یا آیین اجرایی دین فطری معلوم 

 گیرد.و میزانی برای جزای الهی قرار می شده

سنجی و به راحتی درآوردید که هم ساختاری و هم است که شما با استفاده از نسبت« کتب قیّمه»این تعریفی از 

 دارد. « از ... تا»فرآیندی است. جنس دارد، 

 مولفه دارد، که براساس ترتیب خود آیات به این نحو است: 5این تعریف 

 در زندگی  نزول بیّنه .1

 سازی، تبیین مقاصدثبت و جریان .2

ای فراگیر که هر دو را پوشش دهیم باید کلمهپیامد: داللت ضمنی تفرّق عدم تفرق هم هست و برای این .3

 گوییم به خاطر حذف به قرینه است.بگذاریم و اگر تفرق و عدم تفرق را نمی

ای به رسول پاسخی داده نشود یعنی ست و اگر در جامعهاست. نشانه عقل و جزا ا« حیات»ای از تفرّق نشانه نکته:

کند ناشی از دیوانگی و جنون و تصادفی نیست و گوید که دین تفرق ایجاد میحیات ندارند. وقتی در قرآن می

 تحت تبعیت عقل است ولی عقلی که اسیر هوای نفس است.

 آیین اجرایی دین قیّمه .4
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گری رسول است و پیامد تفرق یا عدم آن را به همراه دارد، گی که ثبت تالوتتعریف کتب قیّمه: نزول بیّنه در زند

 گیرد.خورد و میزانی برای جزا قرار میبه واسطه آن آیین اجرای عبودیت رقم می

شود. نه به اعتبار کتب، بلکه به اعتبار قیّمه آید یعنی حتما امر به اخالص در آن میکتب وقتی با قیّمه بودن می نکته:

 بودنشان این چنین است.

  بله توانند به نوعی خودشان بیّنه باشند؟آیا کتب قیّمه می -

 بله کننده رسول باشند؟توانند نمایانآیا کتب قیّمه می -

 خیر آیا همه نسبت به کتب قیّمه یک مواجهه داشته باشند؟ -

 دین قیّمه است. کّفکتب قیّمه جزء الینفصیل آن است. جزء الزم ت کتب قیّمه با دین قیّمه چه نسبتی دارد؟ -

 بله آیا خداوند در قیامت براساس اجرای کتب قیمه جزا می دهد؟ -

 سواالت در اصل برای بررسی کردن آن است که مسیر درست رفته شده باشد.

 است مثل این است که بگویید نمازش صحیح است. همان که اگر کسی دو رکعت نماز« قیّمه»وقتی وصف کتب با 

 ای است که میزان است.رود. خود فریضه به گونهصحیح داشته باشد حتما به بهشت می

ای زنند. یک سورهاز احکام سرباز می اماکنند گیرند و افراد عمدتا دین را قبول میاحکام در سطح ظاهری قرار می

نکنید همیشه یک رسولی را وارد طور فکر شود. شما اگر اینبرد که معادل دین میقدر سطح احکام را باال میآن

همه  ،آوردسری احکام میوقتی یک اماکنند آورد که همه قبول میسری اعتقادات میکنید که یکجامعه می

 توانند آن را قبول کنند.نمی

ا گویند: خمس را از ممثال این مواقعی که می رش احکام بلکه با پذیرش اعتقادات؛نه با پذی اماشوند همه مومن می

 بردارید!

است و اگر این رساله توضیح المسائل مورد پذیرش افراد قرار بگیرد « بیّنه»شما در این جلسه فهمیدید که احکام، 

 اید. کننده بیّنه بودهیعنی شما جاری
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 خروج از احکام است. ،کننداولین کاری هم که مردم برای خروج از دین می

  کنند،نفی مییا خود رسول را 

  تباط رسول با کتاب و تالوت او را،کنند و اررا نفی مییا کتاب 

 گذارند. یا روی کتب قیّمه دست می 

کند که زند. یعنی به شما اثبات میتهمت هم می اماخواند مثال کسی که نماز اول وقت می ها انواع دارد؛این مقابله

 شود.نمی «تنهی عن الفحشاء»نماز 

شود. اگر ل آن میمثّشناسند و مُمثال همه آن بنده خدا را به نماز اول وقت میکند و شیطان یک فریضه را عمل می

شیطان است. این موارد جریاناتی است که در  ،خواهد خراب کندکسی بیّنه نماز را که )تنهی عن الفحشاء( است می

 افتد.کتب قیّمه اتفاق می

 کند.دهد، ظلم هم میخمس می افتد. فردهمه مظلومیت دین در تخریب بیّنه احکام اتفاق می

حتما  ،خیرالبریه نباشد. اگر کسی خیرالبریه نبود اماشود کسی کتب قیّمه را اجرا کند براساس سوره مبارکه بیّنه نمی

 در جایگاه شیطان در مبارزه با رسول است.

 افتند؟ شود که فرائض از کارکرد میپس چه می

 ش دو الی سه برابر شده است. ابتبهتر نشده و غیاما خواند یعنی نماز می

اقامه شوند، اگر کسی نماز بخواند حتما روزه و خمس هم دارد. قیّمه بودن کتب او « کتب قیّمه»اگر فرائض به عنوان 

تواند یعنی کسی نمی کتاب مستغنی نیست؛ بخشی آنگاه از از قوامکه هیچدارد در حالیرا به قیام در راه خدا وامی

جایی گیرم چون به آنتواند بگوید که من روزه نمیخوانم چون به مقامات رسیدم. کسی نمیبگوید که من نماز نمی

د. پس یکی از معانی قیّمه، وصف طور پیوسته تحت قوام آن هستییعنی شما به« قیّمه»ام. رسیده ،که گفته شده است

 ذا انسان همیشه با احکام است.همیشگی آن در قوام بخشی است. ل

کند، اگر کسی بخواهد خودش را در سنجه دین قرار دهد با باورهای به نهایت پیدا میباورها به توحید میل به بی

تواند خودش را با توجه به کتب قیّمه می اماکند نهایت پیدا میتواند خود را بسنجد چون میل به بیتوحید نمی
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تواند داشته باشد و فرائض دین را در آن بنویسد: نماز مقبول، قصاص مقبول، جدول می بسنجد. یعنی هر کسی یک

 هایشان بیاورند.نامهتوانند این را به خوبی بررسی کنند و این را در وصیتزکات مقبول و غیره. افراد همه می

چه که خدا فرموده ا مطابق با آنوند که این فرائض ردهم در پیشگاه خدااینجانب فالن بن فالن بن فالن، شهادت می

 والسالم علیکم. ،امعمل کرده

 کند:رابطه را اصالح می 3وقتی این را درک کند 

 رابطه با خودش 

 رابطه با خدا 

 رابطه با دیگران 

دهد. خدا که نگفت تو باور و عمل شیطان این کار ساده را سخت جلوه میای است اما این کار ساده

 اما !وآله( بشود؟علیهاهللتواند باور و عملش شبیه رسول)صلیله( را داشته باش، چه کسی میوآعلیهاهللرسول)صلی

 وآله( باشد.علیهاهللتواند همنشین رحمت محمدی)صلیمی

تواند خودش مثل السالم( است وگرنه کسی نمیبیت)علیهمپل ارتباطی انسان با دریای عظیم اهلاحکام، 

السالم( و حضرت مریم)علیهاالسالم( است. حضرت ( شود. مثلش مانند حضرت عیسی)علیهوآلهعلیهاهللرسول)صلی

 ای.از پدر متولد شده انجام بدهی،السالم( من غیر اَب بود و تو هر کاری عیسی)علیه

گوید که غیبت و تجسس نکنید، با اسم بد یکدیگر را صدا مثال سوره مبارکه حجرات راجع به مسائل اجتماعی می

ها وارد اخالق شد و دیگر در رساله توضیح داده نشد. علتش این بود که ما همیشه در هجمه علوم دیگران نید. ایننز

نظامات  ،مان یعنی قرآن برویم و اگر بنا باشد در فقه تحولی صورت بگیردبودیم و سعی نکردیم روی منبع اصلی

اید جواب دهند که چرا اند؟ باحکام ممکن است دگرگون شود. چرا احکام روابط وارد اخالق شد؟ چرا حد زده

 چنین کردند.

هنوز به طور کامل نوشته نشده است.  اماخواسته نزدیک به کتب قیّمه باشد های زیادی نوشته شده است که میکتاب

ه یحضرال من » امابراساس ثبت کتب قیّمه در روایات است « ه الفقیهحضرمن ال ی»یا « وسائل الشیعه»البته کتاب 
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تبدیل به کتاب احکام نشدند و احکام فقط یک بخشی از « االخیار فی فهم تهذیب االخبار مالذ»و « وسائل»و « الفقیه

 ها شد. کتاب این

دهنده اختفای بیّنه در از به احکام، نشاندهنده ظهور بیّنه در جامعه است و از آن طرف عدم نینیاز به احکام، نشان

به شود. بعد پیدا کرد، نوشته می« عروه الوثقی»جامعه نیاز به است. « عروه الوثقی»ها همه برگردان جامعه است. رساله

نه  و یعنی جامعه باید نیاز به احکام پیدا کند گری است.شود. این خاصیت تالوتشود که نوشته میمینیاز رساله 

 لعکس. با

های درونی هر دو از مقتضای هدایت و بیّنه ،داننداهل کتاب و مشرکین که اساسا خود را جدای از خدا و توحید می

 گیرد.ها را فرا میکه بیّنه روشنگری آنتا آن و بیرونی جدا نیستند

 د.نیابای دست میکه نیاز را بپروارند به بیّنهباید در درون خود نیاز را بپروارند و همین ،اهل کتاب که ما هم هستیم

*** 
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 ساعت دوم

های معیوب به دلیل کار گزاره تمامدر  ،های تدبر این است که اگر جایی اشتباهی صورت گیردهای روشاز ویژگی

 کند.ها بروز پیدا میشوند و صحت گزارهمشخص می هاناسازگاری با سایر گزاره

که خداوند احکام خودش را به عنوان کتب بینه معرفی کرده و این بود «کتب بینه»بحثی که مطرح شد در مورد 

روایتی گفته شد که اسالم بر پایه این موارد است: نماز،  شوند؟ طبقاست، چرا در جوامع احکام، بیّن آن جامعه نمی

 چرا که هر کدام از چهار مورد دیگرموارد والیت است  روح همه این .شدزکات، حج، روزه و والیت که مطرح 

یابد. یعنی روزه و حج و نماز و شود. کتب قیّمه با والیت معنا میوالیت ساقط نمی اماممکن است ساقط شوند 

 نیستند. « قیّمه»زکات بدون والیت 

 این کتب قیّمه بحثی است که باید پیگیری شود. 

گفته « الکتاباتووا»ها که بیّنه رسول آمده است به آنکند. این تفرق بعد از اینرا مطرح می« تفرق»آیه بعدی بحث 

دهنده حضور بیّنه است. تفرق شوند. نسبت تفرق با بّینه چیست؟ خود تفرق نشانشد. این افراد از بیّنه جدا می

. تفرق، است جا گفته شدهحرف حقی در آندهنده حضور بینه است. اگر در جایی تشکیکی ایجاد شد یعنی نشان

اند. وقتی قرآن آمد، ادعایش این است که برای همه بندی شدهنشانه حضور بینه است. در زمان نزول وحی افراد دسته

-کس نمیالکتاب هستند. در امروز جامعه ما هیچاتووها هم االکتاب شدند. حتی ژاپنیاتووآمده است بنابراین همه ا

 ام. ید من بیّنه ندیدهتواند بگو
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ها در سبک زندگی و آیین عبادی بر مبنای حتما باید با حضور کتاب باشد. انواع تفرقه ،ق را کاری نداریمصرف تفرّ

کتاب است و این حرف سنگینی است. ادعای قرآن این است که اتمام حجت به همه جهانیان است. این ادعا را باید 

اند باید اثبات کنی که خدا کتاب را برای شما هم  در چین که اساسا اسالم را نپذیرفتهمثال کرد؛ ای توجیهبه گونه

خواه است بنابراین باید بگوییم که جمعیت دنیا به طور طبیعی قرآن ،فرستاده است. اگر کسی در مدار فطرت باشد

فطرت به صورت ممکن است تواند پوشیده بماند، اتفاقا توجه است. فطرت میکه میلیاردها نفر است به فطرت بی

تواند با القائات تبدیل به امور غیر بدیهی شوند. اگر انسان در هرجای یک امر بدیهی نباشد. به تدریج امور فطری می

رت دارد کند. فطق حاصل میبه تدریج تفرّ ،رت باشدبر مبنای پوشاندن نظام فطاین دنیا باشد و نظام تعلیم و تربیتش 

کنند. غیر از حیات دنیا چیزی آموزش داده ها هستند که ایجاد حاکمیت میکند و این نظامخودش را جدا می اما

پوش هستند. این ادعای خدا خیلی های فطرتنظام ،همه کارها برای رقم زدن دنیاست. نظامات بشری ،شودنمی

 بدون استثناء برای همه آمده است.  لکتاب هستند. این بینهاتواوگوید همه اسخت است که می

کنند مثل مدرسه و دانشگاه که اگر وارد آن شود. مثال نظامی ایجاد میهای دنیایی نظامات مختلفی بنا میدر سیستم

 کند که همه باید بپذیرند. نشوی از علم خبری نیست و این را تبدیل به یک هنجار می



16 
 

 

-هایی که در حوزه دین وارد میاگر کودکانه باشد، اشتباه خواهیم کرد. واژهنگاه ما به مسئله فطرت، توحید و غیره 

کند. برای نمازخوان شوند، نیاز به فرآیند اثر دارند. نگاه کودکانه به این مسائل ایجاد کارهای ظاهری و صوری می

حت حرف بزنید، او خدا را ها از خدا راشدن و انجام احکام نیاز به القاء و فرآیند ذهنی و درونی است. برای بچه

کنید که انگار خدا را کنید. نظامی برای یک نفر درست میکنید که دارید القاء توحیدی میشناسد، چرا فکر میمی

گوید یعنی بینه نیاز به دلیل ندارد و کتاب اگر خدا رسوالن را بینه می خواهید مفاهیمی را القاء کنید!شناسد و مینمی

، در واقع با آن کنیمهای درون دینی و برون دینی ایجاد میبحثبرای این موضوعات د. اینکه خواههم دلیل نمی

وری شود که با هر خوبی شود.  باید طها بینه و رسول برایش درست نمیایم و با این بحثکودکانه برخورد کرده

 بیند. رسول را از خوبی جدا می د یعنی بعدهارسول اثبات کردنی شد اگر کاری کردیم که بینه، .رسول را ببیند

ایم و فکر کردیم مردم نسبت به ها را خودمان برای معارف دینی ایجاد کردهکه متاسفانه این نظام ،این بحث بماند

جا شکست خوردیم. استدالل آوردیم و همان ،کردیماین مباحث بیگانه هستند و همان جایی که نباید استدالل می

که ادعای مخالف بودن داشته باشد. آنکه را که تصدیق کس استدالل آورد ولو ایندرباره خدا نباید برای هیچ

کس برای روز و برایش نباید به دنبال استدالل بود. مگر شأن خدا از روز و شب کمتر است که هیچ ،کردنی است

دنبال دلیل تراست به اش از خورشید و ماه قویبرای رسول که بینه اماکند اقامه دلیل نمی شب بودن و حرکت زمین

برای شب و اگر حتی شاید  لیل آوردن یعنی سطحی برخورد کردن.وآله( دعلیهاهللبرای امثال پیامبر)صلی و بینه است!
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وآله( است و علیهاهللها مال پیامبر)صلیخوبیهمه نیست.دلیل آوردن برای پیامبر نیازی به  اماروز دلیل آورده شود 

کنند. کسی که فهمند و تصدیق میها این را میتواند باشد. انسانها از قرآن است و ورای این چیزی نمیهمه درس

 توانیم بگوییمکند، یعنی ما نمیمیل به خوبی دارد میل به رسول و اسالم دارد. خداوند به بینه بودن رسول اتکا نمی

بعد کتب بینه و بعد  ،ق استدر آیات اول تفرّ دارد فقط خوب باشد و نماز نخواند!کسی که خوب است اشکال ن

خوب است. خداوند طوری  ،مدار شوندها صرفا اخالقتوان گفت که اگر آدمشود جزا. نمیدین قیمه و بعدش می

-دهد. این موضوع خیلی مسئولیت میرا نمی ها مجوز خروج از دینکند که حتی به یک نفر از انساناستدالل می

سازی دین قیمه و کتب قیمه برای فهم نیاز به رسول و بینه آورد. دایره و شعاع امر به معروف و نهی از منکر، جریان

 ساز دین قیمه و کتب قیمه باشیم تا نیاز به رسول و بینه در افرادتوانیم جریانمی امااست. درست است که بینه نیستیم 

 فعال شود.

پذیرش  ،نشود« خشیت»شود. تا فرد اهل این قیم نمیدیگر  ،اگر هرکسی با سلیقه خودش تعریفی از دین داشته باشد

 نخواهد داشت. 

برای ما ساده نباشد. خدا خیلی چیزها را ساده و بدیهی شاید  اماسری امور را ساده گفته است خدا در قرآن یک

پر از القائات و تفکرات منفی است. انسان فقط در دنیا نیست و حتما بقاء دارد. اولین گرفته است. شرایط ما به نوعی 

فطری شکوفا شد فهم اجل دنیا و بقاست. اگر این اثبات شد و به صورت  ،خورندنکته که افراد در آن به مشکل می

 که بسیار خوب است.

-قدر که به این زوج کریم دقت میداند. هماناء میدهنده برای بقدر قرآن توجه به زوجیت کریم را از آیات داللت

قسمت دوم  . دربقاءو شوق به افتد در دلش هول قیامت می ،آوردند. بعد اگر این را پذیرفتکردند، به خدا ایمان می

ت برای دیگران اتر باشی و منفعتچه باید بکنی؟ هر چه خوب ،او را باید حکم خواه کرد، اگر بخواهی باقی باشی

و انسان فهمد و با توحید هم سازگار است که خدا رحمان است تر خواهی بود و این را با فطرت میباقی ،یشتر باشدب

 رحمت طلب و نفع طلب است.

وآله( را علیهاهللخواهی حرف چه کسی را بشنوی؟ باید حرف پیامبر)صلیباید هزینه بکنی. می ،اگر بقا بخواهی

، در مقام اتصال این «کتب قیمه»و بعد به « صحف»و بعد به « بینه»شود به اصل داده میبشنوی. پس در ابتدا داللت 

 بعد ماهیت رسول و صحف و بعد ماهیت کتب. الکتاب ابتدا باید ماهیت بینه واضح شود و اتووافراد ا



18 
 

د به طور طبیعی در عرصه عملیاتی شدن بینه است و اگر بینه برای فرد واضح نشو ،این موارد مراتب دارد. کتب قیمه

 توان حرف زد.مورد کتب نمی

کند. کارکرد سوره نباء احیاء همین مسئله برد و آنرا احیاء میچه فرد را در فطرتش فرو میشود آنمی« بینه»تعریف 

ت قیامت اس ،وآله( گفت نباءعلیهاهللگوید پیامبر)صلیکند. نمیاست که قیامت را در دل جریانات طبیعی اثبات می

 گویند که قیامت هست.  گوید زمین و آسمان و ... میبلکه می

طور که توحید فطری است، معاد نیز توان از هم جدا فرض کرد. همانیعنی معاد. این سه را نمی ،رسول یعنی توحید

دوتای دیگر  ،طور نبوت نیز فطری است و احتیاج به اثبات ندارد. هر کدام از این سه احیاء شودفطری است، همان

 د.شونهم احیاء می

ای سه وجهی؛ بین توحید و رسالت و معاد است. خودش دلیل همه چیز است و نیازی به دلیل آوردن ندارد. بینه مؤلفه

ای که به بینه در واقع دچار بزرگترین همز و لمز در عالم شده ،اگر برای دلیل دلیلی بیاوری .بینه خود دلیل است

 کنیم. یست و این یعنی استهزاء. بینه را قبول شده فرض میبگویی دلیل بینه چ

ها از قرآن جدا شد و در جایی دیگر بحث شد معجزه آیه است و تعریف قرآن با تعارف ما متفاوت است. این بحث

ها مباحث خوبی نبوده است که وارد و دچار انحراف شد. درک ما از آیات به شکل مباحث کالمی شده است و این

برای فهم عموم مردم ضرر دارد و ذهن افراد را از فطری  ،که منفعت داشته باشداست. مباحث کالم بیش از آنشده 

-سازی معرفت ضعف داریم و این به خاطر تداخل این مطالب در دیندر نظامکنند. ما و از بیّن بودن بحث دور می

 هایمان است.داری
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