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 شناسنامه:

 -ریزی باا ناااا اوااوی اسا می برنامه"از سلسله جلسات تبیین مفهوم  جلسه بیست و سوماین جزوه متن پیاده شده 

اإلسالم و المسلمین علی کشوری)دبیر شوورای راببوردی حجتتوسط  1395 آذر 1است که در تاریخ  "ایرانی پیشرفت

در دانشوگاه نوتیتی شوری  " (1)هادایت تحقق در بیانی غیر عوامل نقش بررسی " یشرفت اسالمی( و با موضوعالگوی پ
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لیالمین و الصوال  و السوالم سالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته بسم اهلل الرحمن الرحیم اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم الحمد هلل رب ا

و علی ابل بیته الطیبین الطابرین السیّما علی بقیة اهلل فی األرضین ارواحتا آلماله الفداء و  القاسم محمدعلی سیّدنا و نبیّتا ابی

 عجّل اهلل تیالی فرجه الشری .

کردن امر بودایت اسوت. ییتوی فربه بای بویت اسالمی،راه تحقق شاخصه دیروز به محضر شما گزارش دادم که از نظر فکر اسالمی

بای رشد، اشوداء با سه شاخصه است؛ مییت با رسول یا بسته شاخصهکه عمده آن –بای بویت اسالمی اگر کسی بخوابد شاخصه

شدن امر بدایت اسوت. را محقق کتد، راه آن فربه - بای رفقبسته شاخصه یا رحماء بیتهمبای توازن و ا بسته شاخصهعلی الکفار ی

آن بهیته روابط انسانی است. بمچتین عور  کوردم کوه تصوور نکتیود نتیجه با مییار ارزیابی پیشرفت قرار بگیرد، اگر این شاخصه

که در قرآن شری  راجع به آن بحث شده بمین  ترینِ مفهومیچیدهبیدی است؛ به نظر ما پییک مسأله بسیط و تک ،مسأله بدایت

توان انطالحات مهوم مفهوم بدایت است. مفهوم بدایت به قدری ذو ابیاد و کاربردی و مهم است که بدون توجه به این مفهوم نمی

فکور  یوبورو بسوتیم. کسوانی کوه موزهر والیاتای مهم به نام در نظام انطالحات دیتی با کلمه . به عتوان مثالدیتی را میتا کرد

یک دیون پور از در واقع  بدون والیت به این میتا اذعان دارند که دینِ اندبا روایات و آیات مأنوس بودهاند و اندکی اسالمی را چشیده

اقوع یوا نادیوده بگیریود در و را از نظام انطالحات شورع حو ک کوردهکاربردی است. اگر شما مفهوم والیت غیریک دین تحری  و 

تواند دین را در جامیه جاری و محقق کتد. اگور بورای میاید. والیت مقام و جایگابی است که زیرساخت تحقق دین را نادیده گرفته

تواند ادعا بر کسی میدر این نورت شهودی غیرقابل تفابم خوابد شد و  تیری  مفهوم والیت از بدایت استفاده نکتیم، یک مفهومِ

با طاب در فرقوهوالً عمده دلیل اقدارد. شما حتماً با احواالت فِرق ضالّه آشتا بستید؛ میمر اختیار دوالیت را کتد که سطحی از مقام 

با از نشد، فرقهدار نشد، اگر تیریفش تفصیلی با قدرت والیت دارند. حال اگر والیت زبانبرای اثبات برتر بودن خود این است که آن

 ن سوء استفاده خوابتد کرد. آ

کتیم که یکی از شبهات پور تکورار کوه توسوط جبهوه میانود انقوالب اسالمی ما مشابده می جمهوری جربه حکومتدر چهار دبه ت

انگارند و بیضاً این مسأله دیکتاتوری می با با در ادبیات و گفتمان خود، والیت فقیه را میادلشود این است که آناسالمی مطرح می

در ذبن بخش قابل توجهی از نخبگان ما، کارآمدی تئوری حکومت مبتتوی بور  یاالترافتد. یا در یک سطح بقضیه بین مردم جا می

با بم این است که دموکراسی بر مبتای مشارکت مردم است. ییتی بیشتر از تئوری والیت فقیه است؛ عمده استدالل آن دموکراسی

ش از والیت فقیه باالتر ارا مشارکت دبد، کارآمدی تواند مردمبای روشتفکری در ایران، چون دموکراسی میاز متظر برخی از جریان

شود و بیضاً طور راحت به چالش کشیده میاست. حال چرا مفهوم والیت که در نظام انطالحات دیتی یک مفهوم محوری است این

والیت یعنی قادر   نشده است. به نظر مامفهوم والیت در جامیه  از تیری  تفصیلیکه شود؟ به دلیل اینبا کارگر واقع میدر ذبن

توانیود حال اگر شما به مفهوم بدایت توجوه نکتیود، نمی تواند هدایت را در جامعه فربه کند.است که می ایجاد هدایت. کسی وویّ

ا»فرمودنود   ،کردنودکه ارکان دین اسالم را بیان می در انتهای آن روایت مهم د. حضرتاین مسأله مهم را تحلیل کتی ْ َ ِش  ََ اد
َ ء  َو ََلْ ی ُن 

َیةش 
َ

َل ْْلَ َی ِبش َش ََم ُُن
َ
اگور بخووابیم ایون تور اسوت. با بتا نهاده شده، مسأله والیت از بموه مهمبایی که اسالم بر پایه آنتمام استوانهبین  « ک

ی برای تمام نظام انطالحات دیت ایکتتدهجایگاه مفهوم بدایت جایگاه روشن له مهم را شرح دبیم به مفهوم بدایت نیاز داریم.مسأ

آن را بوه  گورفتیم ییتویبتیاد و محور در نظر می آن را به عتوان و 1گرفتیماست. اگر ما از ابتدای انقالب مفهوم بدایت را جدی می

                                                            
مسأله بدایت یکوی از کارکردبوا اسوت و قصود   گفتتددر اثتاء مباحثات ما راجع به الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت برخی از مسئولین و نخبگان به بتده می. 1

 تتد بدایت را در کتار مسأله دیگری تقلیل دبتد. داش

 انتقال از متن
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کرد و برای برخی روشوتفکران کردیم، مفهوم والیت تیری  تفصیلی پیدا میگو میوگرداندیم و راجع به آن گفتجایگاه خود باز می

با بم این باشد که دموکراسی کارآمدتر از نوع حکومت والیت فقیه است و استدالل آن ادعا کتتد نوع حکومتِ اتشد زمیته پیدا نمی

سازی یوک وجه خوابیم شد که بدایت ییتی درونیکتد. اگر ما مفهوم بدایت را بفهمیم، متحکومت دموکراسی مشارکت را زیاد می

شده فودا خوابود بلکه مال و جان خود را بم در راه آن امر درونی قَدات فرد شود، نه فقط رأی خودمطلب. اگر مطلبی تبدیل به میت

 کرد. 

بااران اال عااتی مشاارکت و بم پروپاگانادالیغا  و تبهدایت خیلی باالتر است. دموکراسی با  رکت در مبنایسطح مشابتوابراین 

کند، اما اگر هدایت راهبارد الالی ماا شاود ایجاد میمشارکت سطحی آن هم فقط در سطح اع م رأی که من مخاوفم یا موافق 

گویند ما بین بد و بادتر را انتخاا  بینیم که مردم میها میدیار فقط اع م رأی نیست. ما در بسیاری از انتخابا مشارکت مردم 

کنند. در حاوی کاه اگار کنند که مجبورند مشارکت کنند و این مسأوه را با لدای بلند اع م میها اع م میعنی خود آن. یکردیم

سازی جدی گرفته شود، دیار مشارکت در سطح اع م رأی نخواهد بود بلکه مشاارکت باا جاان و ماا  هدایت و مکانیزم درونی

  خواهد شد.

که در وعاء فکر شما تصرک کرده و شوما بوه مطلبوی  -ه وجود دارد شما خطاب به امام میصوم طور که در زیارت جامیه کبیربمان

ال الا   اه»کتید که عر  می –میتقد شدید  ام بم مالم ای رسول خدا! بم پدر و مادرم بم خانواده «ِبیب ای ا   و ا  و      ا و یلاد  و  ایا   رس

کتیم. در یل است. ما سطحی از این نوع مشارکت را در زیارت اربیین مشابده میبم جانم فدای تو باد. این سطح از مشارکت بی بد

را تسهیل کتد و نه اموداد و کموک موالی  ارتجا نه امتیت جانی است و نه دولت ما روی این مسأله توجه جدی کرده که این زیآن

شوود کوه افوراد ولی با این حال دیوده می ،ود نداردکت است در این مسأله وجوجود دارد؛ ییتی تمام اموری که در دنیا انگیزه مشار

کتتد آن بم نه یک سال بلکه بزار حرکت می بای طوالنی به سمت مرقد مطهر امام حسینقبل و از مسافت یبازیادی از بفته

 بوین آن بم بیدر را سال. بید از این بم این قضیه ادامه خوابد داشت. این یک میتای مشارکت است؛ مشارکت با تمام ابیاد وجود

 و مبتتی بر تحریک مادی نیست. نبوده  طیینسلی، مشارکتی که مق

حکوموت بودایت اسوت؛  شود. حکومت فقیهان جامیه گرفته میاگر بتوانید روی مفهوم بدایت تکیه کتید، قدرت مانور از روشتفکر

بدایت جدی گرفته نشوود، سوطح  فقیه ییتی کسی که قدرت بدایت دارد. اگر مفهوم ،انالً ولی ییتی کسی که قدرت بدایت دارد

 . بوددر جلسه گ شته این عر  بتده  به شدت تقلیل پیدا خوابد کرد.ه سمقای داری شما در فضای نظامزبان

بین بدایت و عدالت را بم بحث خووابیم  ما باید بحث مفصلی در ابیاد مفهوم بدایت داشته باشیم. حال اگر فرنت شد نسبتِ پس

د رادی در جلسات به بتده گفتتد یا به نورت مکتوب برای بتده نوشتتد کوه در نظوام انوطالحات دیتوی بایوکه افکرد. به دلیل این

ای که تونی  رفتوار پیوامبران اسوت و بتوده آن را مکورراً در ای کتم؛ در آیهجا اشارهبتده بمین قرار دبیم، مفهوم عدالت را محور

اْ   »جلسات تالوت کردم آمده کوه   َ ْاَلاْناد لَ  
َ
اد ش  ُاُلاَناد أ ا ِّين ْْلَ اد َو  ِبش ْنَزْْلا

َ
ادَ   یَلَعُهاُ   أ تا اَ   َو  َاْلكش ا ا   ي  ش

ْ
اُوَ   َاْل َ ادُ   ِلش ْسا ش  َاْلّٰ لْ  ش دبود و آیوه پیوامبران را توضویح می «ِبش

اد َو  »فرماید که ما پیامبران را بوا بیتوات فرسوتادیم. می ْنَزْْلا
َ
ادَ   یَلَعُهاُ   أ تا اَ   َو  َاْلكش ا ا   ي  ش

ْ
بوه پیوامبران کتواب و میوزان بوم دادیوم. در نهایوت  « َاْل

اُوَ     »فرمایدمی َ ادُ   ِلش ْسا ش  َاْلّٰ لْ  ش پیامبران این است که موردم بوه ایون نتیجوه  که مردم قیام به قسط کتتد. ییتی نتیجه رفتاربرای این «ِبش

دبتد. این اتفاق افتد که قسط را به ظلم ترجیه میمردم اتفاقی میدورن رستد که خودشان قیام به قسط کتتد. پس پیداست در می
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ید بدانید با .کتدقسط و اقامه عدل می بیتید که ایشان دعوت به قیامیم ل ا اگر شما در کلمات امیرالمؤمتینبمان بدایت است. 

 تر بحث کتیم.ل را در جلسات دیگری مفصلأله بدایت است. حال باید این مسائساز قسط و عدل بم گسترش مسکه زمیته

نظام  ،م که ما نیاز به بازخوانی مفهوم بدایت داریم. بدون توجه به مفهوم بدایتیرد شداز این مسأله در جلسه گ شته بم با اشاره 

کوه دنیوا و تمودن مودرن علیوه دسوتگاه  بید بم متهم به بمین اشکاالت و شوبهاتی نکرده وانطالحات دیتی تیری  روشتی پیدا 

اجتماعی بم گسترش پیدا کرده و یوک مووج جودی بوه راه افتواده  بایشبکهکه در حال حاضر در سطح  کتدمیپیامبران طراحی 

، بدایتی که باید آن را بازخوانی کتیم، دارای یک مغزی است و آن بم تحریوک وعواء کتممیاست. بتده دوباره برای یادآوری عر  

بودایت اسوت، بودون بودایت  مسوألهارکان دین وابسته به  یانطالحات دیتی است، بمه یبدایت مغز بمه کر است. ییتی خودف

ْاَلَل  یَاَّلش  ُهَ »کار خود را به جلو ببرد؛  تواندنمیحتی رسول بم 
َ
ا  َاُلا َ ُ  أ ْْلُ خوود  ان به نورت بالهدی جلو خوابود رفوت.در آن زم «یا ِبش

دارای یک مغز است کوه مغوز آن بدایت ، خود این کتدمی، بمه چیز را تونی  کتدمیاین بدایت که برای بمه چیز مجرا درست 

  تا مفهوم بدایت را بازخوانی کتیم.بید باز بگ ارید  بایدورهتفکر است. پس یک بابی را برای  مسأله

و بوم  دبودمیاسالمی را به موا نشوان  بایشاخصهتی که بم مسیر تحقق در جلسه گ شته به این نقطه رسیدم که حال این بدای

جلسوه سووم دوره تبیوین مودل  انولی موا در ده سوؤالییتوی در واقوع  را چگونه در جامیه فربه کتیم؟ کتدمیبمه چیز را روشن 

ان جلسات اول عر  کردم کوه بویت اسالمی را محقق کتیم؟ در بم بایشاخصهاین بود که چگونه  ریزی در دانشگاه شری برنامه

بدایت را فربوه کتویم؟  مسألهکه چگونه باید  آمددیگری به وجود  سؤالیک  سؤالراه آن فربه شدن امر بدایت است. ل ا از دل آن 

وجود دارد؛ یک احتمال این است که شما بیان کتید که فربه شدن بودایت  مسألهدر روز گ شته بیان شد که دو احتمال برای حل 

کوالم حکیمانوه یوک  انه بیان کتیود.شما کالم حکیم مثالًی یک امر نظری و یک فرآیتد نظری است، ییتی فرآیتد کالمی دارد. دارا

او به فکر فرو خوابد رفت. یا خیر و شما جدال احسن انجام دبید، شما قرائت یا توالوت  ری در طرک مقابل ایجاد خوابد کرد وتلتگ

بستتد. گاه پیامبران در مقام قرائوت بسوتتد،  یبمه دارای میانی متفاوت - شوممیمت کر  دوباره - ردا ابالغ کتید که در این مواو ی

این موارد را بحث کتیم. اما به بر حال بمه این مووارد  بایتفاوت بیداًاند، باید گاه در مقام ابالغ در مقام تالوت بوده و گاه پیامبران

بوا  موثالًبیوان را بشوکافیم؛  مسوألهبدایت را فربه کتیم، بایود ابیواد  مسأله خواستیمر بستتد. پس یک نظر این است که اگ "بیان"

که قرائت چه فرقی با تالوت دارد، قرائت و تالوت چه فرقی بوا ابوالغ دارنود؟  [تا مشخص شود]شروع کرده یک بحث قرانی  یکدیگر

؟ موعظوه دبودمیقرائت و تالوت و ابالغ چه نسبتی با ذکر دارند؟ جدال احسن که در قران راجع به آن بحث شده است چه میتایی 

 بستتد. پس اگر میتقد شدیم که راه فربه کردن امر بدایت در بایینسبتم دارای یک دارای چه میتایی است؟ این موارد بمه با ب

 که ابیاد بیان را بحث کتیم.  رودبه این سمت میله بیان انحصار دارد، بحث ما مسأ

بوه بیمواری  بتده در بمین قسمت و در داخل پرانتز بگویم؛ ما در حوزه فکری خود با یک مشکلی روبرو بستیم، بتده از این مشکل

. ییتی کتدمیبیان را تحت قضیه و شبه قضیه و مغالطه و یک تقسیمات محدودی متحصر  ،، این بیماری فلسفهکتممیفلسفه تیبیر 

را به تصدیق برسانید باید  شخص خوابیدمیاگر  گویتد که قضیه نادق است و شما، در متطق میخوانیدمیوقتی شما متطق  مثالً

در نهایت در ذبن  خواندمیکه فلسفه  یکسیک شرایطی بم برای انتاج قضیه بحث خوابد شد. ل ا  بیداًکتید. را بحث  ایقضیهیک 

خود یک فرمت خاص برای بیان پیدا خوابد کرد و با بمان فرمت وارد بیان خوابد شد. بتوده بوه یواد دارم کوه در محضور یکوی از 

است و فالن آیه در سوره دیگر نغرای قضیه اسوت،  قضیه که فالن آیه کبرای کردمیاساتید در حوزه علیمه قم بودیم، ایشان بیان 

بمین فرمت تیریو  قضویه را انول  ( وبه میتای متطق نوری). ییتی فرمت فلسفی و متطقیکردمیگیری بید بم در بحث نتیجه

و حاضر بستم که بور روی  کتممیتیبیر  از آن ه. این مشکلی که بتدکردمیرا در آن چارچوب بحث  قرار داده بود و بید آیات قران
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حتوابای . ییتی ما چارچوب قضیه را انل قرار دبیم و بید بمه منام داردبیماری فلسفه انجام دبم،  ایجدیآن مباحثه و متاظرات 

سوی قضیه است. اما عر  بتده این است که اگر ما بیان را مسیر  ندبی کرده و به جلو ببریم. این یکماخود را در این چارچوب سا

آن  موثالً مختلفوی اسوت. بایمودلفربه شدن بدایت دانستیم، بیان انحصاری در آن قضیه ندارد. این عر  بتده است، بیان دارای 

ا»الورجیم  نباید بمراه برا رفق باشد. اعوذ بواهلل مون الشویطا حتماًبیانی که مد نظر وحی است، آن بیان  ُ ّلن َِ  ش  ْک أُ
ادَلا لا َن  َو  َایبن  اش

َ
ا    ْک َلا أ صش

 نا
ا یلش
َ
خواه و نانح بستم، طرک مقابل بوم خیرخووابی که من خیر کردندمی، بیان گرفتتدمیابالغ قرار  پیامبران وقتی که در مقام« ل  ی  أ

بموراه بوا بایود  حتمواًت و فرموده است که بیوان . خداوند متیال یک شرایطی را برای بیان در نظر گرفته اسکردمیپیامبر را درک 

 . کتدمیدر قالب قضیه آن را بحث را نداریم و خیلی خشک  بابحثالی که ما در متطق این خیرخوابی باشد. در ح

 متفواوتی دارد. باینقطوه شوروع ،به عدد مشکالت و سطح ظرفیت موردم کتیممییانی که ما در ادبیات وحی راجع به آن نحبت ب

بحث کن. ظرفیت بید بل را در نظر بگیر و که ظرفیت طرک مقا کتتدمیکید ، خیلی تأکتتدمیراجع به بیان نحبت  وقتی انبیا

 رانب. پیوامشودبحوث جا وارد از بموه توواننمیاو را در نظور بگیور. بوا بموه  ییتی مشوکل و حوال رک مقابل را در نظر بگیر،ط

َ  إّن »  فرمایتدمی ن أ  ُن یااألی نس  َمعاد ش َ اّْلادَ  یکادءش ُاِمش ا  ِّلن ش  بوایویژگیم راجع بوه خوابیدر حال حاضر می – متفاوت بستتد باعقل «ََقاش ُ وْلش

بحث خوابم کرد که اگر سطوح عقول  بیداًبرای عقل درجه یک با بیان برای عقل درجه دوم متفاوت است.  ،بیان – بیان بحث کتیم

بایود رجه سطح عقل داریم و به بموین دلیول ده دپس  ت ایمان دارای ده درجه است،تابع سطوح ایمان باشد، به دلیل ایتکه درجا

د کوه در نماز را از ده ورودی بحث کتید. این موارد نکات مهمی است، این مووار جع به نماز ده نوع بحث بیان کتید ورامثالً بتوانید 

مشکل خود را اعتراک کتتد؛ از یوک  خوابتدنمیفالسفه  لیل، خشک و غیرج اب خوابد شد.. ل ا بیان ما عشودنمیمتطق که بحث 

ه در بر عصری تتها یوک جمییوت محودودی داریود کو کالًو از یک سو  ایمآمدهکه ما برای تحریک وعاء فکر  شوندمیسوی مدعی 

عقلی متفاوت نیسوت کوه عالقوه عموومی نسوبت بوه  بایظرفیتقدر مدل خاص و متتاسب با نی آعالقمتد به فلسفه بستتد. ییت

 فلسفه وجود ندارد. 

نها را به عتوان افوراد آ ، عامه مردمشودنمینها آ باینحبتو کسی متوجه  کتتدمیایتکه فالسفه پیچیده نحبت  البته بله به دلیل

در انول ایون  .مختل  حرک عقلی بزنید بایظرفیتدر حالی که سواد به میتای این است که شما بتوانید با  ،کتتدمیباسواد تلقی 

مت سواد به این میتاست میتای سواد است. عالمت سواد این نیست که شما به شکلی حرک بزنید که طرک مقابل متوجه نشود، عال

 بحث کتید.نیز ید بم بتوانی قواعد آن را کس با توجه به ظرفیت بر کدام حرک زده و بکه با بمه

 بوایظرفیتبیان خوود را در سوطح  تواندمی –فیلسوک  نآ خود –نوس بست فه ما به دلیل ایتکه با روایات مأالبته برخی از فالس

شوتبابی ذبون شوما ادقت کتید؛ یک وقت در  -. شودنمیاما بحث بتده این است که در فلسفه این قواعد بحث  .مختل  تتزل دبد

روبرو شوید، خود او به نورت تجربی بحث خود را تتزل داده و در  رودمیشما با یک برادر فیلسوفی که متبر بم  مثالً -ایجاد نشود 

عقل بوه ایون  بیان بحث شده است؟ قواعدِ فلسفی بم این قواعدِ بایکتابسطح ظرفیت شما با شما نحبت خوابد کرد. اما آیا در 

موضووع  خوابمنمیوجود دارد. حال بتده  یک قواعد ثابتیبا بن کتادر آبمیشه ه است. ؟ به نظر ما بحث نشدمیتا بحث شده است

توا روی ایون می بای جودی عور  خووابم کورد، بتوده محکوم بوروگویگفتو در جلسات بیداً شاءاهلل بحث خود را عو  کتم، ان

 .که در دین بحث شده اسوت موجود برابر با عقلی یکه فلسفهادعا کتد  توانتدنمی ، عقل و فلسفه دو چیز بستتد. فالسفهامایستاده

 حتمواًمباحثه شد، مباحثه خوابیم کرد، متاظره اتفاق افتواد، اگر  ایم،و ما تا آخر بم بر سر آن ایستادهست ا ایجدیاین یک بحث 

 ،کوردخووابیم  برگوزارا بم دوره م بل کتاب خوابیم نوشت، دوره برگزار کردندتاب نوشتن ما بم در مقاکآنها شرکت خوابیم کرد، 

االن بم از مجموعه مباحث بتده واضح است که  .بتیان استعقل ،عقل یک بحث دیگری است. البته بله بتده قبول دارم که دین زیرا
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اما بوه  برادران اخباری خود نیز متتقد بستم، به کتممیفلسفی خود انتقاد  برادران م و به بمان اندازه که بهخباری نیستبتده آدم اَ

 گزافی است که ما فلسفه را با عقل برابر بدانیم. حرکِ ،نظر بتده این حرک

بای بیانی است، باید بیان له بیان و مکانیزمد که طریق فربه شدن امر بدایت مسأانل بحث بتده این است که اگر شما میتقد شدی

حا»فرمود   امیرالمؤمتینرا با ادبیات وحی یک دور بازخوانی کتیم.  یته سوفکالم از پیچیدگی یک  مسألهپیچیدگی «. ن اِماء الکام ن 

ََ نای»بیشتر است. ل ا فرمودند  کسوی ابیواد نوحبت کوردن را اگور  واقیواً اسوت، ایپیچیدهبه دلیل ایتکه کالم امر بسیار  ،«نم صات

حرک زدن باید خیلی کوار کتویم، متأسوفانه موا در حوال حاضور  بیان و چطوری مسألهسکوت برای او بهتر است. بر روی  داند،نمی

البیوان بواز حول شد یک بابی بوم تحوت عتووان فقوهوقتی که حوزه علمیه مت شاءاهلل این کار راه خوابد افتاد والبیان نداریم، انفقه

بیوان  مسوألهفربه شدن امور بودایت  خوابد شد. ل ا باید ابیاد بیان بحث شود. حتی اگر شما به سمتی رفتید که بیان کردید طریق

با نرمش قهرمانانه  - نهایتاًفلسفی نحی  و الغر و  بایمدلفلسفی مطرح نکتید. بای که مدل بیان را با مدل کتممیاست، پیشتهاد 

 بوایتفاوتدر چهل جلسوه  شاءاهللان در سر جای خود خوابم گ اشت و. بتده این بحث را باشتدمییک سطح از عقل  -گوییم می

 مفصل به این موضوع خوابیم پرداخت. و بین عقل و فلسفه را بحث کرده

 بای غیربیانی بم دارد؟به بدایت برسیم؟ یا بدایت مکانیزم توانیممی؛ آیا ما فقط از طریق بیان کتممیخود را دوباره تکرار  سؤال

را مختصر توضیح دبم اما بوه دلیول  54تا  35از آیه  خواستممیبتده  -اجازه دبید که دو آیه از سوره نحل را خدمت شما بخوانم؛ 

گووییم بودایت فقوط موی کوه موا بورای ایون حورک – کتمموی، بیان خود را مختصر رسمنمیایتکه وقت کم است و به انل بحث 

 -  فرمایودموی است که خدای متیال به پیوامبر 38آن آیه  یک استدالل ؛چتد نوع استدالل وجود دارد ،زیرساخت بیانی ندارد

ْ  » - دبمدارد که بتده آنها را توضیح نمی بایی راجع به بدایت وجودالبته قبل از آن یک بحث ْ   إش ِش ْحا
َ اُهْ  َیا  ن  َ   ُُها ِش َ  فَا ال   نَمْ  َيْها ش  َلا  َاهّٰ  یلااد َو  ُيضش

اْ   ْ  َْلُ ياَن  نمش ش ِصش  بستی ولی خداوند متیوالها حریص آنتو نسبت به بدایت که چه گوید اگرمی ؛استبحث بدایت  ،بحث ببیتید انالً « نا

بایی کتد که جمییتخیلی سیی می . پیامبرکتدبدایت نمی اندبستتد و گمرابی را انتخاب کرده گمراه کهدلیل اینبه آنها را 

آغاز کار از ابالغ اسوت ییتی  ؛است ابالغ پیامبر البته قبل از آن بم بحث راجع به شود.ایت نماید و بحث از ایتجا آغاز میرا بد

خداونود متیوال در تونوی  کسوانی کوه بودایت  ،بایی که بتده آنها را توضیح ندادمبحثحال با توجه به  .دبدوضیح میت و این را

ق َْساُت ا » فرماید شوند مینمی
َ
ش  أ هّٰ ْهاَ   ِبش اْ   جسَ ش ِنش ْيَما

َ
َعاُ   َلا    »گویتودخورند و مویله ایتها خیلی جدی سوگتد شدید میب «أ ْ ُ  َينس  خودا «َيُتا ُ   نَمْ  َاهّٰ

  دفرمایبید خداوند متیال می .اختالک بر سر این است که زندگی بید از مرگ وجود نداردپس  .کتدکه مرده است را زنده نمی کسی

ا » ْیا ش  َوْْعا   لا َِ
اد ََعَ ًّ اَن  َو  . »قیامت را برپا خوابد کرد و دبد، خدا این کار را انجام میخداوند است حق به عهده یاجرای این وعده       «َح   اكش اَ   ل َ كْي 

َ
 أ

د ش  ا َ   َلا  َاْلّٰ کوه  اتفاق افتاده و دعوا بر سر این است ؛ پس یک نزاعیجاستشابد بحث بتده این .دانتدیتر مردم این را نماما بیش «   َيْعََلُ

ما این کار را  فرماید که قطیاًبا میدر جواب آنخدای متیال  شوند.از مرگ میشدن بید و زندهبیث  متکر قیامت وای به شدت عده

َل    »فرمایود  کتود و میمی دلیل این مسأله را بیوانبید  انجام خوابیم داد و در آیه َبای ن ُ اُ   ِلش ُوَ   َاَّلش  َْلُ ِش ا ش  َيْخاَت ْعاَِّلَ  َو  ِفش َ ياَن  ِلش وا َاَّلش اْ   كَاَرُ َِنُ
َ
ُُنا أ َل  ٰكا ای  ِش ذش

 «ٰكا

اختالک  . ببیتید خداوند کلمه تبیین را به کار برد.دتبیین نمایرا اند آنچه مردم بر سر آن اختالک کردهکتد تا خدا قیامت را برپا می

ْعاَِّلَ  َو  » .قیامت است مسأله روزبر سر بم در ایتجا  َ ياَن  ِلش وا َاَّلش اْ   كَاَرُ َِنُ
َ
ُُنا أ َل  ٰكا ای  ِش ذش

ابل کفر و تکو یب بودنود بدانتود کوه ایون  تا کسانی که«  ٰكا

کتود و بوم  ویبین کتد که بم را برپا میخدا قیامت  ویعلم و دیگری ویبینی یک ؛بحث بتده در مورد دو واژه است .درست بودحرک 

  .کتدبلکه قیامت را برپا میکتد،  ویبین کتد کهییتی بیان نمی. ویعلم

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=907&idto=907&bk_no=51&ID=906#docu
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انجوام  فیول بورای ایتکوه تبیوین نمایودفرمایود ایون ، ولی خداوند میفیل در دستگاه ربوبی استقیامت یک کار غیر کالمی و یک 

 نتیجه کوالمِییتی تبیین  ؛کالمی نیستاز تبین بمیشه مسائل  رود مرادقتی در قرآن کلمه تبین به کار میپس پیداست و شود.می

اموت خودا بوا قیکسی بگوید روز  فر  اگربر حال  .غیر بیان است نتیجه اتفاقاً ،بیان نیست نتیجهتهایی نیست و بمیشه لییلم به ت

روز در لیبین ناظر به آن کوالم  وگو است ولیگفتاین مراد آیه این است که قیامت مقدمه  ؛کتدگو میوکسانی که متکر بودند گفت

 .ق افتوادزیرا ابتدا یک کار غیر بیانی شکل گرفوت بیود بیوان اتفوا ،ایمدست پیدا کردهما به مراد خود در بحث بم باز  ،قیامت است

پس مثالً اگر خداوند  .مات قرآن تبیین به مفهوم نظری انحصار داردتوانیم بگوییم در کلحرک اول بتده این است که ما نمیبتابراین 

َل  ََقْ  » الکرسی فرموده در آیه ای َ َ ْشاُ   ی َنس َ  َارل  خیور بوه اسوتتاد ایون آیوه موا  ،تواند بگوید که تبین مسأله کالم محض اسوتنمیکسی « َاْلاَ ن  نمش

سووره نحول اسوت کوه  44در این زمیته بود و آیه دیگور آیوه  این یک آیه تبیین نتیجه امور غیر بیانی بم بست.م بگوییم توانیمی

َف »  فرمایدمی َ ْ  َو لََعَلُهْ  ی َن  َلْْیش َ  إش د ش یلد ُنزن ّ َل لِلش َبی ن ُ َِ ِلش
ْ
ک َک اّلن َِلْ ْنَزْْلد إش

َ
ِش َو أ

ُِ د ش َو ازل  ِّين ْْلَ وَ  ِبش ُِ   .دبدوباره رفتار پیامبران گ شته را توضیح مید« َک

ِش » فرماید ابتدا می ا
ُِ اد ش َو ازل  ِّين ْْلَ گونوه کوه بمان .اعم از کتاب و غیر کتاب استبم با میجزه .با استدر ایتجا متظور از بیتات میجزه «     ِبش

است که وقتی  حرک بتده این .بوده است بیانی اند ولی گابی بم میجزهپیامبران میجزات غیر کالمی داشتهبمه درک داریم گابی 

اد ش   در غیر این نورت اگر بگویم کوه امور نظری متحصر کتیم، آنها را در یمتوان، نمیرودتبین به کار می در قرآن کلمه تبیین و ِّين ْْلَ  ِبش

ظهور آیوات اسوتفاده با را از آنه بتد بود که این دو دلیل . پستوانیم آن را ناظر به میجزات ببیتیمگاه نمیمشتقی از تبیین است آن

وَ   َو » اند ل ا بیضی از آقایان گفته .کردم ُِ ا َفَكّ ُهاْ  َين َ ْ  َو لََعَلّ َلاْْیش َ  إش ّ
اد ش یلاد ُنازش َّ َل لِلش ّ

َبای ش
ُ َِ ِلش ا

كْ ّ اَ  اّلش َِلْ ْنَزْْلاد إش
َ
 حجیوت حودیثبوه میتوای للتاس این لتبین     «أ

وقوت بوه  بر ، پسکتیماید بیان ب برای بدایت، مدامپتدارد که ما میگونه فر  ذبن خود ایندر پیششخص به دلیل ایتکه  .است

َ  »کتود. خیور رسد مدام آن را در کوالم متحصور میمیامثالهم از این انطالحات قرآنی  و تبین و لیبین ،لتبینکلمه  ّ
اد ش یلاد ُنازش َّ َل لِلش ّ

َبای ش
ُ ِلش

  ْ َلاْْیش تر نیز با را بیداً به نورت تفصیلیکتد. این بحثدو مورد را بحث می بر بم حجیت حدیث است بم حجیت امور غیر بیانی، «      إش

 بیان خوابیم کرد. 

کتیم باید بودانیم کتیم و راجع به کلمه تبیین بحث میپس بتابراین نکته بحث بتده این است که وقتی ما به قرآن شری  رجوع می

نتیجه غیر کالم است؛ حال سؤال این است که آن امور غیر بیانی موؤثر  تبیین در بیضی از موارد نتیجه کالم و در بیضی موارد دیگر

بر بدایت چیست؟ بتده این مطلب را جلسه بید بحث خوابم کرد. البته اول جلسه فردا با استدالل دیگری کتوار ایون اسوتداللِ بوه 

را در یوک  شود. اما اگور بخووابم بحوثتر حث متقحی غیر کالمی بم دارد تا بباظهور آیات بحث خوابم کرد که بدایت زیرساخت

بای غیور توان خود را متحصر در بیان نمود به دلیل ایتکه بدایت مکانیزمبتدی نمایم باید بگویم برای ایجاد بدایت نمیجمله جمع

بدایت اعم  - بدایتچرا مسأله  -شاءاهلل فردا دوباره بحث را ادامه خوابم داد إن -بیانی بم دارد. حال جمله آخر را بم عر  کتم؛ 

که بدایت نقطه برای ما مهم است؟ علت آن یک جمله است؛ این  -بای غیر بیانی متصور باشیم یا خیر از ایتکه برای آن زیرساخت

بای بویت اسالمی تغییر نظوم اجتمواعی اسوت؛ ییتوی سازی و تغییر نظم اجتماعی است. پس در واقع راه تحقق شاخصهآغاز نظام

 شاءاهلل این مسأله را در جلسه آیتده بیشتر تشریح خوابم کرد.وع تغییر نظم است. إنبدایت نقطه شر

 القاسم محمدونلی اهلل علی سیدنا و نبیتا ابی

 

 


