
 

 

 
 
 
 

 1طراح مهندس یخدا: او یها و کارکردها: داشتهنییتب: نشست شانزدهم
 

 نام همراه یاریگر به
 بگشا، نزد من آگشایم، بابرفیقم، ره من

 گاهی و استراتژیک با خدادالنه، مستمر، همهی صافضرورت رابطه
 

جلسه به دلیل  سیزدهنشست که معادل یک فصل بود را پشت سر گذاشتیم. این  سیزده
ی چهاردهم سخنران میهمان ؛ جلسهدادارتباطی که با هم داشت یک فصل را تشکیل می

طور فشرده پنج ه بم. در فصل اول، پانزدهم هم وارد فصل دوم شدی یداشتیم و از جلسه
 نهادیم: را پشت سر  یچپ
  

  فصل؛ یکنشست،  سیزده
  از موقع به خروج 
 از خروج به متد  
  از متد به نمونه   
 از نمونه به الگو    
 از الگو به آستانه     

 

پیچ اول موقعیت خودمان، موقعیت جامعه، نیروها و نسل نو را تا حد امکان توصیف  در
ما با  یردیم و از دل موقعیت، شرایط بحرانی را درآوردیم. شاخص بحران، قطع رابطهک

خدا، با هستی و خروج از هستی به عنوان یک فعال و صاحب سهم بود. از موقعیت به 
ای نیاز مایهخروج از بحران طبیعتاً به دست برایضرورت خروج از بحران رسیدیم. 

 ینترآمشابه خودمان و کار یهامِتُد بود. متد انسان ،ایهمداشتیم و خواهیم داشت؛ آن دست
آیات آیه ) 80ها و تجویزهای خدا و متدی که از دل ها را بررسی کردیم. نهایتاً توصیهآن

 یرابطه ی. از متد به یک نمونهیمکرد یعمران( قابل استخراج بود را بررسآل 160تا  110

                                                                                                        
 باشد.می 1963بهمن ماه  1شنبه سه. تاریخ برگزاری این نشست 1
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انجام  یابراهیم با خدا بررس یمبسوط روی رابطه ،هبردیم. در چهار جلس پی« او» انسان با
این بحث را مطرح کردیم که آیا الگوی امروزینی از این نمونه رابطه به دست  بعد. یمداد
آید یا نمونه برای دوران ماقبل مدرن بوده است. نتیجه این شد که محکمات و می

کشی از دوران و اسبابهای درشت آن نمونه پابرجاست و ارتباطی به تغییر استخوان
ندارد. الگو به دلیل اینکه یک بار تجربه شده و هندسه دارد، مدرن، دوران ماقبل مدرن به 

پیش سعی  یدری که هفته یاست. از الگو رسیدیم به آستانه قابل تکراردر امروز ما 
ه در بود ک« باب بگشا»البابش کنیم. به فصل دوم قدم گذاشتیم، فصل دوم همان کردیم دق

 : در، قدری درنگ کردیم یآستانه
 

  دوم فصل؛
  باب بگشا

 : فرضیشآستانه در، با دو پ در
  نقطه اتکاء« او»
  یرمناسبتیغیرتاکتیکی، غ« ما»

 

نقطه اتکاء هست یا « او» یکی اینکه: قبل از اینکه در را بزنیم، دو تکلیف باید معین شود 
مستمسک ما  قرار بگیرد  تواندیکند و مخارج می کند و ما را از خالءکمکی به ما مینه؟ 

دالنه، مستمر، استراتژیک و رویکرد صاف« او» رویکرد ما به یایا نه؟ و دوم این که آ
از آن دو ؟ برخورد کنیم «او»تاکتیکی و مناسبتی با  خواهیمینه؛ م یا هست گاهیهمه

 ستند. مان هها رسیدیم که محصول دو پیش فرضفرض به یکسری سرپل
 

  ؛یکاستراتژ فروض
 یریمبناگ

 دستییکنزد
 یهمناسبات دوسو

 یکاربندـ به یریگبهره
 ذکر منشاء

 یرفاقت یرابطه
 یفراخوان
 یکاستراتژ یرهنمون

 ای«یهسرما» یخوشدل
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ایمان یعنی مبنا گرفتن، یعنی ـ  ایمان بیاوریم «او»را مبنا بگیریم یعنی به  «او»ما  چنانچه
دست هم طبیعتاً نزدیک ـ ای چنگ زدنگیرهرا مفروض واقع کردن، به دست ایمایهدست
 امنتشر است، دوردست نیست، در دسترس است. اگر بتوانیم مناسبات دوسویه ب ،هست

اهل مناسبات دوسویه است. ابراهیم استارتر ارتباط بود، خدا هم از « او» برقرار کنیم،« او»
کرد. ش مرور میاهابراهیم در پس پیشانی و مخیلآغازگر ارتباطی بود که  یگر،طرف د

« او» یهایی از ناحیهمناسبات دوسویه است؛ از دل مناسبات دوسویه امکانات و فرصت
قرار  ور گیرد. این پیشروی ما قرار می دارد و صاحب امکان است پیش «داشته»که 

موقت باشد؛ و  یافرَّار  ندتوایتواند حبابی باشد و ما از آن استفاده نکنیم، مگرفتن می
ها و این است که از امکانات و فرصت «او» یتواند مستمر باشد. انتظار و توصیهمی

شود بهره بگیریم و به های ما تزریق میها و پروژهکه به مسیر ما و طرح« او»های داشته
فهوم تسبیح به م تسبیح» آوردیم که   تمثیلنژاد پیش از مرحوم حنیف یجلسه. دیمکار ببن

ولی اصل  ،آیدشکر لفظ به جا می ؛لفظ به جا آوردن نیست یانداختن و شکر به معن
 یاستفاده یشکر و تسبیح به منزله»کند این است که می« او» . تعریفی که«نیست

 بعد وارد شدیم.  ی. با این تعریف و تفسیر به مرحله«از امکانات پیرامونی است یحداکثر
و استفاده  گیرندیها بهره مهایی که از امکانات و فرصتافراد یا جمعانتظار دارد  او

هستند و امکانات را خود  ءرا هم تیک بزنند. یعنی تصور نکنند خودمنشا ءمنشا ،کنندمی
ولی از امکانات بیرون از مدار خودشان و  ،آفریدند. خودشان صاحب امکاناتی هستند

، یادآوری است که آن منشا و آن مدار ضروری ؛کنندمی استفاده خودشان ترمدار کالن
 شود. 

. فرض استراتژیک به این رسیمیآییم به فرض استراتژیک بعدی مآرام که پایین میآرام
به کار بست، موقت تلقی نکرد و مستمر قلمداد کرد.  یرمفهوم است که آن را بشود در س

 یر، ساده، شفاف، غیرپیچیده، غابراهیم یرابطه وعرفاقتی است از ن یرابطه، یک رابطه
های خرد گیرد. ما بین خواستهسیر مورد فراخوان قرار می در «او» .روشنفکری، عملیاتی

« خوانش»را « او» شخصی طلب کردن و دعا به مفهوم مصطلح تفاوتی قائل شدیم با
از  راترانتظار دارد ما ف« او» دعوت کردن؛ به پروسه وارد کردن؛ هکردن؛ به پروژ

 هستند ها نفی شود، آنها سرجایش)نه اینکه آن خواسته های خرد و ریز شخصیواستهخ
برای  ؛صورت بگیرد« او» ازولی فراتر از آنها( در مدار بزرگ هستی دعوتی و خوانشی 

ها خواهیم پشت سر بگذاریم. اگر این اتفاقدر مدارهای کیفی که ما می« او» فعال شدن
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اهل آدرس دادن و « او» طور نسبی هم تحقق پیدا بکند، هب یحت هبیفتد و این زنجیر
ای است مایهانگشت سبابه نشان دادن و رهنمون کردن استراتژیک است که این دست

 ما از چند منظر در پی حالهای پایداری نداریم. خوشیبرای ما در دوران وانفسایی که دل
 : هستیم« او» هستیم، به دنبال جایگاه« او»

 

  یپ در
 «: او»یگاه جا

 در نهاد 
 در مسیر 
 در پروژه

 «: او»کارکرد 
 درون آرام

 رفیق راه 
 شریک پروژه

 

 تاکتیکی صرفاً یم مقدمتاً استفادهیخواهنمی ؛در نهاد خودمان، در درون خودمان [نخست]
عنصر  یدمان عنصری را گم کردیم. بالضروره به سویش رو بیاوریم. ما در درونابکنیم و ب
 بع ما جان بگیرد و در تنیده شود.ما، ط ی درون ما پیدا شود. در نهاد ما، سرشتگم شده

ی اجتماع وارد شویم، در عرصهگذاریم و از خودمان خارج میاز نهاد که پا بیرون می
در سیر هم همراه ما خواهد بود و نهایتاً در هر « او» گیریمشویم، در سیری که قرار میمی

صاحب نقش است. به این « او» ،کنیممی فعال شدن در هستی تعریای که برای فپروژه
رفیق راه و شریک  ،ی بعد بیرون از خودمانبخش درون ما است. در مرحلهاعتبار آرام

 آرامی، رفاقت و مشارکت باشد. ما دل یبرا« او»انتظار داریم که کار « او» پروژه است. ما از
 

  ؛یشارویپ بحث
 او یهاکارکرد؛ های اوداشته

 

برای ما کافی ولی مبانی سنتی در عمل  ،توانیم به مبانی سنتی رجوع کنیمگفتیم می 
های به مفهوم مبانی حوزوی و برخاسته از طیف صرفاً یکمبانی سنتی و کالس نیستند.

بلکه بخشی از روشنفکران هم در مدار سنتی و کالسیک قرار  ،سنتی جامعه نیست
صفتی که گفتیم در قرآن آمده یا در  33مجرای  زا« او» با گیرند. اگر ما بخواهیممی
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رابطه برقرار کنیم. « او» توانیم بابسنده کنیم خیلی نمی ،مثل دعای مجیر آمده ایادعیه
ی خیلی در روزمره [این صفات]اما  ،رحیم، کریم، مجید، رزاق، ناظر، حاضر، طاهر هست

ما دیگر اینها  سیک؛کنیم. از در غیر کالجعه میمرا ید. ما از یک در دیگرنآیما به کار نمی
 در دیگر دعا، اینها و هیئت، مسجد، نوحه ودبستان، روضه  از قبل، از. ایمرا از بر شده

 در کنیم برقرار ارتباط آنها با توانیمنمی خیلی که خدا گانه 33 وجوه. است رفته ما ذهن
لمسی  وه طور حسی ب «او کارکردهای» و «وا هایداشته» با بیاییم حاال. است رفته ما نهاد

ای از مسائل امروز ما حل مساله« او» یها و کارکردهاارتباط برقرار کنیم و ببینیم داشته
 یم: کنمی ی؟ برای اینکه این اتفاق بیفتد ما به چهار متن و یک روش رونهکند یا می

 

 روش یکو  چهارمتن
 چهار متن: 

  یهست
  یختار

  ما
 کتاب

 

باید مبتنی بر متنی برای رجوع باشد.  ،مجموع هر بحثی اگر بخواهد جدی تلقی شود در
ای فراهم کنیم و انتظار داشته های ذهن خودمان رشتهها و بافتهتوانیم با یافتهما صرفاً نمی

های رشته نباشیم آن رشته را همه باور کنند. ما خودمان هم شاید در قدم اول در باور کرد
شود متکی به ذهن به عرصه وارد شد و بحثی را شکل داشته باشیم، صرفاً نمیخودبافته م

ها داریم، در کنار اینکه ذهن خودمان هم امکانی است و طرح کرد. ما احتیاج به برگ زدن
 .صورت بدهد فرآوریتواند ساخت و سازی  بکند و تواند تراوشی بکند. میمی

گانه منبع ما نیست؛ در کنار ذهن، بیرون از خودمان اما ی ،ذهن را کنار بگذاریم نیمتوانمی
هایی ها متنو درون خودمان منابعی هست: هستی، تاریخ، خود ما، و نهایتاً کتاب؛ این

هستند برای برگ زدن، کندوکاو و درک و دریافت. اساساً هر تحولی در جهان درون ما و 
 «یهست»تحوالت در متن  گیرد خارج از این چهار متن نیست. یامی ورتبیرون ما ص

پیش از ما و  «تاریخ»در  ـ نداشته باشیم چهچه ما در آن مشارکت داشته باشیم  ـ است
ی که از «کتاب آخر»و در  ؛ماست، جوهر ماست، درون ماست «خود»در  ؛معاصر ما است

که مؤلف و انشاءگر است. قبل از اینکه این متون را برگ بزنیم  یی«او»جامانده، ه ب« او»
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 یرابطه و متون از او، دور و منفک استچگونه است؟ با متون « او» یببینیم رابطه یدبا
 یده؟ و درتن یکارگان یااست  یکیبا متون مکان« او»

 

  و متون؛ او
 : او

   ن،جاودایّان، هستان، ح
 ،راهکاردار، با دار، سنتنظردار، اشراف

 ، کارپروردگار، آموزگار، کمکیدگار، آفر
 .مولفمنشاء، 

 

متن  ،متن یناست. بزرگترین متن، کتاب بزرگ و کتاب آفرینش؛ ا« هستی»اول  متن
برقرار « او»ای که با ی ویژهان و جاودان است. متن هستی به اعتبار رابطههستان، حیّ

از اوست. هستی محض، وجود محض، پیام هستی، « هستی»هست و « او»ست. اکند می
«  او»هستان است و ما هستنده هستیم. « او»دلیل اینکه  ست. به«او»جاودانگی هستی از 

درک  یبخش، ما هم حیوانیم. مولوی این حیوان را بهتر از هرکستان و حیاهست، حیّ
.  یعنی هر کسی حس حیاتی دارد. گذاردیم«  حَیوان»را هم  آن کرده است. تلفظ درست

ان هستان، حیّ« او»انسان باشد.  یا تواند حیوانهم می وتواند نبات باشد این حَیوان هم می
« هستی»ای دارد. اگر ی ویژهو جاودانگی رابطه تو جاودان است پس هستی با حیا

شود و اگر هستی ازلی و ترشح می« او»ی وجود دارد از تهست، اگر حیا« او»از  ،هست
 ست. «او»به دلیل ازلی و ابدی بودن  ،ابدی هست

انحصارطلبی « او» هاست،؟ متن تاریخ در اختیار انسانای داردمتن تاریخ چه رابطه با
ه از قبل ی هگل که تاریخ را خدا مقدَّر کرده و سناریویی است کنکرده و برخالف نظریه

یعنی فاعلی وجود دارد که ـ ر اسم مفعول است مقدَّ ـ ر استتعیین شده و تاریخ مقدَّ
در این  چند دههرک نیست. هر کدام از ما ما قابل د ینظر برا ینا ،تقدیر تاریخ را رقم زده

دقیق نظاره را تاریخ بیرون خودمان و تحوالت بیرون از خودمان  ،زندگی کردیم جهان
ما دیدیم و شاهد  ـ یا در آن حضور فعال داشتیم یا نداشتیم اما لمسش کردیم م ـکردی

کند؟ بر ار میچطور با تاریخ رابطه برقر« او»بودیم که تاریخ حاصل کار انسان است. 
مطرح  «یازهشت فراز، هزار ن»های تاریخ نظر دارد، بر تاریخ مُشرف است. در ابتدای بحث
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حضور دارد، حضورش از « او»ایم. نبوده یبگاه از سیر تحول تاریخ غاکه ما هیچ 1شد
تاریخ، سنتی  رجنس نظارت و اِشراف است. در کنار نظردار بودن و مشرف بودن بر سی

به قاعده ، که در سیر تحوالت تاریخ فعال هستند ییهاها و جمعیعنی اگر انسانهم دارد. 
هم با قاعده با آنها برخورد خواهد کرد، اگر قوانین را رعایت کنند،  «او» ،عمل کنند

 کارمسیر نشان دادن و راه، . نهایتاً اهل آدرس دادننیز عمل خواهد کرد« او» هایسنت
نیست که  «ال ما یشاءفعّ»ی ی فعالی است. رابطهتاریخ، رابطه با« او» یدادن است. رابطه

ها رقم کننده باشد. تاریخ را انسانسِتُرگ تعیین« او» ها مور و موریانه باشند وانسان
نیست، مشرف  یباست. غاو منظردار نظر است، اهل نظر صاحب« او» منتها ؛زنندمی

دهد. پس با متن دوم هم و مسیر نشان میو آدرس  داندازهایش را به کار میسنت ،است
 کند و خواهد کرد. ای را برقرار کرده، میی کیفی، فعال و سرزندهرابطه

پذیریم که متن هستیم. ما مییست؟ هستیم چ [هاانسان]« ما»اش با متن سوم که رابطه اما
از یاد برده نیز از یاد ما برده بودند و خود ما  از آن، یا حتی قبلدر این سی سال گذشته 

کتاب بزرگ آفرینش و کتاب بزرگ تاریخ  ما هرچند، آن بودیم که ما هم متن هستیم. متن
کاری آموزگار و کمک، مربی، آفرینندهنیست، اما کتاب کوچک ماست. ما به عنوان متن 
 یست. لذا با ما هم یک رابطه«او»کار، داریم که این آفریدگار، پروردگار، آموزگار و کمک

 کیفی دارد. 
کتاب آخر با ما  یجا گذاشته است. فاصلهه ب« کتاب آخر»آخر هم این است که یک  وجه
 یقینسال؛ اما به هر حال کتابی است که انشاء اوست. به  1400بیش از  ،بعید استبس 

های ماقبل از آن ها و تالیفءو تالیف با انشا ءو تالیف کرده و این انشا ءآن را انشا« او»
یک لوح  یناند اما به قول خودش اهایی شدهکاریوت دارد. آنها مشمول دستتفا

)اعم از کم کردن یا و تالیفش مورد دستبرد و تحریف و حذف  ءمحفوظی است که انشا
 نشده است. زیاد کردن( 

 2پنهان شوی از من تو با چندین هویدایی چرا

                                                                                                        
های رایج )هگل، ی تاریخ که طی آن شهید صابر به بررسی تطبیقی دیدگاهمباحث مربوط به فلسفه .1

بندی و ارائه نموده است، در بی( پرداخته و در نهایت، درک توحیدی از تاریخ را صورتمارکس، توین
اند و در جلد نخست منتشرشده از طرح شده« هشت فراز، هزار نیاز»سه نشست نخست سلسله مباحث 

 باشد. در دسترس عالقمندان می« پیش از آغاز»این مجموعه با عنوان 
 .چون روز پیداییکجا پنهان توانی شد که هم/چندین هویداییچرا پنهان شدی از من تو با . 1
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ولی قابل  ،یت بصری نیستهای مختلف هویدا و آشکار است. قابل رودر حوزه «او»
 و یترویت کیفی هست. در هستی، در تاریخ، در ما و در کتاب آخر، از هر منظر قابل رو

 . یمرابطه برقرار کن« او» متون و ینب توانیمیما م یقیینهویداست و به 
و  یمکش پایین بروآرام شیبی به بحث بدهیم. از باال و از سرتپه آرام آرام به سینه آرام
کف دره  ؟ ]آیا[کند یا نهی ما را حل میمساله یاتا کف دره ببینیم چه خبر است. آ میبرو

ای میوهسراب است، خس و خاشاک است، آبی در جریان نیست، نسیمی نیست، بَر و 
محصولی و خورد با بیپیوند می« او» گیمیوهو بی محصولینیست، محصولی نیست و بی

آور ما را ی هست و این عناصر وجدو وَجد شعفو  و میوهنه؛ محصول  ی ما؟ یاگمیوهبی
آرام شیب بگیریم و به کف دره برویم تا ببینیم چه حال و د؟ آرامورآهم به وجد می

 : احوالی برقرار است؟ قبل از آن دو سرپل وجود دارد
 

  سر پل؛ دو
  جا کارآ؛همه یدکل دو

  نشانهیعت: طبیعتها در طبنشانه
 : خودنشانهر ما ها دنشانه

 

الزاماً از  ،سرپل به مفهوم اینکه اگر ما از یک مکان بخواهیم به مکان دیگر نقل مکان کنیم
را به لحاظ تشکیالتی اصطالحاً سرپل  آنای باید رد شویم که گونهموّرب [مسیر]یک 

که همه جا کلید کارایی است و به هر قفلی  یماینجا ما دو سرپل دار درگویند. می
های های تاریخ، چه بحرانهای درون خودمان و چه بحرانچه در بحران ؛خوردیم

ها، این دو کلید به کار های ناشی از این بحرانهای فلسفی و یاساجتماعی، چه بحران
 آید. می
ها در طبیعت است و کلید دوم در ماست، یعنی ما هم نشانه هستیم. کلید، کلید نشانه یک

 یست ما هم نشانه هستیم. دو آیه است دوقلو و مکمل در سورهاگر طبیعت نشانه ا
 [ی ذاریاتدر سوره]هست. ی فصّلت هم سوره 92 یآیه .111و  10یات: آیات ذار

؛ موقنین هم «رسیدن موقنین یقین ههایی است برای بو در زمینه نشانه»کند: تصریح می
دلی، اند. مرارتی، دلنفی را طی کردهی مثبت و مهااند. آنها هم شیبدرجا به یقین نرسیده

                                                                                                        
 «.(11أَ فَلَا تُبْصِرُونَ)  مْوَ فىِ أَنفُسِک (10وَ فىِ الْأَرْضِ ءَایاتٌ لِّلْمُوقِنِینَ)» .1
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. همچنان که ما برای رسیدن به یقین یتشویشی، شوری، شرَّی و نهایتاً به یقین رسیدن
خیلی آرام در درون  «موقنین» ی. کلمهکنندیآنها هم مسیری طی م ،کنیممسیر طی می

انی که به هایی است برای کسکند. طبیعت مشحون از نشانهروندی را ترسیم می ،خودش
ی بصیرت و و نیز در درون شما، آیا به دیده»تر است: بعد قشنگ یآیهاند. رسیده یقین

ای و خود شما هم آیه [هایی هستهم نشانه]یعنی درون خود شما  .«نگرید؟دقَّت نمی
هستید. آیات در طبیعت متعدد وجود دارد و در درون خود شما هم اگر دقیق بنگرید و 

را محسوب  ام« او» وجود دارد. این مهم است که ییهاآیه حساب آورید،به خودتان را 
محسوب  «رضاالحشرات»ها ما را خس و خاشاک یا به قول قدرت« او» کرده است،

فقط در  ،نکرده است. ما برای خودمان کسی هستیم، وزنی داریم، وزن مخصوصی داریم
های کیفی هم از آن یم، نه! حجمایم که یک حجم فیزیکی را اشغال کناین هستی نیامده

 ینهستیم. این دو آیه ا سهمولی ما هم صاحب  وست،ماست. حجم کیفی هستی از آن ا
کلید کتاب آفرینش و کلید دوم  ،کلید اول: دهدکند و همزمان دو کلید میرا تصریح می

 کتاب ماست. هر دو متن برای ما سرپل است. 
ها و ها و پدیدارهای خود را در کرانهما نشانه»زیباتر است:  1فصلتی سوره 29ی آیه
شود که های هستی و نیز در وجود شما به رویت رساندیم تا برای شما به روشنی بیان افق

ها، یکی آفاق، افق: برد که هر دو زیبا استدو کلمه به کار می«. خدا حق محض است
هستی  با روی بالکن یا بهارخوااندازها که امکان ایستادن ما رها، چشمها، دوردستکرانه

دوم هم  .اندنشانه ،هاافق، منظر، شفق، پگاه، دوردست، میدان دید و کرانه ؛کندفراهم می
نوری هست که انسان شریفی  محمّدآقای  ،شناسندهایی که همه میخواننده یانخودتان. م

که  بود هاییخواننده از معدود باًاست. کارمند سازمان برنامه هم بوده و زمان شاه هم تقری
سال پیش برایش مراسمی برگزار کردند که در آن خیلی  جپن ـ به کاباره نرفت. چهار

هایم به شما دروغ خوانم با ترانهمن سعی کردم در این پنجاه سالی که می: »قشنگ گفت
 یندر ا خیلی کار دارد. «خود»با  و «کرانه»با ـ بعد از انقالب و قبل ـ های او . ترانه«نگویم

اریات ذ 11و  10 یفصلت، هم آفاق و هم خود در منظر ماست. دو آیهی سوره 29ی آیه
آفاق و انفس را  ،فصّلت 29ی که یک کلید درون طبیعت و یک کلید درون خود ما، و آیه

که ما باید هم سر به اطراف داشته  کنندرا منتقل میاین مفهوم و  دهدکنار هم قرار می

                                                                                                        
کلِّ  مْ یکْفِ بِرَبِّکَ أَنَّهُ عَلىَلَهُمْ أَنَّهُ الحَقُّ  أَ وَ لَ نَیتَبَی فَاقِ وَ فىِ أَنفُسِهِمْ حَتىَسَنرِیهِمْ ءَایاتِنَا فىِ االْ» .1

 .(29فصلت: )« یدٌهِشىْءٍ ش
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ی ما این است که یا همه ی ما و خصلت جامعهر به درون؛ ویژگی جامعهباشیم و هم س
دهد. هوا به نسبتی که به سمت هوا چیزی را نشان نمی ؛سر به الک دارند یا سر به هوا

درک و دریافت نیست. نگاه  لاز آن قاب یادیشود، چیز زتر میخاکستری ،رویمغروب می
آن هم با ماهیت  ـ دارد با نگاه به هوا کردن به طبیعت و به اطراف کردن خیلی تفاوت

از نوع نگاه رمق شویم. نه! اگر نگاه ما گوید خیره، مسخ و بیبه ما نمی« او» !خیره شدن
 دارد.  ینامیسمیطبیعت د ،دینامیک باشد ابراهیم

 یان سر به الک خودمان فرو ببریم و توانیم مثل اآلمی ماهستیم.  «ما»وجه بعدی هم 
انیم در خودمان تفحّص و غور و تعمقی بکنیم و خودمان را محل جستجو قرار تومی

کند که طبیعت برساخته است و ما هم برساخته و فعال و به ما تفهیم می« او» دهیم. یعنی
کنم که اگر ما این دو کلید را همیشه با خودمان حمل طور تصور می ینایم. من انشانه

خورد. قفل تشکیالتی، قفل سیاسی، قفل اجتماعی، قفل می کنیم، این دو کلید به هر قفلی
، اطراف را خوب نگاه کنیم و «بیرون»دهد. به ما دو مبنا می.  های فردی و...فلسفی، بحران

حکمت فلسفه و بیبی« او» به خودتان هم خوب نگاه کنید. با توجه به اینکه« درون»
جدی گرفته  یددرس جدی است و بااین دو آ ،دهدمنفی نمی اشتباه ونیست و آدرس 

 مواجهما با این چهار متن حال، جِدّ.  یبشود. جدی نه به مفهوم زبر و خشن، به معن
 : هستیم و با دو کلید

 

  روش؛ یک
  از سه متن یریبرگ

 ینیگزگزاره و نشانهی، زنبرگ
 .متن یکاز  یریگو توشه یافتدر

 

اصل بربگیریم، استنتاج کنیم، نتیجه به دست خواهیم قاعده بر بگیریم، از سه متن اول می
لمسش کرد،  شودمی .شود به دست گرفتکتابی است که می ،اما کتاب چهارم. بیاوریم

برقرار کنیم. در قدم اول برگش بزنیم و  ایخواهیم یک رابطهبرگش زد. ما با این کتاب می
 داشته باشیم و توشه بگیریم.  ینهایتاً از آن درک و دریافت از آن گزاره و آیه خارج کنیم و

گذاریم این است که به کتاب ای که با هم قرار میمتن اول؛ رویه [در مواجهه با ] اما
چهارم  ؛سوم خودمان ؛کتاب تاریخ ،دوم ؛کتاب آفرینش ،آفرینش بها دهیم. کتاب اصلی

 . [قرآن] کتابی است که مکتوب است
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  ؛یاز متن هست یریبرگ
 : یگهستنده درک

 یدها
 یطراح

 یبیخلق ترک
 بداعت
 یمهندس

 یهماهنگ
 

یم. ما «هست»هست و ما هم « هستی»بیگانه نیستیم.  ،ما با متن اول که متن هستی است 
ایم، یعنی در هستی تکاپویی داریم، نشست و برخاستی با هستی داریم، خویشاوند هستنده

در ملک خودمان  یبه نوع با هستی بیگانه نیستیم، مهمان هستی هم نیستیم. .هستی هستیم
 یخانگلذا درکی داریم. این درکی که از همیم، هست یبان هستیزی خودمان مو در خانه

ست که در این هستی عناصری وجود دارد، و ابا هستی به ما دست داده این  چندین ساله
فهمیم این قدر که ما می عناصری که این هستی را سوار کرده عناصر کیفی است. این

تواند از به خودی به وجود آمده باشد، نمی تواند خودی مبتنی بر یک ایده است. نمیهست
مرکزی  یایده حتماً .از یک جرقه به وجود آمده باشدیا سر تصادف و احتمال تاریخی 

 داشته است. 
زنی، نه نور ی چشمکنه ستارهنی، ایم. دیگر نه آسمای شهری گیر افتادهن ما در جامعهاآل

ی توانیم از جامعهها و دود و دم ما را از هستی محروم کرده ولی باالخره میبرج ماهی؛
روز که امکان های شبانهی شهری هم در مفصلشهری پا بیرون بگذاریم. در جامعه

. فقط اردهایی وجود دطرح ،کنیم که مترتب بر ایدهاگر نگاه کنیم درک می ،هست یقیتدق
توانیم درک کنیم که کند که عالم طراح دارد، ما هم می ابراهیم نبود که توانست درک

 ی در هستی وجود دارد. «طراح»
ـ  موجودات یدهندهاین خلق از چند منظر، خلق ترکیبی است. هم از منظر عناصر تشکیل

ت، جماد، نبات، حیوان، به قول مولوی حَیوان، صاحبان حیات، خورندگان آب حیا
 ،از هر منظر نگاه کنیم ،اصر دیگر مثل آب و باد و خاکو هم عنـ داران از هستی وجه

 خلق، خلق ترکیبی است. 
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ی تر که به طبیعت و به هستی نظر کنیم و مشاهدهبعدی بداعت است. یعنی دقیق وجه
شلختگی به وجود  و حوصلگییابیم که این هستی از سر بیدر می یمداشته باش یدینامیک

ولیت ئپرداز خواسته از سر رفع مسنبوده که طراح و ایدهنیامده است. یک اقدام اداری هم 
 اداری انجام بدهد.  کارو از سر رفع تکلیف یک 

چینش است. یعنی باالخره این هستی و طبیعت پیرامون ما فرمی دارد،  هندسه یوجه بعد
چینش از سر کار سرعتی و بدون طراحی و مهندسی هم نیست،  منطقی دارد. ،و هندسه

 .ای هستشده دسیچینش مهن
رد  فروشیگلهارمونی و هماهنگی دارد. همچنان که ما از کنار یک  و در نهایت،

کنیم که ما درک می ،ها را کنار هم گذاشته باشدکه گل یشویم، گل فروش با هر چینشمی
ها ها یک هماهنگی با هم دارد و هماهنگی خود به خودی نیست. یا هر جا که انسانرنگ

هارمونی وجود دارد. در هستی هم که این همه  همآنجا  ،نوازی کنندکنند، همآوازی هم
زییند، خیلی مهم است که تجمع مان و این همه عناصر ماتریسی و این همه موجود میالِ

نشده و یک هماهنگی و هارمونی را در درون خودش  نظمیبیباعث ترافیک و شلوغی و 
پوشانند و صاحب جایگاه مستقل پیوندند، همهم اند،دهد. عناصر با هم مرتبطجای می

این درک را از هستی داریم. وجه بعدی درک ما از متن  ،یک هستنده انهستند. ما به عنو
 : کتاب تاریخ است

  

  ؛یخاز متن تار یریبرگ
 :  برد و تحول(یخی )عناصر پیشتار یتلق

 یدها
 یطراح
 یمهندس
 یزیربرنامه

 یتهدا
 

محصول  و پیدا کردیم. تلقی فهمی است که محصول یک پروسه تلقی یخاز تار ما
های باردار آن قدر وزن اند، آن واژهها برای ما باردار شدهاست. واژه فرآوری

اند. اند و تبدیل به باور شدهشان جدی است که دیگر در ذهن ما منزل کردهمخصوص
به عنوان یک انسان مشاهده که ما در برگ زدن کتاب تاریخ و آنچه که خودمان  یباورهای

گیریم این است که در ذهن سراغ می و ایم در پیرامون خودمان، در جامعه و تاریخکرده
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 اند، بهداشته اند، طرحیبوده ایده صاحب آفرینتحول و برندهعناصر پیش، در تاریخ هم
اً عنصر فرم و چارچوبی را وسط آوردند و نهایتای، پالتبرنامهکردند،  فکر ایهندسه

یابیم رهبری هم در این تاریخ دخل و تصرف داشته است. در مجموع از تاریخ ما در می
 بودند خواهتحول و طلبتحول و کنندهبرنده و دگرگونکه نیرو یا نیروهایی که پیش

بندی، برد، سازماندهی، مرحلهحسی نبودند. طرح، پیش و خودیآنارشیست، خودبه عناصر
 داشته وجود معاصر و هادستنزدیک و تاریخ هایدوردست در کیتاکتی و استراتژی

 : . متن بعدی متن خودمان استاست
 

 از متن خود؛ یریبرگ
 : یخود اشراف

 پردازیدهذهن ا
 یتوان طراح

 یمهندس ینشچ
 دستِ کارپرداز

 

اگر اشراف ما نسبت به هستی توام با آزمون و خطاست، با تاریخ هم به همین ترتیب؛  
پردازی کنیم که ذهن ایدها خودمان دیگر نه، ما به خودمان مشرف هستیم. درک میولی ب

سازه نیست. ما ذهن و بی رهاریخته، غیرمهندسی، داریم. ذهن ما یک ذهن درهم
و  با نظم و هندسه بچینیم، توانیم آجرها را پردازی داریم، توان طراحی داریم. میایده

 توان ،پردازاز ذهن ایده ما داریم. دست کارپرداز ی هم«دست کارپرداز»نهایتاً یک 
به کار بیندازیم  را کلید دو آن که اگر لذا. بردمی ما، فرمانهندسی  چینش توان و  طراحی

ایم، پس ما گفته خودمان هم نشانه «او»طور که و بپذیریم که هستنده هستیم و همان
ها به هم در این شلوغیرا مان صاحب سهم هستیم. در این هستی هستیم و این سهم
 ،اندایم که افرادی به سهم رسیدهدست نیاوردیم. در پیرامون خودمان متعدد مشاهده کرده

ها و طلبیها و فرصتمحصول رانت ،محصول صالحیت خودشان نیست ممنتها این سه
و تاج  های پرسپولیسرفتیم بازیها است. ما آن موقع که استادیوم میاستفاده از شلوغی

آمدند زیرا آفتاب و سرما و برف و باران شد، یک سری بودند از صبح میخیلی شلوغ می
ایستادند یک آمدند و میکه دم آخر می ندگرفتند. یک سری هم بودنشستند و جا میمی

گفتند، بازی باالخره گل دارد. شان این بود که میکردند. منطقگوشه، به نشستن فکر نمی
یک وقت هست کسی  !نشینیمآنها که بلند شدند ما می ؛شوندهمه بلند می ،گل که زدند
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ما نه در  اماگیرد. این طور، در شلوغی و از سر تصادف و بدون صرف وقت سهم می
نه به هستی تحمیلی هستیم، نه در شلوغی در استادیوم صاحب  ،هستی جا زده هستیم

با اتکاء به سهم منظور شده و اشرافی که  ایم. نه! سهمی برای ما منظور شده و ماسهم شده
 ،همچنان که از درون هستی سرریزهایی از جنس ایدهپذیریم که می ،به خودمان داریم

از درون ما  ،گیردگیرد، از تاریخ هم سرریزهایی صورت میمهندسی صورت می و طراحی
ریخ و هستی هم به جامعه و تاگیرد. از درون ما هم سرریزهایی به بیرون صورت می

چهارم که  تنرویم سر مشود. می، ایده و نهایتاً طراحی ریخته میکار یدی ،فسفر ،مالت
 کتاب هست. 

 

 متن؛ یکاز  یریگو توشه یافتدرینی، گزو  نشانه زنی، گزارهبرگ
 روش: 

 یقتدق
 انتخاب گزاره و نشانه

 گزاره و نشانه یموضوع یدانم
 ن انتشارأش

 از واژه یریبارگ
 متن(+ )منابع کمک لیتحل
 یافتدر

 

شود برگ زد و از آن چند ندبوک تلقی کرد. میشود هَشود لمس کرد. میکتاب آخر را می
فصل بیرون کشید و تحلیل کرد. یا اگر چند آیه مجتمع  و موضوع به عنوان گزارههم یآیه

ب معنا تک صاحنیستند که از اجتماع آنها یک معنی واحد متصاعد بشود و به طور تک
آیه و نشانه انتخاب کنیم و توانیم تک. میانتخاب کنیمگزاره  نیمتواهم می ، بازهستند

 ای بگیریم. درک و دریافتی از آنها داشته باشیم و توشه
دهیم. قبل از اینکه سراغ اینکه این کار صورت بگیرد روشی را مورد تدقیق قرار می برای

تاب منبع پژوهش است. قبال هم عنوان شد، مستقل که این ک یریمپذمییم، این روش برو
از اینکه ما اهل کتاب باشیم با نباشیم، مستقل از اینکه مذهبی باشیم یا نباشیم، باالخره این 

ورود و پژوهش دارد. یعنی این انصاف را داشته باشیم که ، ارزش مراجعه کهکتابی است 
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یا أَهْلَ الْکِتابِ »کند: آن که عنوان میای هست در قرکنیم. آیه این را منبع پژوهش تلقی
؛ این آیه خیلی قشنگ است. تنها کسی که این آیه را 1«کَلِمَةٍ سَواءٍ بَینَنا وَ بَینَکُمْ تَعالَوْا إِلى

کند که خدا آن قدر است. او عنوان می قانیمرحوم طال ،کرده ایمعنای جدید و دگرگونه
که مخاطب این آیه همه هستند. تفسیر سنتی این قدر در برگیرنده است  آن وسیع است و

صُحُفْ و زبور و  ـ یمب قدااهل کت: مخاطب خدا هستند «اهل کتاب»هست که فقط 
 نجاییگوید که از آولی آقای طالقانی می .و کتاب جدید که قرآن است ـ انجیل و تورات

آنجایی که خدا  کند و ازکه عدل خدا شامل بر همه است و خدا مذهبی و غیرمذهبی نمی
ای از این آیه داشته باشیم. آقای طالقانی ما هم باید تفسیر دربرگیرنده ،دربرگیرنده است

به هر  ،گوید خطاب خدا به هر اهل کتابی است. هر کس که اهل هر کتابی هستمی
آن کتاب را نردبان خودش قرار بدهد و با آن ارتفاع بگیرد،  باید ،شودکتابی وارد می

، از پلکانش باال برویم و به مبنا قرار دهیمعالی بشود. محتوای کتاب را  ،کتاب توسط آن
، ...« قُلْ یا أَهْلَ الْکِتابِ تَعالَوْا»تر برسیم. از دید آقای طالقانی در تفسیر یک سطح عالی

با آن کتاب  ی. اهل هر کتابی که هستیمخودمان را با هر کتابی باال ببر ییافتهسطح تنزل
ی است تو هم جوینده یکتاب حاوی مالت .ی پژوهشی برقرار کنبرقرار کن، رابطهتماس 

این دو  ،ی عالی وجود دارد و تو هم اهل تعالی هستیمالت هستی، پس چون در آن ماده
را به تعالی برسانند.  توند، مزدوج بشوند و ند با هم ازدواج برقرار کنتوانی عالی میماده

که از این برگ زدن، خوانش، استخراج و استنتاج به یک تعالی، خواهیم حاال ما هم می
در  [الاقل]کتاب و هر کتاب دیگری برسیم. لذا این کتاب را هم  یناز ا ییاع و ارتقافارت

با ادبیات نو و با  های نو. این طور نیست که فقط کتابیدهای دیگر تلقی کنی کتابزمره
، 1رمان، کتاب طنز عزیز نسینـ  برسانند. هر کتابی ما را به استعال نو های علمیگزاره

هر چیز که در هر جای جهان  ـ های کالسیک آل احمدهای کودکان صمد، داستانداستان
ی این هست که از فیلترهایی عبور کرده است. دهندهدنی است و مکتوب شده نشانخوان

ه، چند بار کاغذ را آن را در ذهن مرور کرد ءو صاحب انشا مولففسفری مصرف شده، 

                                                                                                        
کَلِمَةٍ سَواءٍ بَینَنا وَ بَینَکُمْ أاَلَّ نَعْبُدَ إاِلَّ اللَّهَ وَ ال نُشْرِکَ بِهِ شَیئاً وَ ال یتَّخِذَ  قُلْ یا أَهْلَ الْکِتابِ تَعالَوْا إِلى» .1

 (84عمران: )آل« نِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونبَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُو
 شیاست. آثار او به ب هیاهل ترک سیمترجم و طنزنو سنده،ینو نینَس زیمَحمَت نُصرَت معروف به عَز .1

بان، احمد شاملو، باغچه نیکوتاه او را ثم یهااز داستان یاریاند. بسترجمه شده نزبان گوناگو 90از 
 اند.ترجمه کرده یبه فارس یرضا همراه و صمد بهرنگ
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ی عالی ترشح نویس کرده، اینها همه فیلتر است. از این فیلترها مادهخط خطی کرده، پاک
 [قرآن]توانیم به اصطالح عامل استعال تلقی کنیم. این کتاب شده است. هر کتابی را ما می
« او» ءنشااگر ا ،هم تحمیل نکرده« او» ست،باور تحمیلی نی را هم اگر باور داشته باشیم

ای کند. به این ترتیب که مولف ویژهبدانیم، این کتاب وزن مخصوص نسبی هم پیدا می
 با. است هندسه صاحب و دارآهنگین، منطق ءای است. انشاویژه ءانشا ،آن ءدارد، انشا

اولیه تا انسان  هایانسان ما، نجواهای درون هایهستی، موسیقی هایموسیقی منحنی
ی تجارب در آن هست. تجارب بشر، تجارب انبیا، . نهایتاً اینکه همهخواندمدرن، می

 در این کتاب مجتمع است. وجه سوم همه ... انبیا و ی بشر و انبیا، دیالوگ بشر ومقابله
سیاسی و تشکیالتی  لزاماًاز مشی صحبت کردیم. مشی ا ،از راه ،ست که ما از تاریخا ینا

آنها خواهیم در های جِدی وجود دارد که ما میشیو ایدئولوژیک نیست. در هستی هم م
ها را اند و عرصهدر تاریخ نقش ویژه ایفا کرده وهایی که در هستی دقیق بشویم. انسان

ی روز درآوردند، میوه ،و خلجان یجانخورده و دچار ههای تکانتکان دادند و از عرصه
کنیم. آنها همه پیدا می ها به چند عنصر مشترک دسترسییناگر دقت کنیم ما از ا

های راه سه این انسان .چه در ایران ما چه در بیرون مرزهای ملی ما ؛های راه هستندانسان
 «در مسیر»د، به یافته نائل شدن «در مسیر»چون  ؛چیز را پاره کردند و این خیلی مهم است

ی در علم، هنر، گذارگذاری کردند. حاال این بنیانبنیان «در مسیر»به طراحی رسیدند و 
شان رفته کفش یها حتماً عقب و جلوسیاست باشد. این انسان یافرهنگ، فلسفه، ورزش 
 این. کنندمی پاره شلوار یشیرازه و کفش کف که روندمی قدرشده، یعنی در مسیر این

 ینمحل گودی پا خیلی با زم ،های جدید را ببینیدکف کفش ی. بعضاست مهم خیلی
آن چقدر اهل راه  یفهمیم پوشندهزند. به هر کفشی دقت کنیم میرق میتماس ندارد و ب

برو، این کفش  یینهست. از ماشین پیاده شو و به ماشین سوار شو و با آسانسور باال پا
اخص است، درز شلوار هم یک شاخص ش یکگیرد. کف کفش اصالً شیاری به خود نمی

ها شیک و ها، اگر کتاببخانهشاخص است. در کتا یککتاب هم  یشیرازهاست و 
 کتاب است، آن خالی دانشنیست و برگه یشفته است، اگر جای دستی رورُ شسته
 کنیم، جای دستمالی آن قدر  را کتاب ما اگر ولی. نکرده است حل کسی از ایمساله

داشته  استعال مواد که کتابی خصوص به بماند ـ باقی کتاب روی و چنگول ما شصت
قابل تصاعد است، میل « او» ای برقرار شده؛ مواد عالیص این هست که رابطهشاخ ـ باشد

ما بر شیرازه اثر انگشت دست  ،ی کیفی برقرار کردهعالی ما هم با آن مواد عالی رابطه
این خیلی مهم است که  .[شاخص هستند]شود، بند کتاب که دارد پاره میو ته کتاب
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ه را باز کرد که آن چسب بودهتر ته کتاب گرمدست ما و فسفر مغز ما از چسب گرم 
 شاخص است.  یکرازه پاره کردن کتاب یش ینست. اا

را کتاب راه تلقی کنیم. مذهب یعنی راه پیمودنی، راهی که رفتنی  [قرآن] ما این کتاب
 .«نممن اهل رفت»، 1«رَبِّی سَیهْدین إِنِّی ذاهِبٌ إِلى»است، راه جستجوست. ابراهیم عنوان کرد: 

به این مفهوم است. مذهبی کسی است که در جستجوست، اهل ایستادن،  «مامن مذهبی»
اهل نشستن، اهل چرت زدن نیست. در حال رفتن و در حال پاره کردن کف کفش و پاره 

های بیرون و درون خودش است. ابراهیم این طور بود، او ها و متنکردن شیرازه کتاب
را م حتماً هم« او» م،ورمی« او» م و به سمتات او؛ مذهبیروم به سممی یدگومطمئن می

 راهنمایی خواهد کرد. 
آن ، مسئوالنه قرار دهیمتدقیق مورد  ابتوانیم در سطح خودمان این کتاب ر]باید[ حال ما 

و نشانه  یهآ ی. یک میدان مغناطیسی برایمبرگ بزنیم و گزاره و نشانه از آن بیرون بیاوررا 
یا نه؟ مغناطیسی داشته،  قرار گرفتهطور خود به خودی آنجا  . آیا همینیریمدر نظر بگ

آن آیه چیست و از واژگانش بارگیری  «ن انتشارأش»داشته، ببینم  هاییپیرامونش براده
ها را بچالنیم و عصاره شود، واژهخشک میچالنند تا به حالت نیمکنیم. مثل رختی که می

کش صاحبان رسمی تفسیر، ما ادعای پیش ،. تفسیریمموضع تفسیر نیستبگیریم. ما در 
در ایران یک  1990تا  1910های ادعای فهم داریم. در حد فاصل سال یول ،تفسیر نداریم

ن آمدند به ابود که غیرروحانی یناتفاق کیفی افتاد که خیلی محل دقت قرار نگرفت. اتفاق ا
م حاج یوسف شعار آمدند گفتند و مرحو ییموهنَکتاب تمسک جستند. در تبریز مرحوم کَ
نیست. در تهران  یخاص یانحصار لباس و طبقه رما هم از این کتاب فهمی داریم. فهم د

 و برای کار را کرد. کتاب برای همه است، کتاب برای طبقه ینهم مهندس بازرگان هم
کتاب شکسته  ینا یرتفسو هژمونی . انحصار یستممتازان نیست، برای صاحبان لباس ن

را داد که تحلیلی از این کتاب  تی هم به خودش این حقأشد. حاج یوسف شعار هی
دانشکده  استاددیده، رفته، جهان. مهندس بازرگان، مهندس ترمودینامیک، خارجاشدداشته ب

هم که یک تفسیر  یی تبریزیفنی دانشگاه تهران هم به این ضرورت رسید. مرحوم کهنمو
تفسیر  یداعیهیم، رسید. ما هم در این حدود ینشت به هماخالقی از قرآن دا ـ عرفانی

را برگ بزنیم. اثر  خواهیم این کتابو کوچک می توسطنداریم اما در حد یک آدم م

                                                                                                        
 (.33)صافات:  «رَبِّی سَیهْدین وَ قالَ إِنِّی ذاهِبٌ إِلى» .1
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در تاریخ هست، بر این کتاب هم ثبت بشود.  وانگشت ما همچنان که در هستی 
رسیدن ]خرداد که فصل را وارسی کنیم و در حد فهم آن را بتکانیم.  خواهیم این کتابمی

پرت  یگریانرژی د ن توت مثل هراآلن نه، اآل) در گذشته شدتوت می [محصول درختان
کردند. مردان هم زیرش پهن می آوردند وها چادر بزرگی میها و بچهزن (رودمی

 یکریخت، توت شیرینی کوبیدند. توت کنار باغچه نمیدرخت و پا می یمیانه رفتندیم
که  دهیمرا به خودمان میآور و شربت یک خانه بود. حاال ما هم این اجازه ، شیرمحل بود

. کتاب آمده که خوانده بشود. یمویترین و خط زرکوب نیامده را بخوان رایرا که ب یکتاب
یم، دهرا هم خودمان به خودمان می هآن بماند. این اجاز یذهن ما بر رو اثر انگشت ما، اثر

 . یریمگآن را نمی یخاص یاز طبقه
درک و تحلیل داشته باشیم. هر منبعی  ،متنخواهیم از این متن و منابع کمکما می حاال

علی، دعای امام سجاد، شعر مولوی، درک حافظ،  ءانشا ـ متن باشدتواند کمکهم می
. همچنان که ما ترین عضو این جلسه باشدسنکم]حتی اگر[ هر کس، ]درک و دریافت[ 

. این ایممتنهم ما کمک متن این درکاریم، کمک تاریخ ایم، درمتنکمک در هستی
این با ـ  . از این جلسهیمرسگیریم و در نهایت به دریافت میها را به کار میمتنکمک

که صاحب درک و  یمهست یولی مدع ،آن را نداریم یقرار که اهل تفسیر نیستیم و ادعا
 یم: دهانجام میکار را  ینا ـ توان پژوهش هستیم

 

  فصلت 11-12 گزاره؛ یک
 عمرانآل 6؛ لقمان 22؛ یونس 5 نشانه؛ سه

 

ها نهاد و در آن خیر فراوان پدید آورد و و در زمین از فراز آن کوه: »اول یگزاره
سپس  درست است. ،گیری کرد، که برای خواهندگانهای آن در چهار روز اندازهقوت

ن بخاری بود. پس به آن و به زمین عنوان کرد خواه یا آهنگ آفرینش آسمان کرد و آ
آمدیم. پس آنها را به صورت هفت  رپذیگفتند فرمان)زمین و آسمان( ناخواه بیاید. آن دو 

نمود. و  حیآسمان در دو هنگام مقرر داشت و در هر آسمانی کار مربوط به آن را و
ک نگاه داشتیم و این است ها آذین کردیم و آن را نیآسمان این دنیا را به چراغ

را به خودمان بدهیم که این  قدم به قدم این اجازه حال. «دانا یرومندگیری آن ناندازه
 : بندی کنیمرا طبقه ترجمه
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 1فصلت 11-12: گزاره یک
  ینزم ینشآفر

  ها بر فراز آنجعل کوه
  در چهار هنگام یخوراک ینوتام یریگاندازه

 بود یکه بخارآسمان  ینشسپس آهنگ آفر
 ینفراخوان آسمان و زم

 ینحضور داوطلبانه آسمان و زم
 هفت آسمان در دو هنگام یاستوار

 هاآسمان یفو وظا یوح
 یاآسمان دن بندیینآذ

 یّنآسمان مز نگاهدارییکن
 آن منسجم دانا یریگاست اندازه ینا

 

کند ابتدا فصلت وجود دارد، تصریح می یسوره 11، 11، 10 یاتمضامینی که در آ
ـ  جعلـ  فراز زمین قرار گرفت. خلق کیفی ها برآفرینش زمین صورت گرفت، کوه

و تامین شد. در چهار  گیریدازهان آن مواد خوراکی ،صورت گرفت. بعد از این اتفاق
. کردیم انباشت خواهندگان برای هاهنگام و در چهار فصل، سیلوی طبیعت را از قوت

که ابتدا بخاری بود. اتفاق بعدی فراخوان آسمان و  کردیم آسمان آفرینش آهنگ سپس
به دو عنصر فراخوان داده  و خواهد صورت بگیردمی ینشیزمین است. خلقی و آفر

ز؛ کنند برای ساخت و سادو عنصر داوطلبانه اعالم آمادگی می. زمین و آسمان: شودمی
نیست که  ینی ما اسالهمیم، شوش نمیاهفت آسمان در دو هنگام؛ )ما وارد مکانیسم
ها شود. وظایف آسمانطراحی و مستقر می ،هفت آسمان چه هستند( آسمان در دو مرحله

گیری آن منسجم این است اندازه: »شودبندی میشود، آسمان جهان آذینها ابالغ میبه آن

                                                                                                        
ثمَّ  (10ائلِینَ)ا فىِ أَرْبَعَةِ أَیامٍ سَوَاءً لِّلسَّهَمِن فَوْقِهَا وَ بَارَکَ فِیهَا وَ قَدَّرَ فِیهَا أَقْوَات یَوَ جَعَلَ فِیهَا رَوَاس» .1

فَقَضَئهُنَّ سَبْعَ  (11ا وَ لِلْأَرْضِ ائْتِیا طَوْعًا أَوْ کَرْهًا قَالَتَا أَتَینَا طَائعِینَ)هَاسْتَوَى إِلىَ السَّمَاءِ وَ هِىَ دُخَانٌ فَقَالَ ل
لدُّنْیا بِمَصَابِیحَ وَ حِفْظًا  ذَالِکَ تَقْدِیرُ فىِ کلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا  وَ زَینَّا السَّمَاءَ ا سَمَاوَاتٍ فىِ یوْمَینِ وَ أَوْحَى

 «. (11الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ)
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یند؟ گوبه ما ب یزید چه چنخواهها میو ببینیم کلیدواژه یمتر بشومرحله عمیق یک. «دانا
 تر بتوانیم با متن تماس کیفی برقرار کنیم. ها بارگیری کنیم تا راحتاز واژه

 

 ترجمان واژگان: 
 یفیتحالت و ک ییرو تغ کارویژه با توام جعل: خلق

 مقدار، اندازهقدر: میزان، 
 یعیطب نیاز سر از کنندهدرخواست: سائل

 دادن انجام رغبت داوطلبانه، به عمل: طوع
 یشدن، عمل ادار تحمیل شخص به خارج داشتن، از دناپسن: کره

 دادن به امر، محکم کردن یصلهفیکدیگر، از  چیز چند کردن قضا: جدا
 روشنابخش هایقندیل: مصابیح

 بر مقدار مخصوص یاءقرار دادن اشیء، قدر و قدرت به ش اعطای: تقدیر
 و خدشه شکافیب یاستوارمنفذ، بی انسجام: عزیز

 

ویژه و تغییر حالت و کیفیت است. برای انسان هم  که توام با کارِ جعل یعنی خلقی
فرآوری  ،کار گرفته نشده است. در ضمن خلقه ب« خلق»به کار برده شده و  «جعل»

صورت گرفته و آن خلق تبدیل به جعل شده است. قدر، میزان، مقدار، اندازه؛ سائل، 
است. در ادبیات ما اطاعت  طلبانهاوکننده از سر نیاز؛ طوع، به مفهوم عمل ددرخواست

عمل داوطلبانه، عمل از سرآگاهی و  یعنییعنی عمل کورکورانه ولی در ادبیات قرآن 
ره، . کُآیندیاند به طوع مشود که دو عنصری فراخوان داده شدهتوضیح داده می .رغبت

است. کارمندی صبح و و عمل اداری ناپسند داشتن و از خارج به شخص تحمیل شدن 
انجام بدهد. زمین و آسمان عمل  یدکاری هم  با یکزند و را می اداری رتبعدازظهر کا

جدا  ، به معنایاداری در ساخت و ساز خلقت صورت ندادند، عمل داوطلبانه داشتند. قضا
 یهالیقند به مفهوم حیمصاب؛ دادن به امر، محکم کردن صلهیف گر،یکدیاز  زیکردن چند چ
بر مقدار  اءیقرار دادن اش ء،یقدر و قدرت به ش یاعطامعنای به  ریتقد؛ روشنابخش
 شکافیب یاستوار منفذ،یانسجام بست یعنی: صاحب «او»که صفت  زیعز؛ و مخصوص

 است. و خدشه
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اوست که خورشید را روشن و رخشان و ماه را تابان »یم: رومی 1یونس 2 یبه سراغ نشانه
د تا شما عدد سالها و حساب زمان را تابان آفرید و برای آن بروج و منازلی معین کر

های خود را برای اهالی علم و آگاهی بدانید. خدا آنها را جز به عقل نیافریده است. نشانه
 . «کندمفصل و روشن عرضه می

 

 یونس 5نشانه: اول
 رخشان و ماه تابان یدخورش جعل

 تابشگران یبروج و منازل برا یریگاندازه
 ها و حساب روزهاالبر شماره س یبه قصد دانائ

 به حق ینشآفر
 

را دارد که جعل خورشید رخشان و ماه تابان  یونس هم این روایتی سوره 2ی آیه
صورت گرفت. برای ماه بروج و منازلی در نظر گرفته شد، در سی شب، به قصد دانایی 

ست ها و حساب روزها. در این آفرینش حقیقتی مستتر و مندرج اسال یانسان بر شماره
 و اینها همه نشانه هستند برای اهالی دانایی. 

در هم آمیختیم روز و شب را، روز در »کند: است که تصریح می 1لقمان 13بعدی  ینشانه
آید، خورشید و ماه را تسخیر کردیم و روان هستند تا آید، شب در روز درمیشب درمی
 «: مدتی معین

 

 لقمان:  22نشانه: دوم
 ز و شبدر هم در آمدن رو

 خور و مه یرتسخ
 ینمع یها تا مدتروان بودن آن

 

کند. روز در شب صحبت می 1الوی لقمان از یک دیزسوره 13 یآیه ،با ادبیات امروز
در هم آمیختن تصویر در یک فیلم است. این اتفاق  ودرآمدن، شب در روز درآمدن؛ دیزال

                                                                                                        
مَا خَلَقَ اللَّهُ   هُوَ الَّذِى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِیاءً وَ الْقَمَرَ نُورًا وَ قَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِینَ وَ الْحِسَابَ. »1

 «.یاتِ لِقَوْمٍ یعْلَمُونَیفَصِّلُ االْ  قَّذَالِکَ إِلَّا بِالْحَ
لٌّ یجْرِى إِلىَ أَجَلٍ أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یولِجُ الَّیلَ فىِ النَّهَارِ وَ یولِجُ النَّهَارَ فىِ الَّیلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ ک. »1

 «.مُّسَمًّى وَ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیر
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در  یطبس یطمح یکدر  ییو جابجا یزالود ینگیرد. امستمر در آفرینش صورت می
اتوریسم ریزنگار در یک محیط ییک مین 1[عمرانآل 8] بعد یآیه. یردگصورت می ینشآفر

معبودی نیست جز  .خواهدگونه که میها است آنگر شما در رحمصورت: »محدود است
 . «او که منسجم صاحب حکمت است

 

 عمران: آل 6: نشانهسوم
  خواهدیگونه که مآن گر ِ شما در رحم هاستصورت

 جز او که منسجم صاحب حکمت است یستن یمعبود
 

گر، یعنی طراحی برد. تصویرساز، صورتاینجا برای خود صفت مُصَوِّر را به کار می خدا
 یکند و روز را به شب؛ در بسیط و در عرصهاست که در بسیط شب را به روز وارد می

را  یمیناتوریسم ،ک مدار بسیار بسیار کوچکدهد. در رحم در یرا انجام می یزالوهنر د
سازی کند، تصویرسازی، صورتگری میصورت ودشخ یفدهد. به توصانجام می

 : هاسراغ کمک متن رویممیکند. می
 

  دعا، چند سروده یک، یینمتن؛  دو تبکمک منابع
  سومالبالغه، فراز نهج 21اول: خطبه  یینتب

  ینشآفر
 یقدق یریگ با اندازه یاستوارساز
  (یآن )حرکت محاسبات ینشدر جهت آفر یدهپد حرکت هر

 یک؛ شریشینیاز: الگو؛ تجربه پ نیازیب یدآورندهپد
 

گیری دقیق آنچه را آفریده با اندازه»: 9کیفی است یمتنالبالغه کمکاز نهج 31ی خطبه
را برای  یدهدشان داد و به خوبی تطهیر کرد. هر پاستوار کرد و با لطف و مهربانی نظم

                                                                                                        
. رودیبه کار م لمیو در اتصال دو نما از ف نیدر تدوکه است  یفن (Dissolve: یسی)به انگل وزالید. 1

نشان  یبرا زالوی. از دردیگیآن را م یجا« ب» ریو تصو شودیمحو م جاًیتدر« الف» ریفن تصو نیدر ا
 .شودیدادن گذر زمان استفده م

 «.یفَ یشَاءُ  لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِیزُ الحَکِیمهُوَ الَّذِى یصَوِّرُکُمْ فىِ الْأَرْحَامِ کَ» .1
درج شده و  31، در نهج البالغه نسخه صبحی صالح به شماره «اشباح»ی . این خطبه مشهور به خطبه9

باشد. متن بخش مورد ارجاع در بحث می 30ی آن االسالم، شمارهالحدید و فیضابیدر تصحیح ابن
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همان جهت که آفریده شده به حرکت داد چنان که نه از حد و مرز خویش تجاوز نمایند 
و نه در رسیدن مراحل رشد خود کوتاهی کند و این حرکت حساب شده را بدون 

ی موجودات گوناگون است بدون احتیاج دشواری به سامان رساند. خدایی که پدیدآورنده
ای که در درون پنهان داشته باشد و بدون آن روی آورد یا غریزهبه اندیشه و فکری که به 

ش کند اانگیز یاریبدون شریکی که در ایجاد امور شگفت وتجربه از حوادث گذشته 
 . «دموجودات را آفری

خواهد بگوید که آفرینش صورت گرفت. استوارسازی آفرینش، با کمک متن می این
ای در جهت سرشت آفرینش بود. حرکت هر پدیده گیری دقیق همراهتقدیر و با اندازه

 بدون و غیرهندسی و خودیای در آفرینش وجود دارد، خود بهخودش است. محاسبه
شریک ی پیشین و بیاز الگو، بدون تجربه نیازپدیدآورنده، بی آنکه مهم و نیست طراحی

 دهد. باشد و  او برش ب ینبوده که قیچی بگذارد و مدل یی1است. یعنی بوردا
به صحیفه و به  1است که قابل تعمق است. یهاز صحیفه سجاد 43فصل  ،متن بعدی کمک

تر از نباید به عنوان دعا نگاه کرد. دعا یک متن روایی در ذهن ماست اما مهم ادعیه صرفاً
 ؟ ش چیست، گوهرش چیستزحرف حسابش چیست، مَغ ینیمبب یددعا با

 

  یفهصح 74دوم: فصل  یینتب
  بدون الگو یاءانشاء اش
 بدون مثال هایدهپد یبخشصورت

 یدبدون تقل هایدهابداع نو پد
 

                                                                                                        
رَ مَا خَلَقَ فَأَحْکَمَ تَقْدِیرَهُ وَ دَبَّرَهُ فَأَلْطَفَ تَدْبِیرَهُ وَ وَجَّهَهُ لِوِجْهَتِهِ فَلَمْ یتَعَدَّ حُدُودَ قَدَّ»بدین شرح است: 

فَ وَ إِنَّمَا وَ کَی مَنْزِلَتِهِ وَ لَمْ یقْصُرْ دُونَ الِانْتِهَاءِ إِلَى غَایتِهِ  وَ لَمْ یسْتَصْعِبْ إِذْ أُمِرَ بِالْمُضِی عَلَى إِرَادَتِهِ
زَةٍ أَضْمَرَ عَلَیهَا وَ لَا صَدَرَتِ الْأُمُورُ عَنْ مَشِیتِهِ الْمُنْشِئُ أَصْنَافَ الْأَشْیاءِ بِلَا رَوِیةِ فِکْرٍ آلَ إِلَیهَا وَ لَا قَرِیحَةِ غَرِی

 «. اعِ عَجَائِبِ الْأُمُورِتَجْرِبَةٍ أَفَادَهَا مِنْ حَوَادِثِ الدُّهُورِ وَ لَا شَرِیکٍ أَعَانَهُ عَلَى ابْتِدَ
باشد؛ اینجا منظور، الگوی خیاطی . بوردا در اصل نام ژورنالی است که مشتمل بر الگوهای خیاطی می1

 است.
وَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الَّذِی أَنْشَأْتَ الْأَشْیاءَ مِنْ غَیرِ »ی سجادیه: صحیفه 43. بند دوازده از دعای 1

 «.خٍ، وَ صَوَّرْتَ مَا صَوَّرْتَ مِنْ غَیرِ مِثَالٍ، وَ ابْتَدَعْتَ الْمُبْتَدَعَاتِ بِلَا احْتِذَاءٍسِنْ
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و  یرا بدون نمونه صورت بخشید یزو هر چ یآورد را بدون الگو پدید یاءاش آنکه»
را بزند.  )ع( خواهد مشابه حرف علی. این هم می«یها را بدون الگو پدید آوردپدیده

ها بدون تقلید. بدون مثال، و ابداع نوپدیده یی و مُصَوِربدون الگو، تصویرگر ءاشیا ءانشا
 : ی کیفی استیاست دعا 1ی روزانه هم یکی از دعاها که دعای روز دوشنبهادعیه یانم در

 

  روز دوشنبه یدعا: دعا یک
 ینشبدون شاهد و ناظر در ضمن آفر

 یجادبدون کمک کار در ا
 

یی است که احدی را در جریان آفرینش ستایش از آن خدا: »گویدروز دوشنبه می دعای
. این دعا «کاری نگرفتها و زمین حاضر نکرد و در آفرینش موجودات کمکآسمان

 کاردهد که آفرینش بدون شاهد و ناظر بوده و بدون کمککند و گواهی میتصریح می
 شد.  یجادا
 

 چند سروده: متنکمک منابع
 از صور یدها از چه زاعرض ینا

  از فِکَریید؟ از چه زا صور هم ینو
 فکرتست از عقل کل  یکجهان  ینا

 ها رُسلعقل چون شاهست و صورت
 

 زنده است یبدان ینیب جنبشی
 کو ز عقل آکنده است یندان ینا

 ینب یشهاند یکز  پایانیخلق ب
  ینروانه بر زم یلیگشته چون س

 

 در جهان  یدمند یبازار یچه ترازوبی
 چرا؟  یزانم جمله موزونند عالم نبودش

 

                                                                                                        
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ یشْهِدْ أَحَداً حِینَ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ ». جمالت آغازین دعای روز دوشنبه: 1

 «.رَأَ النَّسَمَاتِ لَمْ یشَارَکْ فِی الْإِلَهِیةِ وَ لَمْ یظَاهَرْ فِی الْوَحْدَانِیةلَا اتَّخَذَ مُعِیناً حِینَ بَ
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کنم در کار بعدی دیوان شمس مولوی است. بسیار بسیار کیفی است. تصور میکمک
مولوی درک  بتوان گفت یدشاـ با یک مقدار احتیاط ـ هایی که وجود دارد مجموعه متن

 انتهایداشته است. مولوی نه در مثنوی، نه در شمس افسرده نیست. به  یدای از توحویژه
زند و خدا و سرگردان نیست. یک نی تقاضا می یرانبست نرسیده، حبه بنتاریخ نرسیده، 

. سوز نی در حقیقت تقاضایی است که یندبمی ،کننده استزن که عرضهرا هم دف
بیند. هر بست میبنبی ورقصنده  ،شود. جهان را پرنشاطپاسخش از طنین دف ساطع می

، خدا بیکار نیست، فعاالن هستی هم گیردآن در جهان خلق و سازوکاری دارد صورت می
خواهیم ببینیم خدا مهندس ای دارد. در این بحث که ما میزندهو  بیکار نیستند، درک ویژه

 یکنیم. مولوی مثل هر انسانچند نشانه هم از مولوی استخراج می ،طراح هست یا نیست
 : است ههم خودش نشانه است هم اثرش نشان

  

 از صورها از چه زاید عرض این
 این صور هم از چه زایی از فِکَر

 جهان یک فکرت است از عقل کل این
 ها رُسُلعقل چون شاه است و صورت

 

ی ها، زاییدهو عرضها عارضهست که اخواهد بگوید این که مولوی میی، کالم جان
 و قوس و نیست، شهاب خودیها خودبههاست. اما جلوهی جلوهزاییدهیرهاست، تصو
. دهدمی نشان کیفی خیلی دوم مصرع در محتوا و صورت ربط. نیست ت، سرابنیس قزح
هم از چه زاییده است؟ مولود چه  اهرت و محتوا این است که این صورتصو ربط

است که از  یستالیجهان کر ینفکرت است. مولود یک اندیشه است. ا یکهست؟ مولود 
و  اش را از یک ایدهمایهه شده است. انسجامی است که جانتبس ینقطه مرکز یک
در ادبیات ) محور است. عقل چون شاه است ،اندیشه است. مرکزی اخذ کرده ییشهاند
رسُل،  یدگو. محوریت با اندیشه است و خیلی زیبا می(شاه محور بوده است انیایر

 ی بعدی از مولوی: نشانهی آن محور دورانی هستند. آورها از ناحیهها و پیامتشعشع
 

 زنده است یبدان ینیب شیجنب
 کو ز عقل آکنده است یندان ینا

 ینب یشهاند یکز  پایانیخلق ب
 ینروانه بر زم یلیگشته چون س
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بینی، درک امیسمی در این جهان مینکند که دیبیان می ؛دومی هم مکمل اولی است
یسم آکنده، که این حیات و جهان و دنیام یداناما این را نمی ،کنی که حیاتی وجود داردمی

پایان را اما این خلق بی ،بینیپایان میاندیشه است. خلق بی ءماالمال و لبریز از یک منشا
این جهان را  یی مرکزی تلقی کن که بارِش و سرریز اندیشه و ایدهایده واندیشه  کاز ی

ی محوری و ها ناشی از این بوده که طراحی، عقل مرکزی، ایدهرقم زده است. این
 یباست: ز یتب ینوجود دارد که این هستی بر آن بنا شده است. آخر یی گوهرینهاندیش

 

 هیچ بازاری ندیدم در جهان ترازوبی
 چرا؟  یزانجمله موزونند عالم نبودش م

 

بوده، اما  یها باالخره سنگی، ترازویی، قپانها و برای توزینبازاری رفتم برای کشیدن هر
به  در گذشته،اند؟ ها موزونی پدیدهبینیم، پس چرا همهدر عالم ما این ترازو را نمی

 86گیر وزن عبداهلل موحد، کشتی گفتندیگفتند موزونند. یا ممی یماهواپ یمهماندارها
موزون است. یا به ـ پشت سر هم داشت  یمدال طال ششکه ـ ایران  یلوگرمک

 ،ای ندارندو اضافهاست شان تشکیل شده از استخوان و عضله ا که کل بدنهنوردسنگ
ترازو؛ در این جهان همه چیز موزون است ولی بی گویدمی مولوی. اندموزون گویندیم

است. در ادبیات  ری همان تقدیدهندهکسی روی ترازو نرفته و وزنی نکرده، که این نشان
. فرق سر مرد را است همه چیز از قبل در نظر گرفته شده یعنی یرما آمده که تقد یجرا
ر است که دو تا زن بگیرد. مقدّ گویندیمثالً اگر دو جای رستن مو هست م ،کنندگاه مین

تقدیرش  ،شوددار نمیتقدیرش طالق بوده، بچه یندگومی ،اگر کسی طالق بگیرد
کور بوده، ولی تقدیر به این مفهوم نیست. تقدیر به مفهوم قدر و شأن و منزلت دادن اجاق

ها شأنی داده، ین طراحی و مهندسی به زمین و آسمانخدا در ا .هاستبه پدیده
شان کرده است. گفت بیایید یا به کره یا طوع ولی آنها به طوع آمدند. داوطلبانه دعوت

ارزش قائل شده است. در  و برای آنها، شأن آمدند و حس کردند که خالق و آفریننده
. خدا نیازی یریمنظر بگگویند مقاومت مصالح را در می یاصطالح امروزی در سدساز

ولی احترام پدیده را به جا آورده، قدر پدیده را به او عطا کرده است. زمین  ،نداشته
. این یمهست یگاهاست، ما هم صاحب جا یگاهاست، آسمان صاحب جا یگاهصاحب جا

ترازوی پروردگار است. آرام آرام ی مهندسی بیهدهندتقدیر را که مولوی آورده نشان
کنیم؛ آیات کتاب، آیات آفرینش، ی آیات درک میکه از همه آنچه. یمکنتمام میبحث را 



 63     طراح مهندس یاو: خدا یها و کارکردهاداشتهنشست شانزدهم: 
  

 

آیات تاریخ، آیات خودمان، آیات امام اول، آیات امام چهارم، آیات مولوی که مبشَّر 
را مواد و مصالح  ینحیات و وجد است. مجموع آیات را داخل یک میکسر بریزیم، ا

ایم و مواد و ایم و جستجو کردهق ما است که گشتهگیریم. حب اراهرم قر ، خودمانبریزیم
ها را در هم بیامیزیم و آن را معجونی کنیم و ببینیم چه جنس فراهم کردیم. اینمصالح هم

 : آیدچیزی از آن در می
 

  ؛یافتو در تحلیل
  یدهفرآور آفرینش

 کوه، آسمان(ین، به قاعده )زم ینشچ
 به عناصر یبخشقدر، قدرت و وزن مخصوص

 هایسازاستوار
 هایبخش ینتز

 هاها، محاسبهسنجشها، یریگاندازه
  احاطه بر تقاضا

 یزنامکان سنجش و شماره
 هاسازییرتصو

 زن ِ مقدرِ  منسجمِ دانااندازه
 

. اندفرآوریده عناصر و نگرفته شکل شلختگی روی از آفرینش. استآفرینش فرآورده شده
قندیل روشن  ،زمین و کوه، آسمان و مصابیحش به قاعده صورت گرفته است. چینش

 تهی و ،عناصر قدر و وزن مخصوص بخشیده شده است. عناصر ینوربخشش، به همه
و  ن تقدیرهایی بعد از ایمقدار نیستند. این بسیار مهم است که استوارسازیبی و اختیاربی

ی بشر احاطه هایی صورت گرفته است. بر تقاضاهاو سنجش هایبخشبعد از آن زینت
. خورشید و ه استخواسته، قوت در چهار فصل برایش سرریز شدداشته، بشر قوت می

فراهم کردند، و نهایتاً  یزنی و عددزنماه برای بشر امکان سنجش و شماره
 :شودای سرریز مییرابههایی در این خلقت صورت گرفته است. لذا یک شتصویرسازی

 ما پیرامون در. است دانا و منسجم و حساب و کتاب و تقدیر( )اهل مُقَدِّر زنِاندازه« او»
 متر به کاری خیلی که بینیممی را هاییفروشها و پارچهخیاط. هستند عناصر این از هم

کند دستش شاخص برد، قواره را که باز می. بعد از بیست سال دیگر متر به کار نمیندارند
کفاش ترک بود که خیلی قابل مشاهده بود. یک  ها یکاست. ما بچه بودیم در بازار کفَّاش
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ها دیگر با زبان و سقف دهان این شخص گذاشت و میخمشت میخ ریز در دهانش می
رساندند. یک چکش در دست داشت، نعل را که کنار آمده بودند و آسیبی به او نمی

کش انداخت و چچکش روی هوا بود. با دهان پشت سر هم میخ را می ،خواست بزندمی
 به میخ و چکش نه. افتادشد، نه میخی پایین می. نه میخی کج میزدیمها بر سر میخرا 

آشپزی که سی سال ! ر آمده بودکنا موجودات زبرترین و ترینخشن با. خوردمی دستش
ی روغن و آب به آشپزی کرده است دیگر به آموزش آشپزی نیاز ندارند که بداند اندازه

که در پیرامون ما عنوان  ینمعلوم است. ا« او» ها برایی اینهمهچه میزان الزم است، 
ها هم اهل تقدیر شدند، . اینموجودات محیرالعقولی منظور نیست، «خداگونه»شود می

امکان خطا  ،اند و هنوز هم در اوج استادکاریسیر آزمون و خطا را طی کرده امنتها اینه
زنِ اهل هندسه، اندازه« او» آوریم کهلوح در می از. تندشان وجود دارد، اما مقدر هسبرای

 ر اهل تقدیر، منسجم و دانا هست. تحلیل و دریافت ما چیست؟ بدون متر، مقدّ
 

  ؛یافتو در یلتحل
  تقدیر دقت

 یمحاسبات دینامیسم
 یدکمک کار، تقلیک، تجربه، الگو، شر از نیازیِب ینشـ چ آفرینش

 

نیاز از تجربه، محاسباتی دارد. آفرینش و چینش بی تقدیر، دقتی دارد. دینامیسم جهان
و عقل  ءای در هستی هست، وحدت منشاکار است. وحدت اندیشهکمک و الگو، شریک

 : گیری کنیمتر عصارهترازویی وجود دارد. یک مرحله عمیقمنتشر و توزین بی
 

  ؛یافتدر یعصاره
  به سامان یمرکز یاندیشه

  کرت واحدبر ف یمغزدار مبتن طراحی
  ترازویب تقدیر توان

  عالم امکان مهندسی
  یمانهحک چینش

 ریزنگار گرصورت
 اتقاض بر مشرف عرضه

 استعانت یب حداکثری عمل
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مغزدار و مبتنی بر  ،ی مرکزی به سامان است. طراحی هستیجهان مبتنی بر یک اندیشه
مهندسی را پشتوانه  ،انترازو وجود دارد. عالم امکیک فکرت واحد است. توان تقدیر بی

گری ریزنگار است، حتی در رحم مادر. خدا داشته و دارد. چینش حکیمانه است، صورت
به . است داشته استعانتبی حداکثریِ عمل و است کنندهبر تقاضاها مشرف است و عرضه

 رسیم: فرجام بحث امروز می
 

  فرجام بحث؛
 ؛«ما» اکنونِ

 یشهبه اند ییاعتناکم
 یحطرا ییرها
 یشناس«قدر»به  ییبهاکم
 یدهشکل یصهنـق

 یهندس یتیکم قابل
 نیاز به؛

 کالنـ  میانهـ  خردطراحی ـ مهندسیِ 
 
 

شود. یعنی در می ییاعتناکم به اندیشه ،بریمدورانی که ما داریم در آن به سر می در اکنون
 متر اثری از ردک ،هارفتارها، چه رفتارهای مدیریتی کالن جامعه، چه نیروها و چه نسل

است و  [افتادهو از شکل] بینیم. طراحی رهاست، همه چیز دفرمهمیو ایده پای اندیشه 
. قدر به زبان امروزی یعنی مزیت نسبی؛ هر ودشدر بها داده نمییافته نیست. به قَشکل

باشد و یا مان یا فکر است یا عمل میکدام از ما یک مزیت نسبی داریم و مزیت نسبی
 ینشایم. همچنان که از زمین و آسمان خواسته شد که در آفربیکاره به جهان نیامده ؛توأم

و به صورت  نه از سر ترس و تردید، ها هم داوطلبانه و به طوع آمدندمشارکت کنند و آن
داشته باشیم و قدر خودمان را  . آمدیم به جهان که سهمییمطور آمد، ما هم همیناداری

 وجه. شودنمی رعایت حاضر حال در ما نسبی مزیت. داریم نسبی بشناسیم، ما هم مزیت
 بلیتیقاطراحی مواجه هستیم و کم ینقیصه با ما. دارد نقص که هاستدادن شکل دیگر

گفتند ای میی شصت جنگ بود و ارز در کشور نبود. یادم هست یک دورههندسی؛ دهه
 ؛«گچ فله»گرفت. رب میو برد یمغازه مبه پنج کیلویی ظرف هر کسی یک  ؛«هرُب فلَّ»

ها، یگهاین فلَّاآلن  .[کردندای تهیه میو گچ فلَّه] بردند مصالح فروشیباید بشکه می
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 طور این تاریخ و خود ما و ی. در حالی که در هستاست ای کردههفلَّهای ما را هم ذهن
آن ظرف  است؛ یمنشأ دارای و دارد ظرفی چیز همه. نیست گونه این نیز خدا. نیست
 است کَم یاها این که کنیممی زندگی دورانی در ما ولی. است قدری دارای و دارد حدّی

 « : او»برویم سراغ مستمر  ؛ستاما این  اکنونِ اما. ناپیداست و گُم یا
 

  فرجام بحث؛
 ِ او:  مستمر

 یشمنداند
 طراح

 مقدِّر
 مصوِّر
 مهندس

 ؛ «او»
 منتشر جاری آموزگار اول، ثانی،

 ؛ «ما»
 پذیر ، متصلآموزش

 

برخالف وضع اکنون ما  «او»و حادث وجود ندارد.  یداکنون و قدیم و جد ،«او»برای 
در  ،«او»اندیشمند، طرَّاح، مقدّر، مصوّر، مهندس است. حال ما وسط اکنون و مستمر 

اول و ثانی و  رآموزگا« او» میانه و کالن نیاز به طراحی و مهندسی داریم. سطوح خرد و
هستیم. یک پیوندی میان « او» پذیر و متَّصل بهی ماست و منتشر است. ما هم آموزشجار
وجود پایدار و محض « او» ایم.هستی محض است، ما هستنده« او» وجود دارد.« او» ما و

محض است و ما « او» چوناست و ما وجودهای موقت هستیم. این طور نیست که 
مهندسِ طراحِ مقدرِ « او» . اگرنداردما  در یزیسرر پایدار و ما ناپایداریم،« او» موقتیم،

به  .ما در مدار خودمان ،در مدار خودش« او» ؛ها را داریمترازو هست ما هم این ویژگییب
توانیم هم از دارد، ما هم داریم. ما می «دارایی» و« داشته»نیست که « او» فقط ،اعتباری

او. امروزی بخواهیم صحبت کنیم یقین باید دارایی خودمان استفاده کنیم و هم از امکان 
کره یک مرکز آمریکایی  یبرا [میالدی] ی هفتادهستیم. در دهه« او» «ینالآن»پیدا کنیم ما 

های سازمان برنامه یکی از کارشناس [شمسی]ی شصت . دههیستایجاد کردند به اسم ژ
گفت انواع اطالعات از دیده بود، آمد و در یک جلسه توضیح داد. می ارفته بود آنجا ر
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ی جنوبی شود. یعنی کرهکره سرریز می یستآید به این ژهای اطالعاتی آمریکا میپایگاه
 آمریکا بود.  الیناش آندر جهش توسعه

« او» .ستا خسیس نه و خشکمسک، نه ناخننه بخیل، نه مُ« او» هستیم. «او» الینما آن
های موجود در ما هم بازِ باز است. تلقی« او» ،ما بازآفرینش باز، تاریخ باز، : بازِ باز است

منقبض است. نه منبسطِ منبسط، بسیطِ بسیط؛ « او» کنیمترشح کرده که فکر می
بستگی دارد که چه کسی بخواهد استفاده کند، بخواهد  .هایش در اختیار همهداشته

و طفیلی  خور دورانهستیم، ما داشته داریم، ما توسری« او» الینگری کند. ما آنصورت
شأن دارند،  ،حتی درون اتم ،هستی نیستیم. در جایی که زمین و آسمان و عناصر و ذرات

 الما که در ح. [ی تغییر وضعیت استمقدمه]ن اگر درک شود، أنی داریم. این شأما هم ش
ای بینیم، نه ایدهمان نه طراحی میایم و در ذهن و دست و پا و پیرامونحاضر دفرمه شده

 و هاها را به کمک داشتهاین توانیمیه است. ما مآمورف و فلَّ مانیبینیم. همه چیز برامی
هستیم به کار گیریم. در تاریخ، در  اشالینکه ما آن «او»ها های خودمان و ویژگیتوانایی

 ـ مهندس« او» هستی، در اینجا و در بیرون از اینجا و در هر جا که هستیم بتوانیم مثل
ی بود از عناصر و . هستی بدون هندسه و طراحی معنی نداشت. تلَّیماح بشوطر

 کردنی سرهم. کردند سرهم را هستی و آمدند کاتالیزورها و عناصر باالخره ها؛کاتالیزور
 سرشته. درهم و تنیدههمدر بالذات،

ما  است.ـ طراحی مهندسی  ـ «او» ها و کارکردهایداشتهیکی از تا اینجا راجع به  بحث
ی رابطه ،بلندمدت انجام دهیم و با این منشأ ودر هر سطحی بخواهیم کار استراتژیک 

استراتژیک و مستمر برقرار کنیم و خودمان هم اهل حوصله و اهل راه باشیم و بنا 
ها از کتاب یکنیم و شیرازه رهشلوار پادرز که کف کفش صاف کنیم و  یمگذاشته باش
 توانیم طراح و مهندس باشیم. ما هم میشود،  چسبان و سیاه مانجای دست

چطور در « او»است. ببینیم « و خلق جدید خدای خالق» ،بعد یشاءاهلل بحث جلسهان
موضع خلق قرار دارد و آیا خلق، خلقِ اول است یا خلق مستمر؟ آیا ما هم همچنان که 

در مدار خود، توانیم طراح و مهندس قرار گیریم، می« او»خودمان چون  مدارتوانیم در می
 . تشکر از بذل توجه شما بااهل خلق باشیم و خلق جدید بکنیم یا نه؟ 
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 کنندگانهای مشارکتآورده
 

 کننده اول  مشارکت
خاصی نسبت به این جمع دارم، به خصوص آقای  یواقعیت این است که من عالقه

جنبه هر کاری که از این  .خواهمدانند چقدر خاطرشان را میصابر که خودشان می
خواهم کرد. آقای  مطمئناً ،گیردغنی شدن این جمع انجام می یاحساس کنم در راستا

 ،نه»گفتیم م صحبتی داشته باشم. اگر مینتواصابر محبت کردند و فرمودند که بنده می
واقعیت این است که به خودمان دروغ گفته بودیم. چون که من احساس  ؛«توانیمنمی
روز حتی در خواب هم اگر انسانی گفتگو با خویش را تعطیل در شبانه کنم همیشهمی

ام در خدمت شما تا آن صدای دیگر انسان نیست. از این جهت من آمده ،کرده باشد
هایی نیست که این دوستان نشنیده حرف گرنه،م را پیچش را یک ذره بلندتر کنم وادرونی

 .صه صحبت کنمکنم خالباشند، مطمئناً شنیدند. من سعی می
 یماست که اندیشیدن، فکر کردن، تامل کردن برا سال است. خیلی وقت 20من  سن

کنم بعد از مرگم آورم که از کی شروع شده و احساس میشروع شده است و به یاد نمی
ادامه پیدا خواهد کرد. این فکر کردن، اندیشیدن هیچ وقت تعطیل نخواهد شد. سعی 

با  ـ خیلی راحت و ساده در اینجا بیان کنم اموردهشان آبه دست کنم آن نتایجی را کهمی
توجه به احترامی که برای همه قائلم، به آقای صابر، به این جمع و بیشترین احترام را هم 
به حضور همیشگی خداوند که در اینجا بیشتر از همه ما حضور دارد قائلم؛ بیشتر مدنظرم 

قرار گیرد. امیدوارم مورد رضایت شما  خداوندت ها مورد رضایاین است که این صحبت
دانم که راضی باشد و احساس کند که در راستای او این هم باشد ولی اصل را او می

 دهم. ها را انجام میصحبت
من شده که انسان از زمانی که در رحم مادر به شکل یک جنین است به صورت  باور

سوال است. وقتی انسان از رحم مادرش است. یعنی خود انسان عالمت  «عالمت سوال»
ش است پاسخ دهد. آرام آرام [فهم] خواهد به سواالتش که در حدودشود، میمتولد می

 یکند و به مرحلهپرسش ادامه پیدا می اشود. انسان باین عالمت سوال با پرسش آغاز می
ر عمر که آخ باز ؛شودهای جدیدی ایجاد میرسد. در مرحله پرستش، پرسشپرستش می

شود، خواهد از این مرحله وارد یک رحم دیگر به نام قبر بشود، باز خمیده و دوال میمی
دیگر  لدرود تا یک توشود. در رحم قبر میایجاد می یدیهای اساسی جدو باز پرسش

این پرسش و پرستش دو  .انتها. از ازل تا ابدابتدا متولد شد تا بیپیدا کند، یعنی از یک بی
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کنم دائماً حضور دارند و باور من شده که هر کس در ای هستند که من احساس میکلمه
به همان میزان انسان است. به  ،هست های عمیق و گستردهکه پرسش یوجودش به میزان

خدایی را که از درون آن  ،هایش عمیق و گسترده شدکه انسان پرسش یزانهمان م
 ،پرستدخدا را می یو قابل پرستش است. وقت و بزرگ یمعظ یکند خدامی یداها پپرسش
 یم،که هرچه ما خدا را بپرست یستن طورین. اشودیم یجادا تریگسترده هایپرسش
پرسش در درون انسان  یکنندهایجاد و زنندهتمام شود، اصال خود خدا دامن هایمانپرسش

 یم موجودات هستو تما یستن ین چنینمثل انسان ا یاست. البته به نظر من فقط موجود
 یها در راستاپاسخ هستند. پرسش و پاسخ یشعور و پرسش هستند و در راستا یدارا

 و کنم صحبت ترکه ملموس ینا یجا برا یناست. در ا هستی کل یشدهخداست که گم
در  یناز ا یشکه پ رومیم یبه سراغ صحبت یرمبگ تریکالس ارتباط تنگاتنگ مباحث با
 .«یست؟بحران ما چ»که،  مطرح شده بود ینجاا

 یستن یشبحران ب یکآمدنش،  وجود هاز بدو ب یتاست که بحران تمام بشر ینمن ا باور
ها را امتحان کرده و خواهد کرد اما من راه یلیندارد. انسان خ یشترراه خروج هم ب یکو 

خود، (1)ن، انسا ی. من باور دارم که سه نکته برایدامر خواهد رس ینبه ا یتاًمعتقدم که نها
هاست. انسان خود را فراموش یندر ارتباط با ا یکه بحران اصل ستخدا ه(9)خلق و (1)

 یبرده است و خدا را هم فراموش کرده است. فراموش یادکرده است، خلق خود را از 
خودش  یانسان خودش را فراموش کند، خدا یانسان است. وقت« خودِ»بحران  ینتربزرگ

 یزی. انسان چآیدیم وجوده ب شدگیگم ،خودش را فراموش کند را فراموش کند و خلق
 یشدگبحران گم ین. پس دومشودمی گم ذهنش و چشم از کمکم کند،یرا که فراموش م

است. سومین بحران، دورافتادگی است. دورافتادگی خود از خود، خود از خلق و خود از 
فراموشی، گم شدگی، دورافتادگی  یخود، خلق، خدا و سه کلمه یخدا؛ در واقع سه کلمه

 ،مقابل فراموشی یگویم. نقطهرا می یگرحران هستند. برای خروج از بحران سه کلمه دب
. است نزدیکی دورافتادگی مقابل ینقطه پیدایی، و شدگیمقابل گم ییادآوری است. نقطه

 را نکند، خدا پیدا را نیاورد، خود یاد به را برنگردد، خود خود به انسان که زمانی تا یعنی
 . داشت خواهد ادامه همچنان بحران شود، نزدیک اینها به که نکند سعی و نکند پیدا
به نظر نسبی  ، این یقینگفتندمی یقینر مورد د شانهایصحبت در صابر آقای که ناآل

خدا را پیدا کرد، مساله تمام شود. نه  و خلق د،که اگر انسان خو یستطور ن یناست. ا
های جدیدی آغاز شود. پس زمان و حرکت باید از نو تعریف شود و حرکت ربر اث اینها

این باشد که، انسان نباید برای خروج از بحران دنبال چیزهای  تواندیکالم من م یخالصه
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خواهم از بحران خارج خیلی بزرگ، پیچیده و مرموزی باشد. احساس کند اگر من می
ای هوشیاری، ای دقت، ذرهاگر انسانی ذره من معتقدشوم چیزهای خاصی را پیدا کنم. م

یابد. از این می ،جویدای تفکر و اندیشه را به کار ببرد آن چیزی را که میای تامل، ذرهذره
 تواند کمک ما باشد. شود در این راستا میجنبه من اعتقاد دارم که جلساتی که تشکیل می

 

، کجا و چگونه باید به گر خیلی پیچیده نیستاین کلید خروج از بحران را اهدی صابر: 
 کار برد؟ 

 

به طور ساده، من در اینجا به سه نکته اشاره کردم: خود، خلق، اول:  یکنندهمشارکت
خدا؛ من اصالت را در رابطه با حرکت انسان قبل از خدا و قبل از خلق به خویش 

است برای رشد و نمو ای دهم. بر این باورم که خود خداوند و خود خلق بهانهمی
گوییم زندگی چیزی نیست به غیر از سه می ،کنیم فخویش؛ یعنی اگر ما زندگی را تعری

عبارت: عبادت خدا، خدمت به خلق، رشد و نمو خود. شما اگر دقت کنید رشد و نمو 
کنیم، همراه با رشد و نمو دیگر هست. وقتی خدا را عبادت می عبارت خود در آن دو

 هستیکنیم نیز به همین ترتیب، خدا و خلق و تی به خلق خدمت میخویش است. وق
ای هستند برای رشد و نمو دائمی و مداوم و مستمر هایی هستند و بهانهتماماً صورت

ناپذیر است. این چیزی است تجربی، نه مثل اینکه من بیاییم روی خویش و این پایان
 کاغذ توضیح دهم. 

تا  مرشد و نموی داشته باش یدبه این فکر باشیم که من حتماً با یدکار نبا یما در ابتدا ثانیاً
گر الل بودم، کر بودم، ابتوانم توضیحی بدهم که پیرامون من بتواند بپذیرد. نه! اصالً من 

اول ما نباید به پیرامون خود فکر کنیم  یتوانستم رشد و نمو کنم؟ در وهلهکور بودم، نمی
مان، تفکرمان، ضیح بدهم. ابتدا فکرمان، ذکرمان، ذهنخواهم توو بگوییم که من می

آیا  که شما توضیح دادیداین باید باشد که واقعاً در رابطه با هستی و هستنده  ماناندیشه
ای هست که شهادت دهد بر عاطل و باطل بودن هستی؟ یا تمام هستی در این هستی نقطه

انسان به این معنا توجه کرد که همه  است. هنگامی که یزند که هستی جددارد فریاد می
مساله حل است. به طور  کنمیمن فکر مد، با هستی جدی باش [انسان]و  تچیز جدی اس

کنیم اگر این چیزی در درون انسان، در وجود انسان که ما از آن صحبت می یمبگو ساده
د. ما صدای کنای با ما صحبت میصدای اطراف را کم کنیم، او خودش بهتر از هر پدیده

ایم که ما عالمیم، ما مبارز اجتماعی کرده رها ههایی کایم، یعنی با پارازیتآن را خفه کرده
یم که صدای خداوند بدون پارازیت به ما رگذاسری از رفتارها نمی با یک.  هستیم و...
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برسد. اگر کسی از من بپرسد که شما گفتید به چه شکل عمل خروج از بحران را انجام 
تحرکی نیست. سکوت به کنم که سکوت؛ سکوت به معنای بییم، من پیشنهاد میده

هاست تا صدای جدی و لطیف خداوند بتواند با ما آنچنان که معنای جلوگیری از پارازیت
 هست صحبت کند. 

 

مبنای اول است، وجود دارد، هست؟ یا  ]آیا[ گوییدکه شما می «خویش»این هدی صابر: 
 باید پیدا شود؟ 

 

هم گفتم به خاطر رضایت خداوند صحبت  وجود دارد. بنده قبالًاول:  یکنندهمشارکت
کند. من اعتقاد دارم که یکی از مسائل و مصائب کنم. حرف زدن مسائل را پیچیده میمی

ها بتوانند بدون حرف زدن با هم صحبت کنند خیلی از بشری حرف زدن است. اگر انسان
اخاللی در  یعنیمان است نازل شده که در دست رآنیین قشود. هممشکالت ایجاد نمی

شد. ضرورت حرف زدن اِشکال وارد کردن آن به وجود آمده، اگر اخاللی نبود نازل نمی
ها در شود. انساناست. به نظر بنده در آینده بشری از حرف و صوت و شنود کاسته می

خواهد رسید  قلبه حداخواهند کرد. حرف زدن  ییک وضعیت بسیار خوب با هم زندگ
تر رسد. هر چقدر بیشتر حرف بزنیم، پیچیدهو عشق و صفا و صمیمیت به حداکثر می

 ،در اثر عملکردهای ناهماهنگ ما با هستی محض «خویش» که اینخواهد شد. پیداست 
افتد. حال ما باید این را به یاد بیاوریم، دوم پیدا شود و دور میشود، گم میفراموش می

و سوم به آن نزدیک شویم. باور من این است که در رابطه با خداوند که با انسان کنیم 
است. « ذکر»کلیت مطلب  از کتاب اول تا کتاب آخرفرستد می زند و حتی کتابحرف می

گوید من گوید. خداوند به ما نمیجالب است بدانید خداوند با ما خیلی خوب سخن می
آورم. این یعنی به من به یاد شما می ،گوید شما بلد هستیدبلکه می ،دهمبه شما یاد می

به من بگوید من  یکس کهرسمیت شناختن بزرگترین شخصیت هستی. مانند این است 
اید. ایشان آقا شما بلد هستید، اما فراموش کرده یددهم، دیگری بگواین را به تو یاد می

فتم به میزانی که در یک چیزی که کند و هنگامی که من فعال شدم و یابنده را فعال می
با او احساس همبستگی و یگانگی خواهم  ،دگی داشته باشمننمن مشارکت خالق و آفری

گوییم که انسان موجودی است آزاد، آگاه و آفرینشگر؛ . در تعریف انسان ما این را میردک
 وجود ندارد.  تانسانی ،این سه کلمه را بگیرید

 

 شود جدی بود؟ می چگونهکنید؟ ا امروز چطور ترجمه میجدی بودن را شمهدی صابر: 
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دانم و خدا را این چنین درک من دو عامل را موجب موفقیت میاول:  یکنندهمشارکت
ترین جدی .طور دیگر بشود یایندب یانبه ب یها وقتحرف برخی است ممکنکنم. می

تواند ما را در هر دو کار می موجود در عالم، در هستی، خود خداوند است. به اعتقاد من
را معنی کنیم که من معنی کردم: به یاد آوردن خویش،  موفقیتامری موفق کند. ابتدا باید 

خلق، خدا و پیدا کردن و نزدیکی؛  وقتی این را پیدا کردیم دو عامل مهم است: عامل 
 .جدیت و پیگیری در هر امری

ای را تمام نکرده رها م این است که مسالهاز دالیلی که ما در هیچ امری موفق نیستی یکی
 جایی به را ما شلختگی. امشلخته یلیخ گویمیخواهم، من خودم را مکنیم. معذرت میمی

بلکه ما را به یک موجود هرز تبدیل خواهد کرد. بنده اعتقاد دارم حتی  ،خواهد رساندن
ای حاصل امه دهیم تا نتیجهتا انتها ادیم، باید را انتخاب کرد یغلط یاکار راحت  یکاگر 

قبل از یزی، کنم که بیاییم با خودمان در رابطه با چشود. بنده جدیت را این چنین معنی می
. وقتی که عزم جزم یمفکرهای اساسی خودمان را بکن ،مان را جزم کرده باشیماینکه عزم

شود به این میمان را کر کنیم وعمل کنیم. هایمان راه ندهیم و گوششد، شکی را به دل
 گویید. اصطالح جدیتی که شما می

*** 
 دوم یکنندهمشارکت

فرصت استفاده خواهند کرد، طرح بحثی دارند در  یدوست دوم از بقیههدی صابر: 
 . «[بحران] خروج از وضعیت»خصوص 

 

امیدوارم بحث را حداقل شهید  و آماده نبود بحث بنده .سالم: دوم یکنندهمشارکت
کارکردهای خدا بحث و هااست. اینجا در مورد داشته «آفرینیامکان»در مورد  نکنم. بحث

در حرکت  اًآفرینی را صرفباشد. ما امکان، بحث من در رابطه با امکان آفرینی میآغاز شده
صورت بگیرد تا در آن  یدکنیم حتماً حرکتی رو به جلو با. یعنی احساس میبینیممی

در صورتی که قرآن یک مقدار آفرینی کند. بشود و امکانحرکت رو به جلو خدا وارد 
 برای بازگشتِ حتیخداوند گوید کند. میتر به این موضوع نگاه میتر و عمیقوسیع

کند. علتش هم این است که ما می آفرینینامکا کندبشری که به سمت سکون حرکت می
شود،  تیتر هادر حقیقت آنو  یمهای جامعه را پررنگ کناشتباهات و کاستی اگر صرفاً

ناامیدی و  [ی این نگاه] نتیجهو شود، وارد می« هر حالتی»که خدا در  یمشونمی متوجه
 سرخوردگی است. 
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کشت و چنین رفتار ها را میگرفت و بچهفرعون زنان را به اسیری می گویدیم قرآن
وارد  «نقول لیّ»با شود آید، به موسی گفته میمیاو داشت. وقتی موسی  به سمت  یعیشن

شده  بیان زیبا اعراف یسوره در عذاب. آیدمی عذاب شانبرای. پذیرندنمی هاشو، اما آن
د، برای اینکه شونبه نقص در ثمرات و قحطی دچار می هاگوید آنابتدا می: است

برگشت معرفی  یاین یک امکان است. یعنی عذاب را به عنوان یک امکان برا 1برگردند.
 یکدارد و در آورند و خدا عذاب را برمیباز ایمان نمی ند. در این مرحله ایناکنمی

  1بلکه دوباره برگردند.آید، می هاآن یملخ و شپشک برا نفااز طو یدیگر عذاب یمرحله
ات روشنگر بودند. در اینها آی یدگوخدا می .«ءَایاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ»: یدگوقرآن می کهینجالب ا

سختی  یسفانه جا افتاده است که هر کس با هر جریانی مخالف است وقتأتفرهنگ ما م
او حق  مخالف است و اصالً یانحق جر ینکه ا کنیمیقضاوت م ،رسدمی یانبه آن جر

. در صورتی که اگر با نگاه قرآنی به کنندیدر جهت حذف آن تالش م یرشد ندارد و حت
هستند جهت  یاست. امکان «انامک»عذاب و سختی نگاه شود، عذاب و سختی هم 

 یکآن را  یو حت یمحرکت از سیئه به حسنه؛ اگر ما با این نگاه حتی به حاکمیت نگاه کن
 کنیمیشود را نگاه مها وارد میرا که به آن هاییسختی یوقتینیم، نقطه سیاه و کور نب

 پوستیایکس، سیاهم ومالک: زنم. من یک مثال میینیمهم بب توانیم امکان تعالی و رشد رامی
گوید هیچ گونه فسادی نبود که من انجام بود در آمریکا که خودش در خاطراتش می

از دزدان سفیدپوست راه  مندهم. هیچ موادی نبود که من مصرف نکنم. گروه تبهکاری ه
 مالکوم. بود او دهیانداخته بود، به طوری که حساسیت پلیس آمریکا بیشتر به علت سامان

 آرامآرام یکسم اوشود. مالکآشنا می محمّد یجنابرود و در آنجا با عالندان میبه ز ایکس
 پاکت یکمن نشستم فکر کردم و  گویدمی. آیدمی خودش به و کندمی درک را فضا آن

آخرین دودی بود که داشتم. بعد  ینسیگار داشتم که آن را هم پشت سر هم کشیدم و ا
هایی که به من تمام این سختی گویدی. مکندیسی مخودش را برر یکند گذشتهشروع می

بحث را  ینشد. بخواهم اها منجر به رشد و تعالی من آفرینی بود. این سختیرسید امکان
توانیم از عذاب خارج شویم و با این طور گفت که ما با این نگاه می شودمیخالصه کنم 
حتی در  ینیآفرا این نگاه یعنی، امکان. بیمتوانیم سیئه را به حسنه تبدیل کناین نگاه می

                                                                                                        
 .(190اعراف: )« وَ لَقَدْ أَخَذْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِینَ وَ نَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ یذَّکَّرُونَ» .1
واْ وَ کاَنُواْ قَوْمًا رُجَرَادَ وَ الْقُمَّلَ وَ الضَّفَادِعَ وَ الدَّمَ ءَایاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَکْبمُ الطُّوفَانَ وَ الهِفَأَرْسَلْنَا عَلَی» .1

 .(199اعراف: )« مجْرِمِینَ
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توان یک جامعه را نجات داد. این بحث اولم بود  که ما صرفاً از یک بعد نگاه عذاب، می
 ی وجوه نگاه کنیم. حال و همه شرایط و در همه را در همه خداآفرینی نکنیم. امکان

بحرانی  ،ارائه بدهم جلسه یندیگری که من قبالً نوشته بودم و دوست داشتم در ا موضوع
ی من هایم بوده و هست. باالخره خانوادهیکی از دغدغه است که من با آن روبرو هستم و

ای نداشتم ولی همیشه این سوال برایم مطرح بود که خدا را ی بستهمذهبی بودند، خانواده
آید؟ همیشه این درگیری برای من بود که من یا خدا خودش می کنممن خودم خلق می

آید؟ با خدا صحبت کنم یا خدا خودش میها خدا را وارد معامالتم میصرفاً سر بزنگاه
ولی درک  ،خواندمخواندم، قرآن میخواندم، نماز میزدم، دعا میکردم، حرف میمی

آید. هنوز هم برای او واقعاً خودش می یاکنم کردم که این خدا را من خودم خلق مینمی
ماند که واقعاً این خدا کجاست؟ وقتی جای ابهام وسوال باقی میمن در بعضی از مواقع 

دهم هست، من دارم شهادت می؟ ، این خدا کجاست«اهلل اال الهان ال  اشهد»گویم من می
بینم. من خدا را نمی یروم ولبینم. من دانشگاه میخوانم و خدا را نمیولی من فیزیک می
ها است که من خدا را سرِ بزنگاه ینبینم. احساسم امیکنم اما خدا را نبا مادرم برخورد می

بدون اینکه توجهی  گذارم،کنار میکنم و بالفاصله که مشکالتم حل شد خدا را خلق می
ابهام همیشه برایم هست.  ینبه او داشته باشم. آیا چنین خدایی وجود دارد، ندارد، ا

 دهم. شاءاهلل در یک جلسه مبسوط این را ارائه میان
 

چه ید؟ ادر مکانیزم تبدیل شرایط سخت به شرایط رو به گشایش فکر کردههدی صابر: 
 شرایط درست استفاده کرد؟ در شود از آن امکانات و ویژه طور می

 

اگر این نگاه درست شود که به عذاب به حالت نفی نگاه نکنیم، دوم:  یکنندهمشارکت
که در انسان عمیقاً، در هر حالتی،  یهبپذیریم که وج ،و به عذاب حالت ایجابی دهیم

این  ید. باکندیمقاومت م ،رودمقاومت است. حتی آن دزدی که به دزدی می ،وجود دارد
را بگیریم و این عنصر مقاومت در راستای حرکت  عنصر مقاومتی وجه رشدیابنده

صورت جمعی  یددهی شود. این کار مستلزم آگاهی از تاریخ است که بابخش جهتیتعال
این رکوع «. راکعینالمع  او ارکعو»گوید: دهد. قرآن مینتیجه نمی بگیرد و کار فردی قطعاً

گیرد و کار فراتر از رکوعی است که در نماز هست. رکوعی است که جمعی صورت می
 . بردرا رو به جلو می

 

 ن به نظر شما وضعیتی که ما داریم عذاب رو به گشایش است؟ اآلهدی صابر: 
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نه،  یاگفت که عذاب رو به گشایش هست  [با قطعیت] ودشنمیدوم:  یکنندهشارکتم
هایی در جامعه کنم که رو به گشایش است. از این جهت که حرکتاما من فکر می

هایی طور نیست که همه چیز سیاه باشد. باالخره در این جامعه آدم گیرد. اینصورت می
کنم که عذاب احساس می خصاًدهند. من شمی صورت  ییرو به جلو یهستند که کارها

 هاتهران گرفته تا رد صالحیت یسختی زیاد باشد، از آلودگی هوا یدرو به رشد است. شا
ولی اگر کلی نگاه  بینیمیم سیاه را جا همه کنیم نگاه اینقطه را همه اگر انتخابات؛ در

 از حرکت رو به رشد وجود دارد.  یریکنیم س
 

 ی ممنون. شب خوش. خیل صابر: هدی
 



 

 

 
 

  


