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 1(1نشست سی و یکم: تبیین: دید تاریخی، تحلیل تاریخی )
 

 به نام همراه یاریگر
 ، باب بگشا، نزد من آمیگشارهمن رفیقم، 

 راتژیک با خداو است یگاههمه، مستمر، دالنهصاف یرابطهضرورت 
 

ِح  ِن الره ْْحَ ِ الره و تبریک عید روزی که گذشت  تقاضادار شدن پیامبر و  خیرعصربهبا  .میِبْسِم اَّلله
خدا و از ظرفیت کوچک و ظرفیت  یعرضهبرخورد فعالی که خدا با او کرد. از تقاضای او و 

اهد خو شاءاَّللانز این هم رخ داد که بازتاب آن تا االن هم هست و پس ا یایفیکبزرگ، اتفاق 
 بود. 

پیش  یجلسهپیش مرتب شد.  یجلسهاز  9ناخودخواسته شد. یهاوقفهجلسات ما دچار 
 یتجربهکه خودمان داریم، ایشان هم  ییهابحثمهمانی را داشتیم که در چارچوب همین 

 خودمان را پی یهابحثشخصی و به نوعی جمعی خودشان را مطرح کردند. از امروز، 
ه خواهد حسینی یگذشته، ماه تعطیل یهاسالخواهیم گرفت با این توضیح که مرداد، به سبک 

هستیم و کل مرداد تعطیل خواهد بود و اگر خدا  تانخدمتسی و یکم را  یجلسهبود. امروز 
 .میریگیماول ماه رمضان است، جلسات را پی  یهفتهسوم شهریور که  یشنبهخواست در سه 

هم برای همراهی، همکاری، « او» برای حرکت، میکنیمه یاریگر که وقتی ما عزم به نام همرا
رفیقم،  من»راه گشایی تضمین داده است. عنوان بحث هم مطابق سی نشست قبلی،  مشارکت و

ست. نشست سی و یکم هستیم، در مدار تبیین ما به سر ا «، باب بگشا، نزد من آمیگشاره
ن یک تبیین داریم و چند جلسه است که در این مدار به سر . ما هم در حد خودمامیبریم
و کارکردهای او  دید تاریخی و تحلیل  هاداشته»، «تبیین ما». عنوان بحث، ذیل مدار میبریم

 است. « تاریخی

                                                                                                                 
 است.  1811تیرماه  80شنبهسه. تاریخ برگزاری این نشست 1
و حوادث  1811ر سال د جمهورییاسترشهید صابر به وقفه ناشی از برگزاری انتخابات  یاشاره. 9

 متعاقب آن است. 
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پنجم رسیدیم. اگر ما در موضع  یداشتهرا پشت سر گذاشتیم، به  1پس از این که چهار داشته
دید »، میکنیمفعلی که روی آن درنگ  یداشتهاست.  زیرداشتهو  دارشتهدا« او» تقاضا باشیم،

ماست و تا حدودی  یجامعه یمفقوده یهاحلقهست که یکی از ا «تاریخی و تحلیل تاریخی
ین ]در ا« او» یداشتهببینیم  شاءاَّللانهم خود را در تحوالت اخیر به نمایش گذاشته است. 

 ما را رفع کند.  یصهینق ندتوایمزمینه[ چیست و چقدر 
کردن در  البابدقی وجود دارد، در را بزنید. «در»او در کتاب آخر خود، مکرر عنوان کرده که 

از موضع بشارت و حرکت و  ، فیکسیسم و از این نوع نیست و طبیعتاً 9موضع نشستن، غنود
تید، رف هاپروسهدر این ]که اگر[  کندیمشور درانداختن و طرح نو درافکندن است. ]خدا[ عنوان 

ود، شما ش یهاتیظرف یمهیضمداریم که اگر  ییهاتیظرفما را هم خبر کنید، ما هم  دیتوانیم
 اتفاقی از آن متصاعد خواهد شد.  حتماً 
 «و استراتژیک با خدا یگاههمه، مستمر، دالنهصاف یرابطهضرورت »، «باب بگشا»ذیل 

که بعد از انتخابات و تعاقبات پس از  یاجلسهبشویم،  مطرح است. قبل از اینکه وارد بحث
 یااصلهفبود که تنها خواستیم، نخ و سوزنی در دست بگیریم تا  کارهمهین یاجلسهآن داشتیم، 

 به هم وصل کنیم  نه وصله و پینه در ادبیات عرفی  ،قبل و بعد انتخابات بود یجلسهکه میان  را
 را به تعاقبش در بر داشته باشد.  مانیهابحثوصلی که بتواند وصل 

از این جهت که[ نه بحث ما « مختصر]»آنجا بحث مختصری روی اوضاع ]جاری[ شد ـ 
نبود  ایط، شرایطیوارد ]مباحث سیاسی[ شویم ـ منتها، آن شر میاداشتهسیاسی است و نه بنا 

 یاکتهن. آنجا میکردیمبه شرایط هم  یااشاره ستیبایم ضرورتاً  کنیم  شن پرکه بخواهیم از آ
برخی دوستان هم پس از جلسه آمدند و انتقاد کردند که انتقادشان هم تا حدودی  مطرح شد و

استراتژی خود را بدهیم  این  ینهیهزمن به کار بردم این بود که ما  آنچهدرست بود. آنجا، 
ست که هنادرست باشد. درستش این  تواندیم]سخن[ هم به نوعی درست و هم به نوعی 
قائل است که بخشی از این حق،  ییهایطراحهمچنان که این حاکمیت برای خود حق 

]البته[ جایگاه است که  اشیحقوقجایگاه ناشی از  است و بخش دیگر ظاهراً « شدهغصب»
که چه کار  داندیمحال خودش از گذشته شد.  تریزخمدر شرایط کنونی، هم  اشیحقوق

 .کندیم
                                                                                                                 

به  دانگرفتهشانزدهم تا بیست و نهم مورد بحث و بررسی قرار  یهانشست. این چهار داشته که در 1
نگرش روندی ـ »و « دید استراتژیک»، «خدای خالق»، «خدای طراح ـ مهندس»ترتیب عبارتند از: 

( و مورد چهارم 1)تبیین ـ « باب بگشا»مباحث . سه مورد اول در جلد دوم مجموعه «یامرحلهسامان 
 ر جلد فعلی، در دسترس است. د
 . . آرمیدن و آسودن . استراحت و آسایش9
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، نه نیروی کندیمو سرنوشتش را خودش تعیین  کندیمکه چه  داندیمهر حاکمیتی خود 
مقابلش  همه جای جهان این گونه بوده، اینجا هم، این گونه خواهد بود. نیروهای دیگر هم 

داشتند که عمل کردند، ما هم به سهم خودمان ـ نه صاحب قد و  ییهایاستراتژبرای خود 
 ،میتوانیمو طول گسترده داریم، در حد خودمان ـ ما هم  با عرض یاشانههستیم و نه  یاقواره

تی است و تنفس، موهب« کشور هزینه»داشته باشیم. طبیعی است در کشوری که  یاندازچشم
در این شرایط، طبیعی است که هر  !است که جمهوری اسالمی به شهروندانش عطا کرده

داشته باشد. حال، چه ]استراتژی و ، حتی استراتژی علمی و دانشگاهی هم هزینه یایاستراتژ
یعی باالتری دارد. طب ینهیهز.. و به طریق اولی، ]فعالیت[ سیاسی هم که .فعالیت[ اجتماعی و

 دهدیم، محاسباتش را هم خودش انجام ندیگزیبرماست که هر کسی آن راهی را که خودش 
  . این سخن از این حیث درست است.ردیپذیمو تعاقباتش را هم خودش 

خاص خود،  یهاتیصالحاما از سوی دیگر هم، اگر حرکتی در جامعه صورت گرفت که از 
...  ، سازمان حداقلی، صداقت متناسبی ویاندازچشمخودی نبود، بهبرخوردار بود ـ خود

هژمونی او  شودیمداشت،  یتریجد یهاتیصالحبا او همراهی کرد و اگر  شودیمداشت ـ 
یم و نه محوریم و نه هست متوسطکه متوسط و مادون  میاکردهشه عنوان را هم پذیرفت. ما همی

با کسی تعارف ندارند، ما هم با کسی تعارف  هانیا جلودار، ولی در خط خودمان، همچنان که
یده ، نادردیگیمدیگری که در جامعه صورت  یهاحرکتنداریم. اما این به این منزله نیست که 

باری باشد که با آن همراهی نشود. این تذکری که دوستان دادند، تذکر گرفته شود و یا امر و اج
 . میریگیمدرستی بود و من هم خدمتتان گفتم و اکنون بحث را پی 

آغازین خواهیم داشت که بتوانیم پلی بزنیم  یهابحثبه خیلی فشرده به سنت همیشه، نگاهی 
اول بار گرد هم آمدیم با هم یک سری  امروز. حدود ده، یازده ماه گذشته که برای یهابحثبه 
 بحرانی را تیک زدیم:  یهاگزارهاز 

 

  بحث؛ گذشته بر نظری
 دارمعضل: ما

 داربحران: پیرامون
 نداربستبن: انسان

 متددار: پیشینیان
 دارهیتوص: خدا

 دارنییتب: ما
 الگودار: ابراهیم
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هستیم و از خودمان که بیرون آمدیم،  دارمعضلودمان خ تکتککه  میکردیم حسآن زمان 
رگتر بز یجامعهبزرگ و حاکمیت و  یجامعه  ایستادیمبر مدار پیرامون خودمان یکی دو جلسه 

، نیروهای فکری و سیاسی، نیروهای اجتماعی، نسل نو ـ دهدیمکه مردم و آحادش را تشکیل 
که در شرایط اخیر از دانشگاه هم بیرون  دهدیمدانشگاه نشان  یشاکلهدر  که خود را مشخصاً 

، خود را عیان کرد. درک کردیم قدترتمامو  تریجدخیلی  طوربهاجتماعی هم  یعرصهزد و در 
وجود دارد و ما معضل داریم، به این مفهوم که اختاللی در  ییهابحرانکه بیرون از ما هم 

و لکنتی  1دچار نکص ما و پیرامون مجموعاً  روابطمان با هستی و منشاء هستی به وجود آمده که
و  شودیمبا هستی و فعالیت در آن معنادار  مانمواجههکه این نکص و لکنت، هم در  میاشده

 «. او»هم در رابطه با 
پیش از ما هم این  یهاانسانحقیقی و کیفی رسیدیم که  یگزارهجلوتر که آمدیم، به این 

زمانی گوناگون از سر  یدوره و ترمتفاوت، دوز تر و کمتررا با غلظت و شدت بیش هابحران
 یاهعرصحال در هر  ـ ، تن در ندهندبستبن. چون سنتشان این بود که به بحران و اندگذرانده

معلم  ،سیاسی، تشکیالتی، استاد دانشگاه، تا فردی ایدئولوگ دارخانهکه هستند، از مادری 
و کاروان هستی را تا این جا پیش  اندشکستهونی خود را درونی و بیر یهابستبنو...  مدرسه

ـ و نه مدار باالتر «خود»همان سنت هستیم. انسان در مدار  یادامهما هم  طبیعتاً ـ  اندآورده ش 
 یاندهیآو گذشته را به  کندیم، شکافی باز یاچهیدرندارد. باالخره، منفذی، روزنی،  یبستبنـ 
، امکان توسل به آن نیست. پیشینیان ما هم برای عبور از کردهیمفکر که تا پیش از آن  دوزدیم

 را در حد توان خودمان بررسی کردیم.  هامتد، متدی داشتند و ما هم آن بستبناین 
پیچ در  یهاداالنکه بخواهند از این  ییهاانسانبرای  دیآیمخدا هم در کتاب آخر به کمک 

ی روشی، برخ هاهیتوصداشت.  ییهاهیتوصشنایی باز کنند، پیچ بحران، راه خود را به سمت رو
ـ منتها از مدار باالتر و هاانسانبرخی منشی و برخی هم مثل  ستی. ارشد ه عنوانبه، متدیک بود 

صاحب تبیین شویم و الگویی را بررسی کردیم که الگوی  میتوانیمبه این جا رسیدیم که ما هم 
نوع انسان،   داربحران، مانرامونیپبودیم و  دارمعضلبود. پس خالصه اینکه ما  ابراهیم

و ابراهیم هم  دارنییتبما هم صاحب تبیین و   دارهیتوصخدا   پیشینیان ما متددار  نداربستبن
از نوع ابراهیم ـ  ییهاانسانالگودار و الگووار. به این رسیدیم که ما هم مثل ابراهیم یا 

که با وضع موجود کنار نیامدند، برای ]دستیابی به[ وضع مطلوب، جنگیدند و  ییهاانسان
 صاحب تبیین شویم.  میتوانیمفکر، مناسک و بنا شدند ـ  گذارانیبن

 

                                                                                                                 
 . توقف و بازایستادن از کار. 1
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  تبیین؛ پلکان
 پیشاتبیین

 تبیین
 پساتبیین

 

ش از یپلکان تبیینی را که طی کردیم، این بود که برای خود کریدوری را در نظر گرفتیم که پ
، تریوالنطرسیدن به مدار تبیین، برای خود، پیشاتبیینی را صورت دهیم و بعد به شکل جدی و 

 یهامقوم، به کنیم ترپختهروی مدار تبیین بایستیم، چرخ بخوریم، دور بزنیم و تبیین خود را 
 مان. داز وضع موجو رفتبروندرونی مجهز کنیم و نهایتًا پساتبیین هم راه خروجی باشد برای 

که  یانگارهاتاریخی بود و سالم دادن و آشتی با یک  یانگارهبا یک  جدال و نزاع ،پیشاتبیین ما
 به آن دست پیدا کنیم. وداع با یک تلقی و سالم بر یک دیدگاه:  میتوانیمخودمان 

 

  پیشاتبیین؛
 :سالم یک ـ وداع یک

  تلقی یک با وداع
 : دیدگاه یک بر سالم

  هستنده
 فعال

 تغییر دارم
 اثرگذار

 

المی هم اس ،هم مسیحیـ در دیدگاه روحانیت سنتی  بود که نوعاً  یایتلقتلقی ما از گذشته، 
، ]اما در عمل بسیار ک جهان استدیدگاهی بود که به ظاهر، تار   .و هستیم هبا آن مواجه بودـ 

ندگی که در ده قرن ز نیروها به جهان همین نیروهایی بودند نیترچسبنده وابسته به جهان است[.
اما  ،. ظاهر، عدم چسبندگی استکنندیمکردند و االن هم در کنار ما دارند زیست 

 گرارتآخ. دیدگاه کنندیممتش ذنیروها به زمین و امکانات و جهانی هستند که م نیترچسبنده
 یزهحو ،به این طرف هم انتشار پیدا کرد ،طی اروپای غربی و مرکزی درآمدس  قرن و   دهاز 

و مگر نوخواهانش. آن دیدگاه، جهان را  مگر استثناءها  خودمان هم عمومًا این دیدگاه را دارد
را سرکوب  انسان موجود در این جهان ،زندیمسرکوفت  به جهان ،کندیم مت و تحقیرذم
از آن  توانیمکه تنها  کندیمیدور پستی تلقی ویت و موجودیت انسان و جهان را کره ،کندیم

ر کرد به قصد ورود به جهانی که وعده و وعیدهایی از نظرشان در آن مندرج و مستتر است. گذ
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فکری هم تحت  لحاظبهندارد و  یاگستردهکوچک است، مدار فعالیت  جانیاانسان در 
 . ردیگیمقرار  کنندهمذمتهژمونی همین نیروی 

مواجه هستیم همین وضعی  اگر بخواهیم در این مدار، زیست کنیم، وضع موجودی که با آن
که تلقی  ییهاآنچه ـ ماقبل ما  یهاانساناما از آن جا که  .که به لحاظ تاریخی داریم شودیم

به دیدگاه جدیدی نائل آمدند و  ـ که نداشتند ییهاآنمذهبی و معنوی از جهان داشتند و چه 
گاه مبتنی ]این دید دید اتکا کرد[.به این دیدگاه ج توانیم] سالم بلند باالیی به آن دیدگاه دادند،

ما هستی را به وجود   ئی از هستی هستیمزما هم ج ،وجود دارد یایهستاین است که بر[ 
اما هستنده هستیم و تا وقتی در این هستی هستیم، فعالیم. فعالیت نه ناشی از حقوق  ،نیاوردیم

ودیعه گذاشته شده منشاء  که ناشی از حقوق ذاتی و ژنتیکی ما که در ما به]بل[ ،شدهوضع
. میزنیمو اگر بپذیریم هستنده هستیم و تا وقتی که هستیم فعالیم، در مدار تغییر دور  ردیگیم

ما هم  .با زوجش به این جهان آمدند تا وضع موجود را از مناظر مختلف تغییر دهند آدم اول
جهان  میخواهیم، میپردازیمم، به فعالیت آدم هستیم و اگر هستنده هستی یپروژه یادامه

را از وضع موجود به وضع مطلوب تغییر دهیم، طبیعتًا صاحب رد پا هستیم و  مانرامونیپ
 اثرگذار خواهیم بود. بعد آمدیم به تبیین:

 

 ؛ تبیین

 : مبنا دو میان در حرکت

 « او» و ما

 ؛ ما

 پرنیاز غیرتاکتیکیِ غیرمناسبتیِ مستمرِ آورِیرو

 ؛ وا

 پرداشته کارِکمک نشانِیرو
 

بعد ازجنگ احد در  زدگانشوکو  خوردگانشکستتبیین متدی است که خدا عرضه کرد به 
ید  خود را مبنا فرض کن هابحرانکه یکی دو جلسه روی آن ایستادیم، این بود که در  یاهیآشصت 

 توانندیم ،بنای بسیطنیستید و من را هم مبنا فرض کنید. مبنای کوچک با م «وخاشاکخس»
 ،کر کنیددر آن گام برداشتن ف ،حدفاصلی را بین خودشان تعیین کنند. بین این دو مبنا گام بردارید

ا در آنج رمن هم با صحبت شما برخورد فعال خواهم کرد. لذا انسان دیگ ،روی صحبت باز کنید
 کندیمنهستی گیر  یارهویدو سرش به  خوردینم، گیج خوردینمپاندول تشویش و حیرانی چرخ 

گ و مبنای بزر )که خودمان هستیم(، بین مبنای کوچک یرابطهبلکه در این  ،شودینمو زخمی 
 این نوع تبیین ما بود.  .جدید نائل آییم یبه کیفیت میتوانیم (هست «او»که )
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 مانیهاگنس «او»باید با  ،اگر بخواهیم به این مدار تبیین وارد شویمقباًل مفصل بحث شد که 
یا نه  تاکتیکی است «او»ا به وابکنیم و با خودمان هم تعیین تکلیف کنیم. آیا روی آوردن م را

هست یا  رکاکمکو  نشانیرو «او»آیا  ؟غیرتاکتیکی و از سر نیاز است ،، غیرمناسبتیمستمر
 رمناسبتی  یغ مستمر   آور  یروعیین تکلیف را سعی کردیم در حد خودمان تیک بزنیم. ما تاین  نه؟

 ،ادهم روی نشان خواهد د «او» ،اگر این چنین باشیم  باشیم میتوانیمپرنیاز  غیرتاکتیکی  
 است.  خواهد بود و بسیار لبریز و پرداشته کارکمک

 

 ؛ ما تبیین

 هامتن

 کلیدها

 روش  و  «ما»

 پروژه

 زیرداشته با شراکت
 

رورق هستی، متن تاریخ، خودمان هم متن بزرگ و پماست:  پیش رویدر این تبیین چهار متن 
ا و کاراتر ب تریجدبرای برخورد  «او»کتاب آخر. کلیدهایی را هم متن که متنی کوچکیم و 

م روشمند شویما خودمان آمدیم که اگر  سراغبعد  .. کلیدها را بررسی کردیمبه ما داد چهار متن
بار روشمند بودن ما و رویکرد ما به به اعت «او» ،را در حد توان خودمان تعریف کنیم یاپروژهو 

 ییهاداشتهبا  ،کت کندابا ما شر «او»ما برخورد مشارکتی خواهد کرد و اگر  یپروژهخودش، با 
 ترقیعمالیه  دو ییکمشترکًا از ما در این پروژه وارد خواهد شد. تبیین را  ترزیسرر و تریفیکبس 

دیم به این رسی سهم خودشان ]چنین کردند[ وکه کار کردند هم به  یکنندگانمشارکت، کردیم
 ؟ کندیمدر کجای هستی جلوه و تجلی پیدا  «او»کارکردهای  و چیست «او» یهاداشتهکه 

 

 ؛ تبیین

 « او» کارکردهای و هاداشته

  مهندسی ـ طراحی

  جدید خلق ـ خلق

  استراتژیک دید

 یبندمرحله
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اهل خلق  «او» کهنیامتمرکز شدیم و  «وا»مهندسی ـ ابتدا چند جلسه روی ویژگی طراحی 
  به خلق اول بسنده نکرده و خلق را ادامه داده ،است، خالق است، بدیع است، خالق است

ده جلسه  ،بررسی کردیم هاداشته یهیبقاز  ترمفصلدید استراتژیک را  ـ دید استراتژیک دارد
 بعد نهایتاً  .درنگ کردیم ا موسیمشترک ب یپروژهدر  «او» روی مشارکتو  ـ روی آن ایستادیم

اهل ]مالحظه کردیم که[  ،استرتژیک دارد یهایطراحدید و  «او»از اینکه دریافتیم که 
 یرحلهمبه این مفهوم که یک مرحله باید به قوام کیفی خود نائل بیاید تا  ،هم هست یبندمرحله

 د. قبل، آغاز شود تا پروژه به سرانجام برس یمرحلهی و دستاوردها هاداشتهبعد بتواند مبتنی بر 
امروز بحث خدای تاریخی و تجهیزگر را داریم. تبیین خود را در حد فهم متوسط ادامه 

ید صاحب دنگاه کنیم،  «او»اگر از یک وجه دیگر به پنجم، خدایی است که  یداشته  میدهیم
 ،فیقممن ر» ـ اول داشتیم یجلسهه از تاریخی و تحلیل تاریخی است. این شعار ریتمیکی ک

ر د ،گذشته ترجمان خاص خودش را داشت یداشته چهاردر  ،«نزد من آ ،باب بگشا ،میگشاره
 : خود را خواهد داشت یژهیوگردان است، بر «دید تاریخی و تحلیل تاریخی»این داشته هم که 

 

  ما؛ تبیین

  تاریخی تحلیل ـ تاریخی دید صاحب خدای

  آ من بگشا، نزد ، بابمیگشارهقم، یرف من

  دارم اشراف ؛من

  کنمیم مجهزت

  بخشمیم منظرت

 دهمیم دیدگاهت
 

ن م که کندیمست که خدا به ما عنوان این ا ،ترجمان یا برگردان در این مجرایی که وارد شدیم
ه این پروسه ببه اعتبار اشرافم بر تاریخ اگر  ،صاحب دید تاریخی هستم ،به تاریخ، اشراف دارم

ـ هم . پیش از این کنمیمو صاحب دیدگاهت  بخشمیممنظرت  ،کنمیم تمجهز ،وارد شوی
«[ باب بگشا]» هابحث[ و هم در این 1«هشت فراز، هزار نیاز»در بحث تاریخ ]سلسله مباحث 

 اریخت هاانسانتاریخ کار انسان است،  ]گرچه که[  شد که خدا بر تاریخ اشراف دارد ـ تصریح
 . شودیموارد  هاانسان وسازساختبه  شیهاسنتبا  «او»و  سازندیمرا 

                                                                                                                 
، نشست سوم با عنوان «هشت فراز، هزار نیاز»جلسات  سلسله. شهید صابر در مباحث مقدماتی 1
سخن گفته است که این نشست در نخستین دفتر از مباحث در این خصوص « درک توحیدی از تاریخ»
 در دسترس است.  www.hodasaber.comدر پایگاه اینترنتی « هشت فراز، هزار نیاز»
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ا غاِئب»که  شدیمکه آخرش این گونه تمام  1بود یاهیآ نه   یعنی ما هیچ وقت از سیر تحول «َی َو ما كر
جوهر تحوالت، ، تحوالت، مکانیسم تحوالت، هاروندبر   تاریخ، غائب نبودیم تطور و

 ،رقم زدندخودشان  در سطوح ریز و درشتکه تاریخ را  ییهاانسان یهایمناکا و دستاوردها
ما را  اشیخیتار یهاداشته. با کندیممشرف بودیم. خدا به اعتبار آن اشراف، ما را مجهز 

 ،دهدیمامکان  ،شویم اندازچشمو  بتوانیم صاحب منظر کهنیا. به ما برای کندیمتجهیز 
 ما را صاحب دیدگاه .[بخشدیم]به ما  افقی برای نظر انداختن ارتفاعی برای نظر افکندن،

ما را با سیر  ،کندیمما را صاحب منزلگاه تاریخی ـ گاه به مفهوم قید مکان است  ـ کندیم
 برخورد کنیم.  رتیجد از ارتفاع و تریفیککه بتوانیم با تاریخ  کندیمتجهیزش به منزلی رهنمون 

و تجهیز را در سیری که در آیات  ، منظر بخشیدندگاه کردن، صاحب دییمنزلصاحباین 
با فرعون  هم دریغ نکرد. در دیالوگ فعالی که موسی طی کردیم، خدا از فرعون طه یسوره

چار دایدئولوژیکش  اندازچشم و نسبت به گذشته، وضع موجود یالحظه ، فرعونبرقرار کرد
پر  یجملهرا مطرح کرد که بسیار پرپژواک بود. این  یاجمله جاآنو در شد شک و تردید 

وِن »: گفت د کرد. فرعون خطاب به موسیکُ  طه یسورهپژواک را خدا آورد و در  رر َفما بالر اْلقر
ویل

ر
سیر تاریخ را برای او تشریح کرد، حداقل برای یک لحظه  وقتی موسی [.15:]طه «اْل

نکرد.  یگیرپیرا  اشمسئله نایستاد  اشمسئلهروی  اما مشکلش این بود که  شد دارمسئله
یم یک چه بوده؟ گذشتگان ما، قد و سیر تاریخ پیشینیان حالگفت بگو ببینم  آنجا به موسی

 به جای« ل»]استفاده از حرف[  و «ی»حرف  با حذف «!سل کن» گفتندیمداشتند  یاواژه
 یافتهیتکاملاست که در اصل، همان  «تماشا کن»به معنای  هایرازیشکه در ادبیات  «ر»

 ،را دریاب هاسمیمکانتماشا کن، روندها را ببین، مشاهده کن،  ،است «سیر کن»معکوس 
 ،به سر فصل دیالوگ با فرعون رسید همین است. وقتی که موسی شعار خدا هم .اشراف پیدا کن

اما  ،به فرعون این بود که تو هم سیر کن. فرعون هم به این سرمنزل رسید امشیپتک موسی
 برخورد نکرد.  و فعال خودش خیلی با خودش جدی

 «وا»ی بدانیم، تاریخ حب دید تاریخی و تحلیلرا صا «او»شعار خدا هم این است که اگر ما 
را داشتم که به شما کمک کنم  که در مسیرهای گذشته این توان که همچنان کندیمبه ما عنوان 

احب تان کنم، صتجهیز توانمیم ،اشرافی که بر سیرها دارم زتان کنم، در این مسیر هم باو مجه
 تبار، خدا صاحب دید و تحلیل تاریخی است. کنم. به این اع تانیخیتارمنزلگاه منظرگاه و 

                                                                                                                 
ا غاِئبَی . »1 نه ا كر هِیْ ِبِعَْلٍ َو م نه َعَل صه [ نانآو از روی دانش به آنان گزارش خواهیم داد و ما ]از احوال « : »َفَلَنقر

 (7:)اعراف.« یمادهنبوغایب 
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ها قاَل »[ دیگویم فرعونسؤالدر پاسخ به  ]موسی طه یسوره در ْلمر َد  ِع بل  ضِیلا  ال ِكتاٍب  ف َربل  ِعْن  َر
از حال گذشتگان و سیری که بر  دیگویم موسیبعد از اینکه فرعون به . (12 :)طه «یْنَس ال َو 

 لمـ ع علماین که  کندیمتصریح  ،کندیمسرفصلی را باز  گذشت به من بگو، موسی هاآن
فراموشکار  «او» ، وستا« او»در دست  شیهادواژهیکلکیفیت و ـ  گذشتگان و پیشینیان تحلیل

 چیدرپچیپ یهاداالنگذشتگان را از گذار . کیفیت بردینمن را از یاد نیست و سیر گذشتگا
 صاحب اشراف است و دچار کهنیا. با توجه به شودینمو دچار نسیان  کندینمتاریخ، فراموش 

هم مثل ما  اشیخیتار یحافظهتاریخی هم ندارد و  یحافظهکمبود و  نسیان هم نیست
 توانیمو از یکنواختی و یکپارچگی برخوردار است، پس  شودینمجاهایی پاک و یا پررنگ 

 را خدایی دانست که صاحب دید و تحلیل تاریخی است.  «او»اعتماد کرد و  «او»به 
که صاحب چینشی است که در حد فهم  مینیبیم ،را وسط بگذاریم« او»حال اگر کتاب آخر 

ْح ك»هست  یاهیآ. آن را درک کنیم میتوانیمخودمان 
ر

ْن َحكمٍی تاٌب أ َلْت ِمْن َلدر صل ه فر ر
ِكَمْت آیاتر ر ُث

بر  هم دال« فصلت»که این کتاب به تفصیل آمده.  دهدیمدر این آیه توضیح  .(5:)هود «َخبی
  تاس فصلبهفصلوجه دوم آن است که   مفصل است ت،در حد ضرورتفصیل است، یعنی 

، وجهو شفاف بودن یک ]واجد[ صراحت  ،است. روشن ن است که روشنای و وجه سوم
 «[فصلت»وجه سوم ]معنای  تهم در حد ضرور لیتفصبهو  وجهبودن یک  فصلبهفصل

  میکنیممیانی استفاده  یترجمهاز  ،استفاده کنیم هابرگردانیکی از  ما اگر بخواهیم از است.
درک کند.  تواندیمکس در حد فهم و غور خود است و این را هر  فصلبهفصل ،این کتاب

 ، یکیک جور، مرحوم حنیف حاج یوسف شعار  درک کند تواندیمیک جور  مهندس بازرگان
ا توجه بهر کس  .یک جور ]طباطبایی[یک جور، عالمه  ملیآجور، ما یک جور، آقای جوادی 

ط به ذهن متوس آنچهدرکی داشته باشد. صول این کتاب فاز  تواندیمکتاب  یهایژگیوبه 
 در کتاب آخر به ترتیب نزول است  چینش خدا این منطق را دارد:  هاداده، ترتیب رسدیم

 

 تبیین ما؛ 
 : «او»جایگاه تاریخ در چینش 

 کتاب آخر در  هادادهترتیب 
 هستی 
  رستاخیز ـ فرجام 

  تاریخ 
 انسان 

 



 145      (1) یخیتار لیحلت ،یخیتار دی: دنیی: تبیکمو  ینشست س
 

 

. آخر سر هم از انسان  از تاریخ ،بعد  از رستاخیز و فرجام ،بعد  کندیماول از هستی صحبت 
 یعنی سر فصل سوم به ترتیب ،جایگاه سوم است ،در کتاب آخر «او»جایگاه تاریخ در چینش 

  .نزول
و روز انسان را به روز موعود  ،بخش دوم آیات  است هشناسانیهستبخش اول آیات، آیات 

  [سازدیم]متوجه  ،اندداشتهاستراتژیک که نوع بشر یا اجتماعات بشر  یهافرجاممحاسبه و 
 تواندیمانسان است. این ترتیب را هر کس خود سرفصل چهارم هم   سرفصل سوم تاریخ است

این است که چینش بدین ترتیب  دیآیدرمآنچه از ذهن متوسط ما در کتاب آخر پژوهش کند. 
 تدیگر در حد ضرور یمؤلفهکار داریم و ربط آن را با سه  یشترسومی ب[ یمؤلفه]ما با است. 

 توضیح خواهیم داد. 
ْنباِء ما َقْد َسَبَ  َو َقْد آَتناَك »: دیگویم )ص(خدا خطاب به محمد

َ
صا َعَلیَ  ِمْن أ ْر ا ِذُْكاِمْن َلدر  َكذِلَ  َن  «نه

اخبار گذشتگان دیگر را نیز بر تو خواهیم خواند و بر تو یادآوری مترتب بر تجهیز » (33:)طه
ر این است که انسان ذاک ،جدا از اشراف ،. کارکرد تجهیز به دید تاریخی«تاریخی را عطا کردیم

 از صبح بنشینی بدون توجه به روند تولیددر ادبیات سنتی این است که  «ذاکر» . حالشودیم
مشارکتی در سیر تولید بکنی، سری، همسری،  ،و گذران جامعه، بدون این که کاری داشته باشی

نه این ذکر را  خدا !نداز و ذکر بگواز صبح بنشین تسبیح بی ]داشته باشی[، ازدواجی، اشتغالی
ذکر دینامیک است  ذکری که در  ،تس«او»تصریح کرده و نه قبول دارد. ذکری که مورد نظر 

 و در پروژه معنا خواهد یافت.  کندیمپروسه مفهوم پیدا 
قرآن است، به پیغمبر  تاریخ یفلسفهتاریخی و  یهاسورهکه از  1هود یسورهدر یکی از آیات 

 میکنیمرا خوانش  هاگزارشو  هاتیرواو  هاقصهتجهیزات که ما بر تو  یهمهآخر  سر دیگویم
صا َعَلیَ  ) ْر  است. یعنی «ذکر»سر  شوی، آخرب، جدا از این که تو صاحب دیدگاه تاریخی (َن

ر از این اگر غی  ، مصرف کنیاتپروسهتجهیز به دیدگاه تاریخی را بتوانی در پروژه و  یعصاره
وضیح ه دوره را تشد که محفوظاتی دارد، دوره ب یبه یک استاد کالسیک تاریخ بدل خواه ،باشد

کالسیک. ولی پیغمبر نه  یبندجمع دوره و نهایتاً محور  یهارامونیپ، محورهای دوره، دهدیم
 !کالسیک نائل بیاید. خود خدا هم کالسیک نیست یبندجمعبه  خواهدیمکالسیک است و نه 

و از نوع  مینیبیم مانرامونیپاگر خدا کالسیک بود، از نوع روشنفکران انبوه کالسیکی که ما 

                                                                                                                 
ؤاَدَك َو جاَءَك : »شودیمتصریح  هود یسوره 190 ییهآ. در 1 تر ِبِ  فر بل َ ِل ما ُنر سر ْنباِء الرا

َ
صا َعَلیَ  ِمْن أ ْر َلًّ َن َو كر

ْؤِمنَی  ِذُْكیهِذِه اْلقَ ا َو َمْوِعَظٌة َو  ف پیامبران ]خود[ را که بر تو حکایت  هایسرگذشتو هر یك از « »ِِّلْمر
مؤمنان  رای، و در اینها حقیقت برای تو آمده، و بیمگردانمی، چیزی است که دلت را بدان استوار یمکنمی

ری است  «.اندرز و تذک 
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و با ضرب و زور و هر امکانی  دادیمتشکیل  یاهیاول یهیسرماحاکمیت کالسیک، یک 
 یهیسرماکه خدا به  جاآناولیه را حفظ کند. اما از  یهیسرماوضع موجود و آن  خواستیم

ر و کادرهای خدا د دارامیپدر گردش است، مردان و زنان  یهیسرمابسنده نکرد و اهل  اشهیاول
 مختلف، برخوردشان با تاریخ، دینامیک خواهد بود.  اعصار

ه ما ک ییهاتیروا واریطوطاین آیه به پیغمبر دارد این است که حافظ  درخدا هم که  یاهیتوص
 میکنیمو جوهر تحوالت مجهز  هاسمیمکان، هاتیفیکنباش. ما تو را به  ،میکنیمبر تو خوانش 

که من  یاوژهپرتاریخی پیشینیانت باشی و در سیر خودت و در  یهاهافتیباید ذاکر  نهایتاً و تو 
 به کار بیاندازی.  را[ هاآن] بتوانی ،با تو تعریف کردم و تو با من تعریف کردی

چهار  []بدین ترتیب است که« او»را استفاده کنیم، منطق چینش  یبندفصل، «تفصل  »اگر از 
 نیعتًا دارای یک هارموینیست و طب یخودخودبهکه این چینش  ندیچیمخر عنصر را در کتاب آ

اول  یرده. در منطق چینش او، دیآیماز این چینش بیرون موسیقی متن واحدی  است و یک
 چهارم، انسان: یردهوم، تاریخ و س یردهدوم، فرجام،  یردههستی بود. 

 

 «او»منطق چینش 
 اول: 

  هستی 
 آنچه هست  آغاز از وجود و

 خلق، سرشت، طبع 
 جوهر، دینامیزم، حیات 

 انسانِ جزئی از هستی و وجود
 

این است که از وجود و ؟ علت کندیمرا مطرح  شناسانهیهستچرا در صدر و اول کار، دیدگاه 
 و نهایتاً  رودیمحیات  جوهر، دینامیسم و ، طبع،سرشت . سراغ خلق،کندیمهست، آغاز آنچه 

 . زندیمپیوند  و حیات زئی از هستی و وجود است با این خلق و جوهرانسان را که ج
است که از آفرینش و فراهم آمدن ذرات  امیسهمان جزء  دیآیمابتدای کار که این کتاب 

ه . آنچآوردیمبه میان  وگوگفتپس از خلق اول  ینونوبه یهاخلقیادین برای خلق اول و بن
 رداربیشوخاین است که هستی عظیم است، هستی  ابدییدرم امیسانسان در قدم اول از جزء 

از موجوداتی که در کادر هستی  کدامچیههستی اهل شوخی است و نه  ینندهیآفرنه  نیست،
خاص خود را  یهالطافتضمن اینکه با هستی شوخی کنند. هستی  توانندیم ،اندشدهوارد 

 نیست. از سر تصادف و یخودودبهخهدف و سمت و شعوری دارد و  ،جدی استبس دارد، 
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وجود برتری موجود  کهنیا و شودیمبه این نائل  . انسان مقدمتاً است به وجود نیامده صدفه
 ،. وجود، واقعی است و قابل اثبات هم نیستمیاخوردههست و ما هم با آن وجود برتر پیوند 

 میبریمو با آن وجود به خلق پی  میخوریمبا آن پیوند  ، با آن درتنیده هستیم،میکنیمآن را درک 
  .میکنیمخالقیت خدا راه پیدا  توان شگرفو به 

، زانیررقعنیست و خودش جستان و خیزان و  ریپذفتیشو  ریپذلیتعطکارگاهی راه انداخته که 
. این خلق به سرشت و طبیعت ما پیوند دهدیماین خلق را ادامه  یزدگخوابیبو  یخستگیب

از جوهری برخورداریم  ،میکنیمهم هستی و هم ما که درون این هستی تکاپو  است. خورده
نه  خون   و کپک بزند نیست که بعد از مدتی خشک شود شدهدلمهکه این جوهر مثل خون 

آن  یهیماجانو  میاالیسدینامیسم خود را دارد و سیال است. کمااینکه ما هم  ،است یاجهنده
  انسانی که جزئی از هستی است ردیگیم، انسان در وسط قرار مایسحیات است. نهایت جزء 

 است. لوح اول در کتاب آخر به هستی اختصاص پیدا کردهو جزئی از وجود کل است. 
 

 «او»منطق چینش 
 دوم: 

 رستاخیز ـ فرجام  
 یدارسمت، یدارهدف

 بازتاب اندیشه، اثر عمل
 قانون ـ قاعده 
 حساب ـ کتاب 

 آغاز ـ پایان 
 اثرگذار یکنندهعملنسان ِ اندیشمندِ ا

 

گاه نیستیم رسدیمهستی در جایی به منزلگاه کیفی دوم    «او»اما  ،که ما از چند و چون آن آ
با سرشت ما نیست.  تناسبیببا سرشت هستی و  تناسبیبهم  «او» یوعده و وعده داده

، مانلیتحصبرای  قائلیم ـطول حیات خودمان فرجام  یهاپروژه یهمهما برای  کههمچنان
 ،از هستی هستیم ـ ما که یک مدل کوچک هانفرت، مهرها و هاعشق، مانازدواجاشتغال مان، 

وجودات م یهمههمچنان که   طبیعتًا فرجامی برایش قائل هستیم ،میزنیم استارتیوقتی که 
ور ر بگیریم تا دایناساز مورچه و زنبو ـ هستند یاندوزتوشهو  فعال در این هستی اهل اندوختن

 !را نمایندگی کنند هاآنامروز  کنندیمکه از هستی غائب شدند و بعضی سعی  ییهاماموتو 
 خود قائل هستند.  یهاپروژهسرانجامی برای به هر حال  ـ
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به ما  خواهدیماین را در لوح دوم   سنت هستی است ،و رستاخیز پایانی یدارفرجامپس 
و  یدارهدفاما فرجامی هم دارد که ناشی از  ،است دارجانو  دارونخهستی سیال و  .بگوید
، ماندیماثر عمل ما به جا  ،ما صاحب بازتاب است یهمه یهاشهیاندآن است.  یدارسمت

اگر  .وجود دارد یاقاعده، قانون و هازدنو استراتژی رقم  هایطراح، هاپروژه، هاپروسهدر این 
 مینیبیم کهنیا کماـ تاریخ بزنیم  یقوانین را بر هم بزنیم و زیر قاب پلوما هم بخواهیم قواعد و 

عناصر و اجتماعاتی  دمبهدمکه  دهدینماین اجازه را  «او»اما  ـ زنندیم، دمبهدمدر کشورمان 
و  اندادهدشده و آب روغنش  یزیرزعفرانزیر قاب پلویی بزنند که با مشقت بشر، دم کشیده، 

ون، قاعده، قان دیگویم «او»تاریخ بتوانند از آن استفاده کنند.  یهمهس پلویی که آمده در دی
 .حساب و کتاب و آغاز و پایانی وجود دارد

 .گذاراثر یکنندهعمل  انسان اندیشمند  دیآیمآخر این فرجام، پای انسان، به میان مجددًا و نهایتا 
عمل او که اهل عمل است،  .کندیمپیدا  بازتاب اششهیاندانسانی که صاحب اندیشه است و 

از پژواک و اثربخشی برخوردار است  اششهیاندانسان صاحب اندیشه که  و نهایتاً  .اثرگذار است
 اثربخشی برخوردار است، سرآخر باید مورد محاسبه قرار بگیرد. مدار و عملی که باز از 

ی که «تفصل  »این  در« او» رگانهدر چینش چها ،میکنیمکه نگاه  هالوحبه هر کدام از این 
چند بار این نکته مطرح شد و باز اینجا . شودیمبا انسان، تمام  یبندجمع، دیگویمخودش 

این بود  زد تاریخی کارل مارکس یدورهپنج  یبندبخشبه  نژادفیحننقدی که : میکنیممطرح 
 جوانی یهمه، با نژادفیحنتاریخ، عنصر اصلی و پایدار، ابزار است.  یدورهپنج  که در آن

 یخوانهمتاریخ، انسان است. این با مشی خدا ادوار  یهمهخود، تبصره زد که عنصر پایدار 
ـ اسالید هستی، فرجام،  دهدیماین اسالیدهایی که در کتاب آخر به ما نشان  یهمهدارد. آخر 

 غایی و نهایی یبندجمعبا انسان است. هستی را در  یبندجمع ید خود انسان ـتاریخ و اسال
  تاریخ و خود انسان را هم نگاه خواهیم کرد.  ، فرجام را هم همین طوردهدیمبا انسان پیوند 

 

 «او»منطق چینش 
 سوم: 

 تاریخ 
 جریانِ سیالِ 

  دارِجان
  دارِخون
 دارروح

 سازخیتارانسانِ 
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ه تاریخ ب فصل سوم در این منطق چینش، استنباط کنیم میتوانیم« کتاب»که از  طورنیاسوم  
کارگاهی برای خودمان در جاهایی  میتوانیمما هم   ست«او»اختصاص دارد. هستی کار 

نیست و  خشکناخنهم بخیل، کنس و  «او»  فعال شویم «او»بزرگ در کارگاه بزنیم، 
. جای است تی برای خودش باشد. جاهای بازی به ما دادهتاریخ و هس یهمهکه  خواهدینم

 هم در ایران داریم.  یترکوچکایران است. جاهای  ،بزرگ بازی ما
. فصل سوم را بعد از هستی و معاد به این جایگاه هاستانسان زیوخجستتاریخ، محل بازی و 

 محل بازی انسان هک تاریخ]یعنی همان[  است. این جایگاه ـ اختصاص داده هاانسانبازی 
 نیجریا  سیال است «او»از نظر ـ  بخشدیمرا امتداد  نشیچنقطهو  زندیمانسان ورقش  است،
روح و   جاندار است  کندیمض پیروی ر  حرکت جوهر و ع   یقاعدهسیال که از همان  است

اریخ ت ، ]خداوند[سر   یعنی آخرخداست یبندجمع مجدداً هم  سازخیتارو انسان   خون دارد
ـ فرج»و « هستی]»ین انسانی که در دو اسالید پیشـ  زندیمپیوند به انسان را  هم  «[امرستاخیر 

 . ه بودبا او صورت گرفت دهیاین پیوند
َن »هست:  یاهیآ ُبر ْوَلئَ  اْمرَقره

ر
وَن * أ ْر اِب وَن السه ْر اِب و  دهدیم  خداوند جایگاه (50-55واقعه: )« السه

 .که به نوعی اهل گذشته هستند، قائل است ییهاانسانی برای وزانت و مرجعیت نسب
ه ک یاهیبقخود، از  یپروسههم در گذشته استارتر بودند و هم در پروژه و یعنی « سابقون»

. این اندهگرفتسبقتی ، استارت زدن نداشتند یا استارت را زدند و پروژه را رها کردند یزهیانگ
وَن » ْر اِب وَن السه ْر اِب َن ، السه ُبر َ  اْمرَقره ْوَلئ

ر
ند زدن تاریخ خدا در پیو یبندجمعبا مفهوم است که  به این «أ

و هم در استارت خودشان  انداستارتکه هم اهل  ییهاانسانیعنی   شودیم وندیپهم با انسان
ْوَلئَ  اْمر »  رندیگیماز دیگران سبقت  هاچیپ و در سر   اندماراتناهل . رندیگیمسبقت 

ر
َن َق أ ُبر  .«ره

 اندکینزد فرجام و هم به خودشانهم به هم به هستی،  ،هم به خداکسانی هستند که  هاآن یعنی
 سیر تاریخ، قرابت و نزدیکی ویژه دارند. به  هم و

خودمان باشند چه نباشند.  عصرهم. چه از نژاد و میکنیماحساس قرابت  هاانسانما با این  نوعاً 
عمو »در جهان نیز به او  ،گفتندیم« نیمیهوشعمو »، 1نیمیهوشبه  هایتنامیو یهمه
 . شدیماطالق « نیمیهوش

                                                                                                                 
1 .Ho Chi Minh :جمهورییسر( و 1115-1155رهبر انقالبی ویتنام و نخست وزیر ) مینیشهو 
 یخواهاستقالل( جمهوری دموکراتیک ویتنام )ویتنام شمالی( بود. وی رهبر جنبش 1115ـ  1131)

در جنگ آمریکا علیه  هایتنامیومیالدی در مقابل استعمار فرانسه و آمریکا و رهبر  1111ویتنام از سال 
عنوان یک رهبر  از قدرت کناره گرفت، اما به 1155ویتنام بود. به سبب مشکالت جسمی در سال 

 بود. هایتنامیو(، مورد احترام 1131انقالبی، تا پایان حیات )
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 و ندینشینمو هر انسانی که در جای خود  ، مصدقنژادفیحن، ماندال، نیمیهوشقرابت ما با 
َن »از نوع  ،دیمایپیمر را قصد تغییر دارد و مدار تغیی ُبر ئَ  اْمرَقره ْوَل

ر
این  در «او»است که  ای«أ

 هم به  اندبشارتاهل  ،خدا یبندجمعهستند که در  ییهاانسان. کندیمتصریح  یبندجمع
 خودشان، هم به پیرامونشان و هم به کل تاریخ. 

 

 «او»منطق چینش 
 چهارم: 

 انسان 
 هستندهِ 

 فعالِ 
  مدار تغییرِ

 اهل ساخت و ساز ِ
 ردپادار

 

است، بعد از هستی و فرجام و  «کتاب»آخرین اسالید که منطق چینش خدا در چهارمین و 
هستنده  ،. انسانمیبریمتاریخ، انسان است که موضوع اول جهانی است که ما در آن به سر 

 است. است و ردپادار  وسازساختاهل  ،اهل پیمودن مدار تغییر است ،فعال است ،است
ءاَّللان) 1هود یسورهدر  وره، از س یبردارافتهیدر جلسات بعد، دوستان هم در جستجوگری و  شا

َلًّ  َو » هست: یاهیآمشارکت خواهند کرد(  صا  كر ْر َ   َن ْنباِء  ِمْن  َعَلی
َ

ِل  أ سر تر  ما الرا َبل ؤاَدك ِبِ   ُنر  «فر
، هایدهگزارشاین  یهمه دیگویم  کندیمدیگری عنوان  یهیزاواز  به پیغمبر .(520:)هود
است  این]برای[ تاریخی، از گذشتگان و صاحبان خبر پیش از تو  یهایخوانتیروااین  یهمه

ا او بتواند ب ،بردیمکه تو را جلو  یاتپندهقلب و موجود  ،درونی نائل شوی یهامقومکه تو به 
محتوا در  مهندسیاگر بخواهیم کل کتاب را برای فهم رای استحکام شود. تثبیت پیدا کند و دا

ت. اس از آن قابل استخراج چهار اسالید اصلی و چهار لوح کیفی تحلیل کنیم،« او»چینش 
 «او»ی که از نظر ـ انسان لوح دوم فرجام، لوح سوم تاریخ، لوح چهارم انسان ،لوح اول هستی

 هست:  و ممزوج وعی شریک و درتنیدهادوار گذشته هم به ن یهمهدر 
 

                                                                                                                 
که در جلسه  اییهآمشابه مضمون  ییهآیاد کرده است.  اعراف یسوره. در سخنرانی، شهید صابر از 1

ری ِتْلَ  »به این شرح است:  اعراف یسوره، در شودیمقرائت  سر  اْلقر ْ رر ْنباِِئا َو َلَقْد جاَءهْْتر
َ

یَ  ِمْن أ صا َعَل ْر ْم َن هر لر
ر  عر اَّلله ْبلر َكذلَِ  یْطَب ا ِمْن َق ُبر َكذه وا ِِبا  ا لِیْؤِمنر ا َكَنر ْلكاِفریَن  لَْع ِباْلَبیناِت َفم وِب ا لر  ییهآ(. اما 101:عراف)ا« قر

 است. هود یسورهمتعلق به  شدهقرائت
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 « او»مهندسی محتوا در چینش 
 ، درک هستی، ضرورت هستندگی فعال  اول: 

  .فهم دینامیسم خود و جهان  
  ،درک اثربخشی و آزمون اثربخشنده  دوم:

  .ینگرفرجامتجهیز به دیدگاه استراتژیک و   
  ،درک دینامیسم تاریخ  سوم:

 .خی ـ دیدگاه تاریخیتجهیز به حافظه تاری  
  ،یت تغییر«عامل»درک   چهارم: 

 .پروژه یبرندگشیپفهم   
 

بگوید که ضرورت درک هستی وجود دارد و متعاقب  خواهدیماین را  در نهایت اسالید اول
  هستی هست، هستی واقعی است و نیاز به اثبات ندارد  درک هستی، ضرورت هستندگی فعال

ضرورت دارد که در این هستی مطابق جان هستی که  ،ه هستیمتا وقتی کو  ما هم هستیم،
 فعالیتی از خود نشان داده و دینامیسم خود و جهان را درک کنیم. بتوانیم هستندگی است، 

، مانشهیاندیعنی درک کنیم که   درک اثربخشی و آزمون اثربخشنده است ،لوح بعدی
کوچک و بزرگ اثربخشی  یهاحوزه، انمعمل، طراحی و مانیالتیتشک، کار مانیریگمیتصم

در لوح دوم، تجهیز ما به دیدگاه استراتژیک  ونی است برای صاحب اثر. وجه دیگردارد و آزم
ـ در مدار منزل و محل و  مانیفرده هم در مدار فردی خود و هم بیرون از مدار کاست. این

یدگاه در آن د  آییمیک نائل بتوانیم به دیدگاه استراتژ بزرگ ـ یجامعهتا .. .محل تحصیل و
رد ام ُخ هم فرج .شویم و به فرجام جهان هم فکر کنیم ینگرفرجاماستراتژیک بتوانیم صاحب 

 کالن جهان.  خودمان و هم فرجام غایی و یهاپروسهو  هاپروژهدر 
، اشندب توانندیمهم قبل و بعد از ما  و دیگران  هستیم به مخاطبش که ما  خواهدیماسالید سوم 

ر خونی در آن منتش ،نیست روحیبخشک و منجمد و  ،. تاریخرا بگوید درک دینامیسم تاریخ
  ]همچنین ستیجاردر آن  در تاریخ بخشهیفد یهاانسانخون هم خون هستی و هم   است

]را  تاریخی و دیدگاه تاریخی یحافظه بهدرک دینامیسم تاریخ از سیالیتش، تجهیز  [خواهدیم
 یهحافظهم صاحب »که  کندیمآخرش عنوان  خبرصاحبهمانطور که به پیامبر یا  یادآور شود[.

به دیدگاه تاریخی مجهز ، یشویمتاریخی  یحافظهبعد از اینکه صاحب تاریخی شو و هم 
 خواهد بود.  ،، این توصیه هم متوجه ما و هر کسی که کتاب آخر را با هر تحلیلی بخواند1«شو

                                                                                                                 
 در همین نشست قرائت، و پیرامون آن سخن گفته شد. تریشپاست که  طه یسوره 11 ییهآ. اشاره به 1
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ما درک کنیم که عامل تغییر  است: بوده اکنونما از اول تا  یهاثبح یهمهچهارم هم جان 
در  .نیستیم هستی و کائنات یهمه ]هرچند عامل تغییر[  هستیم مانرامونیپتاریخ و جهان 

همین جهانی که زمین ماست، درک کنیم که عاملیت تغییر جهان، پیرامون و خودمان، مائیم. 
جای کوتاه آمدن، تخفیف و  میکنیماین حق هم استفاده  دیگران هم هستند  ما هم هستیم. از

چه عامل تغییر جهان، چه   این را درک کنیم که عامل تغییر ما هستیم .و بخشش هم نیست
 میتوانیمنهایتًا فهم کنیم که ما  .مانرامونیپعامل تغییر تاریخ و چه عامل تغییر فرد خودمان و 

هم در این  «او» ،که اگر لوازمش فراهم شود ،شیمپروژه با یبرندهشیپو  کنندهفیتعر
 خواهد کرد. پیشه با ما برخورد فعال  یبرندگشیپ

تاریخی و صاحب صاحب دید خدای ]سرفصل[ در  مانجمع آتی یهابحثبرای اکنون 
اب در کت« او» یهایمحتواپردازوزن تاریخ در  :زمینه فراهم کنیم ،تاریخی یحافظهتحلیل و 

 آخر: 
 

 ؛«او» یهایمحتواپردازتاریخ در وزن 
 عنوان تاریخی اجتماعات تاریخی تاریخی یهاچهره رخدادهای تاریخی

 قصص عمرانآل یونس روم
 عصر کهف هود فتح

  طه یوسف 
  یاسین ابراهیم 
  قریش مریم 
   لقمان 

   سباء 

   محمد 

   حنو 
 

 هم در روایت ،تاریخی یهایبندعنوانهم در  ـ این کتاب آخر را اگر از مناظر مختلف ببینیم
صاحب وزن تاریخی  ـ تاریخی و هم رخدادهای تاریخی یهاچهرههم  ،اجتماعات تاریخی

 .تمحتوایی صاحب وزن جدی اس یهاپردازشدر  ،تاریخ در کتاب آخرگفت  توانیم .است
ه ب «والعصر»و یکی هم است  «قصص»یکی  دارند جدی عنوان محتوایی تاریخی  سورهدو 

کاردئونی است.  «زمان فشرده»مفهوم   که دال بر این است که تاریخ و دوران، آ
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م چه فرجا ـ فرجام ما  و زمانی منقبض است و ما فریب انبساط آن را نخوریم ،زمانی منبسط
و  «قصص» یهاسورهدرون انقباض رقم خواهد خورد.  ـ ما یپروژهچه پروسه و  ،فردمان

 ، عناوین تاریخی دارند. «عصر»
« یس» صورتبه)که « نیاسیآل»، آمده(« طه» صورتبه)که « طهآل»، «کهف»، «عمرانآل»

هستند که به اجتماعات تاریخی و صاحب نقش تاریخی  ییهاسوره «قریش»و  آمده(
 .اندکردهاختصاص پیدا 

را خدا  هاسورهاسم درست است است.  شاناسماما برخی افراد هم هستند که سوره به 
 داشته شو تیتراژ کتاب آخر نق یبندعنوانانسان هم در جمع کردن،  نگذاشته، انسان گذاشته ـ

 ،«یونس» به ترتیب: هاسوره  عناوین هستند هاانساناز نظر خدا این  هاسورهاما محور این  ـ
)که در ادبیات ما معروف به  «سباء»، «لقمان»، «مریم»، «ابراهیم»، «یوسف»، «هود»
 . «نوح»و  «محمد»، 1است(« سباء یملکه»

 «ومر» یسوره است. و پردازش محتوا استفاده شده یبندعنواناز رخدادهای تاریخی هم در 
که  «فتح» یسورهو  شده ینیبشیپدر قرآن[ که ] که عطف به جنگ تاریخی ایران و روم است

هم در صورت و هم در کتاب آخر ]تاریخ[ در لذا اگر نگاه کنیم  .معطوف به فتح مکه است
 یهاپردازشو هم در  یبندعنوانهم در   وزن مخصوص برخوردار استیک محتوا از 

 وا: آنچه گفتیم بیشتر در فرم بود  اما در محت. محتوایی
 

 ؛ «او» یهایمحتواپردازوزن تاریخ در 
 تاریخی:  دارحکمتـ  دارفلسفه یهالوح

 اعراف
 هود
 طه

 انبیاء
 مؤمنون
 شعراء

                                                                                                                 
نام قومی بود که سلیمان به دیارشان لشکر کشید و در اثر نافرمانی از « سباء». شایان توجه است که 1

شان شکست و  خانه ویران شدند. قوم سباء دارای حکومت بودند و زنی بر آنها دستور پیامبران سد 
  گرچه اندیدهنام« بلقیس»یا « سباء یملکه»( که او را 908، ص.8)قاموس قرآن، ج کردیمسلطنت 

 یسورهبه همین نام، در  یاسورهنیز در قرآن نیامده است. داستان قوم سباء، عالوه بر « بلقیس»نام 
 با تفصیل بیشتری آمده است. « نمل»
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ص و  یسورهدر محتوا شش  ، «اعراف» به ترتیب: هاآن که عناوین تاریخی داریمناب ُخل 
 ـ به ویژه چهار عنوان اول ـ . اسامی هماست« شعراء»و  «مؤمنون»، «انبیاء»، «طه»، «هود»

، حدود آینده یجلسهتا . ندیآیم و پرطنین پرپژواک، باردارحامله، که به نظر  هستند یایاسام
ا ـ ر« کتاب»را دوستانی که تمایل به پژوهش دارند و  هاسورهیک ماه فاصله هست  خود این 

مستقل از اینکه چقدر به آن نزدیک باشند یا نباشند، چقدر قبول داشته باشند یا نداشته باشند ـ 
 ند. داشته باش هاسورهبع پژوهش تلقی کنند، فرصتی هست که تورقی روی این بخواهند من

ان تاریخ، روح و ج یفلسفهتاریخ است  سیر تاریخ، سمت تاریخ،  هاسورهاین  یهمهموضوع 
ی از هر منظر .هاپروژه یهابرندهشیپو  هاکنندهفیتعرتاریخ، مکانیسم و جان تحول تاریخ، 

ه ـ بجمع  شاءاَّللانهمه باردار و چندقلو حامله هستند. اینکه  هاسوره ،مکه بخواهیم نگاه کنی
عال ف هاسورهبتواند روی این ـ  اندشده[ که خودشان تشکیل یایمطالعاتخصوص چند گروه ]

تاریخی را مثل درخت توتی که در خرداد  دارحکمتو  دارفلسفه یهالوحد و بتوانیم این نشو
ما  ،زدیریمر چادر شبی بتوت  یهمهو  دهندیم تکانشتکانو از باال  دکوبنیمماه پا بر آن 

 یهایسردرختبدهیم و  یاتکانه هاسورههم در حد قوت دست و پای خودمان بتوانیم به این 
نبع بتوانند م هاسورهاین  شاءاَّللان .شودیمچه چیزی عایدمان  ببینیم نهایتاً  ،آن را جمع کنیم

« خدای صاحب دید و تحلیل تاریخی»آینده که به بحث  یجلسهو پژوهش بشوند در د
 . میدهیماختصاص 

 

 « او»روش شناسی تجهیز تاریخی 
 خبررسانی کیفی 

 زنی رخداد  چیننقطه
 ترسیم سمت 
 فرجام روند 

 آموزش 
 قاعده ـ قانون 

 روش مواجهه با پیشاروی
 

 که خدا همچنان که در کتابش دیآیماین طور بیرون  هاسوره غور و تعمقی در ایناز 
ت فصلبهفصل این  رهم د اشیخیتارتجهیز در منطقی دارد،  اشنشیچ ،چینشی دارد ()فصل 
آن را شناسایی  شودیمصاحب وزن مخصوص تاریخی، روشی مستتر است که  یسورهشش 

 کرد و از آن بهره گرفت. 
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را  هاونچبرخورد فعال کنیم و چند و  هاآن بتوانیم با اَّللشاءان)که  در نگاهی به این شش سوره
ه شکل ]مستقاًل و بآن را  تواندیمبیرون بیاید که هر کسی  تواندیماین روش  بیرون بیاوریم(،

ا هست این است که خدا ابتد یسطح شناسایی ما که سطح متوسط  شناسایی کندخاص خود[ 
ا و انسان ر کندیمشوکی وارد  ،. بعد از آنکندیم «کیفی یهایخبررسان»در این شش سوره، 

، هاسرفصل. آوردیمو جلو  گذاردیم نیچنقطه. آن رخداد را کندیممتوجه یک رخداد تاریخی 
فرجام روندش را توضیح  .رساندیم. روند آن را به فرجام کندیمو سمت آن را ترسیم  هامفصل

 تاً و نهای وسوسمت، ترسیم یزننیچنقطهکیفی،  یرساناطالع. بعد از خبررسانی و دهدیم
خاص آن اتفاق کیفی را پیش روی ما قرار  یهاآموزشمقابل روی ما قراردادن فرجام روند، 

 . دهدیم
 و رندیپذتحولکه نه  گذاردیمو اسم آن را سنت  آوردیمقانون و قاعده بیرون  ،هاآموزشاز آن 

َة » :ریپذفیتخفنه  نه تجدیدپذیرند و نه ِ  سر َّت اَّلله َد  َلْن  َو  َقْبلر  ِمْن  َخَلْت  َقْد  اله ِة  َجعِ نه ِ  لِسر ْبدیَل   اَّلله   (29:فتح«)َت
َد  َفَلْن » ِت  َجعِ نه ِ  لِسر َد  َلْن  َو  َتْبدیَل   اَّلله ِت  َجعِ نه ِ  لِسر تحول و تبدیلی در این قواعد و . (49:)فاطر «َجقْویَل اَّلله

ا قرار ه با تاریخ را پیش روی مهروش مواج ، نیست و نهایتاً دیآیمتاریخ بیرون  ز سیرقانونی که ا
 . دهدیم

 دمنبع پژوهش نیست. شعر و سرو ،که تنها این کتاب آخر میاداشتهپیش از این ما این بحث را 
 کارکمک تواندیمدیداری و شنیداری و...  ،سمعی و بصری یگزارهو هر و کتاب فیلم و رمان  و

ن از ابتدا در سیر تکوی علی .است البالغهنهجکتاب  ،کارهاکمکما قرار بگیرد. یکی از این 
علی  یهادگاهیدخودش قرآن ناطق است،  ندیگویمو  کندیمقرآن بوده، خودش قرآن را جمع 

ه انحصاری نیست. درست است که دیدگا ،خداست. دیدگاه خدا یهادگاهیدخیلی نزدیک به 
را  «وا»اما هر انسانی به نسبتی که جهان، خودش و  ،خداست فقط متعلق بهحد کامل دیدگاه، 

ریح ص، بلکه به مفهوم اشکارانهپنهاننه به مفهوم ـ  پاورچین، پاورچین تواندیم ،جدی بگیرد
  برود وجب جلویک و صالحیتی کسب کند جلو برود  ـ  خودو شفاف و متناسب با صالحیت 

 بوجبهوجبعلی خیلی  ]به پیش برود[. تریجد، و وجبی د]مجددًا[ صالحیتی کسب کن
 در نهج البالغه[:  95 ینامه] به فرزند ارشدش امام حسن اشنامهاز  59. فراز است جلو رفته

 

 « او»کارکرد روش شناسی تجهیز تاریخی 
 ند ارشد: از نامه به فرز 23فراز 
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« 
َ

َن  یأ ِل  ِإِنل  بر َر َمْن ََكَن َقْب مر ْرتر عر مل ْن عر کر
َ

ََلْ أ ْن  ْرتر ِف  َفَقْد َنَظْرتر ِف  یَو إِ ْم َو َفكه ْعَماَِلِ
َ

 أ
ْخَباِرُِهْ َو ِسْرتر ِف 

َ
ِنل  أ

َ
َحِدُِهْ َبْل َكأ

َ
ْدتر َكأ یَل  آَثاِرُِهْ َحَّته عر ْنَتَهی ِإ ا ا ْد  ِِبَ وِرُِهْ َق مر

ر
َع عر  ِمْن أ ْرتر َم مل

ْم ِإیَل آِخِرُِهْ  َِلِ وه
َ

 «أ
ای پسرک من! و اگرچه عمر ]دراز[ نکردم ]به مانند[ عمر آنان که پیش از »

یده و ورزاندیشهنظر افکنده، در اخبارشان  شانعملمن بودند ]اما[ در ]روند[ 
و نیز سیر کردم، گویی ]همانند[ یکی از آنان گردیدم.  هاشانبازماندهدر آثار و 

به سبب آنچه از کارهای آنان به من رسید ]و انتقال یافت[ چنان شد که من با اول تا 
 .«امکردهآخرشان زندگی 

 

به ما منتقل کند این است که  اشیخیتار یهاسورهو  هانشانهاز  خواهدیمکل چیزی که قرآن 
دراز  ،رچه عمگروپسرک من، : »کندیمپیغمبر به پسرش وصیت  عصرهماین فرد پرتکاپوی 

سال بیشتر عمر نکردم(، به مانند عمر آنان که پیش از  29، )صاحب عمر طوالنی نبودم نکردم
ر نظنگاه  یک نه تماشا و   عملشان نظر افکنده ) نظراما در روند  ،دراز نکردم ،عمر ،من بودند

ه ک یاشانهمثل  را امشهیاندیده )یعنی ورزاندیشهکردن( در اخبارشان و تعمق به معنای غور 
، ورز دهندیم در تابه تاب هاخانمل حلوایی که مث  ، ورز کردماندازدیم نان یچانهنانوا به 

من درآمد. روغن و زعفران و خرما  یشهیاندتا روغنش درآید، تا عرقش درآید، عرق  دادم
 ، در(یدهورزاندیشهاخبارشان این است که در  علی یورزشهیاند  ممزوج شد با آرد سرخ شده

گویی همانند  (گفتندیمی که قدمای ما «سیر کن»)همان  سیر کرده شانیهابازماندهآثار و 
شد  چنان ،انتقال یافت گردیدم و نیز به سبب آنچه از کارهای آنان به من رسید و هاآنیکی از 

 . «آخرشان زندگی کردم تاکه من با اول 
اقوام  یهمه، با )ص(گویی محمد کندیمرا مجهز  )ص(ا وقتی محمد، خدمینیبیمدر سیر هم 

 کاری را کند که علی خواهدیم. قرآن در نهایت است بشری قبل از خودش بوده یهافیطو 
 . است ش تصریح کردهارشد نامه به فرزند از 59در فراز 

 

 « او»کارکرد روش شناسی تجهیز تاریخی 
  هادادهدر  یورزشهیاند   نظرافکنی 

 شدن با گذشتگان  فضاهم   هاماندهسیر در به جا 
 سیر درتنیدگی تاریخی   زیست روندی با آنان 

 و 
 مجهز شدن
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، هاداده در یورزشهیاندتجهیز تاریخی خدا در کتاب آخر، تصریح نظرافکنی،  یشناسروشدر 
شدن با گذشتگان، زیست روندی با آنان را  فضاهم، (ینیانآثار پیش) هاجاماندهسیر در به 

 چنانهم، زندیمهم مکرر  را برای محمد از قوم موسی یرساناطالع. آن قدر تحلیل و مینیبیم
. تاس رخوش بوده، گویی محمد با اول تا آخرشان زیست کرده و محشور و سدیگویم که علی
 . رح است[]مط تنیدگی تاریخی انسان با تاریخ و مجهز شدن به دیدگاه تاریخیسیر در و نهایتاً 

د دی :و کاردکردهای او، سرفصل پنجم هاداشتهما هم از همین حق خود در تبیین که ادامه دارد، 
س ، طراح و مهندمیاکرده. یعنی خدایی که تا حاال درک استفاده خواهیم کرد و تحلیل تاریخی

 و تا آخر جهان خواهد بود ـ شودینمهم تنها به اول جهان منحصر « او» دید هندسی ـ است
و صاحب دید و تحلیل  ،است بندمرحلهدر استراتژی خود  ،صاحب دید استراتژیک است

 تاریخی است. 
و  ن دید تاریخیبه تمام کرد جلسات اول و دوم بعد از تعطیالت یک ماهه را بتوانیم شاءاَّللان

گان، درک کنیم و به قول گذشتسوره را بتوانیم خوب  ششاختصاص بدهیم. آن  تحلیل تاریخی
 و به سهم خود در تحلیلش مشارکت کنیم. را بزنیم  اشپنبهو حالجی کنیم خوب 

 به برخورد تجربی با میدهیمبا همان روشی که قباًل داشتیم اختصاص را دوم جلسه  یمهین
خودشان  یتجربهآمدند و از  حدودًا دو ماه قبل خانم قدس .ذشته که مهمان داشتیمگ یجلسه

 آمدند شانجوان ینوههمراه دو  کهنسال خانم قندهاری قبل هم یجلسه، 1گفتند« محک»در 
عد ب یجلسهدوم جلسه را مثل  یمهینگفتند. « مادر و کودک یخانه»خودشان را از  یتجربهو 

خودشان از بحث میهمان را طرح کردند،  یتجربهاز سخنرانی خانم قدس که دوستان آمدند و 
 . میدهیمگذشته که میهمان داشتیم اختصاص  یجلسهبه برخورد تجربی با 

ی با بتوانند برخورد فعال [شدهلیتشکعاتی ]مطالگروه  سه ـ چهار ،بعد از تعطیالت شاءاَّللان
 میتوانیماین یک ماه که تعطیل هست ارائه شده در اینجا بکنند.  یهابحثخود و  یهابحث

 با خانم قندهاری میتوانیم  شودیممعه جو  شنبهپنجمرداد که  52و  51توافق کنیم برای تاریخ 
صبح زود تا جمعه به رودبار  هم  شنبهپنجروزه داشته باشیم از هماهنگ کنیم و یک سفر دو 

 سالهسه که ییهابچهآشنا شویم، با  هاشانبچهرا ببینیم، با  «مادر و کودک یخانه»دستاوردهای 
د، نقرار گرفتند تا االن که بیست و اندی سال دار NGOرودبار تحت سرپرستی این  یزلزلهدر 

چیست و چطور در چتر و بستری  هاآن ، ببینیم که احساساندشده، پدر و مادر اندشدهمزدوج 
 . اندکردهفراهم کرده، رشد  شانیبرا NGOکه این 

                                                                                                                 
 «. باب بگشا». نشست بیست و ششم، مندرج در دفتر دوم 1



 2باب بگشا؛ دفتر سوم: تبیین ما ـ       158
  

 

کنند  یسینواسم« روئین»نزد آقای  توانندیمدوستانی که تمایل دارند به این سفر بیایند، االن 
خسته نباشید، من زیاد و  1برای سفر هماهنگ کنیم. ودشیمکه اعالم  یاشمارهو از طریق 

 کردم. خیلی متشکرم.  تانخستهیکنواخت صحبت کردم و 
 

  

                                                                                                                 
 ، برگزار شد. 1811در اواخر مردادماه  گرفتهصورت یزیربرنامه. این سفر اجتماعی، مطابق 1
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 از نشست قبل کنندگانمشارکت ارزیابی
د از که بع شاءاَّللانزندگی مشترک تشکیل دادند.  ،دو نفر از دوستان جلسه: شهید صابر

یاورند که شرعی بودن ازدواجشان برای ما هم تعطیالت شیرینی ازدواجشان را هم برای ما ب
 یهجلسبعد از . آمدند روند کارشان را توضیح دادند پیش خانم قندهاری یهفته اثبات شود!

تان وسد االن هم تریبون در اختیار. را گفتند شانیهادگاهیددوستان آمدند آمدند،  که خانم قدس
 شاءاَّللانبعد از این که  یهادعوت یدربارهو هم  پیش یجلسه یان را دربارهشنظر هست تا

 . دنبگوی ادامه خواهد داشت،
 

 اول یکنندهمشارکت
را پیدا  انشیاجتماع یازامابهاگر  .تبدیل شوند ضعفنقطهبه یک  توانندیم، مباحث تئوریک

ه در اجتماعی ک یهابحرانتحوالت و از و  دپیش ببرن گرییانتزاعممکن است ما را به ، نکنیم
اَّللانبود که  NA، یک پیشنهاد. ، ممکن است عقب بمانیمجاری و ساری است مانجامعه  شاء

که  گسترده در کشور بود یهاNGO ینترموفقیکی از  NAچون . شودیمدر آینده محقق 
 دهدیمقرار  یرتأثتحترا  اشخانواده، رد معتادف. دهد هاخانوادهدوباره به  حیاتتوانست یک 

ن نویی که فعاال یهاروشما را به پویایی اجتماعی و  تواندیم، به کار برده NAکه  ییهاروشو 
اجتماعی  یاهبحرانمباحثی که با  و کالً  سائل کودکانم یا مثالً . برساند، اجتماعی به کار بردند

ظر به ن، است روروبهی دعدمت یهابحرانجامعه ما با  کهینا باتوجه به هرحالبه. سروکار دارند
.. .مشکالت ناشی از تورم و، اجتماعی، زیر فشارهای سیاسی. من مقداری کمرشکسته است

، وریمپیوند نخ، اجتماعی یهابحرانتا با این  کنمیمبنابراین من فکر ]فرسوده شده است[ و 
که درباره زلزله رودبار و زلزله بم مطرح کردند و  یاتجربهاین چند . اندیمعق، مباحث نظری

 . بسیار مهم باشد تواندیم، معطوف به نتیجه شدممارستی که کردند و 
که به ها NGOولی پرسش همیشگی من این است که فرآیند کارهای اجتماعی را مانند همین 

پیوند هم مسیاسی  به مسائل میتوانیمچگونه ، شوندیمهم  تریاسیس، نظرم در فضای کنونی
، اجتماعی پیوند داشته باشد یهابحرانکه با  NGOبا دوستان که درباره تأسیس یک ؟ بزنیم
طرح یک کنش سیاسی م عنوانبه تواندینمنیکوکاری است و  گفتندیم، میکردیم وگوگفت
 . شود

 

 ؟ یاکردهخودت هم روی این پرسش فکر  هدی صابر ـ
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ین ا اسیرنباید  کنمیماعتقاد ندارم و فکر ، خودم به این موضوعمن  :اول یکنندهمشارکت
 یهابحران. نگاه بکنیم تربلندمدتباید  یم  اعتراض به هر حال حق ماست، ولیفضاها شو
نیاز  هرحالبه. شودیمباز ، این زخم، شوندیم عمیق ییهازمانیک ، مانجامعهموجود در 

ـ که ملموس هستند و به  هایماریب، کودکان کار، عتیاداـ مثل  اجتماعی یهابحرانداریم با 
منافاتی  ،با کنش سیاسی هانیا دانمیممن بعید . پیوند بخوریم، مینیبیم مانجامعهراحتی در 

 یهابکهشنیاز به ، از لحاظ اجتماعی موفق شویم کهنیاما برای  مباور دار من شخصاً داشته باشد
ه گوناین  وقدرت سیاسی  تسخیر اعی هم صرفا به معنایاجتم یهاشبکهاجتماعی داریم. 

ماعی اجت یهابحران بارکه زیر  یاجامعه، به معنایی پویایی جامعه مدنی است  مسائل نیست
مسائل  ترشیبرا اجتماعی[  یهاتیفعال] هانیا من خودم است. له شده و کمرش شکسته

ن به تعبیر عامیانه، سوسولی باشد. ایمسائل اجتماعی، مسائلی نیست که  .نمیبیمراهبردی 
چون در این مسائل تجربه نداریم و برای من  اشییاجرااما سازوکار  .نمیبیمرا متن  هاتیفعال

 نظیر، دارند هابچهمشکالتی که . است سؤالجای دارند،  هابچهبا توجه به مشکالتی که 
من  تگفیم، کردمیمبت با یکی از دوستان صحمثال مشکالت معیشتی یا اشتغال است  

 . سرکار هستند و فرصت پرداختن به این مسائل را ندارند ساعت 8-3روزی 
[ «مادر و کودک یخانه»که ]فعاالن اجتماعی نظیر موسسان  ییهاپروسهاین  بپرسم خواهمیم

 یهابیفرازونشو  اندکردهغاز امکانات آ نیترکمجلسه پیش توضیح دادند، با و ـ  اندکردهطی 
؟ ستش هتحقق آیا برای ما امکانـ  را نجات دهند هابچهآن  اندتوانستهولی  ،اندداشتهبسیاری 

 ؟ تحقق یابد تواندیمچگونه . مشکالتی در این زمینه وجود دارد
 

کار کنی ، خودت هست فکری یدغدغهروی این مسائلی که  یتوانیماالن شما :  صابر هدی
ضرورت  پیوندخوردن با تجارب » مثالً   بده بحث یک عنوان هم به؟ جلسه بعد ارائه بدهی و

 . «و تنگناها هاتیمحدوداجتماعی و 
 

این  از یدادبرونبتوانیم ، امیدوارم با همکاری دوستان. توانمیمبله  :اول یکنندهمشارکت
 . مباحث داشته باشیم

 
 دوم یکنندهمشارکت

، م از این دو عزیز که کاری انجام داده بودند و اینجا آمدند ]خانم قدسمن یک فهمی داشت
من متوجه نشدم خانم «[. ر و کودکدام یخانه»، موسس و خانم قندهاری« محک»موسس 

ه را ب شانیهاگامخانم قدس نخستین ح دادند. را چگونه توضی شانهیاولقندهاری استارت 
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دری و پ ارثمسائل را به ژن خانوادگیشان ربط داد و این که  یسرکی مثالً . خوبی توضیح داد
ی فرزند خودم هم با مشکالت و توضیح دادند که مادریمان این است که به فکر تغییر هستیم

 که موجب تغییراتی در ایشان ندا دیدبعد آن خانم ر. درگیر شد که باعث شد خودم عصیان کنم
 . شد

ولی این را گفتند که از تجربیات . نقطه آغازین را متوجه نشدم، خانم قندهاری یدرباره
 از دولت خواستیم سرپرستی برخی افراد را بر، ی زلزله آمدتوق. دیگر استفاده کردیم یهاگروه

به نظر من  ؟چه بود که به چنین موردی رسیدند شانغدغهدمن متوجه نشدم . عهده بگیریم
 اقعاً و و اندکردهبا آن شروع ، اندداشتهامیدشان بود که در آغاز ، هر دو این دوستان مشترکنقطه

ی چیز. اندنکردهرها ، راه یمهینو کارشان را در  اندکردهرا تحمل  هایسخت، اندگذاشتههم وقت 
 مثالً  .تبدیل به اطمینان شد، مید اولیه ایشان به خدا است که طی راها، که برای من جالب بود

 ،ما خودمان امکانات داریم، پیشنهاد داد که دیگر کافی است هاآن دولت به، وسط کار کهنیا
قطع نکردند ، را که آغاز کرده بودند یاپروژهباز هم  هانیا اما. بس است، دیاآمدهتا این جا که 
 . به همین ترتیبهم  خانم قدس .و ادامه دادند

شویم که موجب شود نتوانیم کار را آغاز  روروبهبسیاری های «چگونه» با، شاید ما اول راه
ه به ک خانم قندهاری ژهیوبه، این دو نفر، که در شروع کارمان نیاز داریم به خدا اطمینان. کنیم

 رممکن است ما فک. در روند کارشان به دست آوردند، دادندیمارجاع همسرشان هم خیلی 
استفاده  [دهیمهندس]از این دید  من خودم خیلی و دارد یاشدهدید  مهندسی ، کنیم این جلسه

 گفتندیم مثالً پیش رفتند.  پلهبهپله هانیا [شدهیمهندساما ]ظاهرًا بر خالف این دید . کنمیم
ه ک[ کردندیم]را نقل این جمله همسرشان نیازی داریم، و بعد این  میدیدیمکه ما در سیر کار 

فردا صبح آن نیاز یا آن پول وارد حسابشان ، و کندیمکه مطمئن باش خدا از ما حمایت  گفتهیم
 . شدیم

و  است مشاهده بوده ترشیبنداشتید و  یابرنامهپرسیده شد که شما  چندبار از خانم قدس
، من ولی برای. شامد و مثل خواب بوده است، ولی فقط یک اطمینان قلبی داشتندیپ زیچهمه

کیدی که بر آن قلب این امید و اطمینان وری طممکن است ما خدا را . بسیار درس بود، داشتند تأ
قابل  صالً باال ببریم که ا قدرآنرا  خدایا  یا لمس کنیم  تصور کنیم که در پیشامدها مدام ببینیم

 کرد. خیلی کمک هاآنیک اطمینانی داشتند که این اطمینان به  هانیا ولی. نیست افتنیدست
 

 هانوهو  هابچهبه همراه  مادربزرگشما روی این هم فکر کردی که پدربزرگ و  :صابر هدی
  ؟بکنند سالهبیستر درازمدت یک کا«[ مادر و کودک یخانه» یمؤسسه]در قالب بتوانند 
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 ]که پس از زلزله هابچهفکر کردیم این دو نفر هم از همین  اول اتفاقاً  :دوم یکنندهمشارکت
رف  [ اندشدهسرپرستی  مؤسسهتوسط  . ندیگویمبه ایشان مادربزرگ ، بودن تربزرگهستند و ص 

آدم  .میانشان بود یایشادو  تیصمیم. نگاهم متفاوت شد، اندخانوادهولی وقتی متوجه شدم 
مش بسیار به تداو ،عشق و محبت داشته باشد ،دهدیموقتی نسبت به آن کاری که دارد انجام 

، شپی یدفعه مثالً . هم چاشنی این قضایا هست یک تدبیر، هانیابا  زمانهمو . کندیمکمک 
اگر  قتی پرسیدیم ماو. گذردیمخیلی خوش ، دوستان را دعوت کردند و گفتند شما هم بیایید

  .توضیحاتی دادند که البته خود من قانع نشدم، ایفا کنیم میتوانیمچه نقش مفیدی ، بیاییم
 

 ؟ قابل تحقق است، مدل خانوادگی یکنیمشما فکر :  صابر هدی
 

ت حرک، انجام داد شودیمحرکتی که  نیترکم، ما یجامعهبه نظرم در : دوم  یکنندهمشارکت
 ترین حرکتمؤثر، اما به نظرم این مدل خانوادگی، فکرها بزرگ است معموالً . ستخانوادگی ا

 . است
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