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 1(2)دید تاریخی، تحلیل تاریخی  :تبیین: نشست سی و دوم
 

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

 و استراتژیک با خدا یگاههمه، مستمر، دالنهصاف یرابطهضرورت 
 

اه مبود به دلیل تعطیالت سنتی مرداد یاماههیک  یوقفهدوستان.  رخدمتیخبهبا سالم و وقت 
درست اولین  . سال قبلان هستیمحضورتبعد از تعطیالت  ]اکنون[هر سال حسینیه که 

 ماه رمضان است یشنبهاالن هم اولین سه  ،ماه رمضان بود که بحث را شروع کردیم یدوشنبه
را ادامه دهیم. در ایران، وقفه همیشه معضل است. در سه چهار ماه  هابحثبتوانیم  شاءاَّللان

ناخواسته مواجه بودیم اما به هر حال معتقدیم که خودخواسته و خود یهاوقفهگذشته هم با 
م گذشته شروع کردی که از سالروندی را بتوانیم  شاءاَّللانپایدار.  هاروندموقت است و  هاوقفه

ا اتفاقات این مفهوم که ببه نه  .فارغ از کمیت جلسه و اتفاقات پیرامونمان  سرانجامی برسانیم به
ه حال بولی از آن طرف هم در ایران تا  در قبالشان هم مسئولیت نداریم یاپیرامون، پیوند نداشته 

در  کندیم ر مسئولیت ایجابطرف دیگ از است. بادها از بین رفتههرچه به وجود آمده در تند
از موضع  را هاانسانشکل بگیرد و  هیچ چیزی دهندینماجازه دورانی که هیچ چیز نیست و 

و به  ندریگیم و اعتراف آورندیم و هر شب پای تلویزیون کنندیم ، خردکنندیم برتر از خدا له
والنه را حفظ کنیم و با آن مسئ ، ما در این شرایط، حداقل بتوانیم محفل خودمانبرندیم قربانگاه

و افطاری  میکنیم افطار بحث را تمام یآستانهدر  روزهخوشو  نمازخوشهمه 9برخورد کنیم.
  تیم.که خدمتشان هس اندکردهو بعد از آن یکی از دوستان جوان، بحثی را آماده  میکنیم با هم باز

  یین ماتب»عنوان بحث  .است و دومسی نشست  .«ره گشایم، باب بگشا، نزد من آ من رفیقم،»
دید »این داشته و کارکردی که روی آن متمرکز هستیم،  است. «و کاردکردهای او هاداشته

، دالنهصاف یبطهراضرورت »تیتر یا سوتیتر است. باب بگشا با زیر« و تحلیل تاریخیتاریخی 
 .«مستمر، همگانی و استرتژیک با خدا

                                                                                                                 
 است.  1811ماه شهریور ومس شنبهسه. تاریخ برگزاری این نشست، 1
ی هادادگاهو از جمله  1811سال  جمهورییاستربعد از انتخابات  . اشاره شهید صابر به حوادث9

 است. نمایشی 
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در م. دار تغییر گام بگذاریهستی، فعاالنه تالش کنیم و در م یک عضو عنوانبه میتوانستینم
ک  یکه به اسبابی احتیاج داشت که آن اسباب  رسیدیم به ضرورت خروج از وضعیت ادامه 

 م. دویشکنبستبنخروج از بحران و ماقبل ما بود که سنت انسان بود برای  یهاانسانمیراث 
 متد ما. بود و سه  «او» یهیتوص عنصر  نیترمهمیا 

 

 متد ما 
 پیشاتبیین 

 تبیین 
 پساتبیین

 

در مدار خودمان را آغاز کرده بود تا ما که  یاپروژهسنت انسان از آدم که  ازما با استعانت 
که  تالشی یاضافهو به  «او» یهاهیتوص یاضافهباشیم، به  آن پروژه یدهندهادامه میتوانیم

تبیین، طح داشت  پیشاطبق بود و سه سخودمان کردیم به متدی دست پیدا کردیم که این متد مُ 
 تبیین و پساتبیین.

 

 : پیشاتبیین
 وداع با یک تلقی 

 : سالم بر یک دیدگاه
  هستنده

 فعال هستی 
 در مدار تغییر 

 اثرگذار
 

 تغییر روشن و به دور از مدار گراآخرتودمان را با یک تلقی سنتی و در پیشاتبیین باید تکلیف خ
. آن سالم بر یک دیدگاه، دیدگاهی بود میکردیم رضو به یک دیدگاه جدید، سالم ع میکردیم

الیت از فع ، در این هستی مجوز ذاتی و ژنتیکهستی هستیم و به تبع آناین  یهستندهکه ما 
ر، در مدار تغیی ،فعالیت در هستی هم داریم. با این مجوز اکنونگذشته داریم، خواهیم داشت و 

 ابتدایکه خدا از  یایذاتر هستیم. حقوق و در سطح و حد خودمان، اثرگذا میکنیم سیر
 .است قبل از ما هم بوده یهاانسانهست و با  خلقت انسان به آدم و زوجش اهدا کرد، با ما
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 تبیین ما؛ 
 خدای صاحب دید تاریخی ـ تحلیل تاریخی 

 ، باب بگشا، نزد من آ میگشارهقم، یرفمن 
  ؛من

 دارم  اشراف
  کنمیممجهزت 
  بخشمیممنظرت 

 دهمیمدیدگاهت 
 

 همیشگی در بحث امروز ما یگزارهرجمان این ت .«من رفیقم، ره گشایم، باب بگشا، نزد من آ»
  مفهومش این است که من بر تاریخ، مشرف هستم شودیم« او» یهاداشتهدیگر از  یاجلوه

 . همدیم و به شما دیدگاه بخشمیم منظر به شما ،کنمیم مجهزتان ،و با اتکاء به این اشراف
، هاجلوهو این انتشارش با ر است منتشعالم  یهمهدر  «او»اگر اعتقاد داشته باشیم که 

د تاریخی و دی «او» یهاجلوهست، یکی از این متعدد ا یهاییداناو  هاییتواناکارکردها، 
، این در این بحث «من رفیقم، ره گشایم، باب بگشا نزد من آ» یازامابهتحلیل تاریخی است. 

 .نمکیم شما را تجهیز تاریخی دارید، من یاپروژه، اگر که کندیم به ما توصیه «او»است که 
یده حول ا اتیخیتارتوجیه  ،یپرورانیم در ذهن یادهیااگر  .من تجهیز تاریخی از ،پروژه از تو

و  هایینمارهاز  ستیاجلوهتاریخی،  تحلیلدید تاریخی و لذا  .است از جانب من
فیکس است. اگر  یست ون معناخوشما  یهاپروسهو  هاپروژهکه مجرد از  «او» یهاینمونره

 ما سرریز کند.  یپروسهرا در پروژه و  شیهاداشته، تواندیم «او»ما استارتی بزنیم 
در کتاب  «او»تبیین خودمان این بود که جایگاه تاریخ در چینش  .به تبیین خودمان برمی گردیم

 آخر، چیست؟
 

 « :او»جایگاه تاریخ در چینش 
 در کتاب آخر  هادادهترتیب 

 ستیه 
  رستاخیز ـ فرجام 
  تاریخ 
 انسان 
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 پیش از ما زحمت کشیدند و یگرانپژوهشدر کتاب آخر، ترتیب انزال آن است   هادادهترتیب 
را  شانیپژوهش، این طور مسائل میگذاریم هاآن یشانهکار ما را ساده کردند و ما پا روی 

اقبل با هستی و آفرینش م است و اسانهشنیهستیاتی است که تدوین کردند که اولین آیات، آ
 زمتمرکروی رستاخیز و فرجام جهان بعدی یا گروه بعدی آیات،  یدسته. کندیم انسان آغاز

 یا اتیآ-گروهچهارم،  یدستهو  کنندیم تاریخ را پهن یسفرهسوم،  یدسته. شوندیم
ست، ریم که خدا مهندس اپذیب اگر ما .پردازندیم هستند که به انسان ییهانشانه-گروه

لق را که خ یاگزارههر  را در مهندسی توانآفرینش هستی و انسان نیست.  تنها در «او»مهندسی 
 : میکنیم کرده یا خلق جدید کرده مشاهده

 

 « او»مهندسی محتوا در چینش    اول :
 فعال  درک هستی، ضرورت هستندگی  
 خود و جهان  فهم دینامیسم  

 

  بخشی و آزمون اثربخشندهدرک اثر  دوم:
 تجهیز به دیدگاه استراتژیک و فرجام نگری   

 

 تاریخ  درک دینامیسم   سوم:
 تجهیز به حافظه تاریخی ـ دیدگاه تاریخی  

 

 تغییر  یت«عامل»درک        چهارم : 
  پروژه فهم پیش برندگی  

 

و  دهدیم هستیدر کتاب آخر این است که اول درکی از  «او»مهندسی محتوا در چینش 
ه ما بن و دینامیسم خود ما از دینامیسم جهاو فهمی  کندیم ضرورت هستندگی فعال ما را بیان

روه اول آیات منتشره و منتزله این گروه از آیات که گ ، ]تمرکز[به طور خالصه .کندیم منتقل
هم خودمان س میتوانیم و میکنیم ، جنس هستی و خودمان را درکبر این است که ما، هستند

 کنیم.این فعل و انفعاالت، درک  را از هستی در
 . گروه دوم از آیاتکندیم ، آشنا«فرجام»وجه بعدی، مجموعه آیاتی است که انسان را با 

   انسانی که در اینمنتقل کند به ما درکی را از اثربخشی و آزمون انسان صاحب اثر خواهدیم
 هم هست. بخشانیپاو زمین، انسان، آغازگر جهان، زمین، میدان بازی اوست. در این 
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 یهاپروژهچه  ـ توجه بدهد ما را به کیفی بودن یا چگونگی فرجام یا آخر پروژه خواهدیم
 آن هستیم.  و ما هم جزء کندیم هدایت «او»اصلی که  یپروژهخودمان و چه 

است. قباًل  در مهندسی محتوا در کتاب آخر، درک دینامیسم تاریخ «او»سطح سوم چینش 
 ،«او» فتوصی بر اساسبعد دینامیسم پایان جهان را که  ،دینامیسم هستی را به ما منتقل کرده

که جایگاه جدید خود  روندیم موجودات در تکاپو هستند و یهمهروز تاریخ است.  نیترایپو
و  دارجانرا پیدا کنند. دینامیسم سوم هم دینامیسم تاریخ است  تاریخی که محصول انسان 

 دارجانن دلیل، این تاریخ هم داستان و به ای و برای تغییر آمده و سیال است دارمهرو  دارحس
 . کندیم تغییر است و ما را به حافظه و دیدگاه تاریخی مجهز

این است که ما از خودمان هم درکی داشته باشیم   چینشیا مدار آخر  چهارم یا سرگل آخر
 یبرندگشیپدر این جهان که عامل تغییر باشیم و فهمی از  میادهآمدرک عاملیت خودمان  ما 

خ حال، وزن تاری .است در کتاب آخرخود و دیگران داشته باشیم. این مهندسی محتوا  یپروژه
 در کتاب آخر، وزن وزینی است: « او» یهایپردازمحتوادر 

 

 ؛«او» یهایمحتواپردازوزن تاریخ در 
 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 

   نوح 
 
 

و  صقص یسورهمثل  .اندسرفصل ،تاریخی یهاعنوانآخر، که در کتاب  مینیبیم در پردازش
ر و عص کندیم روایتتاریخی را  یهاگزاره   ذات عنوان، تاریخی است. قصصعصر ییا سوره

که محتوایی کتاب آخر  در چینش ،تاریخی یهاعنوانتاریخی است. جدا از  یفشردههم 
 ،عمرانلآ  کندیم با انسان بوده، اجتماعات تاریخی را هم تبدیل به سرفصل شیهایبندعنوان
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ه که اصطالحًا ب شوندیم که همه عنوان گروهی از آیات ، قریش، یاسین، طهاصحاب کهف
]در موارد[ تاریخی هم در عنوان بندی کتاب آخر،  یهاچهره. شودیم اطالق «سوره» هاآن

 و محمد سباء یملکهو  و لقمان و مریم و ابراهیم و یوسف و هود متعدد، جایگاه دارند  یونس
و  دارانامیپصاحبان تقاضا آغازگران، اثرگذاران،    یعنی کسانی که صاحبان تقاضا بودندو نوح

از ، استفاده شده تاریخی دو بار یهاعنوان از . این مهم است که اگرهستند عوامل تغییر تاریخ
ست ولی فهر ،دو بار اندبودهو فتح  رخدادهای تاریخی که روم از ات تاریخی، پنج بار واجتماع

 ه[ک ییهاانسان. ]میکنیم کتاب آخر مشاهده یبندعنوانرا در  سازخیتار یهاانسانطویلی از 
 بودند. دارانامیپ، آغازگران و اثرگذاران و صاحبان تقاضا

 

  ؛«او» یهایواپردازمحتوزن تاریخ در 
 : فلسفه دار ـ حکمت دار تاریخی یهالوح

 اعراف
 هود
 طه

 انبیاء
 مؤمنون
 شعراء

  

تاریخی  دارحکمتو  دارفلسفه یهاحلواو، در  یهایپردازمحتواوزن تاریخ در  ترمهموزانت 
  عمومًا هم و شعراء مؤمنون، ء، انبیا، طه، هودخواهد بود  اعراف است که موضوع این جلسه

 کتاب آخر هستند. یپرنشانهتفصیلی و  یهاسوره
 

 « او»تجهیز تاریخی  شناسیروش
 خبررسانی کیفی 

 زنی رخداد چیننقطه
 ترسیم سمت 
 فرجام روند 

 آموزش 
 قاعده ـ قانون 

 پیشارویروش مواجهه با 
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 ،با کتاب آخر «او» دقت کنیم که چطور «او»تجهیز تاریخی  یشناسروشاگر قدری در  
 که ما یایشناسروش، کندیم تجهیز ه در ابتدای پروسه راگرفتو قرار پروژهصاحب یهاانسان

 یهاسورهاین  یهمهابتدای  «او»این است که  استخراج کنیمبنا به فهم خودمان  میتوانیم
 ی واردتلنگر و کندیم دیگر، یک خبررسانی کیفی یهاسوره تاریخی در یهاگزارهتاریخی یا 

. زندیم نیچنقطهداد. سپس سیر رخداد آن اتفاق کیفی را که این اتفاق در فالن دوره رخ  کندیم
ا . بدهدیم و نهایتًا فرجام آن را نشان کندیم زدن سیر و سمت آن را ترسیم نیچنقطهبعد از 

 یهیماجانحوصله، اول تا آخر یک رخداد تاریخی را با دید استراتژیک، ایدئولوژیک و با 
 . کندیم برای ما بیان تاریخی،

رخداد، ترسیم سمت و  یزننیچنقطهاین بیان این است که بعد از خبررسانی کیفی، هنر 
 خاص خودش یحوصلهبا  ،آوردیمبیرون را هم  شیهاآموزشمشخص کردن فرجام آن روند، 

قاعده و قانون  ،هاآموزشکه از این این ترمهمو  دهدیم ، مقابل دیدگان ما قرارکندیم مرتب
 . دهدیم رما با تاریخ پیش روی را مقابل ذهن ما قرا یمواجههروش . سپس کندیمخارج 
وجه کتاب آخر مت و تجهیز تاریخی که در هاگزارهخدا در بیان  یشناسروشطور خالصه، پس به

سیر و  ،زندیم سرفصل را رقم ،کندیم را پررنگ عطفنقطه، این است که کندیم ما
و نهایتًا  دهدیم آن را مقابل دیدگان و بصیرت ما قرار انتهای ،دهدیم آن را نشان یریگجهت

، پروژه از شما، دیگویم زمانی که ،یعبارتبه. کندیم از آن، آموزش، قاعده و قانون، استخراج
 یهاگزارهبا  «او»تجهیز از من، آغاز پروسه از شما، مجهز کردن از من، از این منظر کاری که 

ما   «او»جهاز ذهنمان با  .کندیم که ذهنمان را صاحب جهازاین است  کندیم تاریخی با ما
ذهنمان برای طراحی  یبندنیآذست، چراغان و «او»جل و جهازش با  ،میکنیم ذهن را فعال

 بوده، هست و خواهد بود.  «او»پروژه از طریق تجهیز تاریخی با 
 

 «او»تجهیز تاریخی  یشناسروشکارکرد 
 نظرافکنی 

  هاادهدی در ورزاندیشه
  هاماندهسیر در به جا 

 فضا شدن با گذشتگان هم
 زیست روندی با آنان 

 تاریخی  سیر درتنیدگی
 و 

 تجهیز
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که مقدمتًا ما را تبدیل به یک انسان هست  نیاچیست؟ « او»تجهیز  یشناسروشکارکرد 
صوری،  یهمشاهد. ما را در مقابله و مواجهه با تاریخ از سطح اول که سطح کندیم نظرافکن

رت و قد کندیم ورزشهیاندو صاحب نظر و  کندیم است، خارج ییسراداستانو  یپردازتیروا
ذشتگان با گو نهایتًا  کندیم دقیقاز پیشینیان  جاماندهبهدر سیر . ما را دهدیمنظرافکنی به ما 

 . زندیم و زیست روندی ما را با گذشتگان، رقم کندیم فضاهم
شر، اولین ابوالب به آدم ، ]این اتصال[ هم به پیشینیان خود،ه انسان متصل استاگر بپذیریم ک

اتصال را  ینقطه. اگر این دو داءو هم با خود مب است هکه خدا او را صاحب پروژه کرد یانسان
ما  سیر آدم را برای «او»خواهیم کرد که  1فبپذیریم، خواهیم پذیرفت یا حداقل در ذهن تلقی

ز م و بعد اآدم ادامه دارد و ما هم متصل به آدم هستی یپروژهتا ما درک کنیم که  کندیم گزارش
، یک دید جامع و کامل آن تاریخی یهاگزارهدر  و در کتاب آخر «او» آدم حرکت خواهیم کرد.

در  هاآن از این افراد تاریخی که نام بردیم و نام .کندیم نصیب مامتعدد  یهامدلبا را 
. ستا فردی است، استارتر و صاحب پروژه فرد بوده هامدلکتاب آخر آمده، برخی  یبندعنوان

در برخی هسته، استارتر  برادرش. و هارون مشترک موسی یپروژهمثل  ،برخی زوجی است
است که متعدد مدل آمده  دیگر این . وجهاندشده آن است و برخی جمع و جماعت، استارتر

متعدد هم تجربه. بخشی از این تجارب، کامیاب بوده، برخی نافرجام، برخی ناتمام،  است و
ر اگ است.خیز مجدد برداشته  ،آن یبخشانیپاو  برای تمام کردنصاحب پروژه  ،برخی در

 آدم اول یپروژهک است و ، مشترسرشت، سرنوشت و اثربخشی انسان، با آدم اول بپذیریم که
ما از طریق این  خواهدیم خدا  است تغییر در این جهان بوده، به ما هم رسیده یپروژهکه 

 پیش، فرازهایی از آن بیان شد یهفتهکه  یاخطبهدر  به قول حضرت علیـ  اشیخیتارتجهیز 
  مجهز شویم.امروزین خودمان  یهاپروسهو  هاپروژهی براشویم و تنیده دربا تاریخ ما  ـ

، بزی، ید وقتی صاحب این دید تاریخی شدی و مجهز شدیبه ما بگو خواهدیم خالصه
خ، روی به ما بگوید، بار تاری خواهدیم عبارتیش و به پیش ببر و بهک  بکوش، ب  بجزم، بفهم، 

این بار تاریخی باشید. بار را با حوصله حمل بارداران و حماالن  دیتوانیم زمین نماند. شما هم
 اشینیجن یمرحلهسنگ به شکم نکوبید که بار در  ،سزارین نکنید ،نکنید نیجنسقطکنید. 

 بلند یقطعهمولوی در یک  تیبتکنابود شود. با حوصله بار را حمل کنید. این تجویز خدا در 
 :دیآیم

                                                                                                                 
 دنیفروخوران. 1
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 راش، بکش، اقفله ک  بِ     ت این سفرخوش سفریس 
شاهل  یاقافله ک  شب  ک  این  تواندب و کش آمدن و به آخر رسیدن نخواهد بود مگر اینکه ب 

ه ب استخراج و به خود، تزریق کند. تاریخی این کتاب یهازیتجوتاریخی را از دل  یحوصله
ـ هر جلسه دو  و در صورت امکان،  قرار بود شش لوح از یک متن مییآیم سراغ بحث امروز

 رداحکمتو  دارفلسفهاین جلسه چون سوره و لوح  آن را مورد بررسی قرار بدهیم. از لوحسه 
لسات از ج شاءاَّللان میگذاریم یکی را مورد اجرا ،یلی استصمورد نظرمان بسیار مبسوط و تف

 .بعد خود دوستان هم فعال شوند
 

 ؛لوح از یک متن 0
 ِتاریخی  دارحکمتـ  دارفلسفه یهالوح

  اعراف
 هود
 طه

  انبیاء
 مؤمنون
 شعراء

 

ند، هست دارلوح صدابود. هر شش  و شعراء مؤمنون، ، انبیاء، طه، هوداعراف آن شش لوح،
. اندفتهگرکه درست وسط قرآن قرار  و انبیاء پژواکی دارند به خصوص طهو پر دارنیطنعناوین 

 ، طهسورهاز آن چهار  رهسو دوکه  اندوسطرا که باز کنید، چهار سوره در با هر خطی هر قرآنی 
هستند که میان قرآن، مغز کاهو، ابریشم درپیله و نهایتًا جان گزارش خدا است که مقابل  و انبیاء

 . اندگرفتهروی ما قرار 
 

  اعراف ؛لوح اول
 تاج خروس  ؛یال اسب = رفعُمفهومی از :  برگرفته

 مرتفع میان بهشت و دوزخ ییهامکان              
  شناسه              

کلمه  3312آیه( با  130نشانه ) 133از معدود سور با بیش از :  تفصیلی
 حرف  21323و 
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 ختم به حرف نون :  آهنگین
ای جماعت با خدا رابطه ویژه برقرار کنید که جز :» بندعیترجبا یک 

 «او خدایی ندارید
 

عرف در فرهنگ عرب، یال  .است «عرف»مفهومی از  یبرگرفتهاست که  ول، اعرافلوح ا
که  کنندیم قالدیگر آن، مکان و جایی را به آن اطو معنای  شودیم اسب و تاج خروس، معنا

اریخی را برای ما ت یهاگزارهاین است که  مرتفع است  میان بهشت و دوزخ. وجهی از اعراف
 شانپروژهوجه دیگر، مکان افرادی را که هنوز به سرانجام  .شناسایی کند  عرف و شناسه است

این به لحاظ مفهومی از عرف  .کندیم مشخص ،نه این طرف هستند و نه آن طرف ،انددهینرس
ـ  عضوش نیترشاخصو در کورس است،  دودیم اسبی که  مثل یال اسب است. گرفته شده

 1«خواهدکرد  آشفتهدیوانه یال بلند اسب تمنا را  دبا»، اسیر باد است و دیگویم که  به قول شاعر
. . یال معرف اسب است و تاج هم معرف خروسخوردیم آن یالی است که در باد، تکانه ـ

 چیست؟  میکنیم که اجمااًل آن را بررسی یاهیآ 202ببینیم معرف این  حال
 202) نشانه 200قرآن است که بیش از  یهاسورهاز معدود  وتفصیلی  یهاسورهسوره از  این

حرف. عمومًا این شش لوح  54950کلمه و  9925همراه با   دهدیم را در خود جای (نشانه
، کتاب آخر هستند. جدا از تفصیل یهاسوره نیتریلیتفصتاریخی از  دارفلسفهو  دارحکمت

 شودیم تمام «نون»نشانه با  202این  آخر یکلمهاست که اکثر حروف آخر این سوره آهنگین 
و نه  دیآیم که حرف اصلی و حرف آرامش است و حرفی است که از آن ریتم و حرکت بیرون

 یا» هم گنجانده شده که ترجمان فارسی آن این است که بندعیترجاین سوره، یک  سکون. در
 .«نیستالهی برای شما  "او"برقرار کنید که جز  یاژهیو یرابطهجماعت با خدا 

 

  اعراف ؛لوح اول
 آموزشی  ،تجربی ،: روایی هامضمون

 ( 233-272) و فرعون محوری : روایت موسی تیروا
  ،هانیتمکعلل عدم  ،مالء ،مردم ،پیام ،هدایت ،: خلقت هاموضوع

 . هاهیتوص ،اجل ،هافرجام ،هاگذشت ،هافرصت        
 آغاز لوح : نفی تردید 

 خضوع ،سپاس ،یاد ،«او»رابطه مستمر با  ،پایان لوح : دعوت به یقین
  

                                                                                                                 
 «. اهدآشفته کرد خو / بلند اسب تمنا را الی / وانهیباد د / دیاز زره جامه تان اگر بشکوف». احمد شاملو: 1
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  گروهی دهدیم گنجانده شده سه مضمون را در خود جای نشانه که در سوره اعراف 202این 
، گروهی تجربی هستند و گروهی، آموزشی. روایت محوری این سوره، روایی هستند هانشانهاز 

دیگر  یهاتیروا. ردیگیدربرمرا  528تا  509 یهانشانه است که از و فرعون روایت موسی
و  ، روایت موسیمانند طه روایت در اعراف نیترمطولهم هست که جلوتر خواهیم دید، اما 

، (ناس) ام، ضرورت پیام، مردمموضوعات آن، خلقت، خلقت انسان، هدایت، پیفرعون است. 
 هاهیتوصو  هااجل، هافرجام، هاگذشت، هافرصت، علل عدم تمکین مهتران، (مهتران) مالء

 کندیم از، اولین نشانه، تردید را مطرحآغدر است که  به این ترتیباست. مهندسی این سوره 
 یهرابط .مقابل تردید است که کندیم اما آخرین نشانه که پایان لوح است، دعوت به یقین

کیدرا مورد سپاس و خضوع  ، یاد،«او»مستمر با   .دهدیم قرار تأ
 

  ؛لوح اول یهاسرفصل
 ها تأکید
  هاحیتصر
 هاهیتوص
  هاتیروا

 تجویزها
 

 ابا این دید نگاه کرد که آیا هندسه دارد یا نه؟ آیا محتو توانیم دیگر، یهاسورهرا مثل  این سوره 
یا نه؟ هندسه دارد و محتوایش را بررسی خواهیم کرد و  کندیم را حل یامسئلهدارد یا نه؟ آیا 

ر اگ یا نه. بردیم حلروبهاز مسائل روز ما را  یامسئلهبررسی کنیم که  میتوانیم آخراالمر
 آن صورت ینشانه 202 که روی تحلیلی، یک باکس محتوایی است، با بپذیریم که کل اعراف

ود، از ش محتوا تجزیهاگر . میشویم مجهز متعدد قابل تمیز و تشخیص یهالیفا، به میدهیم
کید :دیآیمبیرون درون آن پنج گزاره   و تجویزها. هاتیروا، هاهیتوص، هاحیتصرها، تأ

 

 : هاتأکید ؛لوح اول یهاسرفصل
  مبنادارانمنبع ذکر برای  ؛اعتمادآفرین کتاب فروفرستادهِ : 9-2
  پیروی کردن از آنچه فرو فرستاده شده 
 « او» نه با غیر« او»پیوند با  
  رسانانامیپپرسشگری از مخاطبان پیام و نیز از  
 بر روندها « او» و حضور و اشراف آگاهی خدا بر عملکردها 
 وزن مخصوص عمل و ارتباط آن با فرجام انسان 
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کیدلوح اول،  یهاسرفصل کید .های آن استتأ  آجرهای آغازین، گنجانده عنوانبهها را تأ
کید، اعراف یسورهدر  نه. آیات یک تا است کیداگر هاست. تأ م، ها را به فارسی روان برگردانیتأ
کید آفرینی است. اگر دچار تردید، بحران و اعتماد یفروفرستادهاست که کتاب،  اول این تأ

ری است ذکحیرانی هستید، ضرری ندارد اگر به این کتاب، اعتماد اولیه و نسبی کنید. منبع 
کیدگیران. برای مبناداران و مبنا دوم، پیروی کردن از آن چه فرو فرستاده شده و برقرار کردن  تأ

کید. است پیوند با غیرنه و  «او»پیوند با  هم از قطعًا  ،کندیم تصریح «او»سوم این است که  تأ
در آن فرجام موعود  ، آخراالمرارسال شدند دورهبهدورهکه  ییهاامیپمخاطبان و هم از صاحبان 

به کار بستید؟ روش  طورچهجدی به عمل خواهد آمد که با این گزاره چه کردید؟  یهاپرسش
 ییهاپرسشدر این است که آخر کار  رسدیم به نظر آنچهچه بوده؟  هاگزارهاین با  تانمواجهه

کید و مخاطبان پیام صورت خواهد گرفت. آورانامیپاز این دست از  چهارم این است که  تأ
گاه است و ـ  چه فردی و چه اجتماعیـ بر عملکردها  «او» حضور روندهای تاریخی  یهمهبر آ

کیدآخرین  ًا درو نهایت .و اشراف دارد بر وزن مخصوص  اعراف یسورهاول  یهیآ 3 مندرج در تأ
کیدعمل و ارتباط عمل با فرجام انسان   و هم فرجام پایانی اشوپروژه  هم فرجام خود کندیم تأ

 اول یهیالاریخی، ت یهاگزارهدر مسئولیت و رسالت تجهیز ما به  ، اعرافنهایتو غائی. در 
کید» یهیالتجهیز را   ،آدم یادامهکه اگر  کندیم . خدا این طور با ما صحبتدهدیم قرار «تأ

 یخواهیمآدم را ادامه بدهی، اگر  یپروژهدر حد فهم و توان خودت  یخواهیم هستی و اگر
م تغییر ه ل مدارتعریف کردی، اه یاپروژهبشوی یا هستی، اگر تقاضا داری،  فعال هستی

کیدن به این هستی، نیک توجه ک  ها.تأ
 

 :  هاحیتصر ؛لوح اول یهاسرفصل
 سرآمد معین در پایان فرآیند حیات هر مجموعه انسانی  : 31
 پیام  کنندگانبیتکذ بدفرجامی : 12-30
 پیام پذیرایان یفرجامکین : 10-11

 

، جنس تصریح 42ا ت 42، و 45تا  92و  94آیات جنس سرفصل دوم، تصریحات است. 
رخ خواهد داد و گریزی  هاگزارهدوم از تجهیز. تصریحاتش این است که قطعًا این  یهیالاست  

َجٌل  لِكلل َو »نیست. تصریح اول آن،
َ

ٍة أ مه
ر

 یمجموعهقطعًا هر  کندیم است یعنی تصریح «أ
 کندیم تصریح 94 یهیآمعینی خواهد داشت و در  رآمدانسانی در پایان فرآیند حیات خود، س

 . و گریزی از آن نیست که این حتمًا رخ خواهد داد
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که فرجام  دیآیبرم این آیاتاز مجموع   ، تصریح دیگری دارد45تا  92 یهیآدر پنج 
، فرجام خوشی کردندیم که حقانیت تاریخی با خودشان حمل ییهاامیپ کنندگانبیتکذ

 هاامیپیعنی کسانی که با این  هاامیپند که پذیرایان بیان ک خواهدیم ،42تا  42 یهیآنیست. پنج 
 ، کاراندکردهعمل  هاامیپاعتنا کردند، روی  ،اندنگرفته، آن را شوخی اندکردهبرخورد جدی 

 و فرجامخوشو  فرجامکین، طبیعتًا اندبستهآن را به کار  شانیهادرپروژهآموزشی کرده و 
 بود.در تصریحات از تجهیز تاریخی  دوم یهیالخواهند شد. این  مآبخوش

 

 :  هاهیتوص ؛لوح اول یهاسرفصل
 « او»هم پیوند با  پیشه کردن زیست متعادلِ:  31-10
 پذیرش پیام از رسوالن  خطاب عام بر فرزندان آدم :  :  35

 « او» رعایت حریم    
 عملکرد شایان     

 زپرهیز از تجاو ،خوانش خدا با فروتنی و آرامی :  55
 ،فساد بر پا نکردن ،«اصالح»در زمین پس از  :  50

 با بیم و طمع« او» خوانش 
 

آیه، پراکنده است اما چند توصیه  202در با یک دید تحقیقی است که  هاهیتوصسرفصل سوم، 
 یهیآ و 91 یهیآ که یک گزاره است ، 92تا  22کلیدی هستند که در آیات  یهاهیتوصاست که 

 . انددهشمجتمع  12و  11
انباشته شده، بعد از روایت خلقت انسان  92تا  22 یهیآکه در  ییهاهیتوصمهم این است که 

ـ  هاانسانبه ، کندیم است. بعد از این که این گزاره را مطرح و انحراف و اعوجاج و اغوای آدم
ن ل پیشه کنید  مشمول ایزیست متعاد دیگویم  کندیم کلیدی یهیتوصیک  ـ فرزندان آدم

شما طی کرد، نشوید. شما با عنایت به این روایت  یسرسلسلهنوسان و اعوجاجی که پدر اول و 
دا هستی باشد. با مب وندیپهمزیستی که  ،تاریخی که من برایتان کردم زیست متعادل پیشه کنید

 چونهماز رسوالنی  هاامیپکه ، کندیمبر فرزندان آدم  عام آن است که خطاب یادامه، 91 یهیآ
 هانآبا شما ندارند، فقط تقاضا داشتند و ما مبتنی با آن تقاضا،  یاژهیوکه تفاوت ـ خودتان را 

ذهنتان  پزامدرآر به آن فکر کنید.]بلکه[  ،بپذیرید، نه پذیرش پادگانی ـ را صاحب پیام کردیم
شاید پذیرش پیام از  ،شکالی نداردا .ذهنی شوید بسترهمو  آغوشهمندازید. مدتی با آن بی

چیزی به شما  و نهایتًا عملکرد شایان در این جهان« او» خود، رعایت حریم چونهمرسوالنی 
امکاناتش در اختیار شماست. سعی کنید ردپای قابل تقلید و  یهمه. این جهان با بدهد

 اقتباسی از خودتان به جا بگذارید. 
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خدا را با  است  خوانش خدا با فروتنی و آرامی ،قبلی یهاهیوصت یادامهدر  11 یهیآ یهیتوص
وانید بخ تانیهایپردازدهیا، در تانیهایطراحدر ، تانیهاپروژهفروتنی و آرامی در خلوتتان، در 

درطول سوره خواهیم دید که یکی از چیزهایی که خدا از آن نفرت  .و از تجاوز، پرهیز کنید
کرده، نفرت از تجاوز است. یعنی فردی  ترپررنگ، آن را و بعد طه اعراف یسورهدارد، که در 

 یمنطقه، ود دیگران را مخدوش کنند. حد شمایا جمعی، از حدود خود بیرون بزنند و حد
دارد. به حدود دیگران تجاوز نکنید و از حد خودتان حداکثر با حدود دیگران خورده هاشور

  تفاده را کنید.اس
ن، پس در زمی» است: 11است که متمم  12 یهیآاست که  یترمهم یهیتوصآخر،  یهیتوص

این است که من شرایط حرکت اصالحی را  اعراف یهیماجان .«از اصالح، فساد برپا نکنید
جدید، سعی کردم  دارامیپفراهم کردم، هر جا انحرافی بوده، من با یک پژواک و پیام جدید و 

با آن انحراف معیاری که در فطرت شما و در روند تاریخ رخ داده، برخورد اصالحی پیشه کنم. 
 خرآ یهیتوصلذا  د.یننک یخطخطرا ملکوک و  شدهاصالحاگر اصالحی صورت گرفت، لوح 

 در زمین پس از اصالح فساد بر پا نکنید. این است که
 .دیآیم بیرون هاتیروااز  هاهیماجانکه بیشتر  میرویم هاتیروابه سراغ 

 

 : هاتیروا ؛لوح اول یهاسرفصل
  شیطان ،آدم ،خلقت
 نوح
 هود

 صالح
 لوط

 شعیب
 موسی

 

، خلقت آدم، بعد اغواء و بعد هبوط، اعراف یسورههستند. روایت اول در  گانههفت هاتیروا
و  ، شعیب، لوط، صالح، هود، نوحیروایات بعد است. چند آیه را به خود اختصاص داده

 ،هستند. به لحاظ پژوهشی فارغ از این که ما این کتاب را در باور خودمان بپذیریم یا نه سیمو
در چینش هندسی آن، هفت مدل  این است که اشیپژوهشارزش . ارزش پژوهشی جدی دارد

ه، ، متعدد مدل، متعدد پروژانحرافهیزاومتعدد موضوع، متعدد  .گذاردیم را پیش روی ما
ءاَّللانموجود است که   ضمن کار خواهیم دید. شا
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 : شیطان ،آدم ،روایت خلقت
 آفرینش آدم 

 واکنش ابلیس 
 به ابلیس  فرصت اغوا

 اغوای آدم و حوا در جنت 
 انسان  یخواهبخشش
 هبوط 

 زمین میدان انسان
 

، عدم تمکین و انخلقت آدم و زوجش، پدیدار شدن شیط  روایت اول، روایت خلقت است
، شاید ]توصیف کل روایت[ میاکردهنهایتًا اغواء. چون این روایت را ما در گذشته چند بار مرور 

آدم،  آفرینش یهامفصل :میکنیمبسنده  هاسرفصلجمع خارج باشد، تنها به بیان  حوصلهاز 
ء شدن آدم و حوا در جنت، غواواکنش ابلیس، فرصت اغواء به ابلیس دادن از طرف خدا، ا

 و آخر هم این گزاره با این تمام شانهبوط، شوندیم بعد از این که متنبه هاآن یخواهبخشش
که زمین، تمام و کمال در اختیار انسان است برای اینکه آدم، استارتر پروژه باشد و  شودیم

از وضع موجود به وضع  دمبهمدتغییر و گذر  یپروژه یدهندهادامهآدمیان پس از آدم، بتوانند 
خاص  یهاگرهو  هاضرباهنگ، [ردیگیم]را در بر آیه  51تا  54مطلوب باشند. این روایت که 

و زمین ـ  رسدیم روی زمین و تا میدان مانور آدم در کندیم خود را دارد. از خلقت آدم شروع
آدم و آدمیان بعد  یپروژهرای محل اجـ  میکنیم و استنباط که ما از ادبیات خدا درک طورنیا

 .هستیم هاتیروااز او است و ما مخاطب این 
 دارانامیپاست با  و شعیب ، صالح، هودط، لوقوم نوح یمواجههبعدی، روایت  یهاتیروااما 

 ین افراد باشند.قوم خودشان که ا
 

 :، شعیب، لوط، صالح، هودنوح یهاتیرواعناصر ثابت 
 :59ـ  93

 پیام پرپژواک: 
را عبادت « او» پیوند خورید و« او» ای جماعت مردمان با

 کنید.نیست برایتان الهی جز او
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 واکنش مهتران: 
  یزندروغ، یخردیبصاحب پیام! تو گمراهی، 

 کافریم بر مبنای تو، هرآینه بیرونت کنیم
 بیان رسالت: 

 بیانگر رسای پیام پروردگارم، ناصحم بر شما، 
 .دیدانینماز خدا آنچه  دانمیمو 

 فطری:  آهنگضرب
یادی از پروردگارتان توسط  آیا به شگفت آمدید که بیامدتان

دهد تا حریم پیشه کنید  تانتوجهمردی از درون خودتان که 
 و مورد رحمت قرار بگیرید؟

 تکذیب و ناپذیرایی: 
 و گروندگان دارامیپ، نجات کنندگانبیتکذنابودی 

  

این پنج انباشته شده و  اعراف یسوره 39تا  13از آن جایی که این مجموعه آیات در آیات 
بدین  .، ادبیات ادبیات واحدی استدهدیم دودًا چهل و چند آیه را به خود اختصاصحروایت 

 ه بیرونک یاعصارهبریزیم،  یریگوهیمآبرا با اقوامشان در یک  دارانامیپنحو که اگر روایت این 
 عنصره است. وجه مشترک این پنج روایت این است که ابتدا پیام پرپژواکیپنج یعصاره، دیآیم
. دهندیم مقدمتًا مهتران قوم، واکنش نشان ،، که پس از ساطع شدن پیام پرپژواکدیآیم

 یهمرحلدر  .شوندینم دچار العملعکسو به  نهندیوانمرا  شانیحیتوضصاحبان رسالت کار 
ت . برخی از مخاطبان مشمول مثبکنندیم بعد صاحبان پیام ضرباهنگ فطری به مخاطبان، وارد

و سطح پنجم، خدا  .شوندینم مهتران ازجمله و بخشی هم شوندیم ریجذب ضرباهنگ فط
اول  ین اول که عنصر. در آجرچدهدیم و ناپذیرایان پیام را توضیح کنندگانبیتکذسرنوشت 
 جاجابه بندعیترجاین پنج داستان است، پیام پرپژواک است و این  یفشرده یگانهپنجاز عناصر 

ی در انشا .کنندیم همه عینًا این گزاره را مطرح و شعیب لوط ،صالح ،هود ،نوح .شودیم تکرار
: اندفتهگاین را عینًا ییر نکرده و همه تغظاهرًا این پنج صاحب پیام،  یهیاولخدا هیچ چیز در بیان 

 .«الهی جز او را عبادت کنید. نیست برایتان "او" پیوند خورید و "او"مردمان، با جماعت  یا»
ژواک رپپ ح  پیام نومیاکردهح را تجریه خودمان در مواردی استماع پیام نو یجامعهطبیعتًا در 

 و متناسب با تعداد تشعشع و کندیم محتوایی زیادی پیدا یهاترکش. شودیم و پرتشعشع
  .دهندیم . مقدمتًا مهتران، واکنش نشانشودیم و تحلیل روی آن سوار ، تلقیهاترکش
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تراتژها هم اس ،هادئولوگیاهم  ،ممتازند یطبقههم   قومند یبستهشکل یهیالاین است که  مهتران ویژگی
 ،به این دلیل که حافظان وضع موجودند هانیا خودشان هم هستند. یدورهو قشر اول یا مشاور اول محور 

ر فکر کردن از دیگران را سلب کنند که این فک یاجازه کنندیمسعی و  دهندیم زودتر از بقیه واکنش نشان
  اول بدهند. پاسخ آخر را خواهندیمنیفتد و  پزهاآرامنفوذ پیدا نکند، در  هاشهیاندبه 

م کافری ،یزندروغ، یخردیبتو گمراهی، تو  :دیآیدرمرخورد با این پنج صاحب پیام پنج نوع ب
رک از مشت یهیماجانو هرآینه بیرونت کنیم. مهتران قوم، پنج گونه برخورد اما با  تو ایمانبر 

 کنندیم برخورد آنتاگونیستی پیشه ،زنندیم را پس امیپصاحبپیام و  ،. همهدهندیم خود نشان
ین هر پنج نفر ا و ندینشینم از پا امیپصاحب. دهندیم و خصلت فکری ارتجاعی از خود بروز

 دانمیم من بیانگر پیام پروردگارم هستم، ناصحم بر شما و از خدا چیزی»که  کنندیم را مطرح
باهنگ یک ضر ،کنندیم شفاف تصریح طوربهرسالت خود را  کهنیا. بعد از «دیدانینم که شما

ی بیامدتان یادآیا به شگفت آمدید که » :کنندیم مهتران وارد ازجملهفطری به مخاطبان خود 
از پروردگارتان توسط مردی از درون خودتان که توجهتان دهد تا حریم پیشه کنید و مورد 

 ت،تعجب نیس یهیمااین  ندیگویم .کنندیم . برخورد عاطفی و فطری«رحمت قرار بگیرید
مردی از درون قوم خود شما هستیم که بنا به علل مختلف صاحب  .ما هم یکی از خود شماییم

 یجامعهآمدیم که پیام را به شما منتقل کنیم. آخراالمر، مهتران و بخشی از  و ام شدیمپی
به اعتبار روششان و به اعتبار  هاآنناپذیرا است و خدا هم با  و کندیم مخاطب، تکذیب

و از طرف  کندیم ، برخوردانددادهارتجاعی که بروز  العملعکسو  آنتاگونیسمی که پیش گرفته
 . شودیم هاآن و ناجی بخشدیم امکان و گروندگانش دارامیپ بهدیگر، 

بیشترین فراوانی آیات  .ردیگیدربرمرا  528تا  509است که آیات  روایت موسی ،روایت بعدی
ر ترهایش را مروتیکه قباًل بحثش را کردیم و فقط سراست  و فرعون روی موسی ،از روایات

 .میگذریم و از آن میکنیم
  

 ؛موسی یشدهادیشیپروایت 
 :233ـ  208

 برانگیخته شدن موسی  از
 تقابل سحر و اعجاز  تا
 ریزش در طیف ساحران  تا
 فرعونآلعذاب   تا
 دوازده شعبهدر  اسکان قوم موسی  تا
 فرجام هر طیف و تیره  تا
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ریزش  ، سپسدیآیم و تا تقابل سحر و اعجاز شودیم شروع آیه از برانگیختن موسی دهاین چند 
در دوازده شعبه و نهایتًا فرجام و  ، اسکان قوم موسیفرعونآل، عذاب در طیف ساحران فرعون

 که این چند است قوم موسی یگانهدوازده یهارهیتطیف و از معاد و سرنوشت هر طیف و تیره 
 .ابدییمادامه  قوم او یهاشعبهتا فرجام و  شودیم شروع ده آیه از تقاضادار شدن موسی

 هاتیروایست؟ چرا خدا این خوانش این روایات چ یفلسفه، دهدیم دو آیه هست که توضیح
 یسوره 502و  505آیات  .کندیم بعد از محمد روایت یهاانسانو برای  را برای محمد

َریِتْلَ  »:اعراف صا َعلَ  اْلقر ْر نَباَِئایَن
َ

م ِباْلَب  َ  ِمْن أ هر لر سر ْ رر ْا یَو َلَقْد َجاَءهْتر َفَما ََكَنر وْا ِِبَ یلِ  َناِت  ْبلر ْؤِمنر ْا ِمن َق ُبر َكذه ِلَ   ا  َكَذا
ر ی ْلَكِفِر  لَْعَ ْطَبعر اَّلله وِب ا لر را بر  [ آنیهاگزارشو ]این شهرهایی است که برخی از خبرها »  «َن یقر

 تندخواسینم اما آنان .، دالیل روشن عرضه کردندآورانشانامیپ یراستبهو  میکنیم تو روایت
 مهر وشانپحق یهادلاز این تکذیب کرده بودند، مبنا بگیرند. این گونه خدا بر  آنچه را که پیش

 . «زندیم
ا َما َو »: 502 یهیآ كرَثُِه  َوَجْدَن

َ
ْن  ِل ن َو  َعْهٍد  مل ْ  َوَجْدَنا ِإ ْکرَثُهر

َ
ان مخاطبو در بیشتر آنان )»  «یَلَفاِسِق  أ

 . «ن یافتیمپیام(، عهد پایدار نیافتیم و اکثر آنان را نافرما
 

 ؛هاتیرواخوانش  یفلسفه
 احاطه بر گذشته

 پیام روشن و مستند یعرضه
 سازدوران یهاامیپپس زدن 

 کمیت محدود باربرداران در روند تاریخ
 

که احاطه بر گذشتگان، چهار گزاره را مطرح کند  یکی این خواهدیم در این دو آیه خدا
با حوصله و  ،ل مختلف خیلی روشن و مستند بودهپیام در مراح یعرضهضرورت دارد. دوم  

 یهاامیپمخاطب پیام،  مهتران و بخشی از ناس  سوم،  است. با زمان مکفی عرضه شده
ما پیدا نکردیم در اکثر  دیگویم کهـ آخراالمر، خدایی  .اندزدهرا پس  نیآفرتحولو  سازدوران

که باربران در روند تاریخ،  کندیم تصریح ـ مخاطبان پیام، صاحبان عهد و صاحبان امر را
حمل  هاتیاقلهمیشه  ـ میکنیمکه ما از این دو آیه درک  طورنیاـ  محدودند. بار تاریخ را

حداکثری را به روی مخاطبان، پهن  یسفرهکه حامل حداکثری بودند و یک  ییهاتیاقل  کردند
 کردند. 

دی کوله داشتند یا سب هاحمالبودند. این  ییهاحمالسابق در بازار تهران و حتی بازار تجریش، 
و  «سبت» گفتیم خودش به سبد داشت و لکنتفردی بود که زبانش هم  .کردندیم حمل
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تنها  هاحمال یمجموعه، از 13 ـ 18. در بازار شمیران تا سال گفتندیم «سبتی»همه به او 
بار سنگین داشت، او با  ـ هاخانم خصوصبهـ  همین یک حمال باقی مانده بود که هر کس

 ملح شمرون قدیم]خیابان[ فعلی و سر  شریعتی]خیابان[ نحیفش بارها را تا سر  یجثه
  .کردیم
 یهاانسانبودند.  «سبتی»، حامالن مثل همین میفهمیم که ما از این دو آیه طورنیا

ا آخر پیش ت د. جان پیام را گرفتند،کردن یبخشوحدتاما با پیام، برخورد  ،محیرالعقولی نبودند
 کندیم ند. این دو آیه بر احاطه بر گذشتگان و ضرورت آن، تصریحدفع کرتبردند و همه را من

اطبان اقوام و مخ یبستهشکلکریستال را مهتران ) هاامیپ. است روشن بوده هاامیپ یعرضهکه 
کیدو  زدنداصلی(، پس   هاآن ،و حامالن اصلی کنندیم حمل اهتیاقلکرده که بار تاریخ را  تأ

 هستند.
 

 تجویزها، رهنمودها: لوح اول؛ یهاسرفصل
 : 131ـ 135

 عطف توجه مستمر به کتاب
 پروردگار یگاههمهخوانش 

  

سطح اول، عطف توجه  دو سطح است.که  میرسیم )تجویزها و رهنمودها(به آخرین سرفصل 
 یسورهکه در آخر  201و  204است. آیات ار پروردگ یگاههمهو خوانش مستمر به کتاب 

و صبح و شام به فروتنی و آهستگی و خشیت، پروردگارت را در درون : »اندگرفتهجای  اعراف
 هم این خوانش شامل طرح مسئله ،میفهمیم این طور که ما از آیات .«مستمر ،خود بخوان

است که با  این سبیح گفتن و ورد خواندن نیست.تلقی سنتی فقط ت خالفخوانش بر. شودیم
و نیاز  بحران ،میکنیم طرح تشکیک ،میکنیم طرح پرسش و طرح مسئله هاتکلمدر این  «او»

 به مفهوم این که ما استارت را «ادع» .میکنیم و سر آخر هم دعا میکنیم خودمان را مطرح
 دیگری یسورهشاید بیشتر از هر  ر اعرافدکه به ما ملحق شود.  میخواهیم «او»و از  میزنیم

کید بر خوانش   یستبا اوراد ن انستؤمو  یخوانوردمنظور  !بخوانید ،بخوانید ،بخوانید :شده تأ
رح و ط ، طرح کالفگیطرح پرسش، طرح تشکیک ،طرح مسئله دمبهدممنظور این است که 

و اگر مرا فرا بخوانید، با شما برخورد فعال  کنمیم نمن مجهزتا  ایده مطرح کنید  بحران کنید
 پیشه خواهم کرد.

 بیرون کشید. از اعراف توانیم هشت جوهر را چیست؟ اعراف یهیماجاناما 
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 ؛اعراف یهیماجان
 سیرها در اشدهیدرتنبر روند تاریخ و حضور « او»اشراف 
دورانی از طریق مردی  یهاانحرافنو برای رفع نوبه یهاامیپارسال 

 از درون و همچون خود
 «او»مبنا گرفتن 

 مهتران: سد دوران
 (50اصالح: جوهر تحوالت )

 (231، 219، 218، 71، 09اصل جانشینی و وراثت )
 (273، 215، 211کتاب؛ موضع )

 (290) کارانستهیشاخدا؛ یاور روندها، صاحب کتاب، متولی 
 

ه درک کنیم ک میتوانیم آن یبندجمعاگر با همین مدل با همان پنج سوره هم برخورد کنیم، از 
ما را مجهز کند و با چه  خواهدیم طورچهتاریخی چیست و  یحافظهمنظور خدا از تجهیز به 

، اشراف اعراف یهیماجانجهاز تاریخی ببخشد. اولین  به ما خواهدیم ییهاهیماجان
حلیل ، تیا ایمان است. چهارم «او»مبنا گرفتن  است. سوم نونوبه یهاامیپارسال  . دومست«او»

، اصل جانشینی و مشش  ، اصالح، جوهر تحوالت  پنجمسد دوران عنوانبهمهتران است 
 ا.ضع و نهایتًا خدیک مو عنوانبهبرگ زدن و خواندن، کتاب  عنوانبه، کتاب نه   هفتموراثت

 اولی که از اعراف یعصاره. ابدییم با خدا هم پایان ،شودیم با خدا شروع اعراف یهیماجان 
کیدبیرون کشید،  توانیم ر سیرها و د «او» یدهیدرتنبر روند تاریخ و حضور « او»بر اشراف  تأ

ا غاِئب. »است زنندیم رقم هاانسانروندهایی که  نه ژی و بحث استرات که در بحث تاریخ« َی ما كر
یعنی از باال و از وسط و از پایین، منتشر است و چون منتشر  بود. گرفته شده از اعراف ،آمد

 .است ، مشرف است و از روندها غائب نبودهاندزدهرقم  هاانساناست بر روندهای تاریخی که 
ک  نونوبه، هاامیپاین است که ارسال  میکنیم درک که از اعراف طورآندوم،  یجوهرهیا  یدتأ

. یعنی استصورت گرفته  دورانی از طریق مردی از درون و همچون خود یهاانحرافبرای رفع 
 پایدار و در جریان عمل خود به یک سرفصل انحرافی رسیده، انحراف در او و قومی عمل کرده

 و یفروشکم در یک دورانکه آن خصلت اجتماعی  ـ تبدیل به یک خصلت اجتماعی شده
 یهادورهدر   یبازجنسهم، انحراف جنسی و در دوران دیگرتقلب و دستکاری ترازو است و 

که هر  میکنیم درک دوم از اعراف یهیماجان عنوانبه .ردیگیم مختلف این انحراف صورت
ق از طری ،دورانی بشری پدید آمده، پیام نویی برای رفع آن انحراف یجامعهزمان انحرافی در 

 شکل گرفته است.  از درون آن قوم و همچون مردمان آن جماعت، مردی صالح
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که آن  دیکنیم که شما روندهایی را ترسیم حالیعنی   ست«وا»مبنا گرفتن  ،بعدی یهیماجان
 در اختیار شما قرار نوبهنو هاامیپو حال که  دهدیم در برآیند خود، تاریخ را تشکیل هاروند

ن مبنا یهست، مبنا بگیرید. با ا «او»برخورد فعال کنید و منشاء پیام را که  هاامیپ، با ردیگیم
 را بخوانید. خود، ف یهاپروژهو  هاپروسهرا به  آنه کرده و دربیامیزید، مبنا را تجرب

ـ  خدا برخورد تند و حذفی با مهتران دارد، هاسورهو دیگر  در اعرافجوهر دیگر این است که 
  انددادهکه حق اندیشیدن را از قوم سلب کردند و در انحصار خود قرار  یممتاز یطبقه

ری به فک یهاگزارهچه  ندکنیم هستند که تعیین هاآن سرنوشت قوم هستند و یکنندهنییتع
قوم خود هستند. یا رهبر  آلودشرک «هیفقتیوال» وارد شود، رسوب کند یا نکند و هاآن یجامعه
 د.موجودیت را حفظ کن خواهدیم قوم خود هستند که فقط یزدهکپکستالیکر یگرفتهشکل

با آن  خواهدیم و زندیم پس نو را یاندازدرطرحنو و هر  یگزاره نو، هر یدهیا هر پیام نو، هر
دارد. این مهتران، کسانی  یایجدداشته باشد. خدا با مهتران، برخورد  گرانهسرکوببرخورد 

خود را نگه دارند. هر آینه که پیام، طرح، ساماندهی و  یجلو توانندینم هستند که اصالً 
. رندیگیم موضع هاآن ،همه و مقدم بر همه از اول ،سازماندهی نویی به جامعه برسد

ه ب خواهندیم و آنتاگونیستی است که ارتجاع خود را هم یاینفموضعشان هم موضع سلبی، 
ستند و در را بر یبر سنت پدران با خواهندیم ،اندمرتجع هاآن کل جامعه ترشح کنند. چون

هم اجازه ندارد از آن سنت عبور کند و از آن  کسچیه  پیشین بچرخانند یهمان پاشنه
بزند. خدا با در پدران، پا بیرون بگذارد و سرنوشت خود را خودش رقم  یپاشنهچارچوب و 

 بودند. هاآنهم  هایحذفبرخورد تندی دارد و ردیف اول  هانیا مجموع
 ،این طور بفهمیم که جوهر تحوالت میتوانیم از کل اعراف .است «اصالح»وجه بعدی 

وا ِف َو ال»  اصالح است ْفِسدر ِحها  َر ِض َبْعَد ِإْصَل ْر
َ
عه برای اینکه جام ،بعد از انحرافیعنی ما  .«اْل

انحراف را که  .میکنیم امکانات را فراهم یهمه ،به ژن اصالحی و فطری خودش برگردد
هیچ  .بیگانه از شما نیست که از جنس خودتان میآوریم یخبرصاحبتشخیص دادیم نبی و 

 ، زبان و فرهنگ مشترکیریگارتباطم خود بر قومی نازل نشده و مشکل ون قواز بیر یاینب
فرد را  اینما  .با خودشان ارتباط برقرار کند ترراحتنداشته،از درون خودشان بوده تا بتواند 

کردیم و پیام نویی به او دادیم تا او به شما انتقال دهد و این پیام،  او را مجهز ،آماده کردیم
 یهندسهیبروشنفکری  یگزارهقابل مهندسی شدن هم هست وصرفًا یک  پرپژواک و

نیست  رطونیا .نیست. سر و برنامه و هدف دارد سریب یبرنامهیب یاستراتژیب یسازماندهیب
و این با خود جامعه است که چه بخشی از آن را بگیرد و چه  میآوریمپیامی را ما  بگویندکه 

  بخشی را نگیرد.
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و  خبرصاحب ،را دارد اشیاستراتژ. کندیم ، مسئوالنه برخوردکندیم یامی که ساطعخدا با پ
استراتژی را هم  و آوردیم اولیه را هم یهستهاولیه را دارد، حلقه و  یتوده ،صاحب پیام را دارد

لی این خی .ک و کچل نیستنُ تُ و  پر و پیمان است ،دانجامهو  باکس .گذاردیم پیش رویشان
انسانی است که در نوع خودشان با  یهایاستراتژاین تمیز استراتژی خدا با  .ستمهم ا

 .کنندیم خود را نوعًا با مشکالت مواجه هدف یجامعهو  شوندیم مشکالت مواجه
ِحها» برای هابسترو همه  هانهیزمکه همه  کندیم اینجا عنوان ْرِض َبْعَد ِإْصَل

َ
وا ِف اْل ْفِسدر فراهم  «ال َر

اما بعد از اصالح، سعی نکنید که روند ، میآوریم اصالح را فراهم یهانهیزمما  .تاس
َّللانهست، در پنج لوح بعدی هم هست که  این جوهره در طه ، مخدوش شود.یاصالح ءا  شا

 فرصت بررسی فراهم شود.
، 528، 94، 23راثت است که مکمل هم هستند. آیات جوهر بعدی دو اصل جانشینی و و

تاریخی دارند. در  یهیماجنس و  ،هر دو هم .هستندو وراثت که آیات جانشینی  599و  523
  َو »دیگویم زمانی که خدا 23 یهیآ

ِ
ْلَ   اْصَنع ْلفر ْع  ا

َ
ود را تشکیالت خ کندیم عنوان« نایَوْح  َو  ِننایِبأ

ن است. از ایدرست کن و دیگر معطل تشکیالت بزرگ نباش. این پیام استراتژیک مهمی 
ـ  300ن که جماعت آشفته و متلو    میکنیمو به سند اعتماد  میدانینمت سال را حال ما کمی  سال 

را که ممکن است  ییهاجفتجفتو  هازوجزوج. دیآینم دیگر چیزی در ،کردی هاآنصرف ـ 
وار کشتی کن ، ساندگرفتهپیام تو را  ینوعبهو  در کنار تو باشند توانندیم ولی ،انسان هم نباشند

  َو »و برو. 
ِ

ع ْلَ   اْصَن ْع  اْلفر
َ

أ ،این ن[]درست ک یعنی تشکیالت زوجی را تحت نظر ما« نایَوْح  َو  ِننایِب
ما  [.سدریم، ]به فرجام تشکیالت و استراتژی اگر تحت نظارت مبداء باشد .خیلی مهم است

  َو »ی که شکیالتت  میکنیم درون هستی بحث ،میکنینم بحث ینیددرون یا آخوندی
ِ

ع  اْصَن
ْلَ    چهو  چه گاندی ،باشد ءحال این فرد چه انبیا ،یا وحی باشند که زیر نظر خدا هاآن« اْلفر

باد، در طوفان و گرد .رسدیم به فرجام است و شدهنیتضمالت و آن استراتژی ،آن تشکیماندال
  َو » دیگویم . به نوحکندیمباالخره راه خود را پیدا  و شودینم گم

ِ
ْلَ   اْصَنع ْع  اْلفر

َ
أ « نایَوْح  َو  ِننایِب

 ،هر چقدر زور کنی .نکن خوشدلبه اکثریت و تشکیالت خود را با همین اقلیت، شکل بده 
ممکن  .دانگرفتهتو را نگاه کن که پیام  ییهاآنبه  .شوندینم همسر و پسر بزرگت با تو همراه

 یهازوجممکن هم هست که  ،بره و بزغاله باشند یا، ماکیان اندگرفتهکه پیام تو را  هاآناست 
ا و با وحی ما زیر نظر مو سوار تشکیالتت بکن  ،اندگرفتهکه پیام تو را  ییهانیا .انسانی باشند

 .و راه بینداز تشکیالتت را بساز
دارند  مایپصاحببه قوم بعدی که  ، ]خدا[ماندینمپس از طوفان  م نوحزمانی که اثری از آثار قو

. دیهست نوحقوم شما جانشین  بگو: ،دیگویم به هود، ]خطاب[ دیآیم ( و برایشان پیام)هود
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، االن دهمردود شقوم قبلی شما که فعل و انفعاالت تاریخی انجام شده  و یعنی اتفاقاتی افتاده
اصالح کنید، از وضع موجود به   فرصت تاریخی دارید ،آدم اول یپروژه بردشیپبرای شما 

که  برای شما هست یفرصت ،]صورت دهید[ تکوینی، تحولی ،تغییری ،وضع مطلوب بروید
  بتوانید یک عروسی تاریخی راه بیندازید.

 .هست ]در موردش[ این تصریح دیآیم و قوم بعدی رودیم هر قومی که .استمهم  94 یهیآ
یادتان باشد شما جانشین قوم  دیگویم هستند که جانشین قوم هود به قوم صالح 94 یهیآدر 

یک ت ژنتارتجاعی پدران خود ایستاد و نخواست عادا یهاخصلتعاد هستید  یعنی قومی بر 
االن شما جای آن  دورانی شد و یهیتصفاجتماعی خود را ترک کند، پیام را پس زد، مشمول 

قبل از خودتان هم  یشدهخارجردهاز  تاریخی اقوام   یتجربهقوم آمدید. زمین فراخ است. 
 پس ،با پیام جدید خودتان را نو کنید دیتوانیم خودتان هم که ،آور هم که آمدههست، پیام

  َو »گفت منتظر چه هستید؟ به نوح
ِ

ْلَ   اْصَنع  اْصَن  َو » دیگویم هم به زبانی هانیا به ،«اْلفر
ِ

ْلَ   ع  «اْلفر
  َو » دیگویم به ما هم به زبانی و

ِ
ع ْلَ   اْصَن ْلفر  ]قندهاری[ خانم احمدزادهو  اینجا خانم قدس .«ا

  َو » هر کدام، هانیا ،ندآمد
ِ

ْلَ   اْصَنع ْع »ی هستند «اْلفر
َ

با وحی  هانیا وحی حال .«نایَوْح  َو  ِننایِبأ
 به همه دورهبهدوره. میشویم هر کدام از ما مشمول وحی خودمان .فرق دارد نوح و موسی

 .کندیم نی، وراثت را هم مطرحاز جانشی ترمهم، که شما جانشینید اما دیگویم
نه » :برای این که پیام پر پژواکی را ساطع کند دهدیم قرار را واسط ، خدا موسی528 یهیآدر    ِإ

ْرَض 
َ
ِ  اْل ای َّلِله َ ُر ارض متعلق به اوست ولی وراثت و بخشایش میراثی آن به   «ِعَباِده ِمْن  َشاءر ی  َمن ِر

 .[دیوگیم ]به موسی همان چیزی که اول به آدم گفته بود با یک ادبیات دیگر .رسدیم انسان
 یترازلناشکالی ندارد، از یک سطح برتر به یک سطح  و این هبوط کردی]به آدم گفته بود[ 

تش، اانامک یهمهولی این سطح هم سطح پیش پا افتاده نیست! یک زمین است با  .تنزل کردی
اندیشه داری،  ییجاجابهقدرت طوفان مثبت داری، قدرت  ،بشری، قدرت غوغا داری ]تو[

 قدرت تحول و دگرگونی داری. 
 یدادبیات جد]این نکته مهم است که[  .«یادآور» :دیگویم به موسیبا ادبیات جدید اینجا هم 

 .دکنینم با آدمیان جدید مطرح ،ودرا که با آدم مطرح کرده بآن ادبیاتی  دیگر خدا و شودیم
 مورد بهره برداری تواندیم وهمه است  این زمین متعلق به .کندیم بحث وراثت را مطرح ااینج

 :دیگویم به قومش ،غایی با فرعون رخبهرخپس از  موسی،  523 یهیآدر  کیفی شما قرار بگیرد.
 یعنی .«)یا سازد( ساخت هاآنتان را هالک کرد و شما را در زمین جانشین پروردگار، دشمنان»

 یک جانشینی کیفی مطرح است.
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بخشی از مشرق و مغرب زمین به قومی که به  هم واگذاری و میراث   599 یهیآآخراالمر در  
 این است که اعراف یهاهیماجان. یعنی یکی از [شودیم]مطرح  ضعف، کشانده شده بودند

آدم به بعد، میدان مانور شما برای  این زمین میدان بازی و مانور آدم بود که استارت آن را زد. از
 است. فکری، فرهنگی، فیزیکال و...  وسازساختهر 

 .ستا «کتاب» ،هسته ـ اصالح و اصل جانشینی وراثت یمسئلهدر کنار  ـ کنمیم اما من فکر
  است یک مکتوبی که مجتمع شده عنوانبهخواندنی و نه  یمجموعهک ی عنوانبهکتاب نه 

 . هر سه هم در روایت موسیاعراف یسورهاز  590و  541، 544موضع. آیات  عنوانبهکتاب 
 است.

ادم آنچه را که به تو د .و فرآوریدم تو را با رسالت و کالم خود بر مردم برگزیدم یا موسی» :544
 «.از محتوا، نیک بگیر و از شاکران و به کاربندان باش

ن»واح، از هر گزاره، مکتوب کردیم )( در الما برای او )یعنی موسی» :541  همه« ءشی   ُکل   م 
 .ی استفکر یگزارهباالخره یک  ؟چیست «چیز هر»این  «.هر چیز» کنندیمترجمه 

 خانسان را پاس یورزانهشهیاند یهاپرسشیا  داردیوامت که انسان را به اندیشه اس ییهاگزاره
باشد و بیان هر گزاره، فصل به  هیماجاننیست( که پند و  «چیز»صرفًا  و دهدیم

ه قوم و به نیرو بگیر و ب را به جهدـ  میادادهآنچه را به تو  ـ این گزاره موسی یا. فصل)تفصیلی(
 .«را فرا گیرند هاگزاره نیتریفیکخود امر کن تا 

کیداست  روایی موسی یگزاره یبندجمعهم که پایان  590 یهیآ وَن یَ »بر کندیم تأ كر  سل
وَن یَ »از این واژه  تمسک کردند.بر کتاب کسانی که و « ِباْلِكَتاب كر که کتاب  کسانی ]یعنی[« سل

م بگیر کتاب را محک دیگویم و از اینکه به موسی اندگرفتهآن را محکم  ،اندگرفتهرا مستمسک 
ة َیقْ ی ا ی»گفته بود   قباًل هم به یحییو  وه ْر ِذ اْلِكتاَب ِب که کتاب، فراتر از  میکنیم ، درک 1«خر

رآن را با قبرخوردمان  ]باید[ما هم . است پایه مبنا، سکو و مکتوبات است. کتاب  یمجموعه
ـ هم مبناما بیشتر  کنیم. طی اتفاقاتی که اخیرًا افتاد، ترفعال ، «او»رفتن گ به ضرورت مبنا گرفتن 

 ترمانیپاما کتابی که پر و  .میبریم پیـ  باشد تواندیم هم خودمان و هم یک مرجع که هر کتابی
و الگوها  هاگزارهو  هامدلتجارب و  یهمهکتاب آخر باشد که سرجمع  تواندیم از همه است،
وَن ِباْلِكَتابیَ »از  بوده و هست. كر ه این بو  الواح را محکم بگیر دیگویم و اینکه به موسی« سل

ست اکه این کتاب فراتر از مکتوبی  میکنیم درک ،محکم منتشر کنجماعت یعنی مخاطبانت 
موضعی است برای تعریف و تدوین پروژه و پیش بردن پروسه. صرفًا   باشد هابرگکه حاوی 

 مبناگرفتنی است و به کار بستنی. .خواندنی نیست
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با اشراف خدا بر تاریخ شروع  ،هاهیماجانیکی از  عنوانبه . اعرافشودیم آخر هم با خدا تمام
َ  ِإنه » 532 یهیآشد.  شد و با خدا هم تمام ر  َویِله ِذی اَّلله َل  اله ْلِكَتاَب  َنزه َو  َو  ا اِلقِ  َویله یَ  هر  خیلی« یالصه

را  تنزیلکسانی است که کتاب را مبنا قرار داده و  یخدا ولی مجموعه .از معنا استانباشته 
َو »و اندداشتهباور  اِلقِ  َویله یَ  هر  خواهندیم بر کسانی است که دارتیوالمتولی و یعنی « یالصه
ت عرب آن لغ والیت کیفی است. والیت در ،این والیت .را پیش ببرند کارانستهیشا یهاپروژه

 و شده. والیت یعنی دوستی ممزوجانددادهسال به خورد ما  سیچیزی نیست که در این 
ار کند نه کس ان برقربا انس تواندیم را فقط و فقط خدا لهیپلهیشیب. این دوستی لهیپلهیشیب

در این سی سال به  آنچه [ازجمله] آلود و باطل است در این حوزه شرک یایتئورهر دیگری. 
چیز را وقتی که همه است. را به کار برده «ولی»دو بار  در آخر اعراف ]خدا[ .انددادهخورد ما 

فته که تاریخ گ را توضیح داده، هاانسانو مسئولیت تاریخی  انبیاء سیر تاریخ و سیر ،توضیح داده
 مغزنه روشنفکران  اندبردهکف بازار تاریخ را پیش  یهاحمال کار اقلیتی است،

 دیگویم بعدو  کندیم را مطرح هانیا یهمه !زنکیدئولوژیا آروغو  شعارده یکردهیحلزون
ین کتاب هست، پیام هست، من هم هستم. من متولی ری کند، ابارب خواهدیم هر کس که

که اینجا آمده، متولی والیت فقیهی نیست. متولی مهتران که خدا روی  یایمتولشما هستم. 
د و را گرفتی هاهیماجانشمشیر کیفی کشیده نیست. متولی به معنای این که اگر این  هاآن

 ولیمت]من هم  دیدانیم ، خودتان را آدمآدم را به لحاظ تاریخی پیش ببرید یپروژهخواستید 
 یدارمعناآدم خیلی اسم  .اندبردها از یاد بردیم، از یادمان ما آدمیت خودمان رـ  شما هستم[

ارض  یکرههبوط، آدم بوده، خطایی کرده، اغواشده اما آدم بوده، به این  رغمبه، است. آدم اول
اگر باربر کف بازار هستید، اگر آن  ،دینیبیم آدم یادامهگر خودتان را پروژه اجرا کند. ا تا آمده

 هاپروژه دیخواهیم اگر حل مسئله کنید نه صرفًا روشنفکری، دیخواهیم هستید، اگر «سبتی»
ه این من ب ین نبی، این هم من!کپک فساد رسیده را اصالح کنید، این کتاب، ابه  یهاپروسهو 

و جوامع را به  هاانسانگر روند تحوالت و حوادث باشید و اصالح دیاهخویم اعتبار که شما
کنید، متولی این پروژه خواهم شد.  فعمعیارها را رفطرت آغازین خود بازگردانید و انحراف

 دورهبهدورهپژواک پر پیام ،فرستمیم نبی ارم،متولی به این مفهوم که اشراف بر تاریخ د
ت در زبان عربی به مفهوم رفاق «ولی»شما هستم.  «ولی»بزنید من . اگر شما استارت فرستمیم

یک ولی هم بیشتر  پذیرش است.این ولی قابل .است و از سرحد تعارف گذشته شدهممزوج
روژه و اگر ما هم پ کندیم ، انسان را تجهیزدهدیم پیام ،کندیم که پروژه تعریف یایولنیست  

 متولی ما خواهد بود.  یشدهممزوجدوست  «او» ،تعریف کنیم
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زلزل کرد. دچار تهم جمع را  یهاانباشتهاتفاقات قبلی،  یهمهاتفاقاتی که افتاد مثل  متأسفانه
 یهابضاعت دهدیم ما مجاز نیستیم که با هر اتفاقی که بیرون رخو اینجا جمع تشکیل شده 

 اهرشتهنباشید که  یاردهسالخو  مانند زن دیگویم که قرآن[ طورهمان]محدود کنیم. خود را 
مین خودمان را زخرد  یهاپروژه به خاطر این اتفاقاتی که افتاده مادلیلی ندارد . کندیم را پنبه

 اگر دوستان جمعی، امکان .چهار گروه را داشته باشیمـ دوباره همان سه  . ]سعی کنیم[بگذاریم
که را  وحتی اعراف ، انبیاء، شعراءمؤمنون  هاسوره یا هر کدام از تجمع دوباره را دارند، طه

چه فردی چه جمعی بحث کنند،  و بیاورند ،امروز یک بحث مختصری روی آن صورت گرفت
غوغای مثبت  شودیم بگذارید بحث صورت بگیرد. اگر غوغایی در بحث شود، پس از آن

از وضع موجود به  ییجاجابه شودینم اجتماعی ایجاد کرد. بدون مالت و مبنای تئوریک،
باید ثابت شود؟ بدون فرآوری جدید و مالت نو که روی آن این وضع مطلوب کرد. چند بار 

. شاید امکان امکان پیشروی جدی نیستجدیدی سوار شود،  یدهسازمانشد و پژواک با
مالت فراهم شود، هیچ جریانی اگر  .ولی امکان پیشروی جدی نیست ،باشد ی حسیپیشرو

 .[ندرسینم شانهدف]به  با آوردن و مچاله کردن پیر و خرد و کالن .قادر به جلو گرفتن نیست
ملکی را هم مچاله  ،ساله را مچاله کنیهشتاد سحابی ،دانشجو را مچاله کنی یتوانینم شما

موج  و ساله که آمده ستاد 22-29دانشجوی  ،را هم مچاله کنی شدهمچالهقباًل  حجاریان کنی،
ما اگرمالت باشد، هیچ کسی قدرت مچاله کردن ندارد.  !راه انداخته را هم مچاله کنی سبز

کند؟  وپالپخشرا  توانست محتوا و مالت موسیقدرت مستقر، نباید اغوای قدرت شویم. مگر 
 ییهاجمعمگر شد؟ باید مالت فراهم شود. همان سیکل طبیعی که خودتان پیشنهاد دادید که 

ی مسئولیم. آن هم در کشور ،در قبال چیزی که ایجاد کردیمشکل بگیرد. کجاست؟ باالخره ما 
 .شودیم وی آن ردبولدوزر از رو  غلتونبوم، هزار بار هم شودیم که هزار بار استارت ایجاد زده

خود را محفوظ بداریم. شاید رسالت بزرگ ما در دورانی  یهاافتهیما زیر این دست و پاها باید 
 وپادست یهابحثهمین  و هاکتبعمل جدی داشته باشیم، حفظ همین  میتوانینم که خیلی

بعد به  یجلسه بنابراینهمین را حفظ کنیم. بتوانیم  که استاین دستاورد ما  است. شکسته
و  طه اریدبگذ .یا جمعی یا فردی بحثشان را بیاورند هابچهسنت گذشته، متکلم وحده نباشد. 

مالت شود. من پر  شاءاَّللانرا خوب هم بزنیم و لعاب آن را بیرون بکشیم که  و شعراء اعراف
 بیشتر شود. هابحثاز جلسات بعد تعداد  شاءاَّللان خواهمیم عذر ،حرفی کردم
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کیداجتماعی جاری جامعه است. بنابراین نفس تکرار و  کیدیامبران، بر سیر پ تأ تلویحی  یتأ
است. اکنون با این مقدمه به بحث  مندمرحلهش بینش و روش تدریجی و روندی و ربر لزوم پرو
 . پردازمیم( یرات اجتماعییجاد تغیدر ا یجیو تدر گامبهگامکرد یاصلی )رو

 
 یرات اجتماعییجاد تغیدر ا یجیو تدر  گامبهگامکرد یب. رو 

 یاگونهد به یباشد، با مؤثرا و یآنکه بتواند پا یبرا یاجامعهر در ه یرات اجتماعیی. تغ5
 یاجتماع یو ساختارها هاتیواقع کههمچنانرد. یصورت پذ گامبهگامو  مندمرحله، یجیتدر

ن یر اییغت ی، براابندییمو رشد و تطور  گردندیمت یجاد شده، تثبیج ایدر طول زمان و به تدر
شود. راه برخورد با  یط برزمانبه همان اندازه  یندید فرآیبا زیو ساختارها ن هاتیواقع
. انجامدیمبه دور باطل  تاً یانبر نهایندارد  هرگونه م یانبریچ میه یاجتماع یهاتیواقع

 و یمندمرحلهن ید به ایهستند با یرات اجتماعییجاد تغیصدد اکه در یمصلحان اجتماع
 و سخت در ریناپذانعطاف یاگونهبه  یاجتماع تین صورت واقعیر ایج تن دهند  در غیتدر

 . کندیممقاومت  یرییظاهر شده و در برابر هرگونه تغ هاآن مقابل
بوده است  اصالح در مناسبات  یعمل اصالح یامبران در جوامع متضمن نوعی. رسالت پ2

(، مواجهه هود یام دورانیجامعه  مبارزه با برخورد ظالمانه با متهمان )پ یراخالقیناعادالنه و غ
(، میابراه یانام دوری)پ یپرستبتو  یاوارهسنگ(، ترک تفکر بیشع یام دورانی)پ یفروشکمبا 

و  یکشهبهر(، رفع لوط یام دورانیمثل در جامعه )پدیتول یعیدر روند طب ینیآفرمانعمقابله با 
 یجیمستلزم تالش تدر ی( و ... همگیموس یام دورانین مردم )پیت در بیحاکم یافکنتفرقه

شکل گرفته و در قالب  یجیاست که خود به طور تدر ییهاتیواقعاصالح  یامبران برایپ
 . اندافتهیافراد جامعه رسوخ  یو باورها هاارزش

خود، گاه دست به کار  یجامعه یجاهل یو باورها هاسنت یبرخامبر)ص( در مواجهه با ی. پ9
رات و ییدر برابر تغ یارتجاع یروهای  چنانکه از مقاومت نشدیم افکنانیبنو  یبرخورد انقالب

ن ی، ای. در قرآن در موارد چندآمدیمقومش به تنگ  یاوارهسنگتفکر  یریناپذرسوخو  یسخت
 یبرا تن داده و از تالش یرات اجتماعییتغ یمندقانوند به یاامبر)ص( که بیتذکر خداوند به پ

ششم  یهیآافته است. از آن جمله یده شود، انعکاس یمناسبات حاکم دست کش یشبهکیر ییتغ
 است:  کهف یسوره

«  ْ لَْعَ َءاَثاِرُِهْ ِإن َله ْفَسَ   َ  َباِخٌع نه اَذا اْل یَفَلَعله وْا َِبَ ایقَِد ْؤِمنر َسف 
َ

 «ِث أ
ى گیرپیاورند تو جان خود را از اندوه در یمان نین سخن اید اگر به ایشا»

 «]کار[شان تباه کنى
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ز نه از باب ی)ص( در قرآن نش از محمدیامبران پیپ یح روند کاریات متعدد در تشریذکر آ
رد کیرو یژه برایکارکرد و یامبر که دارایمخاطبان پ یسرگرم یبرا یو نقال ییگوقصه

ر گیبار د طه یسورهمثال در آغاز  ین در اصالح جامعه بوده است  برایامبر)ص( و مسلمیپ
دام فراتر از ت موجود، از اقیر در وضعییند تغید در فرآیکه با شودیمامبر گوشزد یبه پ مسئلهن یا

 خود و جامعه دست بکشد:  یتوان اجتماع
نَزْلَنا َعلَ *  ط »

َ
َءاَن لَِتْشََق یَما أ ْر  « َ  اْلقر

 «م تا به رنج افتى ی* قرآن را بر تو نازل نکردطه»

م در در مواجهه با نظم حاک یکرد موسیرو یلیح تفصین تذکر است که با تشریا ی، از پگاهآن
 یشتریب یحوصلهد صبر و یر، باییجاد تغیا یکه برا آموزدیم( امبر)صی، خداوند به پاشجامعه

و  یدر مواجهه با نظام فرعون یهمچنان که موس رد ـیش بگیدر پ یجیبه کار گرفته و روند تدر
 ش گرفت.یدر پ یدارشتنیخوصبر و  لیاسرائیبنقوم 

ه ید علیض شدیو تبع ی، مردساالریردابردهر ینظ ییهاتیواقع. روش قرآن در برخورد با 4
است.  گامبهگامو  یجین برخورد تدریبر هم یز مبتنیمان و تجارت شراب نیتیزنان، کودکان و 

ل رسوخ ی، حرمت شراب در قرآن به دلاندگفته یثمیو مهندس م یطالقان للهاتیآچنانکه 
ن یل ار بالفصییل عرب و دشوار بودن تغیاز قبا یریکثن جمع ینافع در ب یمناسبات تجار

ن انگاره یسه مرحله( بوده است، که در آن، ابتدا ا ی)ط یجیتدر یمناسبات، مشمول روند
« تشتر اسیاست، اما مضرات آن به مراتب ب یمنافع و مضرات یشراب دارا»که  شودیممطرح 

چند  یفاصلهاز حرمت شراب وجود ندارد. در گام دوم و به  ین مرحله سخنی(  در ا253:)بقره
د وارد مسجد شد و به جمع نمازگزاران ینبا یدر حال مست»که  شودیم ین حکم جاریسال، ا

: شودیمم شراب نازل یآخر است که حکم تحر یمرحلهت در ی( و در نها49:)نساء« وستیپ
ند طانیدند ]و[ از عمل شیرهای قرعه پلیو ت هابتشراب و قمار و  دیاآوردهمان یای کسانی که ا»

 ( 30:)مائده« دید  باشد که رستگار شوینیدوری گز هاآن پس از
عرب که  یجامعهحاکم در  یو مردساالر یداربردهکرد قرآن به نظام ین است بحث رویهمچن

ده بو ترعادالنهمناسبات  ینیگزیو جا هاضیتبع گامبهگامدر هر دو موضوع در جهت کاهش 
 1است.

 یاجتماع یروهایافراد و ن یمتضمن توجه به توان اجتماع یاجامعهدر هر  یکرد اصالحی. رو1
اصالح  یراب انهیگراواقعن و یگزیجا یالگو یارائهدر کنار  یجیو تدر گامبهگامو باور به حرکت 

                                                                                                                 
کرد یرو یخیتار یآفتاب، با بررس یماهنامهدر « در اسالم یداربرده»با عنوان  یامقالهدر  وری. دکتر کد1

 .انددادهرا نشان  یجین روند تدری، ایداربردهقرآن به بحث 
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 یسالههشتدوران  یدر جنبش دوم خرداد )ط انطلباصالح ین تلقیمناسبات است. ا
ختن یا ریبه در»ر ینظ ییهاگزارهت و یحاکم ینهادها گامبهگامفتح  ی( که در استراتژاصالحات

ن یعدم توجه به هم یجهینتافت، ی یتجل« یخواهیجمهور»ر ینظ ییو الگوها« انیاقتدارگرا
بود.  شبهکیرات ییدر برابر تغ یاجتماع یهاتیواقع یریاپذنانعطافو  یو سخت یتوان اجتماع

و هم در سطح  یاقتصاد ی، هم در نهادهایحکومت یران، هم در ساختارهایان راست در ایجر
از ارتباطات است  بر هم زدن  یاگسترده یشبکهو  یسازمانده یشه دوانده و دارایر یاجتماع

س از پ سالپنجوستی)ب شانیریگشکلدوران  یهاندازن ساختارها و مناسبات، حداقل به یا
 مداوم دارد.  یگیرپیاز به زمان و کار و ین انقالب( نیآغاز یهاسال

ن یشه در معرض ایان و جنبش زنان، همیدانشجو یهاحرکتر ینظ یاجتماع یهاجنبش. 2
 ، دست به کار برخوردیات سخت اجتماعیمشابه هستند که بدون توجه به واقع یخطا

. اندافتهیشوند که در طول زمان شکل گرفته و رسوخ  یبا نهادها و مناسبات یو حذف گونهانقالب
 یمنفعت یهاگروهکال از جانب ین نهادها و مناسبات، به واکنش رادیکال با ایبرخورد راد

ن یچن یجهینت. ردیگیمدر معرض خطر قرار  هاآن ر و تحول، منافعییکه با تغ انجامدیم
و  هاتالشنابود کردن تمام  یبرا ت موجودیو حافظ وضع یارتجاع یروهای، اتحاد نیدبرخور

 یرهبر ینفوذ نهادها یگسترهر محدود کردن ینظ ییهاتالشاست.  خواهانتحول یدستاوردها
رح رفراندوم رون دانشگاه، طیج به بیبس ینظامشبهر انتقال تشکل ینظ ییا شعارهای هادانشگاهدر 
در دوران  ییدانشجو یهاانیجراز اقدامات  ییهانمونه یو ... همگ یقانون اساس رییتغ یبرا

 یارتجاع یروهایبود که بدون توجه به اصل ذکرشده صورت گرفته و جز اتحاد ن اصالحات
چ ی، ههالیپتانسو هدر دادن  یسوزفرصتن یو همچن ییدانشجو یهاانیجرسرکوب  یبرا

 ان نکرد. یب دانشجوینص یگریدستاورد د
*** 

طه با در راب یامرحلهسامان و یکه با توجه به نگرش روند دیرسیمه ذهنم ببود که  یانکته نیا
 کرد.  یگیرپیدر قرآن  شودیم یاجتماع راتییتغ

به  است ممکن من حس کردم که مدآ شیصابر پ یهم در رابطه با بحث آقا یگرینکته د کی
ع مقدمه شرو نیبا ا دهیداجازه  .شود برداشتسوءمنجر به  ،طرح نشودبحث م نیاگر ا جیتدر
از  یکی .است یو مهم یاساس مسئله هاپروژه یبندزمان ،امروز یدر دانش مهندس :کنم
 .است یبندمرحلهو  یبندزمانبحث ، ردیگیمانجام  یکه در هر پروژه مهندس یاهیاول یهاگام

 کی سیپل و تاس کی جادیا ای وساختمان  کیساختن  مثل دباش یکیزیپروژه ف خواه یک یعنی
انجام  دیکه در پروژه با هیاول یهاگاماز  یکیچیز دیگر، هر  ای یافزارنرم ستمیس کی ای تونل و
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دام هر ک ،پروژه چند فاز دارد نیا قاً یمشخص شود دق یعنی .شود یبندفازاست که  نیا ،ردیگ
چند درصد  دیهر فاز پروژه با انیدر پا ،بردیمچقدر زمان  ،دارد ازین یفازها چه زمان نیاز ا

 شودیم تیرعا یبرنامه زمانبند هم عموماً  گرید یدر کشورها .داشته باشد یکیزیف شرفتیپ
 .افتدیماق اتف نیا ،میبرسان انیپروژه را به پا نیا میخواهیمساله دو ندیگویمفرض اگر به یعنی

 خواهمیمکه  یانکتهدر هر صورت  .وجود دارد شیکم و ب یبندزمان یمسئلههم  رانیدر ا
 اً اتفاقوجود دارد و  یبندمرحلهو  یبندزمان نیا شدهیمهندساست که در نگرش  نیا میبگو

ـ طراح » انو عنو میکردیمخدا صحبت  یهاداشتهاز  میما داشت یوقت است. هم مهم یلیخ
است و باز جلوتر  بودن« مهندسـ طراح »خدا  یهاداشتهاز  یکی ،میرا به کار برد «مهندس

 شیپ یتلق نیا است به تدریج ممکن ،که هست یبندزمانو  یبندمرحلهبحث  میهم که آمد
 تهس یاجتماع یپروژه کیکه ـ  میکنیمراجع به آن صحبت  میکه ما دار یزیکه آن چ دیایب

 یبندزمانطبق  کامالً   شودیمانجام  یندبزمان کی یعنی .است یمهندس یهاپروژهاز جنس ـ 
من  .رسدیمو پروژه به سرانجام  شودیمو تمام  رسدیمه هدف بو  رودیم شیکارها پ

و از  امکردهبخش از بحث را هم مکتوب  نیا .بحث کنم یمقدارمورد  نیا یرو خواهمیم
 :خوانمیممکتوب  یرو

 

 یستن انهیگو شیپیا  ریناپذانعطافمالزم طرح  یمندمرحلهپ. 
 روشیپکه واجد یکایک مراحل  میکنیمآیا ما در یک حرکت اجتماعی، طرح پیشینی ایجاد 

که بعد از هر مرحله، روند کار بایستی به چه صورت رقم بخورد؟  کندیماست و مشخص 
کیددیگر آیا  عبارتبه که در بحث آقای صابر طرح شد به  یاگونهبه  یامرحلهبر سامان  تأ

اه ر ینقشهراه را در اختیار داریم  در این  ینقشهکه ما پیش از آغاز حرکت، معنای آن نیست 
هر مرحله  یهایخروجکه آغاز و پایان هر مرحله چیست  ورودی و  میاکردهمشخص 

رد هر مرحله کدامند  و در نهایت این مراحل چگونه به یکدیگر پیوند چیست  اهداف ُخ 
 ؟ دهندیمشکل  و یک طرح واحد و منسجم را خورندیم

برای مثال در بحث از آفرینش هستی به سیر خلقت زمین در قالب طرح پیشین زیر پرداخته 
 شد: 

 

در زمین   یپاشبرکت بر فراز آن  هاکوهجعل  خلق زمین )دو هنگام( 
 )تقدیر قوت زمین )چهار هنگام   پردازش آسمان  فراخوانش آسمان و

 چراغان آسمان دنیا   )دو هنگام(  طبقتهف یهاآسمانآفرینش  زمین  
 حفظ آن
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 د: شطرح کلی زیر ارائه  انبیاء یرسانامیپبه طور مشابه در مورد 
 

 مخفی ـ محدود نشر ـاول مرحله 
 علنی کمتر و نزدیک پیرامون ـدوم مرحله 

  علنی ـ مرحلهسوم
  دورانی ـچهارم مرحله 

 

عتًا با باور به اینکه علم خدا مطلق است و مشمول مرور زمان یا سیر در مورد خدا، طبی
، این سخن که طرحی پیشین برای خلقت هستی یا انسان به شکل شودینمخطا وآزمون

یا حداقل موضوع بحث ما نیست. اما  دینمایمپذیرفتنی  ،به کار بسته شده وکاستکمیب
خدا با  هاآن که یک سوی یاپروژهسان است  مشترک خدا و ان یپروژهکه سخن از هنگامی

 توانیمظرفیت و امکان نامحدود و سوی دیگر آن انسان، با دانش و توان محدود است، آیا 
مید؟ ، فهشودیمبودن را به همان معنا که در مورد آفرینش هستی و انسان به کار برده  مندمرحله
، تعیین طرحی پیشین با مراحل مشخص و با مشترک انسان و خدا یکه در پروژه رسدیمبه نظر 

 نیست.  ریذپامکانطور مطلق ، بهانجامدیمدیگر  یمرحلهبهمرحلهتعیین شرایطی که به تغییر از یک 
 انبیاء یمرحلهبهمرحلهکه سیر  کندیمنیز از این تصور پشتیبانی  واقعیت تاریخی و سیر انبیاء

 سیری از پیش تعیین شده نبوده است  
  رخ داده است   ناشدهینیبشیپنخست اینکه بعثت پیامبران اغلب در شرایطی غیرمنتظره و

بود،  اشخانواده)ع( هنگامی که در جستجوی آتش برای گرم کردن خود و موسی
نیز پس از مراتب متعددی که برای  )ص(و محمد ردیگیممخاطب وحی قرار 

مورد خطاب وحی قرار گرفته است. بنابراین نخستین  رفتیمبه غار حراء  ینیگزخلوت
اشد. ب ناشدهینیبشیپمشترک انسان و خدا، ممکن است غیرقابل انتظار و  یپروژهگام 
ن حال عی به معنای فقدان جستجوگری و اعالم نیاز برای هدایت نیست  اما در مسئلهاین 

گویای این واقعیت است که دعوت انبیاء در گام نخست خود که تعریف پروژه مشترک با 
 خداست، واجد هیچ طرح پیشینی نیست. 

  که برای حفظ خود به حبشه مهاجرت کنند یا تصمیم  شوندیمآیا اینکه مسلمانان مجبور
)ص( بوده حمدشده در سیر متعیینپیش)ص( برای هجرت به مدینه گامی از پیامبر

از پیش تعیین شده در دعوت  یامرحلهمانان برای جهاد با مشرکان است؟ آیا تصمیم مسل
از زادگاه خود و هجرت آیا بر مبنای  محمد )ص( بود؟ به طور مشابه خروج ابراهیم

برای  لیاسرائیبنو  یبوده است؟ آیا تصمیم موس شدهتعیینپیشطرحی پیشین و از
ا مشترک خود با خد یبرای پروژه سکونت در مصر بخشی از مراحل طرح پیشین موسی
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بود؟ در تمام این موارد پاسخ منفی است. بسیاری از رویدادهایی که طی حرکت 
ین است و ا ریناپذینیبشیپاصواًل  ،دهدیمان اجتماعی رخ اجتماعی پیامبران و مصلح

 اصل ناشی از این سنت خداست که : 
َ ال  ِ» نه اَّلله ْوٍم َحَّته یر َغ ی إِ َْ ِسِهم یر َغ ی ما ِب ْنفر

َ
 «وا ما ِبأ

مرحله  اکنون تغییر کندیمدائمًا در حال تغییر است  اینکه شرایط ایجاب  یایهستانسان 
ست که بدون وصول به آن شرایط، متعددی از عوامل ا یمجموعهاز  متأثرصورت گیرد، 

 کامل مشخص نیست. طوربعد به یمرحلهتغییر مرحله و حتی محتوای 
 

مشترک انسان و خدا چیست؟  یپروژهدر  یامرحلهبا این وصف معنای نگرش روندی و سامان 
اگر نتوان مراحل پروژه را از پیش تعیین کرد و مشخص نمود چه زمان باید تغییر مرحله صورت 

 داشته باشد؟ به نظر تواندیممشترک انسان و خدا چه معنایی  یدر پروژه یمندمرحلهیرد، پذ
 به معنای این باشد که:  یمندمرحلهاین  رسدیم
  تواندیمنکار  گامبهگامرا بپذیرد که بدون طی تدریجی و  مسئلهاین  خواهتحولاواًل انسان 

را « ورزود و ز» یانگارهست یابد. بنابراین د شدهمیترس اندازچشمبه یکباره به هدف یا 
)ع( یا )ع(، موسیکه ابراهیم رها کند و به مشی تدریجی ایمان بیاورد. همچنان

تغییری در پیرامون  سالهکیو  ماههکیو  روزهکیآن نبودند که  ی)ص( در اندیشهمحمد
 اد نمایند.خود ایج

  آن است که انسان باید در سیر خود دائمًا به بازبینی و  یمنزلهبه  یمندمرحلهثانیًا
ممکن و احتمالی آینده بپردازد و با رصد  یهاتیوضعگذشته و ترسیم  یهاگام یبندجمع

جدید را آغاز  یمرحله ،کردن شرایط آماده باشد که در صورت وصول به شرایط خاص
 کند. 

  یمرحلهدیگر شد و محتوای  یمرحلهاینکه چه زمانی باید از یک مرحله وارد تعیین 
ه د به عوامل متعدد درونی و بیرونی وابستشبعدی باید به چه صورتی باشد، چنانکه اشاره 

ز ا ریپذانعطافطرحی کلی و  توانیم مندمرحلهاست. با این حال به پیروی از نگرش 
صول و ینیبشیپپیش رو، از پیش درانداخت که با  یاهنهیگزشرایط احتمالی ممکن و 
 جدید و خطوط کلی مسیر آینده را ترسیم نماید.  مرحلهبهمرحلهشرایط معین، تغییر از یک 

 

در پروژه مشترک انسان و خدا سخن  یامرحلهبنابراین وقتی از نگرش روندی و سامان 
. در میانمودهطور جزئی ترسیم ار را به، منظور این نیست که از ابتدا مراحل دقیق کمییگویم

پروژه از نوع مرسوم آن  یبندزمانمشترک انسان و خدا به معنای  یپروژهدر  یمندمرحلهواقع 
 نیست. 

 



 2باب بگشا؛ دفتر سوم: تبیین ما ـ       198
  

 

  د؟یکه نوشت یبر متن دیهم دار یااضافه حیتوضهدی صابر: 
 

 دیدج یعلم یاهشاخهاز  یکیاست که  نیافتاد ا ادمیکه االن  یانکته فقط :کنندهمشارکت
که  ستا نیا یعلم یشاخه نیاز ا منظور ( است.Future Study) ینگرندهیآیا  یپژوهندهیآ

مشخص  شود  میترس ندهیآ ریخط س ،مشخص یهاروش ابزارها و یسر کیتالش شود با 
ورت به چه ص ندهیسال آ بیستدر  یرانیا یجامعهدر ـ  طالقـ مثاًل  یاجتماع راتییکه تغ میکن
 یمشو خط یزیربرنامه ،شودیمکه انجام  ینیبشیپ نیتوجه به ا برود؟ و با شیپ خواهدیم

مثل تمام علوم  است یاحتمال علم کامالً  کی اوالً  یپژوهندهیآ نیا .مشخص شود یاجتماع
و  هانهیزگ کندیم یسع صرفاً  اً یثان. ستین یاشدهنییتعشیپو از ینیقیعلم مطلق و   رگید

زارها چه اب ،هانهیگز نیدر صورت وقوع هر کدام از ا دیو بگو ترسیم نمایدرو را  شیاحتماالت پ
 میتوانیمکه ما  ستین نیفرض مفروضش ا اصالً  یعنی .ما هست اریدر اخت ییو راهکارها

 یهانهیگزبعد  .میکن یبندمرحلهاساس  نیو بر ا است یزیچه چ قاً یقد رمانیخط س میویبگ
 نممک یمبنا راهکارها نیو بر ا کندیم ینیبشیپ دهدرخ  ندهیدر آ ستا که ممکنرا  روش یپ
 . دهدیم یتسر ار

  

 و مفهوم که موضوع، ساختار نیبه ا .بود یبحث خوب یلیخ .متشکر یلیخهدی صابر: 
قرار  یمدل تواندیم نیا .هم نقد کردا ر نجایا یهابحث ،موضع هم داشتداشت   سازمان

تندات مس ،شده بودرکا ،بحث .یفرد یهابحث ای دیآیم شیکه پ یعجم یهابحث یبرا دریبگ
 مناً و ض رفتهشسته یلیبحث خ .فراهم کرده بود یمستندات هاگزارهم از اهر کد یبرا ،شتدا

فکر  ،گفت ناشیکه ا یشبهات و کردگذشته  یهابحث یرو ناشیکه ا ار ینقد .بود یانقادانه
  .زدوده شود امآرآرامبتواند  شاءاَّللان کنمیم

اهم فر ار رشین و پناکه هم ن یاز دوستان میکنیمتشکر  .فراهم شده یاساده یلیخ یافطار
 .میبا هم هست ار قهیدوازده دقـ ده  .اذان هست تا قهیدوازده دقـ ده  حدود ا.و هم آش ر دکردن

 کیهم ساعت  رگیهفته د شاءاَّللان. میشویممنزل  یو راه ردیگیمافطار صورت  ،بعد از اذان
فته دو ه .ربع به هشت کیتا  شودیمشش بحث شروع  ،میرسانیمربع به شش حضور به هم 

ه ب ایکه جلسه باشد  میریگیم میجمع با هم تصم  قدر است یهاشباز  یکی ظاهراً  رگید
 .متشکر از همه یلی. خشودموکول  یهفته بعد

 


