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 درآمد 
 «، نزد من آ«باب بگشا»، میگشارهمن رفیقم، »

 یگاههمه، مستمر، دالنهصاف یرابطهضرورت »با زیرعنوان « باب بگشا»مجموعه مباحث 
 یهاسالخر حیات شهید هدی صابر است که طی آثار متأ ازجمله، «و استراتژیک با خدا

ارشاد در جمع عالقمندان و دانشجویان ارائه شده و در واقع  یهینیحسدر  5983تا  5989
  ایشان است.پختگی فکری دوران محصول 

و  ، در جستجوی بینشندشویمصابر نیز شناخته  هدیعنوان مباحث قرآنی این مباحث که به
فردی و اجتماعی انسان است. هرچند قرآن ـ کتاب  یهاپروسهروشی برای وارد کردن خدا در 

ـ منبع اصلی مورد ارجاع در این مباحث بود، اما هدی صابر در طی این  ، همواره هانشستآخر 
ه همین و ب کردیمدیگر متون مرجع مباحث ذکر  عنوانبهسه متن هستی، تاریخ و انسان را نیز 

، هانمونهکتاب آخر،  یهانشانهعالوه بر ارجاعات متعدد به « باب بگشا»جهت، مباحث 
 ردیگیمرا نیز در بر  و فرهنگ عامه ، هنرتاریخ، ورزشمقتبس از متعدد  یهالیتمثمصادیق و 

 و همین امر بر سادگی و روانی زبان طرح مسائل افزوده است. 
تنظیم شده  «پساتبیین»و « تبیین»، «پیشاتبیین»ر در سه سطح توسط هدی صاب مباحثاین 

ت چهاردهم با افزودن نشس که گرفتیمسیزده نشست آغازین را در بر « پیشاتبیین»بود. بخش 
پیش از این، مقارن با نخستین  ،«(من جاویدان»با عنوان  )سخنرانی دکتر محمدی گرگانی

 خدا اختصاص و کارکردهای هاداشتهبه « تبیین»ر شده است. بخش سالگرد شهادت، منتش
در مباحث  شدهارائهمحور  ُنهعالوه بر . در این بخش، طرحی که مدنظر هدی صابر بود، رددا

نگرش  ک،یاستراتژ دیخالق، د یطراح ـ مهندس، خدا ی)خدا 5983تا سال  ارشاد هینیحس
منبع  یخدا ده،یصاحب ا یخدا ،یخیتار لیلتحو  یخیتار دید ،یامرحلهسامان  و یروند

خدای حافظ، ) گریمحور د هشت(، یمنبع انرژ یخدا د،یمنشاء عشق و ام یالهام، خدا
ـ حامی، خدا ملجاء، خدای واگذارنده، خدای منبع  مؤید (، خدایگرتیهداخدای هادی )

 هانشستماندن  تماممهینکه با  گرفتیمدر بر  زیرا ن( دارآرمانامکان، خدای مسئول، خدای 
 همچنان که عالقمندان .افتینارشاد را  یهینیحسدر صابر، امکان طرح  هدی یریدر اثر دستگ

، از سطح سوم مباحث )پساتبیین( نیز که اختصاص به چگونگی رابطه با خدا هانشستبه این 
 این رابطه داشت، به کلی محروم شدند.  یهایخروجو 



 ب

ر دوم . پیش از این، دفتردیگیمرا در بر « تبیین»بخش از سطح  ندومیدفتر پیش رو، در واقع 
وی سیزده حا که اختصاص به نخستین بخش از سطح تبیین داشته و «بگشاباب»از مباحث 

پانزدهم تا بیست و  یهانشستکه طی  بود« خدا یهاداشتهکارکردها و »نشست و سه مورد از 
 یاشتهد. سه کارکرد و ار عالقمندان قرار گرفته بود، در اختیاندشدهارائه « باب بگشا»هفتم 
طراح ـ مهندس،  یخدااز:  پیشین عبارت بودنددفتر  یگانهزدهیس یهانشستدر  شدهطرح
 وگوگفتفوق، سخنرانی و  یهانشستبر  نافزو. کیاستراتژ دید و خدای صاحب خالق یخدا

دفتر  انجام گرفته، در« باب بگشا»ت و ششم نیز که در نشست بیس محک یمؤسسهبا بانی 
 . بودگنجانده شده  دوم باب بگشا

ن مجموعه ، سومین دفتر از ای«بگشاباب»ای ناخواسته نسبت به انتشار دفتر دوم اکنون با وقفه
حاوی بحث و بررسی شهید مشتمل بر یازده نشست و شود که ارائه می« 2تبیین ـ »ذیل عنوان 

نگرش روندی و سامان »است:  «بگشاباب»داشته و کارکرد خدا در طرح هدی صابر حول دو 
بندی خداوند است و در دو نشست طرح شده است  که مربوط به توان مرحله« ایمرحله

وی اگونه که از نامش پیداست به واککه همان« خدای صاحب دید تاریخی ـ تحلیل تاریخی»
پردازد و در هشت های خدا مییگر از داشتهیکی د عنوانبهاهمیت بینش و نگرش تاریخی 

کی دیگر وگو با ینشست مورد بحث قرار گرفته است. همچنین این دفتر حاوی سخنرانی و گفت
و دو تن از  ، سرکار خانم قندهاری«ی مادر و کودکخانه»سس ؤاز فعاالن میدان اجتماع )م

سسه( نیز هست که مابین دو سری نشست فوق برگزار شده و مطابق همان ؤن این مهمکارا
 ام(.ترتیب در جای خود قرار گرفته است )نشست سی

بگشا، الاقل دو ویژگی نمایان است: نخست کثرت مباحث مشارکتی در این دفتر از باب
مچنین ر قبلی )و هکنندگان است که نسبت به دو دفتشده در قالب جمعی توسط مشارکتارائه

کید بگشا به سببهای بابنظیر است. توضیح اینکه بخش دوم نشستدفترهای آتی( کم  تأ
شهید صابر بر لزوم مشارکتی بودن مباحث و اجتناب از متکلم وحده شدن ایشان یا منبر مدرن 

 هکنندگان داشت. در دفتر اول با توجه بهای مشارکتبه سبک روشنفکری، اختصاص به آورده
وجهی تشمار بود  اما در دفتر دوم بخش قابلکنندگان انگشتهای مشارکتآغاز مباحث، آورده

 بود. اکنون این کیفیت دردر قالب فردی کنندگان از جلسات حاوی مباحث کیفی مشارکت
گرفته در جنب های مطالعاتی شکلهای گروهی که محصول گروهدفتر جاری به سبب ارائه

ی رو حاوهای دفتر پیشتر نیز شده و قریب به چهار نشست از نشستجلسات بود، افزون
 اند. مباحثی است که در قالب گروهی و جمعی ارائه شده

در ایران است. این تقارن  5988ویژگی دوم، تقارن مباحث این دفتر با حوادث پساانتخاباتی سال 
ـ نقدها و نکاتی اجمال اه به سبب شده که شهید صابر در خالل مباحث خود ـ گاه به اشاره و گ

در خصوص کنش ایرانیان در قالب جنبش سبز مطرح کند. در واقع بخشی از مواضع عمومی 
 توان از خالل مباحث این دفتر بازیابی کرد. را می 5988ی حوادث سال شهید صابر درباره



 ت

رفته گ ، مورد تصحیح و ویرایش شهید صابر قرار«باب بگشا»دفتر نخست  یهانشستغالب 
دشواری  ،مسئلهیازدهم به بعد توسط ایشان تصحیح و تنقیح نشده و این  یهانشستبود. اما 

که در  تهرف. در تنظیم مباحث حداکثر تالش به کار کندیمو مسئولیت کار تنظیم را دوچندان 
یات و ادب به یوفادارتبدیل سخنرانی شفاهی به متن مکتوب و ویرایش نگارشی و ادبی متن، 

ی و صحت درست رو گاه، وفاداری به این سبک و ادبیات ویژه بک بیان هدی صابر حفظ شود سب
. دلیل این امر مشخص است  هدی شده است ، ترجیح دادههاگزارهادبی و فنی جمالت و 

داشت، اصطالحات و تعابیر خاصی به کار  یرینظکمصابر ادبیات و سبک بیان ویژه و 
 و خود موضوعی قابل بررسی ،هژ. این سبک ویزدیماژگان نو و گاه دست به خلق و گرفتیم

ین سبک ا ، کوشیده شده استشدیمیم این دفتر مربوط است، اما تا بدانجا که به تنظ کاویدن
ود روش خ ،و ادبیات بدون دخل و تصرف باقی بماند. راهنمای عمل برای تنظیم دفتر فعلی

ر دفتر بوده که پیش از این د« باب بگشا»خست هدی صابر در تنظیم و ویراستن یازده نشست ن
به  ،چنانچه در جایی از متن برای روانی بیان و تکمیل جمالت البته نخست انتشار یافته بود. و

شده در قالب ][  افزوده یهاگزاره، کلمات و یدارامانت، برای حفظ هنیاز بود یاواژهگزاره یا 
ن جزئی دیگر نیز در باب تنظیم ای ینکتهکلی، چند  ینکته. افزون بر این شده است دادهقرار 

 است:  توجهدفتر شایان 
  بر  و با هدف مروری هانشستبه سبب افزوده شدن افراد تازه، فاصله افتادن میان برخی

کیدمباحث در ذهن حاضران یا  ، یا بنا به دالیل دیگر بحث یهامفصلویژه بر برخی  تأ
 نیترمهمخشی از زمان نشست را به مرور و بازخوانی معلم شهید در ابتدای هر جلسه ب

منجر به تکراری بودن  ناخواهخواهو این امر  انددادهپیشین اختصاص  یهانشستنکات 
، هانشست تکتکحفظ هویت مستقل . اما به جهت استبرخی مباحث شده 

 تلخیص بدون ،تکرارشده این مباحث  ، هاتصرفو به حداقل رساندن دخل و  یدارامانت
  امید است که پس از تدوین و تنظیم و انتشار کل گرددیمبه خواننده ارائه  و تصرف
 ،اشدکه فاقد تکرار و تناوب ب یادهیچکبتوان با تلخیص مباحث، « باب بگشا»مباحث 

 به عالقمندان ارائه کرد. 
  عرفی مبه طور کامل خود را  کنندگانمشارکتبرخی  هانشستنظر به اینکه در بخش دوم

 اما به جهت ،اندنکردهمنظم و منسجم ارائه  صورتبهو برخی دیگر نیز مطالب را  نکرده
کید و اصراری که معلم شهید بر جمعی بودن مباحث داشت و اهمیتی که برای  تأ

را با حداقل دخل و تصرف در  هانشستدوم  یهابخشمشارکت حاضران قائل بود، 
و تغییراتی که صورت گرفته، در این حد بوده  میادادهبحث اصلی هر نشست قرار  یادامه

که در تبدیل گفتار شفاهی به متن مکتوب، انتقال پیام به درستی صورت گیرد و جمالت 
 برای عموم خوانندگان برخوردار باشند.  فهمقابلمکتوب از ساختار 



 ث

  سخنران یاآنچه در پاورقی آمده به کلی در زمان تصحیح متن افزوده شده و متعلق به 
 . نیست کنندهمشارکت

 والدوند ف اللهعزتآقای وزین  یترجمهبرگرفته از  ذکر شده هایپاورقآیاتی که در  یترجمه
 که بسیار مورد توجه و ارجاع هدی صابر بود. است

ندگان نادر پایان ضمن فرستادن درود و سالمی کیفی بر معلم شاهد و شهید، هدی صابر، از خو
هتر آثار را ب یعرضهبرای تدوین و  شانشنهاداتیپکه نظرات و  میکنیم قاضار تگرامی این دفت

 اعالم نمایند. (www.hodasaber.comپایگاه هدی صابر )به آدرس از طریق 
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 1(1) یامرحلهنشست بیست و هشتم: تبیین: نگرش روندی، سامان 
 

 به نام همراه یاریگر
 نزد من آ، باب بگشا، میگشارهمن رفیقم، 

 و استراتژیک با خدا یگاههمه، مستمر، دالنهصاف یرابطهضرورت 
 

ِح  لره ِن ا ْْحَ لره ِ ا حث جمع ب یترهابزرگهمه و  یو با اجازهخدمت دوستان  خیرعصربهبا  .میِبْسِم اَّلله
ت ـ هفًا ، تیتری است که حدود«نزد من آ ،باب بگشا ،میگشاره ،من رفیقم». میکنیمرا آغاز 
را به میدان  درونمانکشش داشته باشد که هم  شاءاَّللان. میاشدهگرد آن جمع  است ماههشت 
 فردی یا جمعی وصل شویم. یپروژههم بتوانیم از بیرون به یک آورد و 

هستیم. « وو کارکردهای ا هاداشتهتبیین ما، »و ذیل تیتر جلسات قبل بیست و هشتم در نشست 
س و خدای استراتژ نیز عبور خدای طراح و مهنداز ق و خالق، بعد از بیان بحث خدای خال

 گذشته است. خدایی که افق یهابحث نیچنقطه یتکملهبه بحث امروز رسیدیم که  و کردیم
که قباًل نیز بررسی کردیم خالق، طراح و مهندس  گونههمانو  کندیمدارد و استراتژی طراحی 

 یجلسه. این جلسه و دهدیمسامان  یامرحله طوربهروندش را  هاخصلتبا همین  ،است
 لبطبا مدد از خدای منتشر که انحصار شاءاَّللان. میستیایمبعد را بر روی این ویژگی خدا 

را  هایژگیواز این  ییشماکرده، بتوانیم  توزیع ـ ما ازجملهـ همه  را بین شیهایژگیونیست و 
 حمل کنیم.

از دیرباز در ایران ماه حس و حال بوده و حامل رد پای  است، خرداد هم 88خرداد  1 شنبهسه
را نداریم  به قول دوستان  هاآن ما رد پا و جایگاه .مدیون هستیم هاآن ی است که ما بهبزرگان
 یهایلیلما هم با  ،داشتند و ردپایشان مانده پابزرگبودند که کفش  ییهاانسان هاآن قدیم

  .میرسیمخودمان ببینیم به کجا 
 «و استراتژیک با خدا یگاههمهمستمر،  ،دالنهصاف یضرورت رابطه» ،تیتر باب بگشاسو

وانیم بت نرمنرمو پا آهسته و  آرامآرام شاءاَّللان. میاافتادهاز آن دور  هاستمدتکه  یارابطهست  ا
 م نداریم.ه یاعجلهیم  البته یشویم و دستاوردهایش را تجربه نمااین رابطه نزدیک  یآستانهبه 

                                                                                                                 
  است. 1811 ماهخرداد 5 شنبهسه ،. تاریخ برگزاری این نشست1



 2باب بگشا؛ دفتر سوم: تبیین ما ـ       2
  

 

ه داد اختصاص گذشته یهابحثبه مرور  که یزمانمدتدوستان قباًل تذکر داده بودند که 
 دو ـ سهدر حد  میکنیمدرست بود، ما سعی  نظرشاننقطه  است آورمالل زیاد و ،شودیم

 لوح از گذشته نقبی به بحث امروزمان بزنیم. چهار ـ پنجدقیقه و با 
  

 جا ؛ از آغاز تا به این
 بحران رابطه

 انفعال در هستی
 خروج از بحران و انفعال 

 متد خروج: پیشاتبیین، تبیین، پساتبیین
 الگوی رابطه

 

، بحرانی ست«او»با هستی و با مبنای هستی که  مانرابطهاز خودمان شروع کردیم  دریافتیم که 
ر آمادگی روحی اما اگ ،آمادگی عضالنی داشته باشدهم  هرچقدرست  مثل ورزشکاری که ا

که اندامش آزاد شود، ما  دهدینماجازه و  گذاردیم تأثیر نداشته باشد، روح و روانش بر عضله
 نسبی یهاتیظرفما و جمع ما از  تکتکما،  یهمهنیز تقریبًا در همین موقعیت قرار داریم. 

فکر و  یهاحوزهدر  هاتیظرفمتناسب با مزیت خودمان برخوردار است، اما به هرعلت این 
د هرچن ،  لذا، چون رابطه مختل استشودینماندیشه و مدنیت و سیاست و تشکیالت آزاد 

گذاریم و و تأثری ب تأثیر تا میاآمدهو به هستی  میاشدهیک فعال هستی خلق  عنوانبهکه ما نیز 
مان رو دبزنیم و وضع موجود را به سهم خو بگیریم و ردپایی به جا گذاریم، در مدار تغییر گام

ا نیست قرار داریم. اما بن انفعالشبهبه وضع مطلوب ببریم، ولی به هر حال در موقعیت انفعال یا 
یم!   که در این وضعیت بمانیم و اتراق کنیم، بلکه باید از این وضعیت خارج شو

ن از انفعال و ای رفتبروناز بحران رسیدیم، که البته  لذا، در سیر مباحث به ضرورت خروج
 «او» جلسه متدی کهچهار ـ پنج ی روی متد تأنی کردیم و ج نیاز به متدی داشت. قدرخرو

 پیشنهاد داد، را بررسی حداُ  یجانبهبعد از شکست همه  شیهاهیتوصبرای خروج از بحران با 
 «او» یهاهیصتوروانی بود. ـ  کردیم. شکستی که شکست ایدئولوژیک، تشکیالتی و نیز روحی

ست «او» یهاهیتوص هانیا کهنیااز شکست الگو بود. با توجه به  زدگانشوکبازماندگان و به 
که قدری  این ارزش و اهمیت را داشت «او» الگوی شناسد،می بیش از ما خودمان را «او» و

عصر هم یهاانسانپیش از ما و  یهانانسایک منبع اصلی است،  «او» بر آن درنگ کنیم. اما
 .هستیم کوچک و خودمان نیز یک منبع هستندبع ما یک من
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و به کار انداختن  عصرانهمو اخذ تجربه از پیشینیان و  «او» توصیه و رهنمونی جمعسراز 
بود. سطح  یسطحسهمتدی برای خروج از بحران رسیدیم که  خودمان به یک یهاتیظرف

ـ که نییتبشایپمقدماتی آن  ـ و سطح در آن قرار داری نکیاهم، سطح مبسوط بعدی تبیین است  م 
ا امکان پس از تبیین به آن برسیم. یک الگو را نیز بررسی کردیم تا ببینیم آی شاءاَّللانپساتبیین که 

کرد؟  ووگگفت «او»با  شودیمرابطه برقرار کرد؟  «او»با  شودیمممکن هست؟  «او»نزدیکی با 
طرح مسئله کرد و  و ه بحث، صحبتراحت و شفاف و حتی از موضع مجادل «او»با  شودیم

ـ پنج جلسه روی الگوی ابراهیم ییگشارهنهایتًا به یک  ردیم توقف کردیم  درک ک رسید؟ چهار 
با  میتوانیممدرن است، ولی قبلی است و هرچند یک الگوی دوران ماابراهیم شدن که الگوی

ءاَّللان، و نه تحریف آنشده مهندسی یکاردست آن را به یک الگوی امروزی و دورانی تبدیل  شا
  کنیم.

اجرا  «او» با ییهاپروژهتا فعال باشیم،  میاآمدهبه این نتیجه رسیدیم که به هستی  نییتبشایپدر 
در فعل و  میتوانیمما نیز  ،«او» بزرگ خود یپروژهکوچک ما و  یهاپروژه کنیم و از سرجمع

 در ایران به ما رسیده فعال شویم. اششهگوانفعاالت هستی که این 
 

 تبیین ؛ 
 « او»؛ ما و دوسویه یرابطه

  هاکرانه؛ ما و دو نشانه
 ؛ کتاب آفرینش، کتاب تاریخ، کتاب ما، کتاب آخر چهار متن

 پروژه مشترک 
 ، هاداشته؛ سرشار از «او»

 ما ؛ سرشار از نیاز
 

و  رنگیا مضمون پر د کردیم. کلید اولبرخور یجوهرخوشبیین به کلیدها و مضامین در ت
برخورد  «او» با که تمایل ندارد با کسی «او» دوسویه است  یعنی، یرابطهاول  جوهرخوش

به نسبتی که  میاکردهفعاالنه و کیفی برخورد کند. ما در روابط با یکدیگر تجربه  ،کندنمی فعال
انتظار  «او» نیز چنین است  «او» ما با یهرابطدر   نیز با ما فعال است« او» ،ما با کسی فعالیم

ه فعاالن «او» ما هم با ،که در وجود ما به ودیعه نهاده ییهاتیمزو  هاتیظرفدارد که با توجه به 
نگ س با ما، طبیعتاً  «او» برخورد کردن کیفی   فعال ا، بابرخورد کنیم. از فعال برخورد کردن م

زرگش که معادل گ کوچک آن ما هستیم و سنگ بکه سن شودیمایجاد  یاجرقهخوشچخماق 
 . «او»کل هستی است، 
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و آدرس کاماًل مشخص و شفافی را به ما نشان  دهدیمما را توجه  «او»دوم این بود که  یگزاره
 و تبیین دو نشانه یمرحلههمین  درپیچ، که شما برای برخورد فعال درو نه آدرس پیچ دهدیم

آفاق و انفس  آفاق معطوف به پیرامون ما  ،هاکرانهستید و دیگری کلید دارید  یکی خودتان ه
 و انفس معطوف به درون ما است. 

 مانیوربینانه و کمتر ذهنی دسترسی پیدا کنیم، چهار منبع پیش به یک تبیین واقع کهنیابرای 
ی ت. اول کتاب بزرگ هسبرگزیدیم در واقعیت موجود حضور دارند، که مستقل از ذهنیت ما را

می خودمان هستیم که خودمان را است، سو هاانسانتاریخ که محصول  دوم ،و آفرینش
 . یک منبع پژوهشی تلقی بشود تواندیمهم کتاب آخر است که  برگ بزنیم و چهارم میتوانیم

 یروژهپمشترک تعریف کنیم   یپروژه میتوانیم «او» کلید بعدی این است که ما ونکته یا 
 ، موسیابراهیم ،همچون محمد درشتاستخوان یهاانسانردن فقط مختص مشترک تعریف ک

خودمان  مقدارهمو  وزنهم ییهاپروژه «او» با میتوانیمما هم در حد خودمان  .نیست عیسیو 
 تعریف کنیم و پیش ببریم.

 

 تبیین ؛
 «او» و کارکردهای هاداشته

خدای طراح ـ مهندس 
 خالق یخدا 
 خدای استراتژ 

 

 هاهداشت در حال بررسی   االن ماهاستداشته سرشار از «او» نکته و کلید بعدی این است که
خالق و اهل خلق جدید است، طراح و مهندس  کهنیا. هستیم «او» یهاییداناو  هاییتواناو 

است و ما هم  بندمرحله «او» که میکنیمیک و افق دارد و امروز بررسی است، دید استراتژ
 یم.هست سرشار از نیاز

را  «او» یپردازهندسهدر محور اول ویژگی طراحی و  ،زدیم نیچنقطهدادیم و  تبیین را که ادامه
تراتژ اسسوم خدای  یپلهدوم خدای خالق را مورد تدقیق قرار دادیم و در  یپلهدر   بررسی کردیم
نگرش روندی و سامان  شاءاَّللانجلسه روی آن توقف کردیم. در این جلسه  دهرا که حدودًا 

 کنیم.می را بررسی یامرحله
 

 تبیین ؛ 
 «او» و کارکردهای هاداشته

  یامرحلهنگرش روندی، سامان 
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و  دارافقطراح، خالق، مهندس،  «او» بپذیریم که مانیقبل یهابحثاگر از مخرج مشترک 
 گاهآنجزء هستیم،  دارپروژهرد خودمان و ما هم در حد ُخ  کل هستی است یپروژهصاحب 

 یهمهه ما البت .خدای منتشر باشیم یهایژگیازو مندبهرهجزء پیش ببریم و  یپروژه میتوانیم
وی ا رجدی روی آن فکر کرده، یا به کار انداخته و ی طوربه کهنیارا داریم بدون  هایژگیواین 

 آن تمرین کرده باشیم. 
کیدقبل روی یک  یجلسهدر   ،ردک و یعقوب و اسحاق در تحلیلی که از ابراهیم «او» یژهیو تأ

 دواننتیمابراهیم و اسحاق و یعقوب که  یگونهاز  ییهاانساندو ویژگی برای  «او» ایستادیم.
 ام دستکینزددر محل زندگی ما، و در  کهنیا. کماکندیمبیان  ،هم داشته باشند روز ازاءمابه
الیدی و االبصار» یواژه دارند، یکی این دو ویژگی را آنان نیز  شوندیم یافت هم  1«اویل ا

 و هم بازوی پرقدرت برای اندرتیبصاست  یعنی، کسانی که هم صاحب  (41:ص)
دش را ذهنی خو یهاداالنفقط انسانی  کهنیا با فکری خاص،شنویژگی رو .رنددا یبرندگشیپ

آموزگاری  عاز موض ،را به جامعه شیهاافتهی ،پیچیده کند و بتواند با بیان فراتر از سطح معمول
اتژیک که بصیرت و دید استر یاگونه، بلکه روی شودینمو معلمی و از ارتفاع منتقل کند، بیان 

کیدآن طراحی است،  یپشتوانهان طراحی دارد و خودش نیز و نافذ و تو ر شود. روشنفکمی تأ
ودش خ]بلکه[ کارگر باشند،  یطبقهو رش دانشجو کو بعد سیاهی لش طراحی کند تواندینم

 است که طراحی کرده است.  ییهادهیا یبرندهشیپتشکیالتی و سازمانی و  یپشتوانه
*** 

 یامرحلهپیشینی، امروز روی ویژگی نگرش روندی و سامان  یهابحثحال با توجه به این 
خودش و  یتجربهکه بشر نیز با  مینیبیمدر این جلسه  .نیست یغریبکه امر  میستیایمخدا 

 یدهسازمانکرده، در ادبیات توسعه، در ادبیات تشکیالت و  «او»هدایت عام و خاصی که 
ـ بیس و افق رسیده است. اندازچشمو به یک یر به یک پالن عمومی اخ قرنمینمدیریت در  ت 

و  5400 یبرنامه، ساله گذشته این مضامین در کشور ما بسیار به بازی گرفته شد  مثالً سی 
در حد حرف و بازی روشنفکری حاکمیتی باقی ماند. ولی  هانیا ولی  سالهبیست اندازچشم

یک  .تسیر خداسهمان  ،کنندطی میایی که سیر پیشرفت را ابناء بشر در کشوره یهیبق سیر
 ،متوسط یبرنامهدر کادر   متوسط یبرنامهمدت و ذیل آن دراز اندازچشمپالن عمومی و 

رفصل ت توانسته به سع. بشر با این بداشودیممتعدد تعریف  یهاپروژهریزی و ذیل طرح، طرح
 این سیر هم سیر خداست.  از پیشرفت برسد  لذا، یایبرجستگو 

                                                                                                                 
ْ ِعَباَدَنا إْبَراِه . 1 یِل ی َوِإْحقََ  َو مَی َواْذُكر ْو

ر
وَب أ   ْعقر

َ
ْبَصاِر  یِد یاْل

َ
قوب را که عیو  م و اسحاقیما ابراه: و بندگان  َواْل

 .ادآوریبودند به  وردیدهرومند و ین
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 گر خداست و بشر نیز تحت هدایتون از این کادر نیست، منتها آغازخدا بیر که مینیبیمز امرو
در سیر خودش به این تجربه دست پیدا کرده است. بحث را با این مقدمه آغاز  «او» و نظارت

تبیینی در حد خودمان، در حد قد و قواره و  ـ بحث تبیین هستیم یادامه، در میکنیم
گرش دای با نخ»نه بیشتر و نه کمتر. بحث کنونی  است،که خاص خودمان فکری  یهاتیظرف

 است. «یامرحلهروندی و سامان 
 

 ؛ تبیین 
  یامرحلهخدای با نگرش روندی، سامان 

 : هادواژهیکل
 : بعد، پسِ آنفَ
 : سپس، در پی آن، با عبور از آن مرحله ثَم

 «او»ی روز کار زمان معین،: روز منظورنظر، گاه، مدتیَوم
 

، «ـف  » عبارتند از: هاواژه. کلید کندیمچند کلید واژه برای این بحث بیان  ،در کتاب آخر «او»
هر چیزی یک پسی دارد.  .آن   یعنی، بعد، پس  شودیمکه متعدد تکرار « ـف  «. »ومی  »و « م  ثُ »
عنی م« روز»رآن ت ترجمه سنتی قدر ادبیا« یوم»سپس، در پی آن، با عبور از آن مرحله. «: م  ثُ »
 خوانهمبا این فهم  «او»، ولی روز منظور نظر شودیمو معادل روز خودمان گرفته  شودیم

کاری ما فرق دارد   با روز   «او» کاری روز   .معین است زمانمدت «او» نیست، گاه منظور نظر
 است که یادواژهیکلاین . شودینمساعتی ما تلقی ـ 24هوم یک روز در لفظ به مف« یوم»لذا، 

ما به دست  یجامعه. یک کلیدواژه هم هست که از کتاب و دیآیمبه دست  «او» از کتاب
  است. «مرحله»اسم آن  که یاواژه. دیآیم

 

 : هادواژهیکل
 : مرحله

 از رحل = اسباب اقامت افکند 
 از فرآیند یاتکهبرش، قطعه، 

 بخش بخشِ از پیدایش تا فرجام
 

اما  .ی خالص عربی داشته باشددانم ریشهمی و بعیدبه کار برده نشده خیلی  در قرآن مرحله 
یعنی، اسباب اقامت افکند، در یک  «ل  ح  ر  . »دیآیم« رحل»رب شده و از مرحله باز مع

پهن شد  یعنی، یک برش و قطعه است،  یاسفرهپهن کرد.  یاسفرهمنزل گزید،  یگاهمنزل
 .است یدایش تا فرجامو بخش بخش از پ از یک فرایند یاتکه
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آمده و یکی هم در ادبیات خودمان که  «او» کتاب در هاآن موردکه سه  ییهاواژهبا این کلید 
 یجلسه ده یهابحث. اگر براساس میرویمبه استقبال بحث  ،نام دارد «مرحله»و  معرب شده

وصول به هدف نهایی و برای دامنه دارد دراز یهاطرحمدت، افق و بپذیریم که خدا دید دراز قبل
ه رح کرد که خدایی کرا مط سؤالاین  توانیم، ردیگینظرمدر  ازینشیپکند و می یزیربرنامه

کند، یا عمل می یاُکتره، آیا کندیمو فرآوری  زندیمها را رقم دید درازمدت دارد و روند
 کهنیا؟ برای رودیمبند جلو بهو بند آجربهاهای قدیم آجرقول بن  قدم و بهبهو قدم مرحلهبهمرحله

 شاقول ،کندمی کشی، بندگذاردیماست که آجر روی آجر  یاپرحوصلهببینیم آیا خدا نیز معمار 
 ـ میکنیمترسیم  ذهنمانما در  با این ابزارها سرو کار ندارد و «او» کهنیاضمن  ـگذارد می

ت یا نه؟ اس کرده و به کار گرفته آیا در مدارهای مختلف این تکنیک را پیشه که بررسی کنیم
 محور طراحی شده است. هفت

 

  تبیین
  بندمرحله، خدای در روند

 : ، درمرحلهبهمرحلهروند فرآوری  استادکار
 آفرینش هستی

 خلقت انسان
 دوران  یرسانامیپ

 روش فروفرستی کتاب
 اکمال ـ اتمام 

 جاری  مواجهه با فرهنگ
 خرد یهاحوزهرویارویی با 

 

را به کار گرفته است یا نه؟ در  یبندمرحلهدر آفرینش هستی و در مدار خلقت انسان، خدا  آیا
تند و هس العزموااول هاآنبعضی از  ندیگویمه ک هستندیائی مدار بعد از خلقت انسان، خیل انب

 . میشناسینم را ما اساساً  هایبعضو  شوندیمقشر دو و کادر دو محسوب  هایبعض
بل خودشان قدورانی ما یهاامیپو  و بدون ارتباط با همدیگر ازینشیپیب، مرحلهیب، فهفلسیبآیا 

 ؟ برقرار بوده است ]میانشان[ ارتباطی یامرحلهآمدند، یا به لحاظ 
ن آیا این کتاب آخر در ای .میکنیموجه بعدی یا مدار بعدی این است که تدقیقی در کتاب آخر  

 29 یانهیمآیا در  است؟ ه است؟ در ابتدا پیام چطور ساطع شدهآمد مرحلهبهمرحلهسال  29
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شده است؟ و در مراحل آخر که هم پیغمبر آمادگی ذاتی برای  تریفیکو  تریطوالن هاامیپسال 
با توجه  ،است این ارتباط پیدا کرده و هم جامعه به نقل پیام توسط پیامبر به خودش عادت کرده

 ز تغییری در روش فروفرستی داده است یا نه؟آیا خدا نی ،به این تحوالت
 دین است  یعنی، آیا دین آخری را که فرو فرستاده در سیر خودش اکمال و یپروژهوجه بعدی 

 یهاکیتکنآخر یا دین آخر،  یپروژهه است یا نه؟ و نهایتًا در کادر اجرای داشتنظر مامی مدات
بوده و  یانامهبخشه است؟ تحکمی و ةالعرب چه بودخدا با فرهنگ جاری جزیر یمواجهه

 ومأنینه طبا حوصله، با  ،چیز را همسان کند؟ یا نهتا همه یگان پیاده و موتوریزه فرستاده
، روش گرددیمزئی است و به محرمات برعمل کرده است؟ آخرین مدار هم ج مرحلهبهمرحله
ر ؟ لذا د[است رت گرفته]صو بوده یا دفعتاً  یامرحلهدش با محرمات چه بوده است؟ برخور

یا این آکه  میکنیم، بررسی میبریمبعد پیش گرفتیم و پیش  یجلسهبحثی که امروز و 
نیز همان  یبندمرحلهرا در طراحی استراتژیک دیدیم، در  اشیاستادکاراستادکاری که 

 یا نه؟  کندیمتدقیق ایفا  همان مینیاتوریسم وکاری را با استاد
کل و آفرینش هستی است. خلق کل به چه ترتیبی بوده است؟ محور دوم خلق  ،اولدر محور 

رعایت شده است یا نه؟ وجه سوم  یبندمرحلهخلق سوژه است که ما هستیم. آیا در خلقت ما 
 دورانی که یهادهیارسانی دورانی، در پیام مرحله و ظرفیت مرحله در خلق ایده است. آیا

ی شده است یا نه؟ وجه بعدی خلق اندیشه است. در عررعایت و مُ  کردهیمساطع  [«او»]
بعدی  وجه است یا نه؟صورت گرفته  یبندمرحلهدر محتوا  ،کتاب، در متن مرجع یا کتاب آخر

 یال، اتمام و نقطهمذهبی آخر که اسالم بوده، آیا اکم یپروژهخلق پروژه است  یعنی، در 
برخورد با فرهنگ جاری در آن دوران  قبل خودش هست یا نه؟ و نهایتًا درفرجام مراحل ما

  [آیا مراحلی طی شده است؟]، خاص
سطوح  نیتردستکینزدو  نیترکینزدسطح به  نیتریعاللذا با این روش از کالن به خرد و از 

 مدار  یعنی، خلق نیترکالنبوده است یا نبوده؟ مدار اول که  در کار یبندمرحله. آیا مییآیم
  .میکنیمرا بررسی  ستا کل و آفرینش هستی

 

 :، درمرحلهبهمرحلهاستادکار روند فرآوری 
 آفرینش 

 )دو گزاره ، یک نشانه( 
 نمل 03،  انبیاء 33-33،  لتفصّ 21-9
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تعلق به همه کتاب م .[میکنیم]بررسی  دو گزاره و یک نشانه داریم. با همان روش خودمان
لباس خاصی نیست، ما نیز  هیچ صنف و یژهیو ،است، ما هم در این همه قرار داریم و تفسیر

و  سینوشیپهمه  هابحثو با این تصریح که این ـ ر و نه کمتر تنه بیش ـ در حد فهم خودمان
د و ق سعی کنیم که شاءاَّللان ـ ستنیل و حرف آخر حرف او وـ  برای فکر کردن است یابهانه
در کادر بحث خودمان  میتوانیمخودمان  یهایژگیوخودمان را بشناسیم. ما نیز با  یقواره
 کنیم.  ینیگزنشانهو  ینیگزتکه
 کار را راحت نباشد. المعجم 1چه بهتر که از طریق المعجم هاینیگزنشانهو  هاینیگزتکهاین 
 ید،ییک موضوع خاص را بررسی نما دیخواهیماست. شما  الحلقومراحت عنی،کند  یمی

 بررسی کنید  ممکن استرا  «خلق» دیخواهیم ،  مثالً دیکنیمالفبایی جستجو  [صورتبه]
یک سرندی  هشتصد آیه، ـهفتصد  از آن Yآیه روی خلق باشد هشتصد ـهفتصد حدود 

این روش پژوهش نیست. روش   دیرسیمکیفی آن  یهیآ بیست ـ سیو آخر سر به  دیکنیم
ین کنید، آیه و گزاره را سر جا و با شأن انتشار و با میدان یهش این است که کتاب را باال و پاپژو

ده است این سعی ش جانیامغناطیسی مرتبط با آیات پیشینی و پسینی خودش بررسی کنید. در 
ه در کتاب ک یاز مفاهیم عمیق یبردارپردهدر  مینتوایمروش دوم را پیشه کنیم تا ببینیم چقدر 

 آخر وجود دارد، توفیق پیدا کنیم. 
 انبیاء یسوره 90-99آیه( و  چهار) فصلت یسوره 3-52کلیدی یافت شد، آیات  یگزارهدو 

 .است نمل یآیه در سورهآیه( و یک تک چهار)
 

 :  فصلت 21-9
ِذ  وَن ِباله رر ْم َلَتْكفر كر نه ِئ

َ
ْل أ ْرَض ِف  یقر

َ
اَمِ ِی َم ْی  َخَلَ  اْل ِلَ  َربا اْلَع ا َذ نَداد 

َ
وَن َل ر أ َعلر  ﴾۹﴿َی  َوَجعْ

َر ِف یِمن َفْوِقَها َوَباَرَك ِف  َها َرَواِس یَوَجَعَل ِف  ا ِف یَها َوَقده ْقَواََتَ
َ

  َها أ
َ

 أ
َ

اِئِل یْرَبَعِة أ سه ْسَتَوی  ﴾۰۱﴿َی اٍم َسَواء ِّلل ه ا ُثر
َماء َوِه  ْرِض ِاْئِت  یِإیَل السه ا َولِْْلَ َخاٌن َفَقاَل ََلَ َت یدر

َ
ا َقاَلَتا أ ه  ْو َُكْ

َ
ا أ نه َسْبَع  ﴾۰۰﴿َی َنا َطاِئِع ا َطْوع  اهر َفَقَض

اَواٍت ِف  ی ِف ِی َم ْی  ََسَ ْوَح
َ

ْمَر   َوأ
َ

ء أ ا لل ََسَ ا َوَز كر ْن یَه َماء الدا ا السه َصاِب ینه لِ ی ا ِِبَ ا َذ ِد حَ َوِحْفظ  ْْ ََ ِز یرر اْلَعِز یَ  
 ﴾۰۱﴿مِی اْلَعِل 

                                                                                                                 
های یشهرکتابی است که آیات قرآن را بر اساس عنوان « میالمفهرس اللفاظ القرآن الکر معجمال. »1

ی ماره)شآن  ، آدرسواژه کی شهیبا دانستن ر توانیممعجم،  نیا استفاده از اکلمات مرتب کرده است. ب
قرآن پیدا کرد. همچنین کنار هم قرار گرفتن آیات حاوی کلمات با ریشه مشترک سبب  را درسوره و آیه( 

ده به کار رفته را مشاه« خلق»ی مشتقات کلمه هاآنشود که بتوان به عنوان مثال تمام آیاتی که در یم
د فؤاد عبد ، مرحومیاثر دانشمند مصرکرد. این کتاب،   . ق( است. هـ1811ـ 1911) یالباقمحم 

ده و پس از آن به همان صورت یم، در مصر به چاپ رس1115ق/1831ن بار در سال ی، نخستالمعجم
ل  د چاپ شده است.یران تجدیا از جمله یاسالم یگر از کشورهاید یاش، در برخهیاو 
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در جایی هم که الزم  و شودیمدر جایی که الزم است اصل متن خوانده  .اصل متن را داریم
این مضامین  فصلت 3-52کنیم. در آیات  یریگعصارهکه  میکنیمسعی  ـ مثل اینجا ـ نیست

از  یکی .[میکنیمبه یک واژه دقت ]به متن آیه بپردازیم  کهنیاطراحی شده است. قبل از 
خدا حکیم بودنش است. اگر بخواهیم که واژه را به استخدام بحث خودمان در  یهایژگیو

شده یک  ساطع «او» که از ییهاگزارهو در  در اعمال به این مفهوم است که «حکیم»بیاوریم، 
کمتی گنجانده شده است. این کتاب هم ح یهانشانهو  هاگزارهحکمتی مندرج و در 

این را به ما منتقل کند که  خواهدیمآخر آیات،  یهانشانهتکو چه  هاگزارهآیات، چه سلسله
 [فظحا]با  اتیادبهمشده در آن را مورد دقت قرار دهید. روندها را دریابید و مراحل مهندسی

   شویم :

 گفت آن جام جهان بین هب تو کی داد حکیم
 رکدیم گفت آن روز هک این گنبد مینا      

کرد، قرار بود که این حکمت خلقت و می یعنی، از آن روزی که داشت گنبد مینا را طراحی
 آفرینش کل را هم به بشر منتقل کند.

 

 :  فصلت 21-9
 مین )دو هنگام( خلق ز

 بر فراز آن هاکوهجعل 
 در زمین  یپاشبرکت

 تقدیر قوت زمین )چهار هنگام( 
 سپس پردازش آسمان 

 فراخوانش آسمان و زمین 
 )دو هنگام(  طبقهفت یهاآسمانآفرینش 

 چراغان آسمان دنیا
 حفظ آن

  

خلق زمین در  در یاژهیوچه اتفاقات  آیه برای ما توضیح بدهد که چهارخواهد در این خدا می
ـ  کمیت و مقدارش چقدر است میدانینمما  ـ که دو هنگام و البته در دو یوم خاص خودش

 .بعد است یمرحلهبرفراز آن  هاکوهخلق زمین در دو هنگام صورت گرفته، جعل  افتاده است.
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سوم  یرحلهکلیدی متن، در م یهاواژهرخ داده است. طبق « َباَرَك ِفیَها»بعد  یمرحلهدر 
ده سیلوهای خوراک برای ابناء بشر تعبیه ش و در زمین صورت گرفته یپاشقوتو  یپاشبرکت

 شده است.  یریگاندازهچهارم قوت زمین  یمرحلهاست. در 
« ثم  »، هاواژهدیکل]نوبت[ پردازش آسمان است. یکی از همان  شودیمزمین که کارش تمام 

. ]ابتدا[ پردازش آسمان و سپس فراخوانش آسمان و زمین درویمبه کار  جانیااست که در 
گانه در دو هنگام، و پس هفت یهاآسمانفراخوان و بعد آفرینش  یمرحله[. ردیگیم]صورت 

 خدا ،دهدیمچهار آیه را تشکیل  از آن چراغان آسمان دنیا و حفظ آن است. در این گزاره که
 . دهدیماحل خاص خودش توضیح برای ما سیر خلق از فرش تا عرش را با مر

ت و با ادبیا)« جعل»و« ثم»، «ف» یهادواژهیکلکه این آیات نیز به همان  میابییدرم گونهنیا
]وجود کیفی برای توصیف  یگزارهآیه یک  چهاردر این  .مجهز شده است (خودمان مرحله

مان ین تا آس، از زمروایتی از خلق کل برای آفرینش هستی، سیر خلق از فرش تا عرشدارد[ و 
و از کلیدهایی توضیح داده شده است  اشیفوقان یهاکهکشانو  و مفروضاتش و چراغان

 استفاده شده که دال بر رقم خوردن مرحله است. 
مرحله  و هر سته یامرحلهبوده، بعد از این مرحله هم  یامرحلهمرحله،    یعنی، پس  «ف  »

نهایی  یبندجمعو در  میابییدرممیزان که از آیات  ارد و به آنخاص خودش را د یفلسفههم 
باید در آن صورت  یاژهیوزمان و محل اقامتی است که اتفاقات مدت ،با آن کار داریم، مرحله

در آن مرحله سامان یافته باشد این امکان  هامقوم اگرباید فراهم شده باشد.  ییهامقومگرفته و 
 صورت بگیرد. آیات یکشاثاثبعد نقل مکان بشود و  یرحلهم به مرحلهوجود دارد که از این 

 نیز کیفی است. انبیاء یسوره 99-90
 

 :  انبیاء 33ـ 33
َوََلْ 

َ
ِذ یأ له ا َوَجَعْلَنا ِم یَر ا َ َفَفَتْقَناُهر ا   ْ َنَتا َرَْ َض َكَ ْر

َ
َماَواِت َواْل نه السه

َ
وا أ له َش َن َكَفرر ء كر َح َن اْمَا ََل  یٍء  َف

َ
أ

وَن﴿ی ْرِض َرَواِس  َوَجَعْلَنا ِف  ﴾۰۱ْؤِمنر
َ
ن َتِ  اْل

َ
ْ َوَجَعْلَنا ِف یأ

ْم یَد هِِبِ هر َل  َلَعله بر ا سر اج  وَن﴿ْی َها ِفعَ ا  ﴾۰۰َتدر َوَجَعْلَن
ْ َعْن آ ا َوُهر وظ  ْقفر ا مه َماء َسْقف  وَن﴿یالسه ْعِرضر ا مر َو ا ﴾۰۱اَِتَ ِذ َو هر لٌّ یَخَلَ  الله  یله ْمَس َواْلَقَمَر كر اَر َوالشه َه َل َوالنه

 ﴾۰۰ْسَبقروَن﴿ی َفَلٍ   ِف 
 

اول سیر خلق از زمین تا آسمان با مراحل  یگزاره. در میاکردهما کمتر روی این آیات دقت 
از  ینو زم هاآسمانکه سیر ربط  کندیمروایتی را بیان  جانیادر  ،خاص خودش را توضیح داد

 مدار و منظومه است. یهیتعبپیوند اولیه تا تفکیک و 
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 :  انبیاء 33ـ 33
 و زمین  هاآسمانپیوستگی آغازین 

 جداسازی
 گی هر شیء از آب «زنده»

 بخشآرامش یهاکوهجعل 
  هاآسمانجعل سقف محفوظ 

 شب و روز و مَه و خور 
 مدارهای شناوری

 

که ابتدا  دهدیمآیه این را مطلب را توضیح  چهار ، اینمیفهمیماین آیات  که ما از قدرآن
ه بودند و نسوجی را با هم تشکیل داد وندیپهمو  دهیتندرهمو زمین پیوستگی داشتند،  هاآسمان
جداسازی،  بعد از یمرحلهو در  ردیگیمصورت و تفکیک سازی بعد جدا یمرحلهدر بودند. 

 آب تحقق یقطرهاز  هر شیءزندگی . ردیگیمزندگی شکل  مصرح است، که در آیات گونهآن
که اضطراب زمین را در  ییهاکوهاست،  بخشآرامش یهاکوهبعد جعل  یمرحله. کندیمپیدا 

. بعد از این هستند ریگاضطرابزمین و  یکنندهو آرام  رندیگیمچرخش وضعی و انتقالی 
شب و روز و مه و خورشید  ،آسمان است و در ادامه سقف مفروض یا قرار دادن مرحله، جعل

 . استمعروف  یمنظومهو مدارهای شناوری و 
ت یآیا رؤیت نکردند، ندیدند، بر سیر عنا: شودیماین گزاره با پرسش یا تشکیکی شروع 

یان ب مرحلهبهمرحلهتوضیح ایجابی را  ،بعد از این تشکیک نکردند؟ مراحل را درنیافتند؟
تنیده، بعد تفکیک، بعد حیات، بعد کوه، بعد سایر اطالعاتی همدر بتدا زمین و آسمان    اکندیم

 یهیزاواز یک منظر و  نمل یسوره 20یهیآ .کندیمبه ما منتقل  یورزشهیاندبرای  «او» که
 کند.می دیگر این موضوع را تصریح

 

 : نمل 03
ْن َخَلَ  ا مه

َ
ا ََكَن أ ٍة مه عَ َحَدائَ  َذاَت ََبْ بنَْتَنا ِبِ  

َ
َماِء َماء  َفأ سه َن ال م مل َلكر نَزَل 

َ
ْرَض َو أ

َ
َماَواِت َو اْل  كمر َل لسه

 ِ َع اَّلله  ِءاَلٌه مه
َ

َرَها أ وْا َشعَ ِبتر ن ُتر
َ

ْ َقْوٌم  أ وَن)یَبْل ُهر  (06ْعِدلر
 و زمین  هاآسمانآفرینش 

 بارش از آسمان 
 یزانگبهجتت رویش باغا
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و زمین، بارش از آسمان، باروری ابرها و  هاآسمانآفرینش  :کندیماین آیه سیر خلق را بیان 
ن . ایدهدیمروایت سوم توضیح  عنوانبهاین سیر را  .زیانگبهجت بخشروحرویش باغات 

ر لنگما ت یشهیاندو بر  کندیممجموعه سیرها عمومًا پرسشی است و ما را به تفکر دعوت 
 و سیری برای کشف حقیقت، برای کشف روندها و موارد مندرج در روندها است. زندیم

 

 آفرینش 
 در خالل

 یک روند
  دارمرحله

 بارگاه
 

 رفتهصورت گ بارگاه دارمرحلهدرک کنیم که آفرینش در خالل یک روند  میتوانیم جانیاتا به 
تعبیه شده و  ییهامرحلهدرون سیر سیری داشته، در  است  به این مفهوم که، آفرینش

  کندیم، که زنگش صدا ی«گاه»بزنگاه  یعنی،  .یافته است تحقق ییهابزنگاه مرحلهبهمرحله
اگر به صدا در بیاید زمان عبور  «گاه»وسط یک پیانو  آن  یآرشهمثل، ناقوس، زنگ زورخانه و 

 یهایگوو خطوط ممتد با  دارلمفصدیگر است، یا سیرهای  یمرحلهاز یک مرحله و ورود به 
ما را به چرایی  هاگزارهو  هانشانهو در حقیقت این مجموعه  کندیمجدا شده را برای ما ترسیم 

. ددهیمرجوع  ،چه اتفاقاتی افتاده است کهنیا و دیگر یمرحلهعبور از یک مرحله و ورود به 
خلقت انسان  ،دوم یا مدار دوم یمرحله، مییآیمخودمان  اغبعد از این آفرینش در هستی سر

 است.
 

 در  مرحلهبهمرحلهاستاد کار روند فرآوریِ 
 خلقت انسان    

 )سه گزاره، شش نشانه(  
  

 پوشانهمی که مشابه و از آیات هانشیگزنشانه داریم. سعی شده در این  شش گزاره و سهما 
بدیع و بدون تکرار را بیان  یهاانهنشو  هاگزارهعبور شود  لذا،  هاآنو از  نظرصرف ،هستند

 .میکنیم
خدا اهل گزارش دادن است  .کندیمتوجه ما را به خودش جلب  ،یک نکته در توضیح دو روند

متعدد است، خدا کسی نیست که عملی کرده و گزارش آن  یهاگزارش [حاوی]و کتاب آخر 
 توانندیمکه  ییهاانسانزدن  نیست، خدا اهل دور یکارپنهانخدا اهل  .ارائه نکرده باشدرا 



 2باب بگشا؛ دفتر سوم: تبیین ما ـ       14
  

 

با مکانیسمی طراحی شده که نیاز به داده دارد، نیست. خدا انسان را نه  شانذهنفکر کنند و 
حجم رگباری . را بر ذهنش باریده است هادادهز داده محروم نکرده بلکه رگباری ادادن تنها از 

روایت که در خصوص است  ییهادادهکه در خصوص روایت خلق کل هست، کمتر از حجم 
یم، بیاوریشتر سر درتشخیص داده که ما باید از روند خلق خودمان ب «او» خلق خودمان هست.

کیدبیشتر روی سوژه که خودمان هستیم  در  ییهانداالکه از چه  شویمداشته باشیم و متوجه  تأ
ـ  هفتن با   لذا، روند خلقت انسامیادهیرستا به این وضع موجودمان  میاکردههستی عبور 

ا از سیر آفرینش کل ی ترقیدقو  تریجزئ، بدون مشابهت یا با حداقل مشابهت روایت هشت
است که ما  یامرحلههمین سیر و  یدهندهنشانهست که  یاهیآتکآمده است.  خلق هستی

 دنبال آن هستیم.
 

 : نوح 21
ا َخَلَقكمر َو َقْد  ْطَوار 

َ
 أ

 رطوبهخلق طور
 

طور دال بر حد و به. اطوار یا طورکندیمطور تصریح بهبر خلق طور نوح یسورهاین آیه از 
طرف اهل ادا و اطوار است، یا قدیم  ندیگویمحالت چیزی است. در ادبیات عام خودمان نیز 

 ندگفتیمند، یک عروسی را که تازه به یک خانواده آمده تحقیر کن خواستندیمهنگامی که 
ی و وقت دیگر شوخ است، ، یک وقت جدشودیمطور بهعروس اطواری  یعنی، دائمًا طور

. ودشیمطور گفتند طوربهکاًل می  ... و ردیگیماخم است و وقت دیگر تحویل یک وقت بد
ْد  َق َو » :اینجا خدا هم از همین ادبیاتی که در ذهن ماست و در فرهنگ عرب نیز بوده بهره گرفته

ا َخَلَقكمر  ْطَوار 
َ

 و ،تطور مرحلهبهمرحلهشدید و  طورطوربهدر طی یک روند آفرینشی، شما   «أ
ین و ذیل ا کندیماصلی را باز  یگزارهگوناگونی پیدا کردید. این سرمشق یا  یهاحالتحد و 

ا گزاره و سرمشق اصلی، روایت به روایت از منازل مختلف، سیر و مراحل مندرج در سیر ر
 .دهدیمتوضیح 

نسان هم افتاده، برای ابسیار بسیار کلیدی است، مشابه اتفاقی که در هستی  یاهیآ اعراف 583
 د. دهمی رخ

 

 :  اعراف 289
ِذ  َو اله ْفٍس َواِحََدٍ َوَجَعَل ِمْنَها َزْوَجَها لِ  یهر ن نه م مل َن ِإلَ یَخَلَقكر َل  َه یْسكر َلْت َْحْ اَها َْحَ ا َتَغشه َلمه ا َف

آَت یَخِف  َما َلِئْن  ر َ َرَبه َعَوا اَّلله َلت ده َْ ْث
َ

ا أ ْت ِبِ  َفَلمه ا َفَمره اُِكِ ف  وَننه ِمَن الشه َنكر َصاِلق ا له  ﴾۰۸۹َن﴿یَتَنا 
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 خلق از نفس یگانه 
 آفرینی زوج
 شدن « بار»سبک

 شدن « بار»سنگین
 محصول داشتن

 

 وکه در ابتدا خلق از نفسی یگانه  دهدیمت، مشابهت کیفی است. این آیه توضیح این مشابه
که در  طورهمانیعنی،  .کندیم ینیآفرزوجبعد خدا  یمرحلهموجودی به نام بشر بود، در 

 د و بعد عمل تفکیک صورت گرفت،و زمین یگانه بودن هاآسمانقبلی بیان گردید که  یگزاره
و نه  سم آن چیستمکانی میدانیمکه ابتدا نفس یگانه بود، البته نه ما  دشویمجا هم بیان نای
. میمانیماز از تبیین ب ،تشریح بشویم ماست  ما اگر اسیر یمسئلهسردربیاوریم و نه  میتوانیم

روشنفکری ما که روی مذهب و علم آمدند، متدولوژی تشریح  یجامعهبخشی از  متدولوژی  
. ذهن ما از رودیمنه و جوهر ، ولی تبیین سراغ کُ رودیمند و چون ود. تشریح فقط سراغ چب

کل  ،کند، ولی اگر سراغ تشریح برویمشکل بگیرد و آرایش پیدا  تواندیمچسب کنه و جوهر 
خواهیم همه چیز را تیغ بزنیم، همه چیز را برش بزنیم، می ،شودیمجهان برای ما سالن تشریح 

  لذا، میشوینماز هستی نائل  یانانهی  مبایت[ به درک و دریافت نسوج را تحلیل کنیم ]و در نه
 ]چون[ ،بیاوریمر درس هاسمیمکانبهتر این است که خیلی روی تشریح نایستیم و نخواهیم از 

 میشویم و تشویشی مبتال ینیبکمخوداگر نتوانیم از مکانیسمی سر دربیاوریم به نوعی هراس و 
 را توضیح هاگزارهروش تبیینی است،  خدا هم روش . لذامیمانیم که از کنه، اصل و جوهر باز

ه که خیلی پیچید ییهاسمیمکان ]در مورد[  دهدینمرا خیلی توضیح  هاسمیمکان، ولی دهدیم
وح از تو ر [یدرباره]که اگر  دیگویمقابل اثبات نیست، به پیغمبر  است، مثل روح که اصالً 

 ید.کله بزنوبا تبیین آن سر دیتوانیمو شما  داندیم «او» اکردند بگو مکانیسم آن ر سؤال
یگانه  نفس مکانیسم میدانینم، ما ردیگیمکه خلق از نفس یگانه شکل  شودیماینجا هم بیان 
و روانش ]چه مکانیسمی ش، روحش حبوده، اندامش، اعضایش، جوار چگونهچیست، بشر 

ا ب چگونه هاآمورفچگونه بوده است.  ان و زمینتنیدگی آسمآن در میدانینم کهنیادارند[ کما
اینجا هم به اعتبار ویژگی  .اندشدهاز هم جدا شده  چگونهآمیخته شده بودند و بعد هم در

ه گونکه خلق از نفس یگانه بوده است. این میریپذیم در روایت «او» یدارامانتصداقت و 
یریم. یم و راحت نپذیچون نماچندو ضمناً  تا بتوانیم روی آن فکر کنیم، دهدیمبرای ما توضیح 

و تصریح  کندیم، زیبا بیان شودیمانجام  ینیآفرزوجو بعد  ردیگیمخلق از نفس یگانه صورت 
ج سکنی هستند  از تزو  برای هم مُ  رف  یعنی، هر دو ط«بخشنیتسکتزویج » شودیم
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ه حامل بار تبدیل ب ،، و در ادامهشودیمابتدا بار سبک و خفیفی حاصل  شانبخشنیتسک
ودش ابتدا با خهم آمده است  یعنی، مونثی که بار سبکی را  «اثقلت»لغت  .شودیماثقال جر  

یبا تمام بسیار ز .کندیمشود که بار سنگین را با خودش حمل ، به کسی تبدیل میکردهیمحمل 
 ، همدیگرابندییم، و آرامش رسندیمبه هم  ،ا از یک نفس واحد بودند  زوجی که ابتدشودیم

این بار که  خواهندیماز خدا  ،کنندیمعاطفی تجربه جسمی، روحی، روانی و ]از لحاظ[ را 
بکند و خدا هم این کار را  فرزندی صالح ،شدهنیتضمک و محصول مشتر یک را تبدیل به

  .رسندیم شدن دارمحصولبه  و نهایتاً  کندیم
آفرینش شما روند  دیگویمطورکلی که به نوح یسوره 54 یهیآ، ذیل رافاع یسوره 583 یهیآ

را که حامل و حاوی مرحله است،  هاشدن طورطوربهشدن داشت، یکی از این  طورطوربه
 شدن. دارمحصولو نهایتًا  یبارنیسنگ، سبکباری، ینیآفرزوج: نفس یگانه، دهدیمتوضیح 

(  یعنی، « ف  » جا مکرر ازاین به پایان رسیده و  ،بوده یامرحلهاستفاده شده، حد فاصل)ف 
 :کندیمروایت دیگری را تصریح  تغابن یسوره 9 یهیآدیگری آغاز شده است.  یمرحله

 

 :  تغابن 3
ْرَض ِباْلقَ 

َ
َماَواِت َواْل ْ َوِإلَ َخَلَ  السه َوَرُكر ْحَسَن صر

َ
ْ َفأ َرُكر  ﴾۰﴿ یر ِ  اْمَِص ی ل َوَصوه

 تصویرگری 
 نیکو صورتی

 

. در این کندیمرا روی ذهن ما باز  یاچهیدرهر کدام از منظری است و هر کدام  هاتیروااین 
 ، تصادفی ویاگترهروشی دارد،  هاگزاره. بیان دیآیمروایت خدا از بیرون به درون انسان 

نث مؤبه مذکر و  ، از نفس واحددهدیمجهت نیست. اول روایت تفکیک را توضیح هربهباری
تصریح  و دهدیمدرونی را توضیح  فعل و انفعاالت جاقبلی ترسیم شد. این اتو سیری که در آی

اولیه  یبخشصورتیرگری و گرفت، از تصو انجامدرونی روی شما  یگرصورتکه سیر  کندیم
بعدی  یگزارهپایانی که شما شکل و شمایلی پیدا و به این جهان ورود کردید.  صورتیتا نیکو

 است. این آیه از آیات کاماًل تبیینی و کلیدی است. سوره حج 1 یهیآ
 

 : حج 5
 ی

َ
ِف َی ا أ  ْ نْمر ا ر ِإن كر اُكر مل یَر  ا النه ا َخَلْقَن َن اْلَبْعِث َفِإنه ه ٍب مل ُثر ه ِمْن َعَلَقٍة  ُثر ْطَفٍة  ن نا ه ِم َراٍب ُثر تر ْضَغٍة ن  ما  ِمن 

َقٍة َوَغ  له خَ َب ِی ما نر َقٍة لل له خَ ِف َی  مر را  ِْ
ْم َونر َلكر َت    ه لِ ْ ِطْفَل  ُثر ُكر ِرجر خْ ه نر ُثر ی  َسمًّ َجٍل ما

َ
ا نََشاء ِإیَل أ ْرَحاِم َم

َ
وا اْل غر ْبلر

ن  م مه ْ َوِمنكر ُكر ده شر
َ

ن یَ أ م مه ِلَك یَوفه َوِمنكر ِر  مر ْرَذِل اْلعر
َ

ی ئ  یْعََلَ ِمن َبْعِد ِعَْلٍ َش یََل یَردا ِإیَل أ ا َوَتَر
نَزْلَنا َعلَ 

َ
ْرَض َهاِمََد  َفِإَذا أ

َ
لل َزْوٍج ََبِ یاْل بنََتْت ِمن كر

َ
ْت َوَرَبْت َوأ ا اْمَاء اْهَتزه  ﴾۵﴿ جٍ ی َه
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 جنین    آفرینش از خاک 
 طفل   هسپس از نطف

 رشد    سپس از علقه 
 پیری    سپس از مضغه 

 مرگ    خلقت کامل 
 

تبیینیات آمده، طول آیات آن نسبتًا طوالنی  یدورهاست که در  ییهاسوره ازجمله حج یسوره
ه این است ک یدهندهنشانو تعداد کلمات و حروفی که به کار گرفته شده پر و افزون است و 

یین تب یمرحلهوارد  توانندیمکه  انددهیرساز درک و دریافت  یامرحلهبان کتاب آخر به مخاط
ءاَّللانشوند.   ع، سمبلیک و صریحکه آیات اولیه کوتاه، مقط   شودیمآینده بحث  یجلسه شا

اب و ارسال کت یانهیمکه  ولی اینجا در حج ،شودینمابتدای انزال به تبیین وارد  خدا در  است
، شفاف، مل، ریزتبیین، خدا دو سیر را کا یمرحله. در این گذاردیمپیام آخر است، به تبیین پا 

 . دهدیمح برای ما توضی دارانهامانتسناریویی و سینماتیک، 
از  تاننشیرآفکه روایت آفرینش از ابتدا تا فرجام با ماهیت بیولوژیک  شودیماول بیان  در سیر

این  . دررسدیمسپس از مضغه تا به خلقت کامل  ه، سپس از نطفه، سپس از علقه وخاک بود
دیگر  یمرتبهو  بردیمرا به کار « مخلقه» یا ، یک مرتبه خلقت کاملدهدیمسیری که توضیح 

خون ) ابتدا ترابی بوده، بعد نطفه، بعد علقهدر این سیر خلقت ناقص.  به معنای« مخلقهغیر»
، خلقت ناقصی و بعد خلقت کاملی شودیم گوشت جویده()تکه یاضغهمو سپس  خشکیده(

 . ردیپذیمصورت 
کند  جنین، طفل، رشد، پیری و مرگ بیان می در سیر دوم از منظر دیگری روایت را به ما منتقل

 «ز موعود و رستاخیز تردیدی دارید؟آیا نسبت به رو: »شودیمشروع  گونهنیا. آیه نیز شودیم
 به این روند نیک دقت ،به فرجام دارید]نسبت[ که[ اگر تردیدی  دیآیمام پاسخ بر ]و در مق

پس پایان نیز هم حاوی فلسفه و هم حاوی  ،است دارمرحلهو  دارفلسفهکنید  اگر این روند 
 مرحله است. 

 ،این را توضیح بدهد که جنین خواهدیمدر روایت دوم  میکنیمکه ما از این آیات درک  گونهآن
النی کاماًل عق خدا برای ما[ کار توضیحی .است دارفلسفهسیر  طفل، رشد، پیری، مرگ ]یک

 ،دهیجو یهیاولنطفه تا مضغه، از آن خون خشکیده تا آن گوشت  است. از شدهیمهندسو کاماًل 
 مدتکوتاهجنینی نه ماه است که  یمرحله  ازمضغه تا طفل  یعنی، بردیمزمان  یمدتاندک
 مدتانیمسال است که  50-51شد و بلوغ از نو ورودی به بلوغ  یعنی، از طفل تا سن ر .است
طول  قرنمینآنتروپیک است  یعنی، باالخره از بلوغ تا پیری  یمرحله. از بلوغ تا فرتوتی است

 است.  مدتدرازکشد که می
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 تروتاهک، از کوتاه هم است، کوتاه کوتاه یمدتاندکخیلی تندآهنگ و ا از نطفه تا مضغه خیلیلذ
، از لحظه یا شودیم تریطوالنماه، مرحله قدری  نهاست،  زمانکوتاه. از مضغه تا طفل است

. شودیم مدتانیمسال و  50-51. از طفل و طفولیت به بلوغ رسدیمماه  نهزمان کوتاه به 
ول ط قرنمینو متوسط  از بلوغ تا فرتوتی حدوداً  مرحلهبهمرحله، شودیممبسوط  آرامآرامزمان 

، فرصت گام زدن در هاستپروژهگذاری ماست، فرصت اجرای فرصت اثر قرنمین .کشدیم
ساط داده انب و بسیط کرده  خدا زمان را استمسیر تغییر است  لذا، این فرصت خیلی مبسوط 

ه ن ـ [جا کاماًل مشهود استنای ه قباًل آن را تحسین کردیم ]درهندسه و مهندسی خدا ک است.
هراس داریم  «او» از خداست و ما کهنیاتحسین از موضع مغلوب در مقابل غالب، نه به خاطر 

 موضع تحسین موضع درک و دریافت آن چیزی است که ـ از این موضع نیست ،و بزرگ است
، تحسین این روند این دیآیمتحسین بیرون  «او» یهندسهرقم زده  لذا، از خالقیت و  «او»

شدن  ترطیبسدارد   یاشدهترطیبسو  ترعیوسقبل زمان  یمرحلهر مرحله نسبت به است که ه
هستیم تا  و فرز زمان بیش از همه به نفع ما رقم خورده است، در حد فاصل عنفوان که تیز

را کنیم، پروژه اج «او»ما بتوانیم با  کهنیا، زمان مکفی است برای استسال  پنجاهفرتوتی که 
 نیم.جلسه پیش گرفتیم را تحققی کـ سی  ستیبکه این  ییهابحثیم و همین باش برندهشیپ

 مؤمنون یسوره 52-52آیات  نخستین آن،که  میرسیمگزاره  سهیا نشانه به  هیآتک سهبعد از این 
 است.

 

 : مؤمنون 21 ــ  20
نَساَن ِمن ن ِط  َوَلَقْد َخَلْقَنا اْْلِ ََلَلٍة مل ْطَفة  ِف  ﴾۰۱﴿ٍی سر ه َجَعْلَناهر نر ر

ِك  ُث ْطَفَة  ﴾۰۰﴿ٍی َقَراٍر مه ه َخَلْقَنا النا ر
ُث

َناهر 
ْ

نَشأ َ
ه أ ر

ا ُث َم َلْقم  َنا اْلِعَظا ا َفَكَسْو َلْقَنا اْمرْضَغَة ِعَظام  ْضَغة  َفخَ مر َلْقَنا اْلَعَلَقَة  ا آَخَر َفَتَباَرَك َخ َعَلَقة  َفخَ ر  ْلق  اَّلله
اِلِق  ْلخَ ْحَسنر ا

َ
ْم َبْعَد َذِلَ  َمَ  ﴾۰۱﴿َی أ كر نه ه ِإ ر

وَن یُث ْم  ﴾۰۵﴿ تر كر ه ِإنه ر
وَن﴿یَم اْلِق ْی ُث ْبَعثر  ﴾۰۱اَمِة تر

 خلق از گل خالص
 از نطفه به علقه 

 از علقه به مضغه 
 به استخوان    هاسپس

 پوشش استخوان 
 آخر آفرینش  یتا مرحله

 آفرینندگان خجستگی بر برترین 
 سپس مرگ 

 برانگیختگی سپس
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ل خالاستاین روایت باز یک روایت کاماًل بیولوژیک  از  است، سپس (سالله)ص . خلق از گ 
آمده، سپس  (عظام)استخوان  [یواژه] ، از علقه به مضغه و در ادامهرسدیمنطفه به علقه 

 هارچرینش است. در این آخر که آف یمرحلهتا  کندیمپیدا  )لحم( استخوان پوشش گوشتی
 پنج خواهدیمبه کار رفته است  یعنی، مثل فیلمی که « ـف  » پنجو « ثم» پنجآیه به لحاظ ادبی 

 به پالن آخر تا رودیمبعد بسیار سریع پیش  یدههدهه را سریع روایت کند  از یک دهه به 
اما این مجموعه آیات  .دانشدهتکرار  مرحلهبهمرحلهها «ثم  »ها و «ـف  »ها و این سپس برسد،

خلق تبدیل به انشاء  .آخرش خیلی مهم است یک اتفاق کیفی را در درون خودش نهفته دارد.
 اینجا به انشاء ]ولی[ جان توصیف است. تاکنون فقط صحبت از خلق بوده ،این .شودیم
ر  »، رسدیم اخ  ْلًقا ء  اُه خ  ْأن  نش   یحلهمرانسان از  کهنیاا ت دیآیمپیش  مرحلهبهمرحلهیعنی، « ُثم أ 

 دوا اول ب یهیآ سه، بین آن کندیمجا انشاء . خدا در اینرسدیم شکل گرفتن یمرحلهبه  خلق
ادبی  یسکتهیک  ،دهدیمبعدی که مجموعًا یک روند را از ابتدا تا فرجام توضیح  یهیآ
الِِق »  :اندازدیم ْحَسنر الخْ

َ
ر أ خالق مهندس و بدیع درود  عنوانبهخودش خدا بر  .«َی َفَتَباَرَك اَّلله

از را  «کرتبا» یواژهخدا خجستگی بر برترین آفرینندگان است.  این آیهمضمون  .فرستدیم
تر، ش ینهیساست  یعنی،  «برک» اششهیر  ردیگیمادبیات عرب در خصوص شتر قرض 

ی به مدت زیادی رو را اشنهیسبنشیند و بعد هم بخوابد  خواهدیمشتر که  .خیلی زیبا است
ا به کار ر« فتبارک»و سیلویش است. خدا  گاهانباشت، گاهرهیذخشتر  ینهیس، گذاردیمزمین 

روند  که بشر از شودیممستقر  یامرحلهدارد  یعنی، یک  نیز شتر ینهیساشاره به  که بردیم
 . رسدیمکیفیت انشاء  یمرحلهخلق به 

مثل  یافهیصح تبدیل به ،ر خلق را طی کرده استشر که سیب ،ردیگیمانشاء صورت  که گاهآن
. این بشری که ما هستیم، هم سدینویمدر آن صحیفه خدا انشاء او را  ، کهشودیمشتر  ینهیس

 ،اندازدیمادبی را  یسکتهاین  کهنیامحصول خلق و هم محصول انشاء خدا هستیم. بعد از 
و  ردیمیمسیر انسان یک سیر آنتروپیک است و بعد  [که کندیمبیان ]و  دهدیمسیر را ادامه 

 ر مطرحتتند، بحث را یک مقدار کندیمدیگری روایت  یهیزاواین سیر را از یک  .زدیخیبرمباز 
ه و... به نطف رسدیمتوضیح داده شد که از گل خالص  که به آخرش برسم. در این آیات کنمیم

گ و و نهایتًا مر فرستدیمدرود  برخودش و خدا شودیمخلق تبدیل به انشاء  دیگویمو نهایتًا 
  :است سجده یسوره 9-3 آیات بعدی یگزارهسپس برانگیختگی است. 

 

 :  سجده 9-7
ِذ  له َش  یاله ْحَسَن كر

َ
ن ِط أ نَساِن ِم  َخْلَ  اْْلِ

َ
َخَلَق ر َوَبَدأ ه َجَعَل نَْسَل  ﴾۷﴿ٍی ٍء  ء ُثر ا ن مه مل ََلَلٍة  ن سر  ر ِم

ِه  اهر َوَنَفَخ ِف  ﴾۸﴿ٍی مه ه َسوه ْفِئََدَ َقِل یُثر
َ
ْبَصاَر َواْل

َ
ْمَع َواْل سه مر ال َلكر َجَعَل  وِحِ  َو ا تَْش یِ  ِمن را وَن﴿َل  مه رر  ﴾۹كر
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 : هایدهپدنیکو آفرینشگر 
 خلق انسان از گل 

  ارجیبسپس از آب 
 سپس آرائیدن 

 یدن از روح خود دم
 اعضای کلیدی را جعل کردن

 

 دگاریآفرکینکه  دیگویمو  کندیمتصریح بودن خودش  نیکو گرنشیآفربر  ]خدا در این آیات[
ل، سپس ]  دن، سپس از روح، سپس آرائیارزشیبنسل[ از آبی  یادامهاست، خلق انسان از گ 

ط بیولوژیک از منظر دیگر از رواب یمرحلهرا جمع کردن. یک  ی کلیدیخود دمیدن و اعضا
که در آیات آخر خواهیم  ردیگیمعمل تصفیه صورت  تقویم و دیگری است که باز همان عمل

ی کیف یروی اعضا [این است که] دیگر دارد یهاتیروابا  که یازهیمم]وجه[  ،این روایت .دید
ش واوست  یعنی، گ «وتپشیحس»و  «دیداری»، «شنیداری»کیفی انسان  ی، اعضاستدیایم

 یسوره 40 یهیآ .میشویمدیک ن انسان مقوم است. به آخر بحث نزو قلب، ارکا تریو بص
 زیبایی است: یهیآ روم

 

 : روم 13
ِذ  ر اله ه  یاَّلله ُثر ْم  َقكر ه َرَز ْم ُثر ه ی ِی َخَلَقكر ْم ُثر كر ی قْ ی تر ن ی م مه َرََكِئكر ْم َهْل ِمن شر لِ ْفَع ی كر م لر ِمن َذ كر

ن َش  ا مل ایَل َعمه ْبقَاَن ر َوَتَع وَن ی ٍء سر  ﴾۱۱﴿ ْشِركر
 آفرینش 

 رسانییروز
 مرگ 

 برانگیختگی
 

، یانرسیروزآفرینش،   شودیمو به زندگی واقعی وارد  دیآیمبیرون  هاسمیمکاندر این آیه از  
 :شودیمعوض  دور روایت طه یسوره 10یهیآ . درشودیمو برانگیختگی مطرح  مرگ

 

 : طه 53
ِذ  ا اله َ له َش  یَقاَل َرُّبا ْعَطی كر

َ
ه َهَدی﴿أ  ﴾۵۱ٍء َخْلَق ر ُثر

 اعطای حیات 
 سپس هدایت
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 یگزاره. روی یک دیآیمکه حیات را اعطا کردیم و بعد از حیات، هدایت  کندیمخدا تصریح 
 :است اعلی یسوره ،. آخرین گزارهبردیم تریفیک یمرحلهک مرحله را به ی ،دیآیم کیفی

 

 :  سوره اعلی
( لْْعَ

َ
َک اْل حِ اْسَم َربل ی) (۰َسبل ی َخَلَ  َفَسوه ِذ َر َفَهَدی) (۱اله َقده ِذی  ْخَرَج اْمَْرَعی) (۰َواله

َ
ی أ ِذ  (۱َواله

ْحَوی
َ

َثاء أ َعَل ر غر َک َفََل َتنََس) (۵)َفعَ ْقِرؤر ََف) (۱َسنر ْهَر َوَما َیخْ ر ِإنه ر َیْعََلر اْلعَ َک  (۷ِإاله َما َشاء اَّلله رر َیسل َونر
ْسَری) ی) (۸لِْلیر ُْكَ َفَعِت الذل ْ ِإن نه ََش) (۹َفَذُكل ر َمن َیخْ ُكه ْشََق) (۰۱َسَیذه

َ
َها اْل بر نه اَر ۰۰َوَیَتعَ َلی النه ِذی ََیْ (اله

)الْ  ی ْْبَ اَل َیقََْی) (۰۱كر یَها َو ه اَل َیروتر ِف ی) (۰۰ُثر ن َتَزكه ْفَلَح َم َ
ی) (۰۱َقْد أ ِ  َفَصله ْسَم َربل (َبْل ۰۵َوَذَُكَ ا

ْنَیاتر  اَه الدا وَن اْلقََی ْبََق ) (۰۱)ْؤِثرر
َ

ویَل) (۰۷َواْْلِخَرهر َخْیٌ َوأ
ر
قرِف اْل نه َهَذا َلَِف الصا قرِف ِإْبَراِه  (۰۸ِإ  مَی صر

وَس   (۰۹)َومر
 

، جزء ردیگیبرمآیه را در  53ند و مراحل است. روایت از رو نیتریعالاین سوره به عبارتی 
آیات با  یهمه، استو سمبلیک است، کاماًل آهنگین  عقط  اولیه و آیات آن خیلی ُم  یهاسوره

 .بخشدیم «اعلی»ت آهنگینی را به یک ن گانهنوزدههای «یاء»و این  شودیمتمام « یاء»
آفرینش،  است، سیر اول عبارت است از دارمرحلهسیر  چهارحاوی حداقل  «اعلی»

و رهنمونی  سیر دوم شامل خروج گیاه و خشک و سیاه  مقداربه ی  ریگاندازههماهنگی، آرایش، 
 نبعد از خواننده شد ی  سازآسانخواننده کردن پیامبر آخر، گیاه است، سیر سوم نیز  همانشدن 

ات حی یمرحلهو سیر آخر هم  ردیگیمبررا در  یسازآسانخواننده کردن و  مترتب بر و یادآوری  
 فرجامین است. یمرحلهو 

 

 :  اعلی یسوره
 مرحله حیات      خواننده کردن خروج گیاه   آفرینش 
مرحله فرجامین          یسازآسان خشک و سیاه  آرایش  ،هماهنگی

              یادآوری   ینمونره /مقداربهیریگاندازه
 

«( لْْعَ
َ
َ  اْل حِ اْسَم َربل ِذی َخَلَ  1َسبل له ی( ا َر 2)َفَسوه ِذی َقده آیه  سهدر این  یک سیر را خدا« (3)َفَهَدی(َو اله

را در خودش جای  هاداشتهاسمی که کل  .سمبل است ،که اسم مبه این مفهو دهدیمتوضیح 
در ادامه  .است دارسمتتسبیح به مفهوم جنبش درونی  .شایان تسبیح است «او» از نظر داده،

تسبیح است و انسان باید جنبش  یستهیشاو است  که کسی که اسم اعلی دهدیمتوضیح 
خلق کرده، بعد آرایش داده، بعد   اشد، این مراحل را رقم زدهداشته ب «او» به سمت درونی

 تقدیر و سپس هدایت کرده است. 



 2باب بگشا؛ دفتر سوم: تبیین ما ـ       22
  

 

و  هاصورتاز  یاافتهیشکلفاهیم قبلی است، روند مرکب و از م ترقیعمخلقی که اینجا آمده 
 یماده، شوندیم، ذرات بنیادین گزینش شودیممحتواهای متعدد است، استارت آغازین زده 

سیر ه[ گون]بدین .شودیمانسان  ]تبدیل به[ و شوندیمد تطور و تحول با هم درآمیخته مستع
، ت، هارمونی اجزاء، تنظیم مرتبردیگیمه صورت سویت . بعددهدیمخلقت انسان را توضیح 

هر  یکشزنو ـ میاکرده که قباًل صحبتش راـ  ابدییمو آرایش و تقویم  شودیمباالنس و ترکیب 
و نهایتًا هدایت و رهنمونی  قت متناسب با مزیت و کشش خودشخل اندرکاردستعنصر 

 .ردیگیمصورت 
ْخَرَج : »دیگویمسپس 

َ
ِذی أ َثاء  4)امْْرَعیَو اله َعَل ر غر ْحَوی(َفعَ

َ
سنتی این را بیشتر  یهاترجمهدر «. (5)أ

 منطقی دارد و نیز از انواع، ولی اگر بپذیریم که خدا هم در تفهیم و روایت اندداده به گیاه ربط
 با این فروض گاهآندر کتاب آخر بهره برده است،  هاصنعتو  هاسبکمتعدد ادبی،  یهاگونهو 

متصل کنیم  اول، خلقی  اول یامرحلهچهاراین آیات را به همان روند  میتوانیممفروض 
 . ردیگیمصورت  و هدایتی یمقداربه یریگاندازهتقدیر و آراییدنی هست و هست و 

ْخَرَج امْْرَعی»
َ

ِذی أ افتاده تا سرانجام  هااتفاقاین  یهمهدال بر شکوفایی است  یعنی، « َو اله
رد و تکاملی صورت گی بزند و بهاری بیاید و به قول آقای طالقانی یاغنچهسبز شود،  یاجوانه

ْح »و سپس  شود، نونوبهانسان 
َ

َثاء  أ َعَل ر غر  و   یعنی، همان گیاه شکفته، بردمیده، عطرناک«َویَفعَ
 یمرحلهو به  کندیممشعشع سیر خود را طبق قانون هستی و طبق قانون درونی خودش طی 

 . ردیگیمو بعد هم حذف موقت از طبیعت صورت  رسدیمآنتروپیک 
از هستی  دارد. ازینشیپ واست ، خودش مرحله کندیمروایت  این را که برای حضرت محمد

: ندکیمتصریح  و[ ستدیایم] حضرت محمد ینقطهروی  تا رسدیم، به انسان کندیمشروع 
َ  َفَل َتْنَس» ْقِرئر به زودی » .کنیم. بسیار مهم استمی اتخوانندهیعنی، به زودی   «َسنر

دورانی هم عوض ساطع شدن پیام  یمرحلهاین است که  یدهندهنشان« میکنیم اتخواننده
یت ؤدر مرحله ر و موسی ابراهیم]یعنی[ قبل از محمد، پیامبر آخر،  یهانیبزرگتر است. شده

 . ردیگیمخوانندگی قرار  یمرحلهبودند، ولی محمد در 
ر»قباًل با هم مرور کردیم:  ْرض مَی ِإْبراه یَو َكذلَِ  نر

َ
ماواِت َو اْل وَت السه   یعنی، تاروپود «َمَلكر

 یمرحلهیت بود و در ؤر یمرحلهیت ابراهیم رسانیدیم، ابراهیم در ؤو زمین را به ر هاآسمان
دست سپید خودش را مشاهده و بعد  ابتدا آتش موسی. طور استهم همین نبود، موسیقرائت 

مشاهده نمود  آن زمان جامعه  ،شدتبدیل به اژدها یا عصای دینامیک عصایش را که  سپسرد، ک
 مشاهده بود.  یمرحلهو بشر در 
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قرائت رسیده است، محمدی  یمرحلهبه  و ریز کتاب آخر تمام شدهمشاهده در سر یمرحله
ح در این مرحله تصری  استی بوده که اصاًل قاری و خواننده نبوده، سواد نداشته و از نظر خدا ام  

تو را  و قرائت کیفی در تو رسوب خواهد کرد، آن رسدیمقرائت کیفی فرا « گاه  »بر این دارد که 
این خودش یک سیر است و اگر این نوع خوانندگی استمرار پیدا کند،  .میکنیمخواننده 
کیددر ذاتش نیست  ]خدا  یکارفراموشاست که  یایخوانندگ  اتدهخواننچنان  که[ کندیم تأ

دچار  فراموشی یمرحلهکه به  میکنیمرا به تو منتقل  یاافتهیرسوب یهاآموزهچنان  و میکنیم
 نشوی. 

َك ینر  َو »قاری، خواننده و اهل کتاب شدی  کهنیابعد از  دیگویم به حضرت محمد رر   «َریْس یلِلْ سل
 یرحلهمزین پس حرکت تو به اعتبار  .میسازیممیسر  ،یعنی، تو را بر طریقه و مسیر آسان

هنت و لوح ذ شودینمقرائت بوده و استمرار نیز دارد و دیگر از ذهنت پاک  یمرحلهپیشین که 
ی»و در این مرحله  شودیمبر تو آسان کار محفوظ است،  ُْكَ َفَعِت الذل ن نه ْ ِإ   ودشیمبیان « َفَذُكل

 است. «یاد» یمرحله، یسازآسان یمرحلهخواننده شدن و  یمرحلهیعنی، قدر بدان، بعد از 
 رسدیمزند تا به آخر رقم می 1سوره هم باز به نوعی مراحل کوتاه را با همان روش دیزالو یهیبق

 بحث ما خارج است. به قدر فهم خودمان از سیر آفرینش به درکی رسیدیم: یحوزهکه دیگر از 
 

 آموزش از آفرینش 
  ؛یزانه ، ماهرانههنر ر

  مرحله در مرحله
 تا محصول مشترک  از یگانگی تا زوجیت

 از خاک تا مرگ 
 از مرگ تا رستخیز

 ینمونرهاز آفرینش تا 
 یریکارگبهاز خوانندگی تا 

 

جای بحث آموزش از آفرینش، چه آفرینش کل و چه آفرینش انسان، که ما تا این قدرنیا
ماهرانه و مهندسانه است و مرحله در مرحله را رقم هنرریزانه،  یک دیزالوفهمیدیم این بود که 

                                                                                                                 
به کار نما )سینما( از فیلم  و در اتصال دو تدوین فنی است در (Dissolveدیزالو ) یزی یا. درآم1
. از دیزالو گیردیجای آن را م« ب»و تصویر  شودیتدریجًا محو م« الف». در این فن تصویر رودیم

 ویکی(.  ی)دانشنامه شودیبرای نشان دادن گذر زمان استفاده م
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 (نثیؤمذکری، م) واحد، زوجینفس  ،محصول مشترک از یگانگی تا زوجیت و  زندیم
و  یبارنیسنگ، یبارسبکآید، جسمی و روحی و روانی و عواطفی که به وجود می تسکین

 حصول مشترک. م
ا از آفرینش ت بعدی از مرگ تا رستاخیز، روایت دیبع از خاک تا مرگ، روایت بعدی روایت

از خوانندگی تا  :خوردیمز که کیفی است و به زندگی روز ما نی هم رهنمونی، آخرین روایت
محمد نیست که خوانشش فقط ، شودیمنیست که خواننده  است. فقط محمد یریکارگبه

هستی و کتاب آفرینش،  خوانیفیکشویم!  خوانیفیک میتوانیم، ما هم شودینمفراموش 
 یخوانیفیککتاب خودمان. اگر  خوانیفیککتاب آخر و  خوانیفیککتاب تاریخ،  خوانیفیک

 دمحمو تقاضاهای  هاتیظرف .خودمان یحد و اندازههستیم، البته در  ما نیز مثل محمد ،کنیم
 . [ظرفیت و تقاضا داریم]ودمان بیشتر از ما بود و ما هم به حد خ

خواننده  میتوانیمنتیجه بگیرد که ما هم  خواهدیمدرون آن  یهامرحلهروندها و این آخر از در 
و حداکثر تورق  ردیگینمما صورت  یجامعهدر  یخوانخوبکنیم  اکنون  یخوانخوبشویم و 

ن با این سرعت و با ای که[حالی]دراست   ل به فال حافظر تفأاست  انتظار از کتاب، انتظا
با دست ما اخت شود، اثر  هاکتاب. اگر این شودینمجیل و با این تورق چیزی حاصل تع

مماس شود و اثر انگشت ما روی کاماًل  هاکتابما و خیسی عرق کف دست ما با  انگشت
کیفی  یهخوانند. اگر ما هم میاشدهکیفی  یخوانندهبگوییم که به نوعی  میتوانیمب بماند، کتا

  به این مفهوم که، ما هم شودیمآسان شد، بر ما هم آسان  شویم، راه همچنان که بر محمد
 به تحصیلو محل از خوانندگی، به ربط با عینیت پیرامون خودمان، از خانه و محل  میتوانیم

خوانندگی را به کار بگیریم و  اشی ازات نرسوب میتوانیمبزرگ، برسیم. ما هم  یجامعه
هندسه به کار  «او» پروژه تعریف کنیم و در خود پروژه هم به کمک مرحلهبهمرحلهنهایت در
 فصل مقصود برسیم.ریم و مرحله تعبیه کنیم تا به سربب
و چند گزاره بررسی  شودیماز بحث امروز  تریجدو  ترقیدقآینده بحث  یجلسه شاءاَّللان 

بعد  یجلسه ،د شد. این جلسه روی آفرینش کل و روی آفرینش خودمان درنگ کردیمخواه
 ولسفه ، آیا فندیآیماز پی هم  کیبهکیپیام رسانی  یهادورانکه اصاًل به چه مناسبت  ببینیم

  آیا کتاب آخر متناسب با ظرفیت میرسیمدارند یا نه؟ بعد به خود کتاب آخر  یبندمرحله
بوده یا از اول خدا  یچکانقطرهعقل بشر  ظرفیت محل و و متناسب با حمدآغازین حضرت م

 با استفاده از حقایق مندرج در کتاب میتوانیمملت ریخته است؟ این را  یکلهروی سرو پارچ را
یکی و تکن یگشاراهیک است.  گشاراهخاصش بررسی کنیم. به نظر من این خیلی  یهندسهو 

ه ابطر میتوانینمما اصاًل با این کتاب  ندیگویم هایلیخاالن . شودیمبرای خودمان هم روشی 
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تاب، کتاب کقرار کند، کتاب، کتاب خشونت است، با ما رابطه بر تواندینمبرقرار کنیم، کتاب 
اب ببینیم مشکل از کت .برقرار کند تواندینممدرن است و با امروز ما هیچ ربطی دوران ماقبل

د آینده بفهمیم  بع یاین را از بحث جلسه میتوانیم شاءاَّللانت یا مشکل از روش ماست. اس
را به  بندمرحلهآینده بحث خدای  یجلسهبه بحث اکمال و اتمام برسیم و آخر سر بتوانیم در 

نهایت خروجی این بحث این است که خود ما هم بتوانیم مام برسانیم  با این توضیح که درات
 بلکه با کمک «او»شویم، البته نه مثل  بندمرحلهو  دارافقطراح، مهندس، استراتژ، خالق، 

 شویم. گونهنیاکه در ما هم هست،  «او»و با تأسی به ویژگی  «او»
ماه یکی دو و  دهندیمنفر از دوستان ارائه چهار  بحث جمعی است که ،قسمت دوم جلسه

 دهندیمکه در بحث دوستان جوان که جمعی ارائه . از همه تقاضا داریم اندکردهروی آن کار 
جلسه  اءاَّللشانداشتیم، شرکت کنند. نشان دخل و تصرفی ثو نه در بح شانبیترکو ما هم نه در 

یک نفر نیست. اگر  متکلم وحده بودنورد فقط اوردهای خودش برسد. دستابه دست آرامآرام
خودشان  وبحث اول را هم نقد کنند این ورند و بحث بیا هابچهورد نائل شویم و ابتوانیم به دست

و سیری  میرویم یسازآسانو  یخوانخوببه سمت  آرامآرامما هم آن بگذارند،  برهم ایجابی 
ترسیم کرد ]را ما نیز در حد خودمان خواهیم داشت و[ ما هم کمتر از او  که خدا برای محمد

  نخواهیم بود.
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 )کاِر گروهی( کنندگانشارکتم یهاآورده
 اول یکنندهمشارکت

ِح  ِن الره ْْحَ ِ الره ه ک یاجلسه. بعد از رومیمکوتاهی سراغ اصل مطلب  یمقدمهبعد از  .میِبْسِم اَّلله
ما هم تصمیم گرفتیم در این کار سهیم شویم. این تصمیم  ،پیشنهاد کار  گروهی مطرح شد

نی برای ما درو هابحث میخواستیمین بود که ادلیلش ولی مهمترین  ،دالیل مختلفی داشت
را ببریم. از  مطلوب یبهره ،شود. فارغ از کیفیت جلسه به دنبال این بودیم که از نفس این بستر

زیادی  یاهبحثهر هفته یک جلسه داشتیم. در جلسات ابتدایی  ما تقریباً  ،زمانی که اعالم شد
به زبان مشترکی بین خودمان  را پیش بگیرم که اوالً  باره که چه بحث و موضوعیشد در این

بعد با سیر جلسات هم همخوانی داشته باشد تا مفید واقع شود.  یمرحلهنفر برسیم و در  چهار
. موضوعات زیاد و مختلفی مطرح «بگشاباب»بررسی جلسات  ازجملهزیادی شد  یهابحث

 دوستان یهمه ،عد از طرح این موضوع. ب«خلق جدید و خلق مداوم»شد تا رسیدیم به موضوع 
موافقت خودشان را اعالم کردند. قرار شد روی این بحث کار کنیم. توافق بر سر این موضوع 

 یرابطه باتنگاتنگی  نسبتاین بود که این موضوع  هاآنهم علل مختلفی داشت که مهمترین 
با خدا داشتن. این موضوع  مستمر یرابطهم یعنی ودارد. خلق جدید و خلق مدامستمر با خدا 

 و هم با درون ما همخوانی دارد.  هماهنگ بودهم با روند جلسات 
اگر این بحث باز شود  میکردیمصورت گرفت. احساس  هابحثی شد و گیرپیاین موضوع 

و هم راه خروج از بحران. تقسیم کار شد، هر کدام از  شودیمهم چیستی بحران مشخص 
 اعم از مباحث عرفانی، شعر  هایی را آماده کردندکه داشتند بحث یاقهعالدوستان متناسب با 

دینی هم نبود. در خلق جدید موضوعات خالقیت در  صرفاً  هابحثو ادبیات، ادبیات قرآن. 
از کار را گرفت.  یاگوشهکسی  دیگر مطرح است. هر یهانهیزمو  یشناسروانمدیریت، در 

ارائه شود،  ،بودبرقرار در جلساتمان که هر هفته  ،شودیمسعی کردیم هر بحثی که آماده 
برطرف شود، اصالح شود و طی چند جلسه این کار  هانقصوارد و  هانقدشود،  یخورچکش

لق صفت خا توانیمبه انسان هم  در یکی از جلسات بحث شد که آیا اصالً  تکرار شود. مثالً 
معنادار است یا خیر؟ دو جا در قرآن  داد یا خیر؟ خالق بودن برای انسان تبودن را نسب

. از همین جا به این نتیجه رسیدیم که اطالق صفت خالقیت به شودیممطرح  «یالخالقاحسنر »
است. یا خلقت را در جایی به حضرت  «الخالقیاحسن»ولی خدا  ،غیر خدا هم پذیرفتنی است

 . شودیمیر از خدا زیر نظر خود خدا انجام . البته خلقت خالقینی غدهدیمنسبت  عیسی
ه همه ب توانیماز دیگر مباحثی که ذیل این موضوع مطرح شد این بود که آیا این خلق جدید را 

نسبت داد؟ چون اکثر جاهایی که خلق جدید مطرح است، توأم است با قیامت، اما سیر آیات، 
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چون اگر سیر طبیعت  ،انداشتباهمردم از خلق جدید در  دیگویم، غافر یسورهخصوص در به
تان این . دوسدیرسیمبه قیامت و المحاله  دینیبیمرا نگاه کنید خلق جدید را در سیر طبیعت 

 و وقت زیاد است هابحثولی  ،با هم بحث کنند خواستندیمموضوعات را بررسی کردند، 
ه است، بحث آقای اکبرزاده از دیدگاه فلسف یآنقردرون. بحث آقای دردکشان بیشتر کوتاه است

هم از دیدگاه شعر و عرفان موضوع را مورد بررسی یامینی است و سرکار خانم  اسالمی و اقبال
وامدار قرآن  و اقبال یعربابن، ادیبان مورد بررسی نظیر مولوی یهمهولی چون  ،قرار دادند

ءاَّللان. شودیمذیل قرآن مطرح  هابحثهستند،  که دوستان هم با نظرات خودشان ما را یاری  شا
 کنند. 

 
 دوم یکنندهمشارکت

ِح  ِن الره ْْحَ ِ الره ، میگویم خدمت دوستان ،امکردهاین کار استفاده  برایدر ابتدا روشی را که  .میِبْسِم اَّلله
 . شومیمر آخر وارد خود بحث بعد چارچوب کلی و د

موضوع خلق در آیات آن خیلی دخیل و معنادار  کردمیمفکر را که  یاهسورچهار بنده ابتدا 
ب بحث . چارچو، الرحمن، نحل، غافرمؤمنون یهاسورهاست چندین مرتبه بررسی کردم  

نظیر خلق، جعل، انشاء،  ییهادواژهیکلمن از همین چهار سوره اخذ شده است. در این سور با 
 یابیشهیرکنم. لغات را  یبنددستهع سعی کردم چارچوب حاصل از آن چهار سوره را ر  ر، ز  ط  ف  

 . اندکردهآیاتی پرداختم که بحث خلق را مطرح  تکتکبه  کردم و نهایتاً 
 : امگرفتهن قرار است که من چهار بخش برای بحث در نظر چارچوب از ای

 بخش اول: شناخت ابعاد خلق و خلق جدید  

 خودطه با راب تعیینج فهم و پذیرش صفت خالقیت خدا و بخش دوم: آیات مرتبط با نتای 
  خالیق و مخلوقات

 بخش سوم: انتظار خدا از انسان در راستای خلقت  

 انسان خداگونه که توان خلق و خلق جدید را داشته  بخش چهارم: چگونگی پدید آمدن
 . باشد و در تمام طول زندگی بتواند از صفت خالقیت استفاده کند

 . شودیمتلفیقی ارائه  صورتبهالبته دو بخش آخر 
 

دو ویژگی را  توانیماز دقت در واژه خلق است.  شناخت ابعاد خلق و خلق جدید ،بخش اول
 کرد: از خود این واژه پیدا 
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ن و نه گرفت اندازه یمعناخیلی از تفاسیر خلق را به  میزان و مقداری که اساساً  گیریاندازه .5
 این آیه این است که در کنار ایجاد و تبدیل یبندجمعولی . اندگرفته و تبدیل حتی ایجاد

  باب این موضوع هست . آیات خیلی زیادی درهم مطرح است هدفمندی، یریگاندازهو 
ْ » :است مؤمنون یسوره 551 یهیآمورد هدفمندی، اما در   َفقَِسْبْمر

َ
َبثا   أ ْ َع ا َخَلْقناُكر َّنه

َ
برای   1«أ

له »است:  فرقان یسوره 2 یهیآ، یریگاندازه دیرا   ٍء َش َو َخَلَ  كر ْْ ََ َرهر   یسوره 9 یهیآ، 9«َفَقده
لل » طالق ِلكر ر  لا » :رعد یسوره 8 یهیآو  8 «َقْدرا   ٍء َش َقْد َجَعَل اَّلله نیز  1«ِعْنََدر ِِبِْقداٍر  ٍء َش َو كر

 . کنندیماین آیات در ادامه به فهم بحث کمک هستند. 

ینجا در ا و کنمیمزمانی که به خاطر ضیق وقت از اشاره به آیاتش صرف نظر  گیریاندازه .2
 . کنمیمگزارشی از کار انجام شده بیان  صرفاً 

  من هشت آیه را به دلیل اهمیتش همان طور که مطرح شد بحث هدفمندی آیات متعددی دارد
اِطَل  : »صاد یسوره 29 یهیآ ازجمله جدا کردم  َما َب ْرَض َوَما ََبَْنهر

َ
َمآَء َواْل  یهیآدر  .5«َوَما َخَلْقَنا السه

 دیگری تعبیر بازیچه دارد.  یهیآدیگری تعبیر عبث و 
 میرسیمبه این نتیجه  شدهدادهتوضیح  یمهیضمبه  «خلق» یواژهبا آن دو ویژگی بیان شده از 

این است که آیا خدا برای  سؤالکه خلق المحاله خلق جدید را هم با خود به همراه دارد. اینجا 
 یسوره 23هم دارد؟ آیات متعددی در این باره هست. آیه  یارادهاخلق جدید و خلق مدام 

ٍن ك» :دیگویم رحمان
ْ

َو ِف َشأ ، کاری نیست که دیروز کندیمیعنی کاری که امروز  3 «له ْیٍم هر
 فاطر یسوره 5 یهیآقطعا با کار امروزش متفاوت است.  ،کندیمو کاری هم که فردا  کردیم
ْلِ  َما َیَشاءر : »دیگویم َع : »دیگویم مؤمنون یسوره59 یهیآدر  7«.َیِزیدر ِف اْلخَ ْم َسْب َقكر َخَلْقَنا َفْو َوَلَقْد 

ْلِ  َغاِفِلَی  ا َعِن اْلخَ نه برو و  ما در آسمان دیگویمست، ترقسمت اول آیه خیلی زیبا 1«.َطَراِئَ  َوَما كر
 نیست.  بردارلیتعط اصالً خلق  و میاانداختهراه  بیایی برای خلق

                                                                                                                 
 ؟شویدنمی به سوی ما بازگردانیده نکه شمایو ا ایمآفریدههوده ید که شما را بیا پنداشتیآ. 1
 و هر چیزی را آفریده و بدان گونه که درخور آن بوده اندازه گیری کرده است.. 9
ر کرده است.. 8  به راستی خدا برای هر چیزی اندازه ای مقر 
 .دارد یاو هر چیزی نزد او اندازه. 1
 م.یدیافرین دو است به باطل نیان این و آنچه را که میو آسمان و زم. 5
 در کاری است.هر زمان او . 3
 .افزایدمینش هر چه بخواهد یدر آفر. 7
 .ایمنبودهنش غافل یم و از ]کار[ آفریدیو به راستی ]ما[ باالی سر شما هفت راه ]آسمانی[ آفر. 1
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 ،. البته در بعضی موارددیگویماز خلق جدید  مورد پیدا کردم که صریحاً  هشتبنده در قرآن 
 ،خلق جدید به معنای قیامت گرفته شده است که در نگاه اول این معنا با بحث ما زاویه دارد

ََلْ » دیگویماست که  ابراهیم یسوره 53 یهیآای نمونه ولی همان معناست. بر
َ

َ   ترأ َ َخَل نه اَّلله
َ

أ
َجِدیٍد  ْلٍ   ِت ِبخَ

ْ
ْم َوَیأ ْبكر ْذِه  یر

ْ
َماَواِت َوالْرَض ِباْلقَِ ه ِإْن َیَشأ صراحت آیات این است که پشت . 1«السه

جدید با خلق  یهاخلقن است که نسبت این ای سؤالولی  ،جدید اراده خدا هست یهاخلق
دل  ؟ گسستی میانشان هست یا درارتباطندیبارتباطی میانشان هست یا  اولیه چیست؟ اصالً 
 جدید هست یا به کلی با یهاخلق؟ در خلق اولیه بستری برای این اندآمدهخلق اولیه به وجود 

که آیا انسان توان همراهی با این  ودشیمت مطرح سؤاالبعد این  یمرحله؟ در ارتباطندیبهم 
 جدید را دارد یا خیر؟  یهاخلقجدید را دارد؟ کشش  یهاخلق

عبارت است از  ،این موضوع را در قرآن رصد کرد توانیمکلیدی که با آن  یهاواژه ازجمله
معمواًل در دانسته شده است که  یاواژه «جعل»لغت  یهاکتاببه معنی قراردادن. در « جعل»

بار این واژه و مشتقاتش به  942. در آیات هم شودیمبه کار برده و ربط به موجود تالی وجود 
اما از همان بررسی معدودی که انجام  ،امنکردهرا نگاه  هاآن یهمهکار رفته است. البته من 

را  عنی. این تقارن این مرودیمخلق به کار  یواژهبعد از  دادم به این نتیجه رسیدم که معموالً 
 54-59-52ت ابستری است برای خلق جدید. آی« جعل»که  کندیمدر ذهن آدم تداعی 

َلَلٍة ِمْن ِطٍی » :دیگویمخیلی صریح و شفاف همین را  مؤمنون یسوره  (21)َوَلَقْد َخَلْقَنا اْلنَْساَن ِمْن سر
ْطَفة  ِف َقَراٍر َمِكٍی  ه َجَعْلَناهر نر َم  (21)ُثر ا َفَكَسْوَنا اْلِعَظا ام  َلْقَنا اْمرْضَغَة ِعَظ ْضَغة  َفخَ َلْقَنا اْلَعَلَقَة مر ْطَفَة َعَلَقة  َفخَ ه َخَلْقَنا النا  ُثر

الِِقَی  ْحَسنر اْلخَ
َ

ر أ ا آَخَر َفَتَباَرَک اَّلله اهر َخْلق  َن
ْ

نَْشأ
َ

ه أ ا ُثر قرار دادن انسان بعد از خلق در مکانی  .9«(21)َلقْم 
 . کندیمرا برایش فراهم شدن  طوربهطورو استوار، امکان رشد 

                                                                                                                 
ده اگر بخواهد شما را میبرد و خلق تازهای می ین را به حق آفریافتهای که خدا آسمانها و زمیا در نیآ. 1

 آورد.
گاهی یدر جا اینطفهسپس او را ]به صورت[  (52)میدیاز گل آفر ایعصارهانسان را از  نیقیو به . 9

م پس آن علقه را ]به صورت[ مضغه یآنگاه نطفه را به صورت علقه درآورد (59)میاستوار قرار داد
ن یجنآنگاه ] میدیرا با گوشتی پوشان هااستخوانم بعد یساخت هاییاستخوانم و آنگاه مضغه را یدیگردان

 .(54)نندگان استین آفرین باد بر خدا که بهتریم آفرید آوردیگر پدینشی دیرا در[ آفر
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َوَما » :مطرح شده است لیل یسوره 9 یهیآبحث دیگر بحث زوجیت است که برای نمونه در 
ی َُكَ َوالْْنَ دل این امکان خلق جدید وجود دارد. از  ،در زوجیت و زوج آفریدن 1.«َخَلَ  الذه

 . بنابراین زوجیت بستری است برای خلق جدید. دیآیمخلق بیرون  یعهتوس ،زوجیت
ند داشتاشاره « خدای طراح ـ مهندس»و بحث قبل  اتاز دیگر مباحثی که دوستان ما در جلس

 یسوره 41 یهیآ ازجمله  دید توانیمبود. این مطلب را در آیات مختلف  آب یبخشاتیحهنر 
ر » نور ٍة ِمْن َماٍء َواَّلله له َدابه َحی  » ءانبیا یسوره 90 یهیآو  9« َخَلَ  كر ٍء  له َشْ ا ِمَن اْمَاِء كر  دیگویم 8.«َوَجَعْلَن

کیدبر این مطلب در قرآن اصرار و را از آب آفریدیم.  یازندههر موجود  عجیبی است. بعد  تأ
که آب را از آسمان نازل کردیم تا حیاتی به طبیعت  دیفرمایماز اشاره به هر عذاب و هر خلقی 

 و موجودات ببخشد. 
ر دافعال مضارع  ،به بحث خلق جدید متفطن شد توانیم هاآنبخش دیگری که از توجه به 

 ازجملهی هستند بر بحث خلق جدید. مؤید در قرآن است کهمورد توانمند کردن انسان 
ْم » دیفرمایماست که  فاطر یسوره 90 یهیآات قوی این بحث مؤید كر قر ِ َیْرزر َهْل ِمْن َخالٍِ  َغْیر اَّلله

َماِء َوالْرِض  در این آیه رزق دادن خدا به بندگانش با فعل مضارع آمده است که یعنی  1«.ِمَن السه
که این کلمه به  میرسیم. از رصد رزق در قرآن به این نتیجه رساندیمبه بندگان رزق  دائماً 

یعی وس بسیط و یرهیداعلم، نبوت، طعام و...  ازجملهمعانی مختلفی در قرآن مطرح شده است 
 دارد. 
 امکان همراهی و ثانیاً   برای خلق جدید دارد یاارادهخدا  اوالً  رسدیماینکه به نظر بنده  نهایتاً 

ه را جداگان هاآنکه  دیآیمر مهمتر بستر مناسبی هم فراهم است. اما دو وجه از خلق جدید به نظ
، خلق پیام، خلق ایده. دانمیمرا هم خلق  «ارسال رسل». بنده به چند دلیل کنمیمبررسی 

دلیل اول این است که دو صفت گفته شده در خلق، در ارسال رسل هم هست که عبارت بودند 
همین موضوع دیده شده  یهدرباربیست آیه  کمدست. یریگاندازه و یمندزماناز هدفمندی و 

اعم  موجودات یهمهبین و تغییراتی است که در طبیعت  هاتفاوت، هاتنوعاست. دلیل دیگر 
 از انسان و غیرانسان مشهود است. همین تفاوت و تنوع و تغییر هم به نظر من خلق جدید است. 

                                                                                                                 
 د.یو ]سوگند به[ آنکه نر و ماده را آفر. 1
 د.یرا ]ابتدا[ از آبی آفر ایجنبندهو خداست که هر . 9
 م.ید آوردیرا از آب پد ایزندهز یو هر چ. 8
 ن روزی دهد.یا را از آسمان و زمدگاری است که شمیر از خدا آفریا غیآ. 1
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رآن اصرار دارد بر اینکه موضوع خلق پیام و ایده را بازتر کنم. خیلی جاها ق خواهمیمدر اینجا 
َدی» لیل یسوره 52 یهیآدر  ازجمله  بر ما واجب است که مردم را هدایت کنیم ا َِّلْهر  .1«ِإنه َعَلْیَن

َر َفَهَدی» :دیگویم اعلی یسوره 9 یهیآکه آقای صابر اشاره کردند  طورهمانو   .9«َوالهِذی َقده
آفرینش »به کتاب  دهمیمشما را ارجاع  ، بسنده نشود،امکردهفقط به کاری که خودم اینکه  برای

 ، آن را نوشته است. نویسنده در آن کتاب، همانطور، شاگرد ایزوتسوکه شینا ماکینو« و رستاخیز
اس احس شودینم دیگویمرا نوعی خلق تلقی کرده است و  ءسالت انبیاکه اینجا مطرح شد، ر

د . بعد از اینکه به وجورندیگیمبعد از اینکه اول بار به وجود آمدند، از خدا فاصله  هانیا کنیم
 یک بار خلقاینکه . بعد از دهندینمبنیاد به حیاتشان ادامه خود، یاقاعدهبه قرار و  ،آمدند
. چون وقت بنده رو به اتمام کندیمرا به طرز فعالی در امتداد خلق هدایت  هاآن، خدا شدند

. ولی در اذهانمان بماند قرآن خودش یک دهمینماست بیشتر از این روی این موضوع مانور 
 ارسال شده است. چون برای هر قومی یک پیام مصداق خلق و خلق جدید پروژه است و دقیقاً 

فاوت مت و تضادهای اقوام با یکدیگر. فضا و شرایط و مناسباتآن هم به خاطر تفاوت  ،است
وع . این موض(هاامیپمشترکات  رغمیعل) طلبدیمجدید و متفاوت را  یهاامیپ اقوام، طبیعتاً 
 . طلبدیمدقت زیادی 

به این تفاوت اشاره دارد  . آیاتی داریم که صراحتاً هاستتنوعو  هاتفاوتبحث بعدی بحث 
َساِئٌغ َشَرابر ر َوَهَذا ِمْلحٌ » دیفرمایمکه  فاطر یسوره 52 یهیآ ازجمله َراٌت  فر ِن َهَذا َعْذٌب  َوَما یْسَتِوی اْلَبقَْرا

ِخَر لَِتْب  یِ  َمَوا ْلک ِف َتَری اْلفر ا َو وََنَ َتْلَبسر وَن ِحْلیة   ِرجر ا َوتَْسَتخْ ا َطِری وَن َلْقم  کلر
ْ

َجاٌج َوِمن كل  َتأ
ر

وا ِمن َفْضِلِ  َت أ غر
وَن  كْم تَْشكرر ره با پیک یسازگاریک ولی  ،دیگویمکه بین دو آب  ییهاتفاوت یهمهبا  8«.َوَلَعله

. دزننیمپلی  عناصر تکتکلق به حضور جدی خدا در طبیعت و خ. از این آیه دارند هستی
ی متفاوت و متنوع از آبی که از آسمان فرستادیم گیاهان گوناگون و دیگویمآیاتی هست که 

 1مختلف خلق کردیم. یهارنگو  هازبانما شما را به  دیگویمانسان هم  یدربارهخلق کردیم. 
                                                                                                                 

 ت بر ماست.یهمانا هدا. 1
 کرد و راه نمود. گیریاندازهو آنکه . 9
 مزهتلخر  ك، شویدنش گواراست و آن ی]و[ نوش زداتشنگین  یریك، شین یستند: ایکسان نیا یو دو در. 8

ی را و کشت آوریدمیرون یب پوشیدمیوری که آن را بر خود یو ز خوریدمیك گوشتی تازه یاست و از هر 
 .دید که سپاس بگزارید، و امیتا از فضل  او ]روزی خود را[ جستجو کن بینیمی شکافموجدر آن، 

نه ِف َذلِ : روم یسوره 22 یهیآ. 1 ْم إِ كر ْلَواِن
َ

ْم َوأ كر ْلِسَنِت
َ

َماَواِت َوالْرِض َواْخِتَلفر أ ٍت َک ْلَی َوِمْن آَیاِتِ  َخْل ر السه ا
َی  ن و اختالف زبانهای شما و رنگهای شماست ینش آسمانها و زمی]قدرت[ او آفر هاینشانه)و از  ِِّلَْعاِمِ

 است(. هایینشانهز[ برای دانشوران ین ]امر نیقطعا در ا
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ودش خدا همه چیز را به خ کهنیاآن گستردگی ابعاد خلقت و  رسدیمبا بررسی این آیات به نظر 
، نیست لیدلیب، حتی آن چیزی را که انسان خودش مستقیم ساخته است، دهدیمنسبت 

 ،لق داردخ یپروژهتعارف نیست، شوخی نیست، یک مکانیسمی دارد. با حساسیتی که خدا به 
الِِقَی » دیگویموقتی  ْحَسنر اْلخَ

َ
ر أ  یهیآجایی است که خدا دیگر به وجد آمده است. در  1«َفَتَباَرَک اَّلله

َرُْك » دیفرمایمکه  است تغابن یسوره 9 َوَرُْك  َوَصوه ْحَسَن صر
َ

در مجموع آیات خداوند  9«.َفأ
سستی و خلل در کارش نبوده است، همیشه خلق کرده است. برای اینکه بتواند خلق  دیفرمایم

ْم َسْبَع َطَراِئَ  » :تشکیالتی راه انداخته است ،مدام داشته باشد َقكر  8«.َوَلَقْد َخَلْقَنا َفْو
دیدگاه در منش آدمی است. من بر این تصور هستم که  این تأثیر یدربارهبخش دوم بحث من 

هستی دارد مسیر خودش را با صالبت  اینکه که اساساً  ازجمله دهدیماین دیدگاه به انسان درکی 
. بخشدیم، یک شعف توام با شرم و حیا به انسان یگذارمیحر. یک جسارت توام با کندیمطی 

مقدس نیست و به نوعی  زیچچیهبه نوعی، . ندامقدساین خالیق  تکتکچون در این نگاه 
 یآموزه. در کنار این، با لحاظ هاستآن یهمههمه چیز مقدس است چون عنایت خدا پشت 

 تپوساهیس، هر خلقی برای این است که پیامی به ما منتقل کند. وقتی من یک یهدفمند
یک پیام برای من دارد، من  ،، فارغ از اینکه به حقوقش تن بدهم یا ندم، خود حضور اونمیبیم

ص است. ناق هستیباید آن پیام را دریافت کنم، با آن زندگی کنم، بدون فهم آن پیام، درک من از 
گاه و مخلوقی تفننی ن دیگر با هیچ خلق، پدیده، اتفاق ،باشد طورنیاوقتی نگاه ما به جهان 

شت. این موضوعات جای کار از کنار جهان گذو از سر سیری گذرا  شودینم. دیگر میکنینم
 . رومیمولی چون پنج دقیقه بیشتر فرصت ندارم، سراغ دو موضوع بعد  ،بسیار دارد

ه ب دهندهپاسخ یهاهیآخلقت است.  یانتظار خدا در راستا یدربارهبخش سوم صحبت من 
رفتن گترسی، ایمان داشتن به خدا، شرک نورزیدن، جدی دال بر خدا یهاهیآبسیارند.  سؤالاین 

موج  جامعه داراننید بخشی ازمسائلی است که در زندگی  هانیا خدا و زندگی و خلقت.
 ه مثالً ک شودیمتی از این قبیل برای انسان مطرح سؤاال. در امتداد توجه به این صفات زندیم

چه به صحبت  رامی باشد؟ چنین آدهم باشد؟ خالق هم خالق  تواندیممگر  ترسدیمآدمی که 
 :دیفرمایمکه  بقره یسوره 25 یهیآ ازجمله  در این باره آیات بسیاری هم داریم ؟ین مسائلاز ا

                                                                                                                 
 نندگان است.ین آفرین باد بر خدا که بهتری: آفرسوره مومنون 54آیه . 1
 کو آراست.یتان را نیما را صورتگری کرد و صورتهاو ش. 9
 م.یدی: و به راستی ]ما[ باالی سر شما هفت راه ]آسمانی[ آفرسوره مومنون 59آیه . 8
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ْم » ِذی َخَلَقكر ر اله ُكر وا َربه در ا ر اْعبر ا النه َ یا
َ

 13تا  19 یهیآیا   عبد خدا باشید دیگویمکه به مردم  1«َیا أ
وَن » :دیگویم که مؤمنونی سوره ْشِفقر ْ مر

ِ
ْ ِمْن َخْشَیِة َرهِِبه ِذیَن ُهر ْ  (75)ِإنه اله

ِ
هِِبه ْ ِبآَیاِت َر ِذیَن ُهر َواله

وَن  ْؤِمنر وَن  (75)یر ْشِركر ْ ال یر
ِ

ْ ِبَرهِِبه ِذیَن ُهر اما انتظاراتی است که از انسان مطرح است.  هانیا 9.«(75)َواله
انتظار  این اینجاست که ، پارادوکسیات مطرح شده استاین انتظارات صریح که در آی در کنار

مطرح شده  بقره یسوره 90 یهیآآنچه در   که تو باید جانشین من باشی شودیم صریح مطرح
ردن زمین با آباد ک دیفرمایم هود یسوره 25 یهیآو بعد در   8«ِإِِنه َجاِعٌل ِف الْرِض َخِلیَفة  »است 

ا( یا تو است یه  ُکْم ف  ر  ْعم  اْست  َغ تغییر احوال قوم نیز با توست ) دیفرمایمو   1انسان )و  َ ال یر ر ِإنه اَّلله ِیه
ِسِهْم  ْنفر

َ
وا َما ِبأ ر َغِیه ْوٍم َحَّته یر َْ کاری که از ما چهار این هم به تمام معنا نیاز به خالقیت دارد.  5.(َما ِب

ر کار دیفه خدا باشیم، زمین را آباد کنیم، تغییر احوال قوم داشته باشیم و خواسته شده که خل
ت تنها یک صف هانیا خالقیت است. اگر برای انجام هانیا یهمه یالزمه خیر سبقت بگیریم،

 نیاز باشد، همان خالقیت است. 
رسیدن و شرک و ت با بندگی کردن بپرسیم. میان بندگی کردن هانیا حال باید از پل ارتباطی میان

چطور از دل آن صفات بیرون  هایتوانمندچه ارتباطی است؟ این  هایتوانمندنورزیدن و این 
 یناسشانساناین چیست؟  هانیا پشت یشناسانسان؟ چه فهمی از انسان در کار است و دیآیم

و چنین  دهدیمو چنین هنری به انسان  کندیمباز و زندگی انسان را  ذهن انسان چه گرهی از
  ؟کندیمکاری از او طلب 

سراغ این موضوع که در همین پارادایم دینی و قرآنی چه  میرویم ،برای اندکی جا افتادن بحث
 به خالقیت خود را تواندیمانسان  ییهاراهیا از چه   هستند زاتیخالقچیزهایی برای انسان 

 و ستیم که حضور خدا بیشتر استما دنبال جاهایی ه ؟خدا پیوند بزند و کسب خالقیت کند
یزی چ ،پردازدیمو جهاد و صبر  . در آیاتی که به ایمان و عمل صالحکندیمبیشتر دست دراز 

. زندیماز خدا موج  یاژهیوعنایت  هانیا یهمهاین است که گویی در  خوردیمکه به چشم 

                                                                                                                 
 د.یده است پرستش کنیای مردم پروردگارتان را که شما را... آفر. 1
پروردگارشان  هاینشانهو کسانی که به  -91م پروردگارشان هراسانندیقت کسانی که از بیدر حق. 9
 .(13)آورندنمیو آنان که به پروردگارشان شرك  (18)آورندمیمان یا

 نی خواهم گماشت.ین جانشینی خواهم گماشت من در زمین جانشیمن در زم. 8
 ی(/ در آن شما را استقرار داد )ترجمهشیرازی مکارم یو آبادی آن را به شما واگذاشت. )ترجمه. 1

 فوالدوند(
 ر دهند.ییر نمی دهد تا آنان حال خود را تغییقت خدا حال قومی را تغی: در حق55، آیه رعد یسوره. 5
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 یکنندهبرطرف عنکبوت یسوره. کندیمصادر ی انسان دستورالعمل برا نصر یسوره
ودشان برای خ ،پیامبری یادامهبرای  توصیه به پیامبران است که با عمل صالح  هاستضعف

 دیگریاست. در آیات  ترصالحدر آن سوره به انجام اعمال  توان کنند. آزمایش انسان دایجا
ِسِنَی » دیفرمایم. کندیمبرخورد  تریجدخیلی  ْ َ َمََع امْْلر َلَنا َوِإنه اَّلله بر ْ سر ر وا ِفیَنا َلَنْهِدَیهَّنه ِذیَن َجاَهدر در  1«َواله

همین  .کندیماست که خلقت با فاعلیت خدا ارتباط و پیوند مستقیم برقرار  «لنهدینهم سبلنا»
ا» یهیآطور در  ر امْْلر َل اَّلله ا َعِظمی  َفضه ْجر 

َ
َن لَْعَ اْلَقاِعِدیَن أ ْ ِبَغْیِ ِحَساٍب »و  9«ِهِدی ْجَرُهر

َ
َن أ و اِبرر فه الصه َ ا یر َ . 8«ِإَّنه

 خدا با فاعلیت شودیماینکه بفهمیم چطور برای  هاستهیآ نیتریدیکلبه نظر من این آیات 
 شودیمچطور  دهدیمه نشان ک کندیم. این آیات حداقل این انتظار ما را برآورده پیوند خورد

 را برای خودمان فراهم کنیم.  وادیامکان ورود به این باید خالقیت شد.  وادیوارد 
برای  . در این آیاتکندیماشاره  برخی افراد ترازوی اعمال یکفهاست که به سنگین بودن  یاهیآ

به  صافات یسورهو در  مائده یسوره 550 یهیآانسان خالقیت در نظر گرفته شده است. در 
َفَمْن » :دیگویمو  کندیمخدا به خلق تشبیه  اشاره شده است. اساساً  خالقیت حضرت عیسی

َ
أ

وَن  ر َتَذُكه َفَل 
َ

لر ر أ لر ر َكَمْن ال َیخْ  1«.َیخْ
با  بعد از درگیریولی آنچه  ،مبهم بود آنچه گفته شد گرچه خیلی سریع، گذرا، مجمل و بعضاً 

به مدد خدا در خالقیت و خالقیت که  کنمیمفکر  ،در ذهنم خودم شکل گرفتاین بحث 
د پر از . زندگی ما بایگذاردیم تأثیر زندگی آدم بتواند بر تمام وجوه ،ردیگیمانسان شکل  وجود

خالقیت  .به آن برسد تواندیمود، که با بحث درگیر ششعار نیست. انسان  هانیا خالقیت باشد.
انسان باید تا جایی پیش رود که آدمی حتی خالق نوع مرگ و چگونگی رجعت خودش باشد. 

به زندگی دنیا باشد و خالقیت حتی در این  یبخشانیپا یوهیش مبنای تواندیمخالقیت 
ایی ج آنحتی  ،مرگ است نوع یگرانتخابدر هم باید نفوذ کند. شهادت، خالقیت  هاتیموقع

 را دارد.  انفعالبیشترین  کندیمکه انسان احساس 
 

                                                                                                                 
 نماییممیخود را بر آنان  هایراهن یقیبه  اندکوشیده: و کسانی که در راه ما 23، آیه عنکبوت یسوره. 1

 کوکاران است.یبا ن خداحقیقتو در 
 ده است.یبه پاداشی بزرگ برتری بخش نشینانخانه: جاهدان را بر 31، آیه نساء یسوره. 9
 افت.ی]و[ به تمام خواهند  حساببیان پاداش خود را یبایشک تردیدبی: 50، آیه زمر یسوره. 8
 د.یریا پند نمی گیند آیند چون کسی است که نمی آفریا کسی که می آفری: پس آ59ه ، آینحل یسوره. 1
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 سوم یکنندهمشارکت
با سالم و سپاس از جمع، آقای صابر و دوستان عزیزی که به ما فرصت این پژوهش خدا.  نامبه

خوبی داشتم. همانطور که گفته شد  خیلی و مطالعه کوتاه را دادند، من از این بابت احساس
ه ما ک اصطالحیدر  کمدست دیدانیمبنده متکفل قسمت فلسفه شوم. همانطور که قرار بود 

مباحث فلسفه، کالم و عرفان با یکدیگر همپوشانی باالیی دارند.  ،برای پژوهش انتخاب کردیم
اگر دقت کنیم تمام مفاهیم حول و حوش تکامل و تغییر و دینامیسم در فلسفه هم مطرح بوده 

شنا و بار د توانینمدر یک رودخانه  گفتیمگرفته که  تان و هراکلیتوسباس یفلسفهاست. از 
 ،ر استکه از مکاتب فلسفی معاص پویشی وایتهد یفلسفهکه امروز معروف به  یافلسفهتا  کرد

عرفای  هستند. بینشدن  نونوبههمه به این مباحث اشاره دارند و در پی این تغییر و دینامیسم و 
مطرح و مشهور است. جایگاه خود آیات  «ال تکرر فی تجلی»خودمان هم این بحث با عبارت 

م ه بهمی با یک دینامیسنیسم را یدترم هاسالمی و فیلسوفان مسلمان جایگا یفلسفهقرآن که در 
و ما از  اندردهکنون تفسیر کیاد کنیم که گفت فیلسوفان تا رکساز ما میتوانیمزده است. حتی 

االن به بعد باید جهان را تغییر دهیم. اگر داستان نوگرایی و نوخواهی را که به نوعی در وجود 
 یهینظر خصوصبهکه در آن  میرویماسالمی  یفلسفهسراغ  ، کنار بگذاریم،انسان است

 مطرحبنیادی و جوهری  یاهینظر وانعنبهحرکت جوهری را  یهینظر که را داریم مالصدرا
مهم  ینکتهکه طبق آن حرکت در گوهر، ذات و جوهر موجودات است و نه در اعراض.  کندیم

سیب همان دانه این  دیگویم و جریان است  مثالً  اتصالامتداد شخصیت،  ،در این نظریه
هر کدام امتداد  هانیا ولی که روزی در رحم مادر آویخته بود، است، انسان همان جنین است

فهم این نظریه این است که بدانیم مالصدرا اصالت وجودی است.  یالزمهوجودی دارد. 
ردیم که از آن تمرکز ک ییهابخشرا کنار گذاشتیم و بیشتر بر  او یهینظر یدهیچیپ یهاقسمت

 طلبدیم دور زد! وقتی بحثی، معرفتی را شودینمگرچه معرفت را   پیامی برای بحث ما دارد
 باید وارد وادی آن معرفت هم شد. 

خلق جدید از  یواژهذیل  که مرحوم دهخدا مینیبیمبه هر حال اگر به عرفان نظری برگردیم 
 خلق جدید» سدینویمکه یکی از فرهنگ اصطالحات عرفاست  «اف اصطالحات فنونکش  »

فهم چنین «. عبارت است از اتصال امداد وجود از نفس حق در ممکنات ،فیاندر اصطالح صو
 را بدانیم و بالذات الوجودقائمو  الوجودممکنکه از پیش مفاهیم  طلبدیم نچیزی نزد عرفا

ست این اتصال این ا کندیمچیزی که عرفان به فلسفه اضافه البته را فهم کنیم.  شدهگفتهاتصال 
فیض هستی را  یادامهامداد وجود متصل است که  دیگویمو  داندیمحیه حق را االهی و از نا
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ٍن ». در همین جاست که ما کندیممهیا  الوجودهاممکنبرای 
ْ

َو ِف َشأ ٍم هر له َیْ و در خدا چرت  1«كر
که گاهی هم  میرسیمو به خلق جدید  میکنیمرا درک  9و نوم وجود ندارد و خستگی راه ندارد

 دکترایی یرسالهمفهومی جدی است و  خلق مدام اظهار شده است. خلق جدید واقعاً  با تعبیر
پیرامون همین موضوع هم در حال دفاع است. در این موضوع کتابی کار شده است با عنوان 

به  موجود فقطدوستان آن را ببینند. از تمام مباحث  شودیمکه توصیه  8«اظهار در خلق مدام»
ر کتاب د به روایت ایان باربور پویشی وایتهد یشناسیهست ازجملهچند مبحث پرداخته شد 

به اقبال برسم. عالمه اقبال  خواهمیم. علت انتخاب این بحث این است که «علم و دین»
چهار  یناسشیهستاگر در  دیگویمگرفته است. وایتهد  تأثیر از استادش وایتهد بسیار الهوری

ال جهان امری سی دیگویمتفوق زمان است. تفوق زمان  هاآن عنصر را شناسایی کنیم، یکی از
ود در فلسفه غلبه یافته ب ی که از عهد ارسطوتصورقابلاست از صیرورت حوادث. وایتهد در م

رض عناپذیر و چند بود که هر موجودی یک جوهر تغییر مخالفت برخاست. تصور رایج اینبه 
را  اصلی واقعیت یهامؤلفهکیفیات تغییرپذیر. وایتهد  فظمتغیر دارد، یا محملی است حا

فی به ذات. از ت، نه جوهرهای راکد مککندیمتوصیف  دهیتندرهمحوادث متحول  صورتبه
. این نکات را از این بخش به خاطر بسپارید تا برویم سراغ میگذریماصطالحات فلسفی 

 بخش بعدی: 
  تفوق زمان .5

اثرهای و ت تأثیر یااست از حوادث مرتبط با هم  یاشبکهجهان  کهنیاحوادث ) یدگیتندرهم .2
   متقابل(

 نیست. ، ماشینجهان تعبیردرست برای  تشبیهارگانیک است و  پویشواقعیت همچون یک  .9
بحث اسالم وجودی یا دین  کنمیمفکر . کندیم نقددقیقًا را  مکانیزم یکلمههم  اقبال

و اقبال  هدپویشی وایت یفلسفهو نوگرایان برگرفته از همین  وجودی در کسانی مثل شریعتی
 یندهزکه اندام بل ،جهان ماشین نیست تعبیردرست برای  تشبیهکه  دیگویمهم هست. 

اید یعنی جهان را ب. مرتبط است یمتحد حوادث متحول و کامالً  یانگارهارگانیسم است که 
 آن را راه انداخته باشد سازساعتنه یک ماشین یا ساعتی که یک ، یک موجود زنده دانست

 کل یکپارچهیهر عضو یا جزئی هم به فعالیت یگانه و (. مثال معروف در قرون وسطی)

                                                                                                                 
 : هر زمان او در کاری است.23، آیه رحمان یسوره. 1
ٌم : 211، بقرهی . سوره9 هر ِسَنٌة َوال ََنْ ذر خر

ْ
 ی گران(.و نه خواب گیردمی)نه خوابی سبك او را فرو  ال َتأ

 ، انتشارات بصیرت.ی نرگس قنبرینوشته. 8
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ن را ای( هاتئوری سیستم) هاستمیسشاید دانش . ابدییمتغییر  و هم از آن رساندیم مدد
 . کند تأیید

یعنی به یک اصالت کثرت واقعی معتقد است که . قائل به خودآفرینی حوادث است وایتهد .4
هر . استاتی است که به آن رسیده تأثیر برایند منحصر به فرد مجموعه یاحادثهدر آن هر 

بار جهان و شخصی در کارو مؤثرهم کانون خودجوش و خودآفرینی است که س یاحادثه
 که اینجا هم تشریف دارند، یکی از دوستان ،شدیم بررسی 1شمس یسورهیک بار که . دارد

وره قرآن همین س یسوره، پرسوگندترین ندیگویم. خیلی خوبی اشاره کردند ینکتهبه 
ست آفریده ا ییهادهیپدگفتند گویی که خدا است که یازده سوگند در آن هست. دوستمان 

این معنا  یهانشانهو بعد در آیات دیگر هم . بعدی شدند یهانشیآفر یهیما هاآن که خود
ِء َماء  » بقره یسوره 22 یهیآ ازجمله مینیبیم را زیاد َما َن السه ْنَزَل ِم

َ
ا  َوأ َمَراِت ِرْزق  ِمَن الثه ْخَرَج ِبِ  

َ
َفأ

ْم  زمین  ،خورشید، نور، هاآسمانسیر ربط زمین و  یکنندهبیان به قول آقای صابر که  9«َلكر
 یدنبالهفرایندهای رشد وجود دارد و  هانیا د دربگوی خواهدیم در واقع ،و خاک هستند

ْ » دیگویم و کندیم این آیات است که خدا خودش را در پدیده معرفی ْنْمر
َ

أ
َ

وَن ر  أ  نر َنقْ  امَتْزَرعر
وَن  اِرعر به این ترتیب وایتهد . شودیم را متذکر هادهیپدو به این صورت حضورش در  8«الزه

)در اینجا ما با فلسفه به معنای اخص یا الهیات یا  اندینمایم را در پویش باز وندنقش خدا
او در وجود ، نظم است اساسواس  داوند نخست اینکه خ: »تئولوژی سروکار داریم(

 1.دانمیم یعنی هستی را تجسمی از خداوند  بخشدیم را تجسم امکاناتنظم  ،خویش
 زیچچیهجدا از خداوند  5.ابتکار نیز هست اساسواس  دوم اینکه خداوند در عین حال 

  .«3و هیچ نظم و سامانی در جهان نخواهد بود یاتازه

                                                                                                                 
 قسم آمده است. 55پر قسم ترین سوره قرآن که در آن . 1
 رون آورد.یرزقی برای شما ب هامیوهو از آسمان آبی فرود آورد و بدان از . 9
 .کنیممیم که زراعت ییا مای کنیدمیما[ زراعت  یاریبیا شما آن را ]یآ. 8
 .هاستیالیستانسیاگزخالف بر. 1
، خدا بیرون از هستی بود، گویی هستی را کوک کرده و سازساعتن به خدای قائال یشهیانددر . 5

خداوند هر لحظه در حال صیرورت و  ،پویشی تلقیاما در   کناری نشسته و دیگر ارتباطی با آن ندارد
یعنی  ابتکار است واساساس  خداوند  دیگویمیشی حرکت با هستی است و منظور از اینکه فلسفه پو

تقابل آفرینش و خالقیت م اصالً  در حال نوآوری و ابتکار در متن هستی است. به قول اقبال خداوند مرتباً 
 با ایستایی است.

ن وجود فراوا یهالیبد ،و چون تعدد این امکانات زیاد است آوردیمپیش  یاتازهخداوند امکانات . 3
 شود.می تکمیل «التکرر فی التجلی» یآموزهخواهد داشت و این اندیشه با همان 
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 که از شرح ایشان هم کنمیمهم تشکر  از آقای امیر رضایی جانیهمبرسیم   حال اگر به اقبال
« ر اسالماحیای فکری دینی د»داشتیم و کتاب  یشناساقبالکه با ایشان بحث  کنمیماستفاده 

 .فکر دینی اقبال سراغ نظریات او در این موضوع رفتم در کتاب احیایبا ایشان مرور شد. 
از این کتاب یک سخنرانی است از او که از فلسفه به قرآن و از کالم به فلسفه و علم  یامقاله

 . کندیم استفاده هاآن یهمهو از  رودیم جدید
. معناستیب« ؟یاز ک  » پرسش. یک کنش است، آن است که جهان یک فعل است بر اقبال

 نیست و خداوند دارد شدهنییتعشیپطرحی از  یهیپاگذشته در حال تنیده است و جهان بر 
 فقط علم کافی نیست و اندیشه در دیگویم و بردیم یک عشق اشراقی پیش یهیپااین را بر 

 یهمرتبکمال را در  ،در حکمت متعالیه و در عرفان نظری. کنار اشراق برای فهم الزم است
مبر پیا  در این باره شعری دارد که ذیل حدیثی از پیامبر سروده است موالنا. اندقائلالزمان 

  :دیگویم و ندیبیم را زیدبن مالک

 ار دیزی صباح  غامبری پ  گفت
 1دری ما قی رف ای  اصبحت فی ک 

 گفت اوش باز ناوق م  عبدا   گفت
 2شکفت رگ انمی ا باغ از نشان کو

 روزاه من امبوده حیران گفت
 سوزاه و آه ز نخفتستم شب

 یک ... هبکیجمله خلقان را بدیدم 
 به این جمله:  رسدیمتا 

                                                                                                                 
 ای صحابی باوفا اصبحت فی. ک1
 .ثمری بیاور اتورزییشهانداز گوید عقل و فهوم این دیار، یمبه او . 9
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 استیک ی ملت  یجملهات بدیدم 
 استیک ی  ساعت کی و سال زهاران صد

 اتحاد را ابد و را ازل هست
 افتقاد سو ننبود بدا ره را عقل

 نفس مبند رفو ای می بگو نی ا
 بس هکی عن ی ی مصطف  دشیزگ لب

بر فراز زمان و تاریخ بایستد و بر زمان غلبه  تواندیم این انسان است که دیگویم در این شعر
قدیر و نقد با بحث ت اقبال .دارد تاریخاست که  یوانیانسان ح که گفته بود دگریها  به قول کند

اگر » دیگویم و کندیم ییجویپو مفهوم دوام را در واقعیت زمان  کندیم زمان تسلسلی شروع
گاهانه را  یتجربه"آن"های یکنواخت نیست که  رزمان واقعیت دارد و تنها تکرا  رتصوبهخودآ

 شودیم آن وقت هر لحظه در زندگی واقعیت اصالت دارد و سبب تولد چیزی، آوردیدرمفریبی 
ان در زم ."او هر روز در کاری است" دیگویم قرآن. است ینیبشیپ جدید و غیرقابل که مطلقاً 

 یالحظهز ا بلکه به معنی آفریدن آن ،واقعی وجود داشتن به معنی در قید زمان تسلسلی نیست
، قیخالدر واقع هر فعالیت . است به لحظه دیگر و در این آفرینش آزادی مطلق و ابداع داشتن

ز تکرار ا. آفرینش متقابل با تکرار است دیگویم ت کهو همینجاس«. است آزادفعالیت 
اتوماسیون روح خالقانه را محدود کرده  ندیگویم امروزه. خصوصیات عمل ماشینی است

امروز  تا اینکه ختیریم که موقع ساخت کوزه روحش را در آن یگرکوزهکجاست آن . است
به همین جهت » که دهدیم امهاد. سازدیم که همه را بر اساس یک قالبدستگاهی بسازیم 

 که دهدیم ادامه«. شودینم قابل توضیح 1یگرینیماشاست که فعالیت خالق حیات با تعبیر 
اراده و حرکت دارد و اگر چنین  که یک کنش است، بلکه فعل است، جهان یک شئ نیست»

به معنای  اگر هدفداری» دیگویم در باب هدفداری«. نبینیم دیگر آزاد و خالق نخواهد بود
ن البته آن وقت زما شدهنیمع شیپبود برای رسیدن به هدفی که از  یانقشهصورت بستن 

تجدید پیدایش یک طرح ابدی یا ساختمان از پیش موجود  صورتبهجهان  ،شدیم غیرواقعی
                                                                                                                 

 این واژه را در برابر مکانیسم گذاشته است. ترجمه مرحوم احمد آرام است، احتماالً . 1
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 منتظر ،اندبودهکه حوادث فردی از پیش در جاهای خود قرار گرفته و همان گونه که  آمدیم در
همه چیز از پیش در جایی از . را بروبد هاآن برسد و جاروی تاریخ هاآن که نوبت اندماندهآن 

ترتیب زمانی حوادث چیزی بیش از تقلیدی از یک قالب ابدی ، ابدیت معین شده است
شیده و پو یگریماداین یک ماتریالیست و » دیگویم و کندیم و بعد این نگاه را نقد .«نیست

ن جا در ای... جای دترمینیسم را گرفته است ت آمده وه در آن تقدیر یا سرنوشدر پرده است ک
ی فرایند صورتبهجهانی که . ماندینم هیچ محلی برای آزادی انسان و حتی آزادی االهی باقی

مل دیگر جهانی از عوا ،به آن نگاه کند که هدفی از پیش تعیین شده را صورت تحقق ببخشد
با فشاری که از  ییهاعروسکاست که بر آن  یاصحنه. نخواهد بودآزاد و مسئول ، اخالقی
)اقبال و  دو که هر با برگسون در اینجا حتی .«کنندیم حرکت شودیم وارد هاآن پشت به
 . کندیم مرزبندی پیدا ،اندبوده مؤثربسیار  هم بر شریعتی برگسون(

 مانی راز فرایندی» است: بسیار آشکارتر که نقد زمان است، این عبارتدر  اششهیاند یهاهیپا
بلکه خطی است در حال   خطی تصور کرد که از پیش رسم شده باشد صورتبه توانینم

، گفت به قول شرحی که آقای رضایی. جهان یدرباره این است بیان اقبال .«کشیده شدن
در حال باز شدن است. البته هر تصوری از خدا بیاوریم  یاغنچههستی، خدا و جهان،  طبیعت،

َصَف »باید بگوییم  ْن یر
َ

ْکَْبر ِمْن أ
َ

تی است و فعلی» دیگویم اقبال در ادامه«. اللهسبحان»یا « اَّلَلر أ
داری اهگه خصوصیت انتخابی دارد و با نتنها بدان معنی هدفدار است ک، گسترده یهاامکاناز 

ت در نظر من هیچ چیز نسب... کندیم گذشته در زمان حال نوعی تکامل پیدا یفعاالنهو تکمیل 
که از  باشد یانقشهاز این فکر نیست که جهان صورت عملی  ترگانهیببه طرز نگرش قرآنی 
و  جهانی در حال نمو است، بر قرآن قابل افزایش است بلکه جهان بنا  پیش تصور شده باشد

که  نیست یاشدهمحصولی از پیش کامل ، بسته نیست، کامل نیست ،ون در حال نمو استچ
از ماده در مکان  یامرده یتودهخارج شده و اکنون همچون  اشسازندهاعصاری پیش از دست 

 کنونا امید من آن است که... افتاده باشد و زمان هیچ کاری در آن نکند و بنابراین هیچ نباشد
اوست آنکه شب و روز را در پی "م که بتوانیم معنی این آیه را فهم کنیم که در وضعی باشی

از دوام  بعد صحبت .«"یا سپاس گذارند دارندیکدیگر قرار داد برای کسانی که بخواهند به یاد 
 دیگویمو  دهدیمقرار « خودی»یا  selfnessکه خودش تحت عنوان  یاواژه و کندیم محض

 به همان معنی که در شعر موالنا  نه کثرت، ن محض وحدت داریمما در مکان محض و زما
در بیان تصویر قرآن » :طبیعت هم رفتار خدا و جزئی از اوست دیگویم در جای دیگری. بود

ی ول .مینیبیمماست که آن را محدود  نشیدر ب نیا«. طبیعت عادت خدا یا سنت الله است
ش دارد قابل افزایخودی  خالق یعنی خداوند  رتباطی سازمانی بااینکه این طبیعت ا خاطربه
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 تینهایب در نتیجه طبیعت بسته نیست و حد قطعی برای گسترشش وجود ندارد و تا، است
پیوسته  یاسازوارهموجودی زنده و همچون طبیعت را باید »بنابراین . گسترش پیدا کند تواندیم

 آوردیم در جایی شعری از گوته «.خارجی نهایی ندارددر حال نمو فهم کرد که نمو آن حدود 
 : دیگویم که

 پیوسته یک چیز رجیان دارد انیاپیب  رد تکرار
گاه  داردیم  زهاران طاِق زده و بهم پیوسته ساختمان عظیم را ساکن ن

 عشق هب زیستن رد همه چیز رجیان دارد
 اززبرگترین ستاره ات حقیررتین رذه رسد

 تالش و ره کوشش رد خداره 
 آرامش ابدی است

مکان و زمان تعبیرهایی است که » دیگویم این است که میگویم که از او یانکتهآخرین 
زمان و مکان امکانات خدا هستند که . کندیم ـ خداوندـ  اندیشه از فعالیت خالق من  مطلق

در ماورای او و جز از  .کنندیم جزئی به شکل زمان و مکان ریاضی تحقق پیدا صورتبه
 .دیگر جدا و بسته نشان دهد یهامنفعالیت خالق او زمان و مکانی نیست که او را نسبت به 

بودند  مندمکانمکانی نامحدود است و نه به معنی  انیپایب بنابراین من  مطلق نهایی نه به معنی
دا هم ساط است و حتی خدر حال بسط و انب، نیست شدهتمامهستی  دیگویمبنابراین  .«انسان

گذشته و آینده در آن راه  که داندیم جهان را فعل خداوند اقبال. شودیم ترکامل ،در عین کمال
 عنوانبه ودشینم هم به طبیعت. خاصی نبوده که قبل و بعد داشته باشد یحادثهآفرینش  و ندارد

 . ا خدا ایستاده استنگاه کرد که در حالت مقابله ب مستقلیک واقعیت 
صر بنده خیلی مخت. است ترگستردهفلسفی و عرفان نظری خیلی  نظرنقطهبحث از  یدامنه

ان خالصه اینکه قرآن برای فیلسوف. کندیم توضیحات آتی پیام را کاملءاَّلل شاان. عرض کردم
 پیامی که. جوهری رسید به حرکت پیامی را دامن زد که در اوجش در مالصدراهم مسلمان 

در حال نو شدن است و به همین ترتیب  که این جهان دائماً  میفهمیم با نگاه به طبیعت دیگویم
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اگر قبول داشته باشیم که انسان در حد و   این پیام را با خودش حمل کند تواندیم انسان هم
 . قیت استخال هاآن االهی که یکی از یهاصفتمتصف شود به  تواندیم سطح خودش

 
 چهارم یکنندهمشارکت

 زین کهنه خدایی هک تو را هست دلم خست
 ره روز رما اتزه خدای درگی هست 

 خلق جدید از رویکرد یدربارهاین است که من پژوهشم را  بر که دوستان گفتند بنا طورهمان
تكرار » دیگویم معروف نزد عرفاست که یاقاعده. عرفان و ادبیات بازگو کنم «. یف التعلال

تی و ال ف صورة  الیتعلی الق  ف» دیگویم از قول ابوطالب مکی یعربابن  «.ینثالصورة واحَد مر
دو بار روی ننماید و در دو آینه به یک صورت  ،ه به یک صورتنهرگز در یک آی»بدین معنا که 

حد مرتیالجعلی الق  سبق ». «پیدایی نیاید عالی برای دو بار حق ت»یعنی  «ان  ف صورة واحَد لشخص وا
است و احوال فرد  تینهایباو  وجودچرا که  ،صورت واحدی برای یک فرد تجلی ننموده رد

 حسببهبرای هرکس   ابدیینم نیز متغیر و نیز برای دو فرد هم به یک صورت واحد ظهور
قاعده  به این بیالغمفتاحدر  نیز ینووصدرالدین ق .«دینمایم استعداد و عین ثابت او تجلی

 گرجلوهسالک در هر لحظه  عارفبرای  یتعالحقآنچه از جانب » دیگویم اشاره دارد و
یض ه فامری بدیع و نوظهور بوده و تنوع تجلیات و انوار به نحوی است که به هیچ وج ،شودیم

محض بودن  غنی و االطالقیعلو اقتضای فیاض و جواد . شودینم و تجلی تکراری مشاهده
و ف شان"حق تعالی نیز همین است که به مفاد آیه  ال َتِز و"و  "كل یم ه وَدا  َو یََ  َطاِء ِإال جر ما  َدر َكرَثةر الَع  " َُكَ

ه ت ذاتی و اعمالی و افعالی بدر قالب تجلیا نوینیعنی هر لحظه فیضی جدید و اثر و برکتی 
 . «عارف برسد

 ربون آدمی هک من جلوهبا صدزهار 
 با صد زهار دیده تماشا کنم تو را 

 ست کهآمده ا از قول شبستری خانم نرگس قنبری ینوشته «اظهار در خلق مدام»در کتاب 
 تقلب به معنای یدربارهو  داندیم ممکن را بدیهی یهاهسته یالحظهو دگرگونی  یثباتیب

نی نسبت هر تعی» :دیگویم هادهیپددگرگونی جوهرها و تبدل یعنی تبدیل و دگرگونی تعینات و 
 یهایستهزیرا ( زندگی و مرگ دارد، رودیم و از دنیا دیآیم یعنی به دنیا) با وجود و عدم دارد
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به مقتضای ذات خود به سوی عدم که مرکز  تعیناتبدین جهت . اعتباری است ،ممکنات
در هر لحظه به  هاآن و سرعت سیر و تجدد وجودی اندحرکت، پیوسته در هاستآنفطری 

 از دریافت آن غافلند ،قید زمان و مکان هستند درحدی است که اکثر اهل عالم که محبوس 
و در  (متوجه این تغییرات نشوند ممکن است اصالً  نداشته باشند، یایجدیعنی اگر مشاهده )

ه ب. دینمایم ثابت ینقطه صورتبه گرداننقطهباران و  یقطرهنظر آنان وجود متجدد مانند 
 هیچ اً العرض الیبقی زمان"ض است و به حکم ر  ممکن ع   یهایهستشبستری چون  یدهیعق
 دیهیببنابراین تجدد امثال تعینات در هر لحظه  ،ماندینم ینی در دو آن به یک حال باقتعی

 . «است

 جهان رگددیم  زمان نیستره 
 امگنیب  هم رد آن دم هست رگدد

 رد سیر و حبس هست عالم دائما  
 نیست خالی یک نفس از خلع و لبس
 چیه کس را آگهی زین حال نیست

  است یرب یکل  داهیآن زک ق  ری غ 
 دینپایم  رد او چیزی دو ساعت

 زباید ردی م یم  رد آن لحظه هک
ل  اَّلل تعایل خ» به تحلیل عبارت ازجمله. فصل نهایی این کتاب به خالقیت انسان پرداخته است

ساخت/ یقین با ایزد انباز است  ترخوبجهان او آفریدن این » که آورده است« آدم لْع صورت 
صورت »: نسان هم نهادینه شده استو اشاره دارد به اینکه صفات خداوندگاری در وجود ا« آدم

ت الوهیت از اسماء حسنی باست و هرچه در حس و صورت الوهیت اللهاعظمانسان مظهر اسم 
الله روح حقیقت باطنی اوست و دلیل اینکه انسان . است همه در وجود انسان ظهور یافته است

پذیرش  جامع جمیع حقایق االهی است و به اعتبار مظهریت اسماء االهی قابلیت
 استحقاقو . دارد ،االهی در وجود او به ودیعه نهاده شده است یارادهاستعدادهایی را که به 
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در کره ارض را به جهت آموختن اسماء حسنی و کسب معلمی فرشتگان کسب  یاللهفةیخل
و در نتیجه افعال االهی نظیر . از این رو توانست متخلق به اخالق االهی گردد. کرده است

  .«و خالقیت به او تفویض گردیده خالقیت
انسان عادی و انسان کامل چون پیامبران مورد بررسی قرار  یجنبهاین جنبه از خالقیت از دو 

که چه به لحاظ جسمانیت و فیزیکش که قابلیت  زندیم انسان عادی زن را مثال یدرباره. گرفته
و هم از این بعد که این توانایی  وجود آوردن همنوع خودش را داردبه باروری و تولید مثل و 

 در مورد. زندیم مثال ،زندگی بین همسر و فرزندانش را دارد یعرصهایجاد مهر و محبت را در 
 الهیجیکه  طورهمان .برگزیده جان جهان هستند یهاانسان» :دیگویم انسان کامل هم

انسان کامل کسی است  .ین خود را که تو جان جهان/ بدایانیزان در م ی: تو مغز عالمدیگویم
ای گذرد و به بقررها گردد و از تعین و تشخص خود د ،شودیم که از خود  خود که سبب تقید او

االهی است و متخلق به اخالق  و اسماءصفات  ینماتمام ینهیآانسان کامل . از فنا برسد بعد
 هاییتوانااز افراد عادی امکان پذیر نیست و این  که زندیم زیرا افعالی از او سر  االهی است

  .«برگزیده معجزه نام دارد یهاانسان بر
 هانهیزمکه ایران کانون شعرای بزرگی است که آثار زیادی در این  دیدانیم شعر یعرصهدر 

کردم و  رجوع ولی من به علت ضیق وقتی که داشتم بیشتر به منبع محمدتقی جعفری ،دارند
چنین هم در ارتباط با بحث ما و از کتاب او را انتخاب کردم که به اشعاری از موالنا ییهاقسمت

  :دیگویم محمدتقی جعفری. اشاره داشت خود موالنا یدربارهبه شعر کوچکی 
وگرایی و نبتواند به نگاهی خاص،  یلساانیم از باالتر سنین در کسی افتدیم اتفاق ندرت به»

بم زیرو ت که با گام گذاشتن به مافوقخاصی اس زیانگشگفتروانی  یدهیپدنوبینی برسد و این 
مادی بوده که  یهاجلوهبنای هستی و زمان و گسیخته شدن از جاذبیت سرسخت ماده و روو 

بنای وجود آدمی را بر اصل تجدد و تحول او م. کردهیم در خودش احساس یگاهگاه موالنا
از نو شدن اندر  خبریب دنیا و ما/ شودیم"هر نفس نو  :دیگویم ده وااستمراری هستی قرار د

، این ابیات یمالحظهبا . "در جسد دینمایم / مستمریرسدیم / عمر همچون جوی نو نوبقا
اما   یذاتبرون یجنبهدارد و هم  یذاتدرون یجنبهنوظهور دائمی هم  یهاحرکتو  این تجدد

گاه هستند خبریب از آن هاانسان این تجدد و تحول مستمر چیزی است که معموالً  ین از ا. و ناآ
 هب در اصل. "در تو خزانست و بهار دمبهدمبرادر عقل یک دم با خود آر/  یا: "کندیم رو توصیه

 در وجود آدمی جان". تجدد مستمر استو  فنای آفرینش و فیضی االهی بر جهان هستی  ریزش
 / و ز جهان تن برون شورسدیم / هر زمان از غیب نو نواز غیب چون آب روان رسدیم و روان/

  «."رسدیم
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 بلکه در ذهن ما اتفاق ،کهنگی در ذات هستی نیستکه  کندیم اشاره محمدتقی جعفری
 تواندیم ریز و خیلی آرام را به سختی، است و چیزهای ظریف نیبدرشتچون انسان   افتدیم

نفر  چند، خوبی نیستیم یگرهامشاهده ما نیز معموالً . کندینم ببیند یا به طور جدی مشاهده
 اجانفش» دیوگیم از این رو موالنا که دهدیم ادامه؟ ندیبیم و مهتاب را ابتآف ما مانند ابراهیم

 پس در واقع کهنگی و ثباتی که در عالم هستی«. آفتاب معنوی/ مر جهان کنه را بنمای نوای 
ثمین/ هست عکس  یهاآسماناین زمین و » دیگویم موالنا. به خاطر نوع نگاه ماست مینیبیم

در جایی « نی ما از اوباده از ما مست شد نی ما از او/ قالب از ما هست شد  مدرکات عالمی/
ای خدا اشاره دارد به اینکه در ور ،حتی اگر این تغییرات را در عالم هستی نبینیم کنندیم اشاره

َفَعِییَنا» این هستی دنیای دیگری است که آنجا نو است و نوظهور
َ

ْلِ   أ ِل  ِباْلخَ ْ  َبْل  الوه  َخْلٍ   ِمْن  َلْبٍس  ِف  ُهر
 :دیگویم در این باره موالنا 1«.َجِدیٍد 

 درگ جهانی هست آنک نشانی چیست
 اهستکهنه این رفتن اهحال شدن نو

 نو دام و نو باغ نو شام و نو روز
 نوغناست و نوخوشی نو اندیشه نفس ره 

 رودیم  کجا کهنه رسدیم  کجا ز نو
 منتهاستیب  عالم نظر ورای هن رگ 
 ولیک نماید بسته جوست آب چون عالم
  کجاست از این نو نو رسدیم  و درویم 

 ردیمیم و موجودی هم که ندیآیم هستی از کجا یعرصهنوظهورهای در  ندیگویم این ابیات
 سپس محمدتقی جعفری. هست هانیا یهمهورای  ییمنتهایب پس در واقع عالم؟ رودیم کجا

                                                                                                                 
د در یم ]نه[ بلکه آنها از خلق جدین ]خود[ به تنگ آمدینش نخستی: مگر از آفر51سوره ق، آیه . 1

 .اندشبهه
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از  گسیختگی آنی وی»از این دست،  ییهاآدمو  والنانوبینی و نوگرایی م علتکه  کندیم اشاره
 یهاثالمآن همه تشبیهات و  .ترین عوامل او بود از مشاهدات عینیمؤثرت بوده که یکی از طبیع

 نطبیعی با دو بار دید تمغز انسان در حاال کهیحالدر . کردیم نو و مبتکرانه را استخراج
 به نظرشان کهنه و فرسودهبیشتر سوم و چهارم  در بارهایو  شودیم دادهای طبیعی خستهروی

الفاظ نو و قالب نو هم باید ، فرهنگ نو، برای معنای نو که کندیمدر جایی اشاره  .«دیآیم
  .«ی نو حرف کهنانیست مثل آن مثال است این سخن/ قاصر است از معن» :ایجاد کنیم

 یاتازههمواره در جستجوی موضوع . جوستنو حاً انسان رو» که کندیم در جای دیگری اشاره
است تا حس نوگرایی خود را اشباع کند اما باید مراقب بود که در این راه به بیراهه نرود و سعی 

ْم  ِإنه »بشود مصداق این فرموده خداوند که   و تالش خود را هدر ندهد ، 1«َلَشَّته  َسْعَیكر
و  یهو   ورودیم و به هدر ودشیمو خنثی  دشویم شما پراکنده یمحاسبهیب یهاکوشش

آسیاب  ،حاصلیب سطح پایین و یهایطلبتنوعحیوانی و  یهاخروشو جوش و  هاهوس
که بسیار رایج است و مصداق این  یادهیپدامروزه  .«متحرک روح انسان را اشغال خواهد کرد

ین امور ظاهری و سطح به ا مانیدرونجویی نو یخواستهدگرایی است که پی مُ ، سخن است
ی که انسان را به جای متأسفانهو این  میبخشینم عمق مانیینوگراو به  میدهیم پایین رضایت

و هوس برای رسیدن به خالقیت حتی در  یر از هواگذ یمسئلهدر این . رساندینم باید
دم دی، نگاه کردم و بازاریابی و کتاب اوشو تجارت یحوزهمربوط به خالقیت در  یهاکتاب

درباره این  موالنا. مذهبی ندارد یهاانسانبه این نکته اختصاص به  اشارهپس ، اشاره شده
 : دیگویم موضوع

 زبان گفت از نی ایمان کن اتزه
 نهان رد رکده اتزه را هوا ای

 نیست اتزه ایمان ستاتزه هوا ات
 نیست ردوازه آن قفل زج هوا کین

ازه فکر و نداو هر  شودیم تربزرگروح انسان هم ، غییر و تکامل یافتن اندیشه و فکر انسانبا ت
 . شودیم ترفربهایمان او  ،روح انسان بزرگتر شود

                                                                                                                 
 : که همانا تالش شما پراکنده است.4، آیه لیل یسوره. 1
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 نظر از رویش یجلوه بگذرد هک نظرم ره
 امدهید هچ آن از بینم نکورتش درگ بار

 : و به قول حافظ

 می اندازسارغ ردیم  بیا ات گل ربافشانیم و
کافیم و رطحی نو   می اندازردفلک را سخت بش

 . خیلی ممنونم
 

امیدواریم بحث مفید واقع شده . را به ما دادید تانوقتکه  خیلی ممنون اول: یمشارکننده
  .نگذارید بهرهیب باشد و از نظراتتان ما را
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 1(2) یامرحلهنشست بیست و نهم: تبیین: نگرش روندی، سامان 
 

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

 و استراتژیک با خدا یگاههمه، مستمر، دالنهصاف یرابطهضرورت 
 

ِح  ِن الره ْْحَ ِ الره . روی مینکیمبیست و نهم را آغاز  یجلسهخدمت دوستان  خیرعصربهبا . میِبْسِم اَّلله
بل ق یجلسهکه  یاداشته .میکنیمفعال ذهنمان را  «کارکردهای خداو  هاداشته»و  «تبیین ما»

َّللانخدا بود که در این جلسه  یامرحله یبخشسامانبحثش را آغاز کردیم، دید روندی و  ءا  شا
  میشویمخرداد هستیم، به انتهای بهار نزدیک  52شنبه . در سهمیرسانیمبه پایان را آن 

 بتواند مثل بهار باروری داشته باشد.هم  مانیهابحث شاءاَّللان
 «باب بگشا»را ذیل  «او»، مستمر، همگاهی و استراتژیک با دالنهصاف یرابطهضرورت 

 را به خودش اختصاص داد، یک جلسهسیزده . بخش اول را سریع مرور بکنیم. میکنیمبررسی 
 نیز کردیم. یکاوبرونو بعد از آن یک  یکاودرون

 

  ؛جااز آغاز تا به این
 بحران رابطه

 انفعال در هستی
 عزم خروج از بحران و انفعال 

 متدی برای خروج
 الگوی رابطه 

 گشارهاول گام : تبیین 
 

حداکثری،  جمع شرایط درونی و بیرونی خودمان، از مدار کوچک و ریز تا مداراز بررسی و سر
ما با کارهای  یجامعهپی بردیم. مواقعی بوده که  ،ما مواج است یجامعهبه بحرانی که در 

و مالتی آورده و روی انگیزه و  یازهیانگ، مواج بودن دیگری را نشان داده، هاانباشتپیشینی و 
 مطالباتی سوار شده است.  ،مالت

                                                                                                                 
  است. 1811خرداد  19 شنبهسه. تاریخ برگزاری این نشست 1



 2باب بگشا؛ دفتر سوم: تبیین ما ـ       51
  

 

ج انفعال بوده، میبریمولی وضعیتی که دوران اخیر در آن به سر  ج، تمو  ، دورانی بوده که تمو 
خیلی در هستی فعال  میتوانینمدر هستی انجامیده است و بحران رابطه به منفعل بودن ما 

باشیم و پیرامون خودمان را به سمت تغییر پیش ببریم. با توجه به اینکه فلسفه آمدن هر انسانی 
که قرار دارد، شرکت در مدار تغییر و تحول هستی است، بنا نیست  یاگوشهبه این جهان در هر 

ا آن مأنوس شود، بلکه بنا بر آن است که از بحران، خروجی که در وضعیت بحران اتراق کند و ب
 پیش از خودمان بپیوندیم. یهاانسانصورت گیرد و ما نیز به سنن 

به  تداین م وسازساختبرای  .به یک متدی نیاز داشتیم ،برای اینکه این اتفاق رخ بدهد
 520-580در آیات  «او»که  ییهاهیتوص  و همنوعان خودمان نظر افکندیم هاانسانسازی متد

جمع تجارب رسی نمودیم و نهایتًا آنچه از سرکرده را بر بعد از شکست احد عمرانآل یسوره
و توانایی متوسط و کمتر از متوسط  ،رسدیمکه به ذهن محدود خودمان  «او» یهیتوصانسانی و 
 ازینشیپل او یطبقهو مطبق بود.  دادیمبقه را تشکیل ط سهبه متدی دست یافتیم که  خودمان،

 ساتبیین است. سوم هم پ یطبقهدوم تبیین بود که اکنون در آن قرار داریم و  یطبقهتبیین، یا پیشا
ط ما در شرایما در این جهان محصوریم و که آیا  شدیمتبیین باید یک تکلیف روشن در پیشا

که ما را به این جهان آورده، با ما  «او» یرابطهست؟ آیا ا یاهخوردرقماین جهان شرایط از قبل 
 یهایژگیوز ا میتوانیمما نیز  ،ارباب و رعیتی است؟ یا نه یا پوستسرخو  لهیقبسیرئ یرابطه

 «او»بلکه درمدار خودمان، تا بتوانیم مثل  ،«او»البته نه مانند   به سهم خودمان بهره ببریم «او»
در ن و آن تصحیح ذه افتادیملذا اتفاقی باید  امون خودمان به پیش ببریم؟هستی را در پیر

 تبیین بود. پیشا
و مبنا این است که بین د حداقل کار هابحراندر  کندیمیه که توص مینیبیمدر تبیین دیدیم و 

. یک مبنای کوچک خودتان شودیمقدم بردارید که در این قدم زدن حتمًا چیزی عاید و حاصل 
 ،ردهبه ما ک «او»که  یاهیتوصتید و مبنای بسیط هم من هستم. بررسی کردیم که آیا این هس

 دستیابی در ذهن برای ما متصور هست یا نه؟  از تحقق و یانمونهتحققی بوده است؟ 
نه  رد،درنگ کردیم. ابراهیم خودش را مبنا فرض ک «او»با  ابراهیم یرابطهروی  یاجلسهچند 

درک  ، به جبر پیرامونش تن نداد وبها دادبلکه به قدر خودش   بود نیبخودبزرگو نه  نیبخودکم
شروع به کار با مادر و آذر و  آرامآرامقرار داد  با آن سرمایه  یاهیسرماو دریافت خودش را 

یدا کرد پ بهبود «او»پیرامون کرد. جایی هم که نتوانست هجرت نمود و شرایط برایش با کمک 
 مؤسس محتوا، مناسک و بنای توحید شود. ،مشارکتی با خدا یپروژهزمان توانست در یک همو 

کرد یا نه؟ برای پیشبرد  هنگامبهاین الگو را روزآمد و  شودیماکنون بحث این است که آیا 
آن  توانیمبحث، ببینیم آیا این رابطه فقط برای دوران ماقبل مدرن است یا در دوران جدید نیز 
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بخشی از این  .مضامین را امروزی و بازسازی کرد یا نه؟ ضمن بحث به چند کلید رسیدیم
در کتاب است و بخشی هم ناشی از فعال شدن ذهن جمع ما  «او»کلیدها ناشی از اشارات 

 بود.
 

 ؛ گشارهتبیین 
 « او»ما و  ؛دوسویهرابطه 

 سهم ما از هستی
  هاکرانهما و  ؛دو نشانه

 «او»آفرینش، تاریخ، ما، انشاء ؛تنچهار م
 مشترک  یپروژه

 ، هاداشته؛ لبریز از «او»
 سرشار از نیاز ؛ما

 

اصاًل  باشد. دوسویهنیست مگر اینکه  تصورقابل «او»بین ما و  یرابطهوجه اول این است که 
 فعال شدن روی ،که برای خودش در نظر گرفته یافهیوظدر این جهان و شرح  «او»حضور 

یعتًا که البته طب ـ فعال است. اگر ما هم با فعالیت خودمان یک سوی رابطه بشویم یهادهیدپ
باالنس برقرار نبوده و همانند االکلنگ همیشه سنگینی به نفع وزن مخصوص اصلی هستی 

گذار شویم. ما نیز یک وزن مخصوص و محدودی برای خودمان داریم، تأثیر میتوانیمـ است 
سویه دو یرابطهنیز با ما فعال شود و یک  «او»وزن مخصوص و ا فعال اگر وزن مخصوص م

 «.او»و یک  شودیمتشکیل  «ما»آنگاه یک  ،شکل بگیرد
 این میفهمیمخودمان  یتجربهو  هاانسانتوسط  خوردهرقمسیر تاریخ  و «او»از کتاب  آنچه

 یهمه. ضمن اینکه سهمی اختصاص داده است ،برای ما در این سطح از هستی «او»است که 
 یهسفرطلب نیست و اما به دلیل اینکه انحصار ،ستا« او»هستی تمام و کمال در ید قدرت 

سهمی را هم متناسب با قدر، قد و قواره و فسفری که  ازجملهمشارکتی برای همه باز کرده، 
 .دهدیمبه ما اختصاص  ،میکنیممصرف 

با من  تانهرابطخواستید دست به تبیین بزنید و اگر  دیگویم  ست«او» یهیتوص ،در مدار سوم
 هارانهککه  «آفاق»یکی خودتان هستید )انفس( و یکی هم   نشانه دارید دو ،را فهم و فعال کنید

سیر  ،رتشدهیکارروغنو  ترروان دیتوانیم ،خودتان و پیرامونتان از تدقیق و تأمل بر .هستند
 تبیین را طی کنید. 

 چهارم. متکی باشی میتوانینمصرفًا به ذهن خودمان  ،سیر تبیین را طی کنیماگر ما بخواهیم 
ر متن بزرگ کتاب آفرینش، کتاب تاریخ که محصول بش :متن را برای این تدقیق گزینش کردیم
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هم در آن دخیل است، کتاب خودمان، فرد خودمان، جمع خودمان و  «او» یهاسنتاست و 
 توانیمکه  میکنیمقبلی درک  یهاگزارهمتن و آن چهار  ست. از«او»نهایتًا کتاب آخر که انشاء 

ه است، پیش رفت هاپروژها این کما اینکه قبل از م  مشترک پیش برد و اجرا کرد یپروژه «او»با 
تعریف  یاپروژه میتوانیم. ما نیز به سهم خودمان است یروشیپزمان با ما هم در حال هم

 یک پروژه تلقی شود. تواندیماین تجمع  ازجملهکنیم، 
سویه باشد و ما نیز خودمان را صاحب سهم از هستی بدانیم، به حال اگر که رابطه فعال و دو

متن را خوب وارسی کنیم و چهار هم نظر اندازیم،  هاکرانهدرون خودمان نظر بیفکنیم و به 
 ییهاتهداش ـ هاستاشتهداز  لبریز «او»، برسیم «او»مشترک با  یپروژه یآستانهبجوریم و به 

 : هاداشتهبه  میرسیم ما هم سرشار از نیاز هستیم. ـ میکنیمکه از آن بحث 
 

 « او» و کارکردهای هاداشتهتبیین؛  
 خدای طراح ـ مهندس 

 خدا خالق 

 خدای استراتژ 
 

 .جلسه روی آن ایستادیم، توان طراحی و مهندسی خدا بود یکاول مورد بررسی که  یداشته
 ،جلسات بعد را به خدای خالق و خدایی که به خلق اول اکتفا نکرده و اهل خلق جدید است

روز ما  از ،«او»با توجه به اینکه روز   است فتیشسهاختصاص دادیم. کارگاه کماکان فعال و 
و  یخستگیبنیست و به قول خودش  برداریلیتعط ولیاست،  تریفیکو  ترطیبس

دور و بر خودشان را تغییر  اندتوانستهکه  ییهاانسانرگاه فعال است. این کا یزدگخوابیب
و شرایط  هم دهان دوران خودشان و زبانبدهند که هم  یاتکانهبدهند و به درخت توت بهاری 

ولی باالخره انسان به  ،خدا بودند. خدا اهل خواب نیست یگونهاز  ییهاانسانشود،  شیرین
که  «او»مثل خود   انددواندوانو  زانیرعرقو  وقتتمامهم  هانساناآن   یک چرتکی نیاز دارد

 کارگاه را فعال نگه داشته و مالت فعال بودنش را همیشه فراهم کرده است. 
اساس  بر یخودخودبهخدایی که افق دارد،  .بعد از خدای خالق رسیدیم به خدای استراتژ

. ردیگیمنظر  مجری در شیهاطرحو برای ، از قبل طرحی دارد کندینمتصادف عمل صدفه و 
نه  ،با یک مجری انسانی به چه ترتیبی است «او» یدهیا یدگیتندرهمبرای اینکه ببینیم این 

 و سایر آیات منتشر در ، شعراءرا وسط گذاشتیم و در کنارش سوره اعراف طه یسورهجلسه 
ه با مصر آن زمان و محور هدر مواج مشترک خدا و موسی یپروژهکه حول را کتاب آخر 

 بررسی کردیم.  ،بود تشکیالتی و ایدئولوژیکش که فرعون
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 و دارافقآیا در درون این ترسیم  ،ببینیم این خدایی که افق دارد و طراح است میاآمدهحال 
ر کردن قائل هست یا نه؟ و اگ مفصلمفصلو به کردن ، به بندبند یبندمرحلهبه  شیهایطراح

 به حال امروز ما داشته باشد؟ تواندیمچه نفعی  بندبندبه یهندسهاین  ،قائل هست
 

  ؛تبیین
  «او»و کارکردهای  هاداشته

 ( 1) یامرحلهنگرش روندی، سامان 
 

روند،  زند و در دلمی خدایی که روندها را رقم  ایستادیم «خدای در روند»قبل روی  یجلسه
نه ما اهل  ،استاد هستی است «او» .است مرحلهبهمرحلهروند فرآوری و استادکار  بندمرحله
درون  وسازساختبه  میشویمولی وقتی دقیق  ،دارد مداهنهنیاز به  «او»هستیم نه  مداهنه

 طرفیو از خودمان،  یوارهاندامو ن ذهن تاریخ و ژن خودمان و مهندسی ساختما سیر هستی و
 هانشیآفرمختلف دست به آفرینش زده، این  یهاحوزه در مینیبیم، میکنیمنگاه  را کتاب آخر

کار روند داستا ،بوده است. لذا به این اعتبار دارمرحلههم روند داشته و هم درون خودش 
 :پیش مرور نمودیم یهفتهرا  اول دموردرچند حوزه فهرست تهیه کردیم که دو  فرآوری است.

 

  ؛تبیین
 بندمرحلهخدای در روند، 

 در  مرحلهبهمرحلهاستادکار روند فرآوری 
 آفرینش هستی   )خلق کل(

 خلقت انسان )خلق سوژه(
 دورانی یرسانامیپ  )خلق ایده(

 فروفرستی کتاب آخر روش )خلق اندیشه(
 نو یاکمال ـ اتمام پروژه )خلق پروژه(

 مواجهه با فرهنگ جاری لق روش()خ
 خرد یهاحوزهرویارویی با 

 

روندهای کالن  است. از کالن به خرد، خدا اهل رقم زدن روندهای کالن تا روندهای خرد
 مرحلههبمرحلهدورانی و  یرسانامیپ، خلق انسان یا خلقت انسان، آفرینش هستیعبارتند از: 

ه نو ک یپروژهفرستی کتاب آخر، اتمام و اکمال ، روش فرومیکنیمکه امروز روی آن تدقیق 
ه با فرهنگ جاری روزمان و رویارویی با هسطح خرد هم که مواج است.آخرین مذهب بوده 

خلق   خلق که آفرینش است نیترکالنخرد بوده است. لذا یک خلق کل داریم،  یهاحوزه
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که بشر انجام داده،  ییهاپژوهشو هم به درک خودمان و هم با  «او»سوژه هم به اعتقاد 
دورانی  یهاامیپ  کل هستی است. وجه بعدی خلق ایده است یدهیپد نیتریعال و نیتریفیک

و مندرج در کتاب آخر  مستترکه  استایده تلقی کرد. وجه چهارم خلق اندیشه  شودیمرا 
و پایانی که آغازی  مینیبیمو  میکنیمای است که امروز بررسی . مذهب آخر هم پروژهاست

 متناسب با سیر پیشرفت خودش داشته است. و آخری هم خلق روش است. 
یات که با ادب« م  ثُ » و «ـف  »است مثل  ییهادواژهیکل ،پیش عنوان شد که در کتاب آخر یجلسه

ا ی پهن شد، از گذرگاهی عبور شد. یاسفرهمرحله به مفهوم اقامتگاه،   مرحله شودیمخودمان 
   کتابردیگیم، کتاب در یک مرحله روی آن قرار گذارندیمجد قرآن روی آن رحلی که در مسا

 ندیگویمکسی رحلت کرد یا  ندیگویموقتی یا  .ودشیمرا که از رویش برداریم، رحل هم بسته 
ته ابدی داشآخر، منزل آخر و بناست که در آنجا اقامت  یسفرهیعنی کسی که رسید به  ،راحل

 باشد. 
 یبندبندبهو  یبندمفصلیک طراحی کالن، یک  ،یاطبقههفت ـ هشت ب در این چارچو
 از آفرینش کل تا آخری که آفرینش تکنیک استـ آفرینش  یهاگونهاین  یهمه وجود دارد. در

هنوز در  هم دارند. ییهایهارمونمراحل با هم  این که مراحلی وجود دارد و ضمناً  مینیبیم ـ
 :قبل هستیم یجلسهفضای 

 

 فرینش هستی )خلق کل(آ
 آفرینش 

 در خاللِ
 یک روندِ

 ِ دارمرحله
 بارگاه

 

 خرد و ریز از کتاب آخر که حالت گزارش از طبیعت، تاریخ، انسان، وحی و دیگر مضامین
 صورت گرفته که آن روند یدر خالل یک روند ،دارد، دریافتیم که آفرینش هستی یا خلق کل

ابتدا یک  ،دهدیمکه به ما در آن گزارش اطالع  چناننآبوده است.  بارگاهو  دارمرحله
  رسندیمو بعد به تفکیک  اندبودهبین زمین و آسمان وجود داشته و با هم در تنیده  یوندیپهم

و نهایتًا  ، بارشهاآسمانین ی، تزهاآسمانبه ترتیب  و بعد ردیگیمشکل  زمین ،بعد از تفکیک
در آن و دارای گاه و بزنگاه وجود داشته  شدههیتعبمراحلی  . لذا روندی باردیگیمرویش شکل 

د که اصلی این هستی هستیم نیز مراحل خاص خودش را دار یسوژهخلق خودمان که  است.
 : دستانه بودهنرریزانه و زبر
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 خلقت انسان )خلق سوژه(
  ؛هنر ریزانه، ماهرانه

  از یگانگی تا زوجیت تا محصول مشترک 
 گ از خاک تا مر 
 از مرگ تا رستخیز 
  ینمونرهاز آفرینش تا 
  یریکارگبهاز خوانندگی تا 

 

زوجیت  بعد از  از یگانگی تا زوجیت پیش آمدید ،که نفس واحدی بودید دهدیمابتدا توضیح 
بعد فرزندشان محصول مشترک زوجی است که  ،شودیم بارنیسنگ، بعد شودیم بارسبکحوا 

سیر از  و ، سیر از مرگ تا رستاخیزشودیمبیان  د. سیر از خاک تا مرگابتدا نفس واحدی بودن
 یاعل یسورهشد، هدایتی شد که در  یاهیتسو)خلقی صورت گرفت،  آفرینش تا رهنمونی

یر س، که سمبل آن آخرین پیامبر بود، کندیمنهایتًا انسانی که این سیرها را طی و  مرور کردیم( 
 . کندیمآنچه آموخته در پروژه و پروسه را طی  یریکارگبهندگی تا از خوان

 در موضع خلق پیام و همچنین در موضع نشر آن نیز هست. «او» .میشویمامروز وارد تیتر سوم 
 ،ریپیامی منتشر کرده است. به اعتبا فصلبهفصل ،این طور که توضیح داده و در تاریخ هم آمده

خاص خودش را دارد. به نظر  یهاامیپ ،که به ضرورت و مناسبت ندکیممنتشر  یانامهفصل
 خیلی جای کار و دقت دارد. نونوبه یرسانامیپمن این 

 

 دورانی )خلق ایده(  یرسانامیپ
  ؛است نونوبه، یرسانامیپ

 : /انبیاء1
ِت یَما 

ْ
دٍإ ِإاله اْس هِی أ ِ مقا

هِبل ن ره ن ِذُْكٍ مل ْ  مل وهر َو ُهر وَن یَتَمعر  ْلَعبر
وری ]پیام اصالحی[ نوینی از جانب پروردگارشان بدیشان آچ یادیه

 دهند.گوش فرا کنانبازىنکه ی، مگر ارسدینم
 بزنگاهی است؛  هاامیپ

 : درک عام از وجود
 ریگهمهاصلی در شرایط فساد  یهاامیپ

 انحراف ویژه از متن فطرت
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 ِت یما »کلید است:  انبیاء یسورهیک آیه در 
ْ

ْ هِی أ وهر َو ُهر َتَمعر ِ مقاَدٍإ ِإاله اْس
هِبل ن ره ن ِذُْكٍ مل نی، ع  ی«ونْلَعبر ی مل

ه مگر اینک ،رسدینمیشان هیچ یادآوری یا پیام اصالحی نوینی از جانب پروردگارتان به ا
و  رحلبهرحل، مرحلهبهمرحلهه گوش فرا دهند. این آیه دال بر این است ک کنانیباز

صلی ا یهاسورهعام از  طوربهما  آنچهبزنگاهی است و  هاامیپپیام آمده است. این  سفرهبهسفره
مه  و یک ریگهمهاصلی در شرایطی که فساد  یهاامیپاین است که  ،میکنیمدرک  و هود اعراف

از متن فطرتشان  یاژهیوآن دوران انحراف  یهاانسانعه فراگیر شده و در پر غلظتی بر جام
ن که در آ ردیگیمصورت گرفته و نهایتًا دوران آیین پدران سر آمده است، بزنگاهی صورت 

 :شودیمپیام نو ساطع  ،بزنگاه
 

 :  هابزنگاه
 بر قوم نوح  نوح
 بر قوم عاد هود

 بر قوم ثمود صالح
 بر قوم لوط لوط

 بر قوم مدین شعیب
 

 یاژهیو یهایآمادگکه از  نوح هابزنگاهکه در این  میابییدرم ءشعرا و مؤمنونو  ،هوداز اعراف
بر قوم  ، هودکندیمبر قوم خودش ظهور  ،و تجهیزش کرده وده و خدا هم تقویتبرخوردار ب
 یهمه ،حال. کنندیمبر قوم مدین ظهور  و شعیب بر قوم لوط بر قوم ثمود، لوط عاد، صالح

همگی  ،و پیش از آنان و پس از آنان تا صاحب پیام آخر میکنیمیاد  هاآناین صاحبان پیام که از 
 :داشتند یامیپجانیک 

 
 

 ی بر توحید، تلنگری بر فطرت تأکید ؛هاامیپجان 
 ـ بارداران :  دارانامیپسرمشق عام 

 :  / اعراف 01
ْم ِرَسااَلِت  كر غر َبلل

ر
صَنحر  َو  َربه أ

َ
ْعََلر  َو  َلكمر  أ

َ
ِ  ِمَن  أ َن َتْعَل  اَل  َما اَّلله و  مر

و حداکثرخیر شما  دهمیمباردار پروردگارم را به روشنی به شما انتقال  هاىامیپ
و ]در این بزنگاه[ مجموعه دانشی از او دارم که شما را بر آن علمی  میجویم

 .نیست
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کید امشانیپجان تلنگر بر فطرت بوده و مجموعشان یک سرمشق عام دارند که  وبر توحید  تأ
ْم ِرَسااَلِت » :کنیم ییجویپآن را  میتوانیم اعراف یسوره 22 یهیآدر  كر غر َبلل

ر
صَنحر  َربه أ

َ
 َو  مر َلك َو أ

ْعََلر 
َ

ِ  ِمَن  أ ون اَل  َما اَّلله باردار پروردگارم را به روشنی به شما انتقال  یهاامیپاست:  ز زبان نوحا .«َتْعَلمر
دارم که شما را  «او»دراین بزنگاه مجموعه دانشی از و  میجویموحداکثر خیر شما را  دهمیم

نا ب : پیامی دارد،دیآیم بارکولهبا این  کندیمبر آن علمی نیست. در این بزنگاه هر کس ظهور 
ح را برای  ینهیگزاست که پیام را به روشنی به دوران خودش انتقال بدهد و  یم ترس هاآنمرج 

حی که  ینهیگز  کند  است.از حیات کیفی  یمرحلهورود به خیر و مرج 
 یسوره 21 یهیآ  در کنندیمبه زبان خودشان رسالت و بارداریشان را اذعان  هانیا هر کدام از

 :کندیمتصریح  نوح ،هود
 

 :  : نوح / هود 15
ْم  ِإِنه ...  ِب ٌر یَنِذ  َلكر [  ؛  ٌی ما وی او  برای مشا گومیروشن ایانذاردهنَد]من از س

 

 :کندیمام را بیان پی از زبان صالح ،هود یسوره 25 یهیآ در
 

 :  : صالح / هود 02
ْ  ََثروَد  ِإیَل َو  َخاُهر

َ
ا أ ِم ی َقاَل  َصِلق  وْا  اَقْو در بر َ  اْع ا اَّلله ْن  َلكمر  َم ِض َو هر  هر ْی َغ  ِإاَلٍه  مل ْر

َ
َن اْل ُكر مل

َ
نَشأ

َ
 َتْعَمَرُكر اْس َو أ

وهر  هاف ه  َفاْسَتْغِفرر ْا  ُثر ُبر  ٌب یمعا  ٌب یَقِر  َربه  ِإنه  ِ  یِإلَ  ُتر
اى قوم »[ گفت:را راهی کردیم. ]صالح [ ثمود، برادرشان صالحقومو به سوى ]

« او» . هم«او»نرم پیشه کنید. موجود نیست معبودى جز  یارابطه «او»من! با 
شما را استقرار داد. پس، از او آمرزش طلبید، د آورد و در آن ین پدیرا از زم شما

 و پذیراست. دستکینزدبه سویش بازگردید. پروردگار من 
 

که آیین پدران غالب، فطرت زنگار گرفته و فضای اجتماعی از مه غلیظ مسموم  یادورهدر 
 تدسکینزدنقش مربی و آموزشی دارد،  «او» دیگویمو  زندیماست، در این شرایط تلنگری 

هم از زبان خودش  شعیب، هود یسوره 30 یهیآدر و آخر،  هم است. کنندهاجابتو  او پذیر
 :کندیمبیان 

 

 :  : شعیب / هود 93
ْا ِإلَ  ُبر ه ُتر ْ ُثر ُكر وْا َربه نه یَو اْسَتْغِفرر وٌد  مٌی َرِح  َربه ِ  ِإ  َودر

د که ید، سپس به درگاه او توبه کنیو از پروردگار خود آمرزش بخواه»
 «[ است.بندگانپروردگار من مهربان و دوستدار ]
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در این مراحل بنا است که صاحبان پیام شرایطی برای بازگشت انسان به فطرت خودش و به 
 هاانسان، خوردیممراحل رقم  ی کردیم، اینگیرپیرا  هاگزارهآیات و  فراهم کنند. «او»سمت 

 :شودیمآیه تشکیل پنج از  اعراف 585-581آیات فراز ؟ کنندیمچطور با این مراحل برخورد 
 

 : هابزنگاهدر  هاامیپمواجهه با  یمرحله
 :  اعراف 285-282

ٌة  مه
ر

ا أ َخَلْقَن َن ب  َی َو ِِمهْن  و وَن)ی ِبِ   َو  الق ه در ِذ  (181ْعِدلر له ْا ِبایَو ا ُبر َكذه ْن َح یَن  م مل هر َتْدِرجر اَل ثر یاِتَنا َسَنْس  
وَن)ی نه َك  (182ْعَلمر ْم ِإ ْملِی ََلر

ر
 َو ََلْ  (183)ٌی ِدی َمِت یَو أ

َ
َو ِإاله َنِذ َی أ ٍة ِإْن هر ن ِجنه ا ِبَصاِحبِهم مل وْا َم رر  ٌر یَفكه

ِب   َو ََلْ  (184)ٌی ما
َ

ر ِمن ی أ ْرِض َو َما َخَلَ  اَّلله
َ
َماَواِت َو اْل وِت السه وْا ِف َمَلكر رر ظر ْن  َو  ٍء َش ن

َ
ن َعََس  أ

َ
 أ

ْم ی  هر َجلر
َ

ْقرَتَب أ َقِد ا وَن  یه كر
َ

وَن)یِث ب  عَد یَحِد  َفِبأ  (185ْؤِمنر
 نهندیمو به جانب حقیقت گام  رندیگیمراه  ییهامجموعه، میادهیآفرو از کسانى که 

ب یرا تکذ هانشانهو کسانى که ]کنه حقیقت[  (282.)رسندیمن به اعتدال آوبه 
و به آنان  (281.)میکنیمبا آنان برخورد  دانندنمىى که یج، از جایکردند، به تدر

ا آنان یآ (283من متین و استوار است.) یزیرا که نقشه دهمیم]مدت زمانی[ مهلت 
 اىهشداردهندهچ جنونى ندارد؟ او جز ینان هآ صحبتهمکه که  انددهینورزتفکر 

 اندنداختهینن و ]به عقل[ نظر یو زم هاآسمانا در ملکوت یآ (281ست. )یآشکار ن
ک شده ی[ نزدشانژهیود اجلشان ]مهلت ینکه شایخدای آفریده و ا آنچهو در هر 

 (285؟ )آورندمىمان یباشد؟ پس به کدام پیام نو، بعد از آن ا
 

انسانی با مرحله و  یهامجموعهاصلی برخورد مردمان یا  یدو گونهآیه(  1آیات ) این مجموعه
 شودیمرهیافت  هبالذات دورانی. این آیات دال بر این است که پیام دهدیمرا نشان  یامرحلهپیام 

 مگر اینکه کسی خودش نخواهد. ،کندیمکیفی رهنمون  یمرحلهانسان را به  و
 : ستا یاژهیودرک کنیم که این مرحله برای مخاطبان فرصت  میتوانیم اعراف 91و 94از آیات 

 

 : برای مخاطبان هافرصتژهیو
 :  اعراف 35-31

ٍة  لِكلر َو  مه
ر

َجٌل  أ
َ

ْم  َجاَء  َفِإَذا أ هر َجلر
َ

َن َساَعة  َو اَل ی  اَل  أ و ِخرر
ْ

وَن)ی ْسَتأ  (34ْسَتْقِدمر
ا  اَبِن ی ِت یَءاَدَم ِإمه

ْ
ْم أ نكر ٌل مل سر ْم رر كر وَن ی نه صا ََق اىِت َفَمِن یَءا كمر ی َعلَ ْر ْصَلَح  َو  اته َ

اَل هْیْ َعَل  َخْوٌف  َفََل  أ  َو 
 ْ َن)ی ُهر  (35قََزَنر
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ست. آن هنگام که ا[هافرصتژهیوانسانی، مهلتی ]در پی  یمجموعهو براى هر 
آن را به پس اندازند یا به پیش  یالحظهه سرآمد آن فرارسد، توان آن ندارند ک

 آورند. 

 و شما بر شما وارد شدند از ]جنس و نوع[ خود دارانىامیپفرزندان آدم، چون 
حریم پیشه کند و اصالح جوید، نه  که مرا بر شما بخوانند، پس هر یهانشانه

 .شوندمىن یمى بر آنان خواهد بود و نه اندوهگیب
 

 هاحکمتو  هاحیتوض، هاییچرا یسورهفلسفه تاریخ است  یعنی،  یسوره ،هود یسوره
خدا  ،هود یسوره 500 یهیآدر . کندیمجان، روح و دینامیسم تاریخ را بیان سمت،   است
 به حضرت محمدخدا اگر قبل و بعد آن را هم نگاه کنیم  .داردبا آخرین پیامبر  سخنروی 

 : که دهدیمخیلی خودمانی و آموزشی توضیح 
 

 : هاامیپبا  هامواجههرکرد خوانش کا
 :  / هود 233

ِء  نَبا
َ

َریَذالَِ  ِمْن أ صا ر  اْلقر ْر )یَ  ِمنْها َقائٌم َو َحِص یَعلَ  َن  (166ٌد
 هاآن. برخی از میکنمىآن شهرهاست که بر تو قرائت  خبرهاىژهیون، از آن یا

 .اندرفتهبر باد  بعضى]هنوز[ بر سر پا مانده و 
 

در مراحل خاص ساطع شدن پیام چه  هامجموعهکه واکنش این  دهدیمبرای پیغمبر توضیح 
رهیافتشان شد و به اعتبار آن درک، پایدار و باقی ماندند  یهیمابود. برخی پیام را درک کردند که 

ا کردند، بعضی هم اعتناء نکردند، نخواستند راهشان را عوض و به دوران درونی پید یهامقومو 
 ین شدند، حصحیات کیفی وارد شوند  لذا، بر باد رفتند یمرحلهبگذارند، نخواستند به  نو قدم

 و از ایوان تاریخ خودشان را به بیرون انداختند.
 552و قبل آن تا  500 یهیآبود، از  هود یسورهاز آیاتی که پشت سر هم آمد و برخی مربوط به 

برای  هاتیروا این امیپژهیوبرای چیست؟ و  هاتیروااین  یهمهبه این برسد:  خواهدیم
از آن زمان تا اکنون که ما هم  )ص(که صاحب خبر است و برای مخاطبان محمد )ص(محمد
صاحب خبر، پیام و بار باشیم. به  میتوانیمخودمان  ما نیز به سهم و در حد چیست؟ ،هستیم
، اکنون که سیر تاریخ را دیدید، دقت کنید که برخی کندیمو به همه ما تصریح  )ص(محمد

 ند و ازداشتبرر دقت و نظر نگریستند، با یدهیدرا به  شیهاامیپاین سیر را جدی گرفتند و 
 رونی رسیدند. د یهامقومگرفتند و به  ثمردورانی  یهاامیپ



 2باب بگشا؛ دفتر سوم: تبیین ما ـ       61
  

 

و  یاکردهرا شروع  یاپروسهرا تعریف و  یاپروژه، اکنون که دهدیمتوضیح  به حضرت محمد
 نندتوایمهم  هاآنکه  ـ تو و برای مخاطبان تو ایبر آنچهآن هستی، پیام  یهدر کمرکش و میان

 روایت شد، این است: ـ صاحب پیام و خبر باشند
 

 : هاتیرواویژه پیام 
 :  هود/  221

وَن َبِص  ا َتْعَملر ِمْرَت َو َمن َتاَب َمَعَ  َو اَل َتْطَغْوْا ِإنه ر ِِبَ
ر

 ٌی َفاْسَتِقْم َكَما أ
خاص صورت گرفته است، پایدار و مستقیم باش،  تأکیدپس، همان گونه که به تو 

را که ن کند، و از حد خویش بیرون مروید چیو هر که با تو بازگشت کرده، چن
 .نگردیمبصیرت  یدیدهه ناست و بی، بکنندیمبه آنچه عمل  «او»

 

آسودگی  یمرحله، یامرحلهزبر است،  یامرحلهاست.  مرحلهبهمرحلهطی کن، روند  راروند 
یش پ مرحلهبهمرحلهسیر را ببین و  .نگاه نکن ،که در آن هستی یامرحلهبه این صرفًا   است

یشه هم استقامت پ هاآنپروژه، فطرت بازگشت کرده، چنین کند  یعنی،  برو، و هر که با تو به
حد خویش بیرون نروند،  مرارت نهراسند، از بند مراحل را با حوصله طی کنند، ازبهکنند، بند

ظر بر نا «او»د، جوش نیاورند، نبرند، خسته نشوند، در حد خودشان باقی بمانند. نطغیان نکن
 و بر کاروانی که دیرویم، بر مسیری که پیش دیکنیمشما عمل  آنچهشماست و به  یپروژه

 دارد. بصیرت و نظارت ،دیآوریمچرخش را به گردش در 
 

  ؛رن ارشد و مراحل انتقال پیام و باپیام دارا
 )ص(  ، محمد، موسیابراهیم

 : هسته مخفی ـ   دمحدو نشر ـ  اول مرحله 
 : مدار متر علنیک و نزدیک پیرامون ـ  دوم مرحله 

 : حوزه    علنی ـ   مرحلهسوم
 : عرصه   دورانی ـ  چهارم مرحله 

 

مهم است! خود این پیامبران ارشد در انتقال پیام هم به عقل و درایت خودشان و هم به این 
ر زمین بگذارند. دبر  جاکیبار را  یهمه یعنی، نخواستند .مراحلی را تعبیه کردند «او»کمک 

ر معلوم ، دیگکوبدیمشدت به زمین بار را به ،شودیموقتی بارکشی خسته  یا بارانداز، بازار
 .اشدمعلوم نیست پیام بهم دیگر آن پیام ]که بر زمین کوبیده شود[  نیست آن بار، بار باشد.
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و هم از  میکنیمآخر درک گزارش در کتاب خدا  یهاتیرواما از  آنچههم از توجه به اینجا 
 رشد شده و بیرونداران اکه برای این پیام هایرمذهبیغو یا  هایمذهب یهاینگارخیتاتوجه به 

 ـ خرو سیر پیامبر آ ، ابراهیمسیر موسی ـ که سیری را که طی کردند میابییماز قرآن است، در
 را تقسیم بندی کردند.  یرسانامیپ یپروژهبود که  گونهنیا

دوم با  یمرحلهنشر محدودی داشتند، مخفی کار کردند. در  هاآن یهمهاول،  یمرحلهدر 
ر بودند. د یمخفمهین صورتبهپیرامون نزدیک خودشان پیوند خوردند و باز کمتر علنی و 

 یمرحله. در شوندیمعلنی  ،خاص خودش یهااصطکاکخاص و  یهانهیهزسوم با  یمرحله
  .زندیمخودشان بیرون  یحوزهپیامشان دورانی است و دیگر از  ،چهارم
 است. موسی رزبا مادر و بعد با آ هسته بودند. در ابتدا ابراهیم هاآن یهمه ،اول یمرحلهلذا در 

 است.  با مادر و پدر و بعد با هارون
َو » :کندیمتصریح  و است شعراء یسورهدر که  یاهیآ .نزدیک است پیرامون   ،بعد یمرحلهدر 

ش ْنِذْر َع
َ

ْقَربَی أ
َ
َن َو اْخ »  دهدیم تشکیالتی به محمد حلراه« َی َتَ  اْل َبَعَ  ِم َحَ  ِمَِن اته ِفْض َجنا

 مدار بزنی یخواهیمدوم، که  یمرحلهحاال که آن هسته را تشکیل دادی، در   یعنی، «َی اْمرْؤِمن
کاماًل  یمرحله .اول تمام شد یمرحله دهدیمخدا توضیح ]پیرامون نزدیک را پوشش بده[. 

ا تو بودند ر یهارازدانکه از خصیصین و  مخفی که هسته بودی و افرادی مثل همسرت و علی
ج راه انداخت شودینم. با دو نفر و سه نفر ، تمام شددعوتشان کردی و  بیرون بزن هاآناز   تمو 

ر باز هم دیعنی « َو اْخِفْض » .خودت را پوشش بده یرهیدرعش هانیترکینزدپیرامون خودت و 
 ،نجوا کن هاآنبا  ،را داشته باش هاآنهوای سر فرود آر، ا کن، مدار هاآنبا  علنی ـمدار مخفی 

 مدار تشکیل بده.  آموزش بدهرا  هاآنو کار توضیحی انجام بده 
ارشد صاحب  دارانامیپ. هر کدام از شودیمو حوزه تشکیل  شده دیگر علنی ،سوم یمرحله

ز حوزه پا ا شانمرحلهشدن  ترینطوالو نهایتًا با  کنندیمپیرامونی پیدا  ،شوندیمتشکیالتی 
 .شوندیمرهنمون  تربزرگبزرگ و  یعرصهو به  گذارندیمفراتر 

 

  ؛دورانی )خلق ایده( یرسانامیپ
  نونوبهانتشار 

 ارتباط بزنگاهی 
  زنمرحلهـ  نیآفرفرصت یهامنظرگاه

  هامنظرگاهمواجهه با  یمرحله
  هامرحلهـ  هابزنگاهکاربست روایت 

 هاتیظرفراحل انتقال پیام مرتبط با م
 



 2باب بگشا؛ دفتر سوم: تبیین ما ـ       62
  

 

که برای بررسی ما  ییهاگزارهو  هانشانه یمجموعهدورانی و خلق ایده و از  یرسانامیپاز این 
 فصل بوده است. هر زمان که دین و آیینبهو فصل نونوبهکه انتشار،  میکنیمدرک  ،گزارش شده

به وجود آمده و صاحبان فطرت در  یالهیقبساد پدران به سر آمده، مه غلیظی جامعه را گرفته، ف
صل انتشار و ف دیآیمپیام نو  ،بگذارند تأثیر بر اکثریت توانستندینمو  ظاهر شدنداقلیت حد 

 کتاب آخر این بوده است. یمرحلهنو تا وحی  نوبه یفلسفه. رسدیمفرا
ود پیام . بنا بوده خکنندیماد بزنگاهی ایج یهاارتباطصاحبان پیام با دوران و پیرامون خودشان 

ر ب ـ تلنگر و شوکی وارد کند هافطرتدر بزنگاه ارتباط ایجاد کند و بر  هاآنهم از طریق 
برای مخاطبین باز و  ییهامنظرگاهدارند. در این مرحله  ییهاتیفعالتهکه هنوز  ییهافطرت

توانند از که ب زندیمایشان رقم را بر یامرحلهآفرین است  که فرصت شودیمتعبیه  ییهاچهیدر
 عبور کنند.  ترسرزندهو  ترکینامید، ترتحرک، پرتریفیکاین دوران به دوران 

 شودیمانسانی باز  یهامجموعههم برای خود انسان و  یامرحلهطبیعتًا در این مرحله، یک 
 هامنظرگاهو با  درنیگیمبخشی آن را جدی  .ه پیدا بکنندهمواج هامنظرگاهکه چگونه با این 

ه روی و پنجره را ب رندیگینمیا جدی  کنندیم، برخی نیز خنثی برخورد کنندیمبرخورد فعال 
صا ر َعلَ »یا  هاتیروا. آخراالمر این بندندیم شانیهاتیظرفخودشان و  ْر که خدا برای « َ  یَن

 این کاربست است که ما آمادگی داشته باشیم ، دارایدیگویمآن برای ما  تبعبهش و پیامبر آخر
 برخورد کنیم و پیش برویم. شدهیبندمرحله ،با روندهای پیش روی خودمان

 

  ؛روش فروفرستی کتاب آخر )خلق اندیشه(
 : نبی یبا مرحله« طالیه»تالقی 

 مدِ تقاضا آتقاطع بر
 با 

 عرضه  شعاعاول
 سری تعمق بهسر

 با 
 قرائت

 

ور خدا کتاب آخر را چط   اینکهمیرسیمفرستی کتاب آخر روش یا مهندسی فرو به ،بعد از این
آخر که ارسال وحی با آن مکانیسم خاص  یمرحلهفرو فرستاد؟ یا مقدمتًا در  شدهیمهندس

ه نبی. نبی  یعنی، صاحب خبر  ب یمرحلهتالقی طالیه با  .ردیگیماست، یک تالقی صورت 
ه صاحب اخباری شد آرامآرامی به او، خودش با تالشی که کرده این معنی که قبل از رسیدن وح
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د .«شوی خبرصاحب تابکوش  خبریبای »: دیگویم 1[حافظ]است.  نیز در ابتدا یک  محم 
ی اینکه به برا جستهیمو راه  کردهیمولی تکاپو   قوم خودش خبرانیببوده مثل سایر  یخبریب

، به تبعیت از سنت حنفاء آخر قبل از وحی یهاسالاین هستی دست پیدا کند. در  ی ازاراخب
ردان حنیف یعنی م ندیگویمـ  است کردهیمخودش داشته به اخباری دست پیدا  ،دینانیا پاک

ن که سرآمدشا اندبودهموحد  ،هستند و قبل از دین گراحق، اندقتیحقمتن، مردانی که در پی 
بزرگانی از قوم قریش که خوددار و اهل طمأنینه بودند  ،. قبل از اینکه دین آخر بیایداست میابراه

ل را از سادر دو ماه  ،ج بیرونی نداشتندمو  تو تشکیالتی نیز بودند، خیلی  گرادرونو ضمنًا 
مبر داشتند. پیغ ییهاافتیدردرک و  و ب و خور کمیاخو و خلوتی، نجوایی، کندندیمپیرامون 

ما ک است. شدهیم خبرصاحبداشته  آرامآرامخودش  ،داشتهکه قرار  ییهاسلوکدر این سیر و 
 خبرصاحبهم قبل از وحی  موسی  شده بود خبرصاحبهم قبل از وحی  اینکه ابراهیم

شکل مدرست کرده بود، منتها روشش  فرعونه با هخودش شده بود و تشکیالتش را برای مواج
 . داشت

ْقَرأ»اول وحی که  یهیطالاینجا مهم است که  و صدفه ـ  نه تصادف نبی ـبا مرحله  ،است« ا
خدا هم با  و و برآمده، یعنی، نبی فعال بوده، تقاضایش انباشته شده .کندیمکه تالقی پیدا بل

با  مبر. اینجا پیغکندیمرا ساطع  اشعرضه شعاعاولو  کندیم این تقاضا برخورد کیفی و فعال
 دیگویماو  .امدارندهمن هم  دیگویمخدا هم  ،امخواهندهکه من  کردهیمخودش پژواک  دوجو

یعنی، هر زمان که نیاز صاحب خبر با  .امکنندهعرضهمن هم  دیگویمخدا هم  ،من خواهانم
و  میفهمیمکه از کتاب  قدرنیاوحی آمده است.  ،با طراحی خدا تالقی پیدا کند نیاز دوران و
طراحی خدا بوده و سوم  و نیاز دوران :است دادهیم، سه اتفاق باید رخ میخوانیمتاریخ را نیز 

باالخره باید کسی پیدا شده باشد که زمین تمرینی برای خودش در نظر گرفته، تکاپو کرده  کهنیا
ده، شصاحب اخبار اولیه  ،خودش مستقل از خداکه رفصل تقاضا رسیده باشد. نبی و به س

، خدا هم صاحب ایده است. هنگامی که ایده و ازینصاحبجامعه هم  است  تقاضاصاحب
، وحی ساطع کنندیمکیفی تاریخ برخورد  یراهسهنیاز کالن و تقاضای خاص با هم سر 

 .شودیم
 ینقطهود. ب «سر به سر ینقطه» هایاقتصادر وحی ساطع شد، به قول که بر پیامب یانقطهلذا در 

 . در این سیر خدا نیزرندیگیمفقط در عرضه و تقاضای مادی در نظر  ،را در اقتصادسر سربه
باالخره یکی اهل تکاپو است، که  ندیبیم اشیمنحندر   داردسر سربه ینقطهبرای خودش 

و  کندیممصرف  ی، ذهن را فعال کرده، فسفرکشدیم و خودش را باال رودیمبارفیکس 
                                                                                                                 

 صحیح است.  افظ. در سخنرانی مولوی ذکر شده که ح1
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دا دار است، خ. دارد  یعنی، او جدی و تقاضاو التهابی و .. یخوابیب، تپشی،عرقی، یادغدغه
 ینقطه، از آن تقاضا و از این عرضه، جدبه است. از این دو سیر کنندهعرضهنیز جدی و 

 ژادنفیحنو  ، گاندی، محمد، ابراهیمموسی سر برایسربه ینقطه .شودیمسری ایجاد سربه
 یهاآدمهم  هاآن. شودیمایجاد  ،کدام از ما که نیز در این فضا هستیم هر ایجاد شد  برای

 محیرالعقولی نبودند، حتی انبیاء. 
کاماًل  اشنهیآکیفی تعمق بوده  یعنی،  ینقطهدر  سر، حضرت محمدبهسر یریگشکلهنگام 

. کندیمخدا نیز با قرائت، با او برخورد   مقعر و در قعر خودش و در قعر هستی فرو رفته است
جهان حاشیه نیست که  یهمه  او اهل تعمق و در پی متنی بوده است، فهمیده متنی هست

ولی   حاشیه است هانیا  .و مردساالری و.. یُکشزنًا قریشی باشد و سرکوبی و تجارتی و صرف
ن مت ماشاءاَّللایلاست. خدا هم  کردهیمبه متن رجوع ]پیامبر[ یک متن و حقیقتی هست، 

متن خودش یک عمر اتاق چهار همین  .متن در اختیارمان است ماشاءاَّللایلما نیز  دهدیم
 انه است. و کتابخ پژوهش

دن لباس غواصی پوشیدر عمق رفتن و که او اهل تدقیق و تعمق، درخود فرورفتن،  ندیبیمخدا 
به تن مالیدن بسنده و دست در دریا کردن و  یتنآببه  است متری راه بردن  9000و به عمق 

و  ناز موج نترسید آمد و پا را خیس کرد، کنار بکشد  بلکه اهل یموجمینکه تا یک  کندینم
حال،  .گذاردیممتن در اختیارش  .استو اهل رجوع به متن  اهل شناست و اهل رفتن به عمق

 لذا، این .ما نیز هست تا امروز، در اختیار در اختیار دوران و ،گذاردیممتنی که در اختیار او 
 .استاول  یرهگزایا  اول یعرضهبا  تالقی تعمق پیغمبر ینقطهیا سر سربه ینقطه
آن را ] با فهم نسبیمان که مشمول آزمون و خطا است میتوانیمبه کتاب آخر نگاه کنیم، ما اگر 

است برای فکر کردن، اما باالخره فهم ما و حق ماست  این  یسینوشیپ ،. این درک[بفهمیم
سر بهسر یطهنقسال حداکثر تالش ایدئولوژیک و تشکیالتی صورت گرفت برای اینکه به  سی

 به این برسیم که ما اصاًل درکی و فهمی  صفر و زیر صفر برسیم ینقطهنرسیم و برعکس به 
یکی فقط سرکوب فیز ،. سرکوبکنیم مانتنبه متن ورود و لباس غواصی  میتوانینمنداریم، 

 ،سرکوب نیتردهیچیپبدترین و  .سرکوب فیزیکی است ،سرکوب نیترسادهنیست، بلکه 
ه ب تواندینمما خوراندند که  یجامعهخصیت است. تقریبًا این باور را به سرکوب ذهن و ش

که  شد یگذارهیاپتشکیالت والیتی   میایولو تحت والیت باید قرار گیرد  ما  کیفیتی نائل آید
ن ! ما هر کداممان تشکیالتی برتر از تشکیالت کالیعنی تشکیالت فردی تعطیل ،تشکیل آن

برای ما جا بیندازند که تشکیالت شما ارزشی ندارد،  خواستندیمین را ا هستیم. والیتی حاکم
 خیلی تکاپو نکنید. 
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خدا  یپروژهنیست. آنچه ما در حد خود از  گونهنیا میشویماما آنچه ما از کتاب متوجه 
 فرد را راه بیندازد و از تشکیالت فردی به تشکیالت خواستهیماین است که ابتدا خدا  میفهمیم

 و جمعی برسد.  ًا الزماقلی و از تشکیالت حداقلی به یک تشکیالت اجتماعحد
ـ در حد فهم خودمان  نه  سال نازل شده است 29آن است که این کتاب در  میفهمیمآنچه ما 

نیاز  یپروسهسال،  29. کل این درک کنیم قدرنیا میتوانیم  خودمان میاهرکولو نه  میاکودن
و پیرامون بوده، که هم شامل پرسش و اصطکاک محمد و هم پرسش و  و تقاضای محمد

ندگان بلکه برای رزم ،دین و نشستگان نیامدهعکتاب برای قا ،است شدهیماصطکاک پیرامون 
نیستند، بلکه هرکس در سطح  هادستمجاهدین هم الزامًا اسلحه به   و مجاهدین آمده است

در مدار خودش و در  کما اینکه مصدق  میسم داشته باشددینا تواندیمو سیر خودش 
یران ا یبود که بعدًا جامعه یارزمنده ،و قانونی و علنی زیآممسالمت یپارلمانتاریسم و مبارزه

 سان او را ندید.هز مجاهدت بدُ 
 

  ؛مراحل انتشار ـ حکمت انتشار
 دور اول: 

  ، مسد، مدثرل، نون، مزماقراء
 صورت: 

 کوتاه، مقطع، سمبلیک  
 محتوا: 

 ، تلنگر مسئولیت، تجهیز روح و روانبخشیآگاهشوک  
 

 ، نونءاقرا یهاسوره ،که در برش اول این کتاب میفهمیمدر حد فهم خودمان از کتاب این را 
، در دور ، ضحی، قمریلل، ، اعلیتکویر یهاسوره، ، در دور دوم، مسد، مدثر(، مزملقلم)

و در  مؤمنونو  ، انبیاء، ابراهیم، هودء، شعرا، طهاعراف یهاسوره، شودیم تریطوالنسوم که 
 نازل شده است.  نساء و عمرانآل، ، انفالبقره یهاسوره، دور چهارم

انسان بحث کردیم که سیر بیولوژیکی آن به ترتیب عبارت  یاقبل روی خلق سوژه  یجلسه
جا و بعد مرگ. آن وانی، نوجوانی تا پیری و آنتروپیبودند از نطفه، علقه، جنین، نوزادی، نوج

 هنُ شد. از لحظه برای انعقاد نطفه آغاز شد و دوران جنینی  تریطوالن مرحلهبهمرحلهه دیدیم ک
و از نوجوانی تا پیری  انجامدیمسال به طول ـ دوازده  دهو از نوزادی تا نوجوانی  بردیمماه زمان 

 مینیبیماینجا هم . شودیمزمان منبسط  مرحلهبهمرحله  یعنی، کشدیمطول  قرنمینحدود 
لی ، پوندیگویمکه  هایاصفهان  به قول «تقسیط زمان یهندسه»  شودیمهمین قاعده تکرار 

 ، یعنی تقسیط کن. خدا هم اهل تقسیط زمان و مرحله است. «کن اشقسط»داری، 
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 اب انستهتویمو نه  نوشتهیم، نه خواندهیم، که نه خواندیمی را ام   اول خود خدا پیامبر دوردر 
یک  ،شودیماین چند سوره نازل  کادرآیاتی که در  ،برقرار کند. در این دور فعال یرابطه هامتن

یک قطع و سمبل، ُم دهیبردهیبردارد. صورت آن عبارت است از آیات کوتاه،  اصورت و یک محتو
گاهمحتوای آن شوک   با یک انشاء فشرده ن ا، تلنگر مسئولیت و تجهیز روح و روبخشیآ

 است.
  

  ؛مراحل انتشار ـ حکمت انتشار
 دور دوم : 

  ، ضحی، قمریلل، ، اعلیتکویر
 : صورت

 کوتاه، مقطع، آهنگین  
 : محتوا

 ، تحیر، توجهیدارفرجامآغاز و  
 

، ، اعلیکورت یهاسوره، ت نبی و افزایش ظرفیت دورانیفبا افزایش ظربعد متناسب  یدورهدر 
ع و مقط  از آیات قبلی هستند ترلیطوولی  اندکوتاهآیات گرچه . ندیآیم و ضحی ، قمرلیل

 ،که جهان آغاز و فرجامی دارد. آیات شودیمو بیان  گرددیم تریفیک او محتو هستندآهنگین 
  تحیری به کندیممخاطبان بعدی را متحیر و متوجه  ( و هم)حضرت محمد خبرصاحب هم
 . هنر هندسه این است. دهدیمدست  هاآن

 

  ؛مراحل انتشار ـ حکمت انتشار
 دور سوم: 

 مؤمنون، ، انبیاء، ابراهیم، هود، شعراء، طهاعراف
 صورت : 

  آلودموج، پرغوغا، دارطول 
 محتوا : 

 فلسفه، سمت، جان و جوهر تاریخ  
 داری پیام یفلسفه 
 رنوشت اقوامس 
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 یهمه   یعنیرسدیم مؤمنون و اءیانب ،می، ابراه، هود، شعراء، طهاعرافبه  در دور سوم
ا آیات طول پید  خ. صورت با سور قبلی متفاوت استتاری یمربوط به فلسفه یهاسوره

جی و  ، تمآلودندموجپرغوغا و آیات،   شودیم ترضیعر شانشانه، کنندیم، پهلو پیدا کنندیم
اقع خدا در و  مینیبیمسم تاریخ را ی  سیر تاریخ، سمت تاریخ، جان تاریخ و دینامهاستآندر 

و  یدارامیپ یفلسفهفلسفه، سمت، جان و جوهر تاریخ،  هاآنمحتوای  .کندیمرا باز  یافواره
 سرنوشت اقوام است.

 

  ؛مراحل انتشار ـ حکمت انتشار
 دور چهارم : 

  ء، نساعمرانآل، ، انفالبقره
 صورت : 

 مطول 
 محتوا : 

 عام، روندهای کالن یهافلسفهعام،  یهانییتب 
 

یل طویل   یهاسوره است  ءنسا و عمرانآل، ، انفالبقره اندور ،دور چهارم  خصوصبهو  .طو
که با  استکل قرآن  یآیه نیترینطوالآن  282 یهیآقرآن است و  یسوره نیترهیآپر بقره

در دور چهارم که همه ظرفیت و حوصله  .ردیگیم، یک صفحه را در بر عثمان طه الخطرسم
داریم  یاهیآ. شودیممطول  صورت مطول   ،گوش فرا دهند یاتبه تبیین توانندیمو  اندکردهپیدا 

که یک پاراگراف یا دو پاراگراف  یاهیآاف است  ، یک پاراگرردیگیمکه یک صفحه را در بر 
محتوا هم حال که در اول کار نیست.  یاواژهو دو  یادوکلمه یدهیبردهیبر یهیآاست. دیگر 

ام و ع یهافلسفهو  یهانییتب، اندکردهظرفیت پیدا  ، همهبعد از چند سال و بیش از یک دهه
 . شوندیمروندهای کالن ترسیم 

نبی آخر در دور اول خیلی آمادگی نداشته است و کالفه و  مینیبیم ،ق شویماگر کمی عمی
مسئله را با  نیپاورچنیپاورچ، افتدیم، خواب و خور از سرش شودیمو ملتهب  زانیرعرق

رای ب .در مدار حداقلی خودشان ،کندیممطرح  و همسرش با علی کندیم مطرح همسرش
 یهاسورهلکه ب  طویل ارسال شود یهاسورهات و آیات و یتبیین توانستهینم چنین فردی طبیعتاً 

خیلی مهم  هامضمون ؟چیست هامضمون. ببینیم گرددیمکوچک، مقطع و سمبلیک نازل 
وت به دع  وتاه، کوتاه کوتاه ک«اقراء»ابتدا دعوت به خوانش شده  علق اقراء یا یسورهدر  .است

به  ر آخربو دعوت پیام شودیمخوانش، آموزش، دانش است، خطر طغیان انسان گوشزد 
 وارستگی و نزدیک شدن به مبداء هستی است.



 2باب بگشا؛ دفتر سوم: تبیین ما ـ       68
  

 

گاهی سوگند یاد  (قلمنون )دوم که  یسوره   قلم خیلی مهم کندیماست، به عامل انتشار آ
  وشتهننکتابقول شاعر و به نخواندهخطو  دهیندآموزشپیامبر به آموزش است.  ،اول کاراست! 

. سوگند به استکوتاه و مقطع و سمبلیک و آهنگین هم آموزش   دهدیمابتدای کار آموزش 
گاهی است. بعد به او تصریح  ی، که مجنون نیست دهدیمو روحیه  کندیمقلم که عامل انتشار آ

گاهی دست پیدا  ،یاردهنکبه جنون دست پیدا   که دهدیمو به او روحیه  یاکردهبلکه به آ
سرمایه که فقط خواند و نوشتن   توست یهیسرمالقت ُخلق عظیم و ویژه است  ُخلقت ُخ 

وشاندن پ نواقصت را بپوشاند و ما هم در تواندیمداری که این  ییهایژگیوو  کیفیت نیست. تو
و  میگذاریم، راه را در مقابلت میدهیمهم به تو کتاب  ما لقی داری،نواقصت فعال هستیم  ُخ 

 خودش را دارد و سخت است. یهاوخمچیپبدان که این راه 
وارد  تریفیکیک شوک  ،بود زدهشوک، و به پیغمبر که شودیمشروع « هان»با  مزمل یسوره

 . واژه مرکبی«، برخیزیادهیچیپبه دورت خواب را  یجامهای که ملحفه و »: دیگویمو  کندیم
ِْ ) دیآیم خرین پیام و پیام دورانی است، آ سنگین یکردیم که گویش بار، ما بر تو پیامی (َلیَقْوال  َث

تو خودت بار خواستی، تو خودت تسمه به گرده انداختی! حال چون خودت با   هم هست
مل کردیم  تو بار خواستی و بارت هم تو ح رگران ب ینه و سنگین پیش آمدی، ما یک بارطمأن

سر انداختن نیست، بلند شو و دعوت  دیگر زمان پارچه به سر کشیدن و ملحفه بر ،گران است
بکنی.  یرتیجدتر شوی و تدقیق ای قرائت بگذار که بتوانی متمرکزکن، در شب وقتی را بر

 شرایط پیرامونت عصیانی و راهت راه سنگینی است. 
وان، برخیز، بخ یادهیچیپای کسی که لباسی به دور خودت   شودیمشروع « هان»باز با  مدثر

باید  .تکامل مقابل توستفعال ضدتحول و ضد یجبههکن و صبوری پیشه کن که یک  یاد
 ست،ا لهبیابمقابل که  یجبههنماد هم با  باشی و به اکتساب بیندیشی. در مسد تریجد

 . کندیم قاطعبرخوردی 
گاهدر مجموع در دور اول، شوک  ، تلنگر مسئولیت و تجهیز روح و روان صورت بخشیآ

ر سال گذشته دده ـ پانزده این  است که در از انصاف به دور خیلی عقلی است. واقعاً   ردیگیم
ارند د یاژهیو یپروژهیک ـ  روشنفکران مذهبی خصوصبهـ ما، بخشی از روشنفکران  یجامعه

روی اینکه خدا مقابل علم است و دین هم مقابل عقل  اندستادهیاو  ندیآیمو به جد هم روی آن 
خیلی خوب است، ولی خروجی آن  ،اینکه آدم پروژه تعریف کند و به جد  روی آن بیایداست. 

داری هستی هم اًل به معنای و موحد هستیم و یا اینکه اصفارغ از اینکه مذهب اصالً  .مهم است
ین ، آیا جز امیکنیممعتقد نباشیم، ولی همین موارد و یک مقدار تدقیق یا پژوهش که روی آن 

عقل، درایت، هندسه و تعقل است و ظرفیت فرد و ظرفیت دوران را  مشحون ازکه  میفهمیم
 .ندکینمانباشته  ، ]پیام را[  یعنی، از اول بر سر صاحب خبرردیگیمدر نظر 
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جهاد سازندگی را  یبرنامهتلویزیون  20 آبانمطرح شد،  1آن بحث تاریخ دو دفعه در ـ یکی
سه مرتبه تکرارشده، تکرار خوب  ـکه در ذهن من مانده به همین خاطر هم دو  دادیمنشان 
که جهاد آمده بود برای کار فرهنگی در  دادیمنشان  .خوردیملی به بحث ما و ،نیست

را پخش کرده  مرحوم عالمه «روش رئالیسماصول فلسفه و » یهاکتابدان، روستاهای زاه
علوفه نداشت که بخورد و او کتاب روش  گاوی داشت که اصالً روستایی  دادیمنشان  .بود

 رطونیاولی خدا با نبی آخر  .خوردیمرا  نرئالیسم عالمه را جلوی گاوش انداخته بود و گاو آ
 «یسمروش رئالو  اصول فلسفه »جدول لگاریتم به ذهنش تزریق نکرده، کتاب  !برخورد نکرد

ت رخیز آماده شو، راه سخ، بخوان، بنیچنقطه، تلنگر تلنگر تلنگر، آرامآرام !عالمه را به او نداد
. مینکیمنباش، اخالقی و کیفیتی داری، سواد نداری، سوادت را ما جبران  نیبخودکماست، 

بهکه  هاامیپدائم خیزش و ریزش و از نو و از نو، مثل  اینجا هم از نو و از نو، شوک  ،است نونو
گاهی  .شودیمبخش، تلنگر مسئولیت و تجهیز روح و روان انجام آ
 .دیآیم حیو ض ، قمر، لیل، اعلیتا در دور دوم تکویر کردهیمتقل را به پیرامون من هاامیپپیامبر 

ترسیم قیامت است. جهان  [در کورت ]تکویربرای تدقیق در اختیار همه هست.  هاسورهکل 
داول و آخ آخری که  ،تاریخ این نقطه نبوده، اولی یهمهکه  شودیمتفهیم  ری دارد، به محم 
ولی فرجامی خواهد داشت و بعد از ترسیم قیامت با پیرامون   در کشاکش آن هستید شما فعالً 

د د دیگویم. کندیمبرخورد  محم  د صحبتهم محم  در برج  رودینم شماست  یعنی، محم 
نیست،  گونهنیا نشاء و بیانیه بخواند  نه! اصالً عاج روشنفکری بایستید و از باال رهنمون بدهد، ا

. صحابه که کندیمشما، استفاده  صحبتهمبه معنی « صاحبکم» یخیلی زیبا از واژه
دیا ای  پیامبر صحبتهم  یعنی، ندیگویم  حبتصهم  یعنی، یصحاب دیگویم نکه خود محم 

کیدنبی  به  باز شودیمپیرامونش تلقی  صحبتهمقیامت ترسیم و پیامبر آخر  کورتمن. در   تأ
، میرسانیملی کیفی دلی داری، ما داریم تو را به تعاددیوانه نیستی، عقل و تعاتو که  شودیم

 شودیمح تصری کورتو در آخر  یکردیمو نیز از قبل داشتی یک خط تعادل کیفی را سیر خود ت
 بدان و منتشرش کن. ،رسدیمکه قدر این کتاب و این پیام مشروعی را که به تو 

هارمونی این مراحل و روی ذکر  یه، هدایت وسوهم روی خلق، آرامش، تدقیق، ت در اعلی
 . رودیم

                                                                                                                 
 شهید هدی صابر است. « هشت فراز، هزار نیاز» یهانشستسلسله. منظور 1
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د 1[ضحی] در ـ از اول و آخر و فرجام و شمس و طور و  که دیگر اکنون از این اتفاقات با محم 
قبل را  مراحل است. که خدا ترکت نگفته کندیممتحیر و آشفته شده است، تصریح  مه و ... ـ

ن، : از به دنیا آمددیگویم موسی ، مثل همان داستانی را که برایکندیمکه یتیم بود یادآوری 
د و  کندیمهمان برخورد را  تابوت در رود نیل و رسیدن به مادر و ... اینجا با حضرت محم 

 یاکردهمسیرت حفاظت شده است، خدا ترکت نگفته، مراحل قبل که طی  دیگویم
 ما را هم یاد کن.  و ومند شروش ،، خودت را تصحیح کنهاستنیا

 .ولی باز مقطع است تریطوالن، آیات کمی کندیمدوم صورت یک مقدار تغییر  یمرحلهدر 
د است  ، دوره نیز به آهنگ نیاز داشتهشودیم ترنیآهنگ صاحب حال و احوالی بوده  خود محم 

خشونت، ، دوراندر آن  .خشدبیم تریجد[ چینشارنجمان ]است، آهنگ حال و احوالش را 
باالخره این پیام کیفی به یک آهنگ کیفی هم مجهز  ت اس کردهیمبیداد  یماندگعقبفساد و 

 خبرصاحبو هم در پس پیشانی مخاطبان  خبرصاحب، که هم در پس پیشانی شدهیم
 ـ ستی، روی هشودیم تریفیکقبل  یدورهاست. محتوا نسبت به محتوای  نشستهیم تریجد

یر و توجهازل و اول و   .دیآیم ـ آخر و فرجام و تح 
 یهاسوره میانی، یهاسورههم  هاسوره، این دیآیمبیرون  آرامآرامسوم از هستی  یمرحلهدر 

، ، طهء، شعراسال است. اعراف 29وسط قرآن و وسط هستند  یاخردهشصت و هفتاد و 
 روند ،همه چند ویژگی مشترک دارند. از اول تاریخ تا این زمان مؤمنونو  ، هود، انبیاءابراهیم

حل او مر ، سیرکنندیموحی و خبرآوری را ترسیم  یفلسفه، کنندیمو مراحل روند را ترسیم 
 پوشانقتیقح، تصادم هاتودهبا  هاتوده، تصادم هاتوده، تصادم انبیاء با کنندیمتاریخ را ترسیم 

کاردئونی که ابتدا دهندیمرا توضیح  هانیا یهمهبا خدا،    ودشیماست، باز  تنگتنگ. آن آ
 و خبرصاحب را به ذهن فورانیخدا   اندافشانهستند، موج  یافوارهو غوغا ، پردارطولآیات 

صرف رد را به تفکر و به ممحتوای کیفی است  یعنی، ف ،محتوایش .کندیمپیرامونش منتقل 
که قبل از ما خبرهایی بوده و در دوران ما هم خبرهایی هست، بعد از ما هم  داردیوامفسفر 

خبرهایی خواهد بود، پس بین خبرهای ماقبل و خبرهای مابعد هستیم، پس خودمان هم نقشی 
 با کتابت آرامآرامکه  یاجامعه، شودیم، جامعه فکورتر دیآیمسرنوشت اقوام هم اینجا  .اریمد

 .کندیمرا پیدا  یتریجدو پیام آشنا شده است، ظرفیت جذب 

                                                                                                                 
« ضحی» یسوره، شودیمذکر شده که با توجه به مضمون آیات که در ادامه ذکر « لیل». در سخنرانی 1

 مد نظر بوده است. 
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 سال 59 . بقرهاندلیطوبسیار  نساء و عمرانآل، ، انفالبقره :شودیمچهارم بسیار طوالنی  دور
طول  سال 59 ]سوره[ نیترهیآو پر  نیتریطوالن]نزول[ ، خیلی مهم است! کشدیمطول 

سال  59  دهدیمآن را انجام  آرامآرام  ندارد یاعجلهات هیچ ی  یعنی، خدا روی تبیین1کشدیم
همانند  آرامآرامخیلی مهم است!  .ردیگیمشم ]دوران رسالت[ را در بر سال یعنی چهار ش 29از 

و  یشناسانسان، یشناسیهستتاریخ، فلسفه،  جا بیفتد. در بقره تا بقره یاقطرهسیستم آبیاری 
 عمرانآلهمین طور است. متن  هم هست، همه چیز در آن وجود دارد. انفال هااصطکاک

مرکب از  یسورهیک  است، پیرامون، پهلو و شانه نیز زیاد دارد. نساء آل اوو  داستان موسی
ل چهارم[  یمرحله]در این  .این مضامین است یهمه   یعنی، همه شودیمصورت مطو 

و  هانییتبهم به  انبود. اینجا محتو طورنیا مضامین طوالنی را دارند، قبالً ش ظرفیت پذیر
 . رسدیمعام و روندهای کالن  یهافلسفه

عاریت  کار کیفی روی قرآن انجام داد، اً که انصاف گانراین جدول را از پژوهش مهندس باز
خیلی قابل جدول درست کرد که  نتوایمپژوهش مهندس  یهادادهاز مجموعه  9.میریگیم

عدد و تعداد  222سوره، آیات  22سال اول  هاسورهتعداد   . سال اول و سال آخرفهم است
قطع، کوتاه و بریده است. از ضرب و که مُ  رساندیماست  یعنی، کامل  کلمه 5029کلمات 

 است. 9.3طول میانگین  ردیگیمتقسیمی که صورت 
  

 

                                                                                                                 
سال  االولربیعماه آغاز هجرت است )از  11ا ی مقطع زمانی نزول سوره بقرهکه  الزم به توضیح است. 1
بخش  ماه )از ماه رمضان سال اول تا ماه رمضان سال دوم( 19ا یکم هجری تا ماه رمضان سال دوم( ی

در حجة الوداع  که 908ـ  113ات یخ نازل شده است  از جمله آین تاریز پس از ایات آن نیاندکی از آ
د دارد و پس از یکه بر حرمت ربا تأک 910ـ  975ات یو آ کندمیع یرا تشر« تمتع حج»نازل شده و 

اد یات نازل شده از قرآن ین آیات را جزو آخرین آینازل شده است، حتی برخی ا عمرانآل یسوره
)ص( اکرمپیامبره فرود آمده بر ین آینازل شده و آخر الوداعحجةدر که  911ه ین آی  همچناندکرده

را حوادث و ی، زکندمید ییز نزول آن را در مقطع زمانی مذکور تأین سوره نین ایتأمل در مضام است.
، 9جم، یر قبله در آن سوره منعکس شده است. )تسنییسال اول و دوم هجرت مانند تغ یهامناسبت

  فی ظالل 373ـ331ص، 9جان، ی  مجمع الب191و  101و 75ص، 9ج زان،ی  الم81-11ص
 .(.13ص، 1ج  الدرالمنثور، 909ص، 1جر، یر و التنوی  التحر97ص، 1جالقرآن، 

با عنوان  9جدول  .15ص. (.1ـ سیر تحول قرآن ) مهندس مهدی بازرگان 19عه آثار . بنگرید به مجمو9
 .«ات نازله در هر سالیات و طول  متوسط آیات، تعداد آتعداد کلم»
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  ؛انتشارنظری به آغاز و پایان 
 فرجامین :  یهاگزارهنخستین و  یهاگزاره یهایژگیو

 زمان تعداد سور تعداد آیات تعداد کلمات طول میانگین
 سال اول 22 222 5029 9.35

 سال بیست و سوم 2 920 9284 22.92
 

تعداد و  2091، آیات 2 هاسورهو پیرامون ظرفیت دارند، تعداد  امیپصاحبکه خود  29در سال 
برابر کلمات بیشتری نسبت به سال اول را دارد و طول  9عدد است که حدود  9284لمات ک

ظرفیت ایجادشده در  یدهندهنشان 9/22با ]در مقایسه[  3/9این  .است 9/22میانگین هم 
 .زدندیماین کتاب را همه پس  از آخر شروع کند، اصالً  خواستیماست. اگر خدا  هدور این

ود ممکن ب ؟طویل را بخواند و حفظ، تدقیق و درک کند یهاسورهاین  چه کسی حوصله داشت
رفته گکه نهایت درایت و مهندسی آموزشی انجام  مینیبیمولی  .پس بزند هم خبرصاحبخود 

هست که شاید اول با آخرش  ییهاآموزشما  یجامعهمهم است. اکنون در خیلی که این امر 
ی، دایتجهیز ابت یمرحلهشامل چهار  ،شودیمز اول شروع ا اینجاولی   نداشته باشد یخوانهم

تی کتاب فرسپایان تجهیز است. روش فرو ،آخر یمرحلهو  تریفیک تجهیز میانی، تجهیز میانی
 .میکنیمنگاه  است،که خلق اندیشه را آخر 

 

  ؛روش فروفرستی کتاب آخر )خلق اندیشه(
 معطوف به : 

 محتوا  یبندطبقه
 ظرفیت نبی 

 یت دورانظرف
 عنصر زمان 
 عامل رسوب

 عنصر عمل ـ عنصر نیاز
 

                                                                                                                 
مراجعه به  ذکر شده که در 89مندرج در اسالیدهای جلسه، به اشتباه عدد . در سخنرانی و جدول 1

 . صحیح است 890عدد  مشخص شد کتاب مهندس بازرگان



 73(     2) یامرحلهی، سامان : نگرش روندنییب: تبیست و نهمنشست 
 

 

 اولیه مهم یدهیابگوید.  خواهدیمچه  دانستهیمشده است  یعنی، خودش  یبندطبقهمحتوا 
 یهاتالطمو  تردیدها ،هاکیتشک، هاپرسشنیست و  «او» یهیاولقرآن ایده  یهمهالبته   است

و تقاضاهای پیرامون هم هست که  هاکیتشک، هاتالطم، هاپرسش  هست خبرصاحب
 چهارسال در  29. حجمی از محتوا بین این دهدیمحجمی از محتوا را تشکیل  اً مجموع

فیت ظر ،رندیگیمآموزش قرار  یپروسههم که در  ییهاانسان اً و طبیعت شودیممرحله تقسیط 
 کند. رسوب  تواندیمو این محتوا  شودیمبیشتر  و جذبشان بیشتر، بیشتر

ستند  نی ریپذکیتاکتتیمی ما  یهاورزشاین  شودیمعنوان  ورزش ما را در نظر بگیرید، مثالً 
 اً و واقع مانندیمپنج ماه ـ  مربیان برای چهار نیتریفیکنیستند،  ریپذکیتاکت هاکنیبازیعنی، 
ت و به تیم ملی ساله اس 21ـ  22بازیکنی که اکنون  این خاطر کهبه  !روندیمو  شوندیمدیوانه 

فت با گ شودینمپ کردن یاد داد یا ابه او است شودینم  نیست ریپذآموزشدیگر چندان  ،رفته
 8در ) باوگیو در نواین کارها را باید در مدرسه فوتبال  !.این کار را بکن و پاس بده و .. بغل پا

. دکنیمجنوبی  یکره، کاری که االن کنندیم هایآلمانکاری که   گرفتیمیاد  (سالگی 9 ـ
 22 انشش را بهد تواندیمکه در یک دوره کوتاهی  کنندیمو فکر  آورندیمولی اینجا یک مربی 

که  یامرحلهروش خدا هم به این ترتیب است،  .نیست گونهنیا کهیدرحالنفر منتقل کند، 
زون افزون و اف شیاهتیظرف. خود پیغمبر هم رسدیمکه به بلوغ  یامرحلهانسان نوباوه بوده و 

یعنی، او هم یک  .است گفت محصول این دوران حضرت علی توانیمو  شودیم ترافزونو 
البته  کندیمسی پیدا سطح دستر نیتریفیکسال به  29ین دانش محدود اولیه داشته و در آخر ا

ود کرده جهشی صع شانیهاتیظرفکه  اندبودهکسانی هم  اً ، ولی حتممیشناسینمبقیه را خیلی 
ظرفیت  مقدبهقدمو  مرحلهبهمرحلهمحتوا و تزریق  یبندطبقه کهنیا است. این گونه نیست، اال  

د برخورد شده و بعد به دی شیهازهیانگپیامبر در نظر گرفته شده و ابتدا با روح و روان و با 
جهیز شده ات تیو آخر هم به تبیین شناسانهانسان، شناسانهخیتار، بعد به دید شناسانهیهست

 است. پیامبر هم دیگر پیامبر اولیه نیست. 

گار من هک مکتب رنفت و خط ننوشت  ن
 صد دمرس شد آموزحکمتهب غمزه 

به ظرفیت دوران توجه و عنصر زمان تزریق  بیست و سه سال به یک مدرس تبدیل شد. در
طور نیمخره اینکه دانش و اطالعات هباال و کندیمخدا به عامل رسوب خیلی توجه  .شودیم

 اهنیا یهمهو  ردیگیم. از مجرای خودش رسوبی صورت شودینمبا سبد به بیرون ریخته 
آن دوران و پیرامونش وجود  خبرصاحببرای تقویت عنصر عمل و عنصر نیازی است که در 

 داشت. 
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ن آغازینی هست، ظرفیت آغازیاولیه یک ظرفیت  یبندمرحلهکه با  میریگیملذا ما از این درس 
ی از ناش هانیا بخشی دارد.غنااست و امکان  یشدنظیتغلاست،  یشدنیفیکو  یشدنافزوده
  خدا است. یبندمرحله

. 1این کتاب ضمن اینکه کتاب آخر بوده، مذهب آخر ـ با این مکانیزم آمده ـ هم بوده است
دش با خو ولی کامالً  ،اندگذاشته هاانسانهرچند که اسمش را خیلی کیفی است،  مائده یسوره

 انانس یهایدگیچیپتبیینی قرآن است. در آن تاریخ، انسان،  یهاسورههم از  . مائدهخواندیم
شکل تمام شدن دین آخر، خیلی مهم  هست  همه چیز در آن هست.پیشبرد پروژه  و هستی و

 است. 
 

  ؛مام پروژه )خلق پروژه(اکمال ـ ات
 ظهور دین نو 

 کمال دین نو 
 اتمام دین نو 

ِذ ئیْوَم یالْ  وْا ِمن ِد یَس اله ْ َو اْخَشْوِن الْ ی َن َكَفرر َشْوُهر ْم َفََل جخَ ْم ِد یِنكر ْکَمْلتر َلكر
َ

َم أ ْم َو ی ْو َنكر
ْتْمتر َعلَ 

َ
ْم ِنْعَمَِّت َو َرِض ی أ مر ااْلْسََلَم ِد یكر ایتر َلكر  ن 

 

دین بر شما کامل شد، نعمت بر شما تمام : »دیگویممعروفی که در ذهن همه هست،  یهیآ
می و اتماقابل درک است که چرا پروژه تمام شد و اکمالی  ،آیات قبل و بعد را بخوانید«. شد

با  و جامعه که از اول تا آخر مردم دهدیمو نشان  کندیمسازی صورت گرفت. کل سوره فضا
از  هاسورهن ای .ردیگیم یاجهینتبعد   شوندیمبه آموزش و انباشت مجهز  یب و کیفیتیتچه تر
 اتفاق افتاده ، چهاراگر کل سوره را هم که درنظر بگیریم آغازین ]در مصحف[ است. یهاسوره

 ـروز موعود  ـ (الیوم)هم که آمده یوم و  استمعروف  «اکمال و اتمام یهیآ»است. این آیه به 
اتفاق رخ  چهاراز نظر آیات این سوره  .است ـ حج آخر پیامبر ـ الوداعحجـةسال  یعرفهروز 

 داده است:
کید یکم  بر عقد است. عقد یعنی بستن چیزی به چیز دیگر که سخت باز شود. عقدی  تأ

 شدهیهندسم  یعنی، شودیمجانشین  علیو  ردیگیمر بیعتی صورت بو با پیام گرددیم صورت
 روی عقد و قرارداد خیلی جدی است . خدا ردیگیمای بعد از پیامبر، عقدی صورت بر

توافقاتتان  دیگویمکه  شودیماست، به توافق مربوط  بقره یسورهقرآن که در  یهیآ نیتریطوالن
کیدید، یرا کتبی نما  . کندیمبرعقد  تأ

                                                                                                                 
است که در ادامه به  مائده یسورهتدای شهید صابر به بحث اکمال دین و اتمام نعمت در اب یاشاره. 1

 . شودیم پرداختهآن 
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بقایای جاهلیت دیگر کاماًل باطل شده است   رسدیمکه به نظر  طورنیادر این سوره  دوم 
یعنی، به نظر خدا دیگر دوران خفه کردن، زنده به گور کردن، زدن، کشتن، انسان و حیوان را از 

 هاآنارتفاع پرتاب کردن، قرعه کشیدن، به جان هم انداختن دو حیوان و نظاره کردن جان دادن 
 ردیگیمرت ر آمده است. پس یک اتفاق کیفی صو، به سدادهجانو تغذیه از گوشت دو حیوان 

کارهایی که دها هم جمعی بوده، مثل همین سازوقراردا  فصل قراردادبه سر رسدیمو جامعه 
  حال با چه کیفیتی ]مشخص برقرار است و بناست در کشور ما هم برقرار شود جاهمهاالن 

ی مایل یا عدم ابراز تمایل جمعنیست[. االن اگر انتخابات یک بیعت جمعی است، یک ابراز ت
ا فقی رو توا اندشدهاست، در آن دوران که نه این امکانات و نه این مناسبات بوده، همگی جمع 

  ابطال بقایای این اتفاق مهم است. انددادهصورت  برای بعد از پیامبرشفاهی  صورتبه
 جاهلیت هم مهم است. 

مال از منظر ادبیات خودمان و ادبیات قرآنی این است که پدیده به ک .به کمال رسدیم سوم 
جدی شده و خیلی به بیرون نیازی نداشته باشد   اشیداخل یهامقوم یک حدی برسد که

ه باشیم مقوم درونی داشت قدرآن مینینشیمیعنی، به پشتی صندلی نیازی نباشد و ما که اینجا 
ال دال اکم یهیآکمال چنین مضمونی دارد.  .ادن سر کنیمساعت را بدون تکیه د دوکه بتوانیم 

 بر این است که یک اتفاق منجر به کمالی رخ داده است.
بناست جامعه به سرفصلی برسد که اگر  دیگویمعبور از حامل شخصی است.  م چهار

راد ملیدر و  ایران دارد  یجامعهکه  یایخیتارمشکـل  .بتواند ادامه حیات بدهد ،نبود لیدرش
روژه است که پایان یک پ رقرا میفهمیمکه از کل سوره و آیات  قدرآنلذا،  را نتوانسته ترک کند.

سال  29ظهور دین نو در   آن بدون لیدر رقم بخورد  عقد، کتاب، قرارداد، وداع نبی یادامهو 
ا اینج ،هجدید بود یپروژهکیفی نعمت که همین  یمرحلهقبل و کمال آن در پروسه و اتمام و 

گر بوده دی خبرصاحبو هم لیدر که نبی و  شودیمو بعد از آن هم وحی قطع  خوردیمرقم 
توافق و قرارداد و اجماع و با راهنمایی آن کتاب آخر،  ل وبناست که نباشد. جامعه با عق

 نخواست. جامعه خود ـ هرچندسیر خودش را پیش ببرد  توانستهیم
 

 مواجهه با فرهنگ جاری 
 )خلق روش(   خرد یهاحوزهرویی با رویا

  یشدهیبندمرحلهرویارویی 
  «او»

 فرهنگ مسلط با 
 با محرمات
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و  شدهیمهندسخدا با فرهنگ مسلط عرب جاهلیت و با محرمات هم  یمواجهه
کشی، و به جان هم به این مفهوم که با شراب، قمار، خفه کردن، قرعه  است مرحلهبهمرحله

مرحله و استداللی هم سه . با شراب در شودیمبرخورد  مرحلهبهمرحله ،انداختن حیوانات
که این هم یک  دیگویمبه این مضمون   کیفی است یاهیآ ]شراب[ تحریم یهیآاست. 

  ست. اینجا دیگر تکنیک ازندیمولی تعادلتان را به هم  ،است هایدنینوشنوشیدنی مثل بقیه 
و  کندیمرد، خلق روش خ یهاحوزهرویارویی با خدا در مواجهه با فرهنگ جاری و 

 .ردیگیمبا فرهنگ مسلط و محرمات برخورد صورت  شدهیبندمرحله
 

  بندمرحلهخدای در روند، 
  مرحلهبهمرحلهوری آاستادکار روند فر

 عنایت ویژه به 
 ظرف

 ظرفیت 
 زمان

 رسوب
 حلّالی 

 رابطه مرحله با روند
 

 مرحلهبهمرحلهکار روند فرآوری استادکه  بندمرحلهو  روندرـدخدای   رفت اتمامروبهبحث 
 مانطیشراباالخره ظرف هر کسی ظرفیتی دارد و  .دارد به ظرف و ظرفیتاست، عنایت ویژه 

ظرفیت  کما اینکه  گنجایش مشخصی دارد. البته ظرفیت فیکس نبوده و قابل افزایش است
زریق تفزونی یافت.  مرحلهبهمرحلهافزایش پیدا کرد و  دمبهدمش و پیرامون آخر خبرصاحب

د لی وجوحال   ،ردیگیم، رسوب صورت ]مورد عنایت ویژه[ استبه پروژه و پروسه عنصر زمان 
ف   آموزش و کیفیتی که به ظرف و مظرورا حل کند یامسئلهدارد به این مفهوم که باالخره بتواند 

ل باشد و نهایتاً  یامسئلهبتواند رسوب کند و  و ظرفیت و زمان توجه کند، قت د حل کند و حال 
  مرحله با روند است. یرابطهبه 

یدا به مرحله، فرصت زمانی قوام پ کندیمبنا به سیری که در این دو جلسه طی کردیم، تصریح 
 ،رود عقلی، ورود کیفیو ـ بعد یمرحلهکردن، فرصت زمانی انتقال، تضمینی برای ورود به 

 شده. ورود تجهیز
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عبور از یک مرحله  یزانهیهنرریک طراحی ها «ثم»کتاب تکرار شده و  درها که «ـف  »این  یهمه
بعد است. هر چند که اصطالح خوبی نیست، ولی باالخره در کشور ما  یمرحلهو ورود به 
پروسه اول کار پروژه و  یمرحلهیعنی، در همان  !شودیم سوزقنداق هاپروسهخیلی از 

 صورت[ عقلی]بهفرصت را  هابرندهشیپیا خود  شودینماجازه ادامه داده  و اصالً  دیآیسرم
که به دوران جنینی و ... برسد  در نقطه و در قنداق سوخته  کنندینمبرای خودشان ایجاد 

که  ییهاعلترها است. و شاید یکی از  یپروژه. ایران ما هم کشور هزار پروژه و هزار شودیم
 یهندسهو  ردیگینمصورت  یبندمرحله، این باشد که رسدینمچیزی به سرانجام 

 و بندکشی در آن وجود ندارد.  بندانهمفصل
و بندکش است، آجر روی آجر  بندمرحلهبه ما آموزش بدهد، خودش  خواهدیمخدا 

 یهمهست که و به این خاطر ا کندینمبرخورد  هاتیظرفو  هادهیپدبا  یافله، گذاردیم
  است مشی پیروز «او»ناکام ندارد. خیلی مهم است! مشی  یجواب داده و پروژه شیهاپروژه

، ابتدای کار شادابی و آخر هستندشکست خورده و ناکام  عموماً  هایمشبر خالف کشور ما که 
رژی و اول شاداب، آخر شاداب، اول ان  نیست طورنیاآویزان است. نه! خدا  هالوچهولبکار 

در کار  یبندمرحله، استدر کار  یایطراحو  یاهندسهکه  این است علت .آخر انرژی است
 به مناسبت خواهیم دید. اً را بعد نوح یپروژهدیدیم و را  موسی یپروژه و ابراهیم یپروژهاست. 

همه منجر به  مسلط با فرهنگ  چه روش برخورد ،ه دین، چه کتابچ  آخر را دیدیم یپروژه
 .و هندسه دارد ون استمنظفر ،مشی است.محصول و منجر به ظفر 

 یتجربهدید تاریخی و »بعدی  یداشته  میکنیمعبور  بندمرحلهبعد از خدای  یجلسه
 ،سوره ) طه هفتهمین  ،به این موضوع فکر کنند خواهندیمدوستانی که  .است «تاریخی

رک د توانیم( را بررسی کنند. اگر تورق هم شود، انفال،مائده، مؤمنون ،ءشعرا ،انبیاء ،اعراف
و خودش هم دید تاریخی دارد و تجربه و دید  کندیمتوصیه  «دید تاریخی»کرد که خدا به 

 خودش انباشت دانش است و اصاًل نیاز به تجربه ندارد. . کندیمتاریخی را به ما توصیه 
 یهاهیتوص هانیا ما این است که تاریخ به چه کار آید؟ تجربه به چه کار آید؟ که یندهیآبحث 

عالیت ف هایبعض ینکه تقارن با سرفصل انتخابات دارد،آینده به دلیل ا یجلسهست. ا« او»
و بعضی ممکن است ذهنشان متمرکز روی این موضوع نباشد، با توافق دوستانی که  کنندیم

دیگر که یک بزنگاه است، بحث  یهفتهاما دو  ، برگزار نخواهد شد.کشندیمزحمت جلسه را 
 گویش یک تجربه است. در اختیار و جلسه  شودیمما موقتًا یک جلسه قطع 

ایشان با تشکیالتی که درست   دارند یا بیشتر سال 90 اً خواهند آمد که حدود خانم قندهاری
که حدود یک دهم را زلزله بم  سرپرستیب یبچه 110 اً حدود( مادر و کودک یه)خان اندکرده
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ض مح یامکانیب. سامان خیلی کیفی است، از انددادهش خود قرار شوتحت پ اندبوده هابچه
 که دوستانی که تمایل دارندو اکنون امکانات ویژه دارند. با ایشان صحبت شده  اندکردهشروع 

بعد  یرودبارشان را ببینیم. لذا جلسه یپروژهبرویم  روزهکی یطی یک برنامه شاءاَّللانم یبتوان
ءاَّللانخواهند کرد و بعد هم  خانم قندهاری صحبت  یتجربهخدای صاحب دید تاریخی و » شا

 . شودیمشروع  «تاریخی
پیش بحث خوبی را ارائه  ینفر از دوستان جلسه سهدوم هم یک بحث جمعی داریم.  یتکه

دوم  یتکه  جلسه بود نیتریفیکشاید بتوان گفت  ]مشارکت حاضران[ دادند. از این منظر
رفته آمد. یک درس داشت، مجری جلسه ـ  ب بود و یک بحث جمعی شستهخیلی خیلی خو

ا ارائه ر ولی به نفع دیگران بحث خود ،را آماده کرده بود یکه یکی از چهار نفر بود خودش بحث
در  هاچهبنکاتی را که   دوستان هم بحث کیفی ارائه کردند یمهم بود. بقیه ایشان روش  نکرد

ننده باشد کما نبود. اگر جلسه بتواند، تولیدبحث تند در نکات گف «خلق و خلق جدید»بحث 
 ـ شودیمارائه  جانیا سینوشیپ عنوانبهکه ـ  هابحثاین  ینقدکننده حاضران و همچنین

 شاءاَّللان .کندیمیک مفهومی پیدا  ،ما یپروژهاین  گاهآند، ند و در ضمن یک چیزی بیفزاینباش
جمعی دوستان را استماع کنیم  محصول کار مشترکاً  ،ه باشندحضور داشتهمه قسمت دوم هم 

ه و خست خواهمیم. من زیاد صحبت کردم عذر دبه سمت کیفیتی پیش برو آرامآرام جلسهو 
  نباشید.
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 کنندگانهای مشارکتآورده
 ی اول کنندهمشارکت

م ر دادند که بتوانکنم که این فرصت را در اختیار من قرابه نام خدا. از آقای صابر تشکرمی
خواهم ارائه کنم ارتباط تنگاتنگی با موضوع هایم را مطرح کنم. مطلبی که بنده میدغدغه

اش را برایم ارسال کرد  دیدم مطالب همان دارد. یکی از دوستان نوشته« باب بگشا»جلسات 
از خدا  روزشدهیا شناخت به بینی و ایمان نوشوندهه با جهانهای شخصی من در رابطدغدغه
های من بودند و ها مسائلی بودند که حدودًا دو سال پیش برای مدتی دغدغهاین .]است[

های کیفی این آموزه تأثیر ای بر روی کاغذ نوشته بودم. االن تحتهای پراکندهیادداشت
ست که ای اها را بازنویسی کنم و نظم دهم. نتیجه آن نوشتهها تصمیم گرفتم دوباره اینکالس

 ار است امروز خدمتتان ارائه دهم. قر
 اریم در زندگی فردی ما به چه شکلبحث من سه محور دارد: اول اینکه شناختی که ما از خدا د

هایی دارد؟ بحث این است که و بازبینی است، ماهیتش چیست و نیاز به چه اصالحات
 ایم، در ارتباط شخصیعتدلش کردهایم یا طبق موضوع بحثمان مای که تغییرش دادهرابطه

ی دارد؟ شما از تأثیر مان چهی دارد و مهمتر اینکه در ارتباطات اجتماعیتأثیر خودمان چه
ا روید باید ببینید واقعًا چقدر ارتباطتان با خدشوید تا شب که به خواب میصبح که بیدارمی

مک مداد کنید یا به نوعی طلب کاست «او»گذار است؟ یعنی اگر بخواهید از تأثیر تاندر زندگی
 معتقدید؟  «او»واقعًا چقدر صحت دارد و به  ،بکنید

ظاری برقرار کنم و انت ،کردمکه باید با خدا برقرار میرا من در مورد خودم نتوانستم آن ارتباطی 
درارتباط  «او»تصور باالتری نسبت به خدایی که من باید با  .از خودم داشتم ]برآورده[ نشد که

ن تر و در عیتر و جدیتر و پیوندهای خیلی ملموسهای عمیقاشم داشتم. باید با استداللب
کنم من پزشکی است و احساس می یارتباط برقرار کرد. رشته «او»تر با فهمتر و قابلحال ساده

ارتباط برقرار کنیم باید بتواند همزمان که ما داریم پیشرفت  «او»خواهیم با خدایی که می
شف روید کهای ما پیوند بخورد. هرچه قدر که جلوتر میآپدیت شود. یعنی با داشته ،کنیممی
کنید که خدا از بشر نباید عقب بماند، خود بشر باید بیاید و این گستره را فتح کند. در این می

علم و  یگستره که متعلق به خداست، خیلی از صفاتی که متعلق به بشر است، چه در حوزه
[ آن را خارج کند، و کشف کند. نه اینکه ]خدا را از و... وجود دارد و بشر باید آن را فتح چه هنر

 کنم. که گفت من تا خدا را زیر چاقوی جراحی نبینم، حسش نمی مانند کلود برنارد
 کتمن برای اینکه به تعمیم برسم، اول از یک سلول شروع کردم. من دارم روی جریانی حر

 که خودش یک تکامل است. خود من در این تکامل وجود دارم و از یک سیری شروع کنممی
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 ترین عملهزینهگیرد. این کمها انرژی میام. یک مثال ساده بزنم. یک سلول از مولکولکرده
ها وجود دارند که شناسی و در کل هستی است. یا مثاًل بعضی سلولدر کل دنیای زیست

نند کها کمک میولی با اجزای خود به بقیه سلول ،توانند مقاومت کنندنمی مواقعی خودشان
به  توان گفت این روحیه فقط مربوطشود، یعنی میتعبیر می «فداکاری»تا مقاوم شوند. این به 

هستی هست. یک روال است، مانند ریلی که ما در آن در حال  یگستره یبشر نیست و در همه
تر را بخواهیم مثال بزنیم، قتل یا یک گناه یا کاری ناپسند مورد عمومیحرکت هستیم. اگر یک 

ایی هتان یک سری واسطههای مغزیاست که بخواهید انجام بدهید. از ابتدای شروع کار سلول
رود و تمرکز شود، فشار باال میبه دلیل باال رفتن سدیم دریچه کلیه شما تنگ می  کنندتولید می
 رود که شما حتی در مسیرشود و تمام این جریانات به سمتی مینالین زیاد میشود. آدرزیاد می

 تل همق مبنایتردید ندارم حتی رسید. منخواهید بکنید به تکامل میکار غلط و خطایی که می
کنید. حتی اگر طرح ضد تکامل هم باشد باز دانم شما چه برداشتی میتکامل است. نمی

 مبنایش تکامل است.
باید خودش را با این شرایط هماهنگ کند. چون انسان توان گرفت این است که ای که میهنتیج 

 بشر و به کل مخلوقات و یبه همه و هیچ چیزش انحصاری نیست  این شرایط در همه هست
متوجه یک سری وقایع اجتماعی هم  ،اگر بخواهیم تعمیم بدهیم اکنونموجودات احاطه دارد. 

 منضبط گیری ما باید از یک تحلیل شخصی به یک تحلیلهتشویم. درحقیقت جمی
امر به معروف و نهی از منکر است  یاگر بخواهم یک مثال ساده بزنم، قضیه اجتماعی برسد.

وب سرک» که مراتب و انواعی دارد. خود آقای صابر هم امروز تحلیل جالبی داشتند و گفتند
 .و شما آن ظرفیت و توان را نداریدته باشند خواهند بر شما داشیعنی والیتی که می«. ذهنی

ایشان گفتند ]سرکوب ذهنی یعنی[ این توانایی در شما نیست، شما به یک واسطه به نام والیت 
یا آن  خاص یبینی برسید که منحصر به آن طبقهنیاز دارید که باید از کانال آن به یک جهان

بیند که در حقیقت یکی است و یقشر خاص است، انسان اگر ظرفیت خودش را بشناسد م
طور نیست که یک کارگزار یا وکیلی بخواهد دست شما را بگیرد و به کند. اینهیچ فرقی نمی

 یسمت تشخیص خاصی از خدا ببرد. در این نوع شناخت از خدا جایی برای انسان و رابطه
ب و مراتب باالتر از دو نفره او با خدا وجود ندارد. و به دنبال آن است که تحجر، جهل و تعص

 آید. آن می
خیلی از مسائل را حل کند. اعتالبخشی  تواندخواستم بگویم که چنین دیدگاهی میفقط می

 ،شودکه شامل خودمان هم میرا ها انسان یتمام روابط اجزا با همدیگر و همه که من گفتم،
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 ییهتکلیف کردن برای بقگیرد و باید بدانیم که ماحق دخالت و دست بردن و تعیین در برمی
 موجودات را هم نداریم.

د. کنبحثم هم این است که مرگ انسان هم بالطبع از همین جریان پیروی می دیگر ینکته 
گردیم. روح انسان هم مانند هیچ اتم و هیچ مولکولی زمان برمی یدوباره به همان چرخه

چگونه »ن خیلی کار کرده کتابی با عنواپذیر نیست. یکی از پزشکانی که در زمینه مدیتیشن زوال
و  شناسی و علوم اعصابدارد. این کتاب با تحقیق علوم کوانتوم یا زیست« خدا را بشناسیم

فته گ هم اول کتابنویسنده ی برای شناخت خدا دارد. مسائل، راهکارهای خیلی جالب گونهاین
ذات خدا نیست و جایی برای اثبات وجود ندارد. این را اول کتاب  یهشایست ،یقین هیچ چیزجز

ند این کای که در آن مطرح میخواهد چیزی را اثبات کند. نکتهگفته که شما فکر نکنید او می
است که در حقیقت وجود انسان یک تکه از جهان ماورایی است که نامش وجدان است. اگر 

دهد. شما چون یک تکه رت درد، عذاب یا تلنگر نشان میآن را برعکس کنید خودش را به صو
 نید. کشوید که در همان مسیر حرکت ر میتوانید دست ببرید، در صورتی رستگاهستید، نمی

خواهم عرض کنم و بحثم را به پایان ببرم این است که مرگ غایت جاودانگی آخر که می ینکته
تولد و تکامل یک جهش است. طور که است. یک انقالب و یک جهش است. همان

نند و به کخود با خدا مسیری پیدا نمی یها برای رابطهجایی ندارد. خیلی ترس از مرگبنابراین 
روند. این با روح مبارزه و سعادت و آزادگی سازگار نیست. این روح با دنبال ریاضت و... می

اش را کنار طلبیی اینکه انسان منفعتکند براکند، جا باز میای که ایجاد میروانی تأثیر امید و
 بگذارد و به آرامش برسد. متشکرم.

 

چگونه برخورد  ،اگر بخواهی چکیده بحثت را به زبان علوم انسانی بگویی هدی صابر:
 نسانیتر و به زبان علوم ابیرون بیایی و کمی ساده توانی از رشته خودت کمیکنی؟ مثاًل میمی

 پیام بحثت را منتقل کنی؟ 
 

خود خدا در حقیقت همان هدایت  یپیام بحثم این است که پروسه اول: یکنندهمشارکت
د، گوینازلی و ابدی می یها در نظریه تکامل تحت عنوان مادهاست. آن چیزی که مارکسیست

شود در یک مسیر خاصی به جریان بیفتد و انسان خارج در حقیقت هدایت است که باعث می
 . از این هدایت نیست

 

بریم و رهنمون منظورت از آن تعادلی که گفتی ما در رابطه با خدا به کار می هدی صابر:
 چیست؟  ،شویممی
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منظورم این است که هیچ چیز جدا از خدا وجود ندارد و اگر چنین  اول: یکنندهمشارکت
هم  «او» شود و برخورد ما بارا در نظر بگیریم، خدا وجودی دور از ذهن می ]مجزایی[ وجودی

شود. در حالی که مهم این است که انسان بداند خودش هم جزئی از برخوردی کاسبکارانه می
 کند. این مجموعه است و به این شکل در مسیر و جریان خود حرکت می

 

 ای؟ با عنصر تعادل فکر کرده «او»به روش نزدیک شدن به  هدی صابر:
 

روش است. آنچه گفتم درک من از این  ی: مشکل من هم مسئلهاول یکنندهمشارکت
 ها بود و برای روش این مسیر نیاز به تفکر بیشتر دارم. کالس

  

 توانی روی روش آن هم فکر کنی و بحث بیاوری؟ می هدی صابر:
 

 خیلی بیشتری دارم. یتوانم اما نیاز به مطالعهبله، می اول: یکنندهمشارکت
 

ماند. ن بحث ادامه داشته باشد. پس پرانتز بحثت باز میتالش خودت را بکن تا ای هدی صابر:
 دست شما درد نکند.

 
 )کار گروهی( کنندگان دوم و سوممشارکت
با عرض سالم خدمت حضار محترم و با عذرخواهی از اینکه وقتتان  ی دوم:کنندهمشارکت

ز به وهمان امرویکی از اعضای گر متأسفانهگیرم. ما یک کار گروهی سه نفره داشتیم که را می
ث ما سعی کردیم این بح  دلیل کاری که برایش پیش آمد نتوانست خدمت شما عزیزان برسد

 را به صورت دونفره خدمتتان ارائه کنیم.
روهی هایی را تشکیل بدهید و کار گتوانید گروهاز زمانی که آقای صابر به ما توصیه کردند که می

ستای خواهیم ارائه بدهیم در رابدهیم. کار گروهی که می بودیم که گروه تشکیل گیرپیکنید، ما 
ه موضوع ها کدو موضوع بود، یکی ارتباط با خدای استراتژ و دیگری در راستای مدیریت بحران

بین  یخیلی کوچک ینظر ما این بود که پروژهدرس بود. از طرف دیگر مد هایخود کالس
 همین کار گروهی نتایجی هم دریافت کنیم.  خودمان را هم تا حدی طرح کنیم تا بتوانیم در

ی خواهد برانگاه به تحول انسان از ابتدا تا زمانی است که می ،موضوعی که ما دنبال کردیم
کنم، ما یک هدف خیلی ای را اضافه میرسیدن به خدا به درک برسد. البته من اینجا نکته

توانید راد بپرسند که شما چطور میکوچکی را در کنار این مبحث دنبال کردیم. شاید خیلی اف
کنید. پاسخ ما این است که هدف ما این نبود که ادعا کنید که چنین مبحثی بزرگی را ارائه می

ه چه حلی پیدا کردیم که مثاًل بمبحثی را ارائه کنیم و عزیزان محترم خیلی راحت بگویند ما راه
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حلی را تواند راهمان چگونه مینفرهجمع سه نحو با خدا ارتباط برقرار کنیم. هدف ما این بود که
یشرفت توانید پبرای خودش ـ نه برای دیگران ـ پیدا کند، چون تا زمانی که شما فکر کنید نمی

ا پیدا کند. ی رحلراهتوانید به دیگران کمک کنید که پیشرفت کنند و برای خودشان کنید، نمی
توانستیم  ایم. فقطکه فردا ادعا کنیم خدا را شناخته قدرالبته ]پیشرفت ما در حد[ کم است، نه آن

لو قبلی خودش به ج یدر راستای یک انسان در حال تحول پیش برویم که فقط کمی از نقطه
حرکت کرده است. این شاید بتواند درس و مفهوم بزرگی هم برای دیگران باشد. یعنی اگر ما 

ردند که به ها چه کم اینگویند ببینییگران مید ،قبلی خودمان به جلو رفتیم یبگوییم از نقطه
 ند. این برای ما مفیدتر است و هدفمان همین است. جلو رفت

کوچکی را با پارامترهای خودمان در گروهمان تعریف کردیم، اسم  یدر حقیقت ما یک پروژه
م تا به یکن" گذاشتیم یعنی یک سیر تکاملی یا مسیری که در آن حرکت می«راه»این پروژه را "

تعالی برسیم. برای اینکه موضوع از دستمان خارج نشود و مبحث پراکنده نباشد  ییک نقطه
سعی کردیم یک مسیر حرکتی را برای خودمان تعریف کنیم که دارای عنوان و کاراکتر باشد، 

امروز هم دیدیم  یطور که در جلسهپیش برویم. همان مرحلهبهمرحلهبندی شده باشد و عنوان
 اصوالً  ،دهدانجام نمی قدمبهقدمو  مرحلهبهمرحلهقای صابر عنوان کردند کارهایی که انسان آ

شود. ما سعی کردیم با این کار خودمان جلوی شکست مسیر حرکتی با شکست مواجه می
مان را بگیریم. بنابراین ما یک مسیر انسانی را برای تحول در خودمان مشخص جلسات گروهی

نم به هر کتک و خیلی شمرده سعی میکنیم. من تکت را بر اساس آن تبیین میکردیم و جلسا
ای که چرا ما این مرحله را انتخاب هایش و مختصر خالصهیک از این مراحل فقط در حد عنوان

 کنیم واز آن مراحل اشاره می موردبعدی اینکه امروز فقط به سه  یکردیم، اشاره کنم. نکته
 را بشکافیم و بازگو کنیم.  کنیم مراحلسعی می

 تواند برایآید اولین ابزاری که میاست. یعنی انسانی که به دنیا می« غریزه»اول  یمرحله
م انسانی و الهی تقسی یشناخت جهان هستی داشته باشد غریزه است. ما غرایز را به دو دسته

د و یز خودش را کنترل کناست. انسان برای آنکه بتواند هم غرا« تفکر»بعدی  یکردیم. مرحله
کند از ابزاری به اسم تفکر استفاده بکند. ها و اطالعات خودش را بسنجد سعی میهم داده

نید اید نیاز دارید که بیان کاست. شما برای انتقال آنچه در مورد آن تفکر کرده« وگوگفت»سوم 
چه است. آن« تفاهم»بعدی  یمرحله .شویدوگو میو بشنوید پس در نتیجه وارد مرحله گفت

گویید باید فضایی را ایجاد کند که بین افراد تفاهم ایجاد کند. ابزار انسان برای اینکه را که می
رادی ایجاد تفاهم بین اف ،تر کندتر نزدیکملموس یهای خودش را به یک نتیجهبتواند گفته

 ت. من باید بتوانم آنچهاس« ارتباط»بعدی ایجاد  یکند. مرحلهوگو میها گفتاست که با آن
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 ینتیجهتن گرفکنم برای همه اثبات کنم. ارتباط یعنی کنم و با آن ایجاد تفاهم میرا که بیان می
وگویی که به تفاهم برسد. اگر دقت کنیم، مثاًل در کشور ما در اکثر گفت  وگومثبت از گفت

قرار است که ارتباط برقرار شود، آخر سر شود، تفاهم هم ایجاد میوگو انجام میموارد گفت
ایجاد  تأییدش کنند و بعد هم روی آن بحث کنند و کار بکنند، ولی آن تأییدشود و همه 

 شود.وگو و تفاهم گرفته نمیمثبت از گفت یشود. یعنی نتیجهنمی
ا ر« تعامل»ش کردند. تأییدحاال همه نظر مثبت دارند و همه  است.بعد تعامل عملی  یمرحله

انسان  بعدی یکنیم تا مبحث و موضوع و تفکر ارائه شده را ارتقا بدهیم. در مرحلهمیهمنشین 
واند ترسیم. این ادراک میبه ادراک می ،وگو کردیمرسد. وقتی در کنار هم گفتمی« ادراک»به 

است. یعنی انسان چیزی را که درک « سنجش»ادراک،  یفردی یا جمعی باشد. بعد از مرحله
د به توانگیرد که آیا آن چیزی را که سنجیده میمی« تصمیم»بعد  ید. در مرحلهسنجکرده می

کند چیزی را که کند و سعی میمی« عمل»بعدی  یعمل برساند یا خیر؟ در مرحله یمرحله
نتیجه است. اینجاست که انسان « خلق»بعد  یسازی کند. مرحلهپیاده ،سنجیده و درک کرده

کند، بعد از خلق نیاز به شود. یعنی چیزی را خلق مییک میبه روح خدایی خودش نزد
کند دچار غرور شده و احساس دارد. چون بعد از اینکه انسان چیزی را خلق می« پشتیبان»

شود و وقتی از خود تهی کند خودش هم خالق است. پس در نتیجه آنجاست که تهی میمی
ت. سمواجه ایند با چه مشکالت و مسائلی بشود و میهای خود روبرو میشود با خودبینیمی

ق نیاز به خدای خال ،اول یکند. شاید همه در مرحلهاینجاست که احساس نیاز به پشتیبان می
ه ای که ما گرفتیم احساس نیاز به پشتیبان است. بعد از نیاز بنداشته باشند. حداقل در آن نتیجه

طوری که خودش دارد در این دنیا همان کنداست. یعنی احساس می« خالق»پشتیبان نیاز به 
کند، این نظم را هم حتمًا باید کسی خلق کرده آفریند و نظم ایجاد میبا نظم چیزهایی را می

 رسد. انسان به اینجا می یباشد. این درک ساده
  کند که با این خالق ارتباط برقرار کنداست. سعی می« ارتباط با خالق»بعد از درک خالق،  

ما گویا هم هست ـ  یاگر گویا نباشد ـ که به عقیده مسلمًا خالق بینا و شنواست. حال چون
که یک  استاست. مثل این « بهره گیری از خالق»آخر  یحداقل بینا و شنواست. مرحله

رسد، مسابقه، تمامی دورها را با موفقیت طی کرده و نفر اول بوده ولی به دور آخر که می یراننده
تواند از خط پایان رد شود. فرض زند و نمیرسیدن به خط پایان ترمز می یظهدرست در لح

کنیم انسان تمامی این مراحل را با موفقیت طی بکند و در مرحله آخر نتواند از خالق خودش 
د از این توانتواند با خالق خود ارتباط برقرار کند و صحبت کند، ولی نمیبهره بگیرد. او می
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آخر  یکنیم وقتی به مرحلهبگیرد و تکامل خودش را بهتر کند. ما سعی میای ارتباط بهره
 رسیم یک چیز پویا را به دوستان ارائه بدهیم. می

دارد که شما به چه نحوی چنین  سؤالمان بود، اگر هر یک از دوستان این موضوعات کلی
است که ما چند تا از  درآوردید، جواب این ،مراحلی را برای اینکه یک انسان تکامل پیدا کند

در مباحث علوم  ی آمریکاو دانشگاه کلمبیا سوربن فرانسه شده در دانشگاهمباحث مطرح
 (storyboard) ُبردها همین استوریانسانی و فلسفه را مورد بررسی قرار دادیم و دیدیم که این

ن ارائه برای عزیزا ترفهمقابلتر و کنند و سعی کردیم یک چیز خیلی سادهجا استفاده میرا آن
هایمان خیلی روشنفکرانه و حالت استادی و جنبه آموزش دادن نداشته بدهیم و اینکه حرف

های خودمان را بیشتر به باشد. سعی کردیم در هر کدام از این موضوعات که بحث شد یافته
ی از خیلی روشن یما تجربیات خودمان را بیان کردیم وسعی کردیم که نتیجهکار بگیریم. 

ییم کجای کارمان درست بوده و کجا غلط سعی کردیم که در کنار  .کارمان ارائه بدهیم و بگو
کنم این کار ما را خیلی کار علمی که انجام دادیم، یک کار تجربی هم باشد که من فکر می

 خوب پیش برد. 
و است. وگکنیم که غریزه، تفکر و گفتبرد انسانی را مطرح میموضوع این استوریامروز سه 

وگو را زاده بحث گفتکنم و دوست عزیزمان آقای مهدی امامیمن غریزه و تفکر را بحث می
چرخد. چون وگو میشود گفت موضوع اصلی ما هم روی بحث گفتکنند. دقیقًا میمطرح می
 وگو است. ما بحث گفت یحساس جامعه یاالن نقطه

خواهیم کتاب نویسیم ولی وقتی میکنیم و خوب کتاب میما یک زمانی خوب تفکر می
فهمد و نه صحبت ما را بنویسیم و در یک جمع صحبت کنیم نه آن کتاب را کسی خوب می

کند. این یکی از مشکالت اساسی جامعه ماست، مشکالتی که حتی بین کسی خوب درک می
جزئی از  عنوانبهایم. یعنی این طور نبوده که ما از جامعه برتر باشیم. ما هم م دیدهخودمان ه

کنیم این جامعه دچار این مشکل بودیم. ما هم در همین جامعه بزرگ شدیم و احساس می
مشکالت در ما هم بوده است. اتفاقًا موقعی که در حال بحث بودیم تجربیات خودمان را گفتیم 

 ن موقع خیلی به کارمان آمد. کنم آو فکر می
د آیطور که گفتم انسان از زمانی که به دنیا میکنم. همانمن موضوع غریزه را مطرح و باز می

 اش را به پیش ببرد.کند با غریزه خودش زندگیاولین ابزاری که دارد غریزه است و سعی می
 تازه به دنیا آمده است، مشترک ما و حیوان هم همین است. مغز یک کودک انسان که یمؤلفه

کند، سعی پیچ نیست، بلکه خیلی ساده است. خیلی ساده فکر میدریافته و پیچخیلی ساخت
ر بیشت کند بچشد،کردن درک کند، سعی می کند موضوعات دور و بر خودش را با لمسمی
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با آن  نشود گفت اولین ابزاری که انساببیند و از حواسش بیشتر استفاده کند. در حقیقت می
شود تا بتواند خودش را در جهان هستی رشد بدهد غریزه است. یعنی با غریزه سعی روبرو می

 بگذارد.  تأثیر کند که بتواند جهان پیرامون خودش را بهتر بشناسد و بر آنمی
شود این مان بیشتر مطرح میهای مذهبییکی از مسائلی که در مباحث علمی که در مکان

ت که باید شود این اسکنیم، ولی آنچه بیشتر استنباط میاید غریزه را مدیریت است که اصواًل ب
ی کشاند. ولپای انسان را بسته و انسان را به گمراهی میوسرکوب شود و غریزه اصواًل دست

ی در کنار دنیاست. یعن رطور نیست. واقعیتش این است که غریزه ابزار انسان برای تسلط باین
یم. این تسلط به از غریزه هم استفاده می استفاده از تفکر کنیم تا به دنیای خودمان مسلط شو

ثل انسان م یبرم. غریزهمعنای سیطره نیست و من این موضوع را به معنای کنترل به کار می
و این  کندشکل پیدا میرود چه زمان پیش میآهسته هرآهستهکه  استخالی  یصفحه
اید ما روی خیلی از رفتارهای شود. گاه دیدهی در انسان میگیری باعث ایجاد رفتارهایشکل

 .شوندرفته به عادت تبدیل میدهیم و رفتهها را انجام میکنیم و خیلی غریزی آنخود فکر نمی
رائز ما شکل شود. چیزی را که بر اساس غما تنظیم می یها بر اساس اصول غریزهاین عادت

 کند.میگاه پیاده آگرفته به صورت ناخود
عث گذارد و بامی تأثیر ها بر روی غریزهمؤلفهسری فاکتورها و ما اینجا متوجه شدیم که یک 

ها غلبه ؤلفهمشود غریزه شکل بگیرد. اولین گام مهم برای اینکه ما بتوانیم بر این فاکتورها و می
ت کنیم، شناخت درسیک ابزار از آن استفاده  عنوانبهخودمان را کنترل کرده و  یکنیم و غریزه

شود که در گام اول انسان مان است. شناخت درست از غریزه تنها زمانی حاصل میاز غریزه
به صورت کاماًل شفاف و بدون پرده با خودش صحبت کند، یعنی بگوید من چه هستم، االن 

نفی مباید نقاط مثبت و  کنم؟ این گام اساسی است کهچه شرایطی دارم و چگونه دارم رفتار می
 ای که داشتیم نتوانستیم این کار را انجام بدهیمخودش را درست ببیند و درک کند. ما با تجربه

های بزرگ بود. علت اینکه این موضوع را عنوان ما این یکی از کسری ینفرهو در جمع سه
نچه کنیم آکنم این است که اینجا مبحث درس نیست، مبحث تجربیات است و سعی میمی
 عنوان کنیم.  ،ایمتجربه کرده و یاد گرفتهخود را 

شود که دچار یک سری عادات و های خودش را شناخت، متوجه میمؤلفهبعد از اینکه انسان 
بعد باید بتواند الگوهای ذهنی و رفتارهای  یالگوهای ذهنی شده است. در نتیجه در مرحله

کیدر مباحثی که گفتیم این را د ما .بسیار بسیار سختی است یخودش را تغییر دهد. مرحله  تأ
خواهد برجهان خودش تسلط داشته باشد این یک امر حیاتی است کردیم. برای انسانی که می

یعنی باید بتواند الگوهای رفتاری خودش را مدیریت کند و تغییر بدهد. یک انسان قدرتمند به 
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و دو پا داریم، همان مغزی وگرنه ما همه انسان هستیم، ما همه دو دست   گوینداین انسان می
ی که من دارم با همان حجم همه دارند، یعنی مغز ما چه از لحاظ حجمی و چه از لحاظ کار

تر غرایز است، انسانی قوی یاول که مرحله ینتیجه در مرحلهکند. پس درهیچ فرقی با هم نمی
را داشته  قابلیت ایناست که در این شرایط بتواند الگوی رفتاری خودش را تغییر بدهد. یعنی 

وان گفت تباشد که بتواند الگوی رفتاری خودش را بر اساس شرایط خود تغییر دهد. اینجا می
ند و کتواند غرایزش را کنترل سد که میر. هر انسانی به جایی میاست میخ اصلی کوبیده شده

 کند.  فهرست ها رابگذارد و آن تأثیر تواند روی فاکتورهای خودشمی
ی را که ما ارائه کردیم این است که نوشتن بهترین راه است. اینکه بنویسید که چه هستید لحراه

 گذارید؟ البته با توجه به آن مقطع سنی کهی را بر شرایط بیرون میتأثیر کنید؟ و چهو چه می
تر است به زبان خودش و کسی که سنش باالتر است کمی کسی که سنش پایین هستید. مثالً 

 شود که کمک کنیم به خودمان دروغنویسد. ولی این روراستی باعث میتر میو دقیقتر مفصل
قبل  های منفی را بشناسیم، نسبت به شرایطمؤلفههای منفی را بشناسیم. وقتی مؤلفهنگوییم و 

 ها را حذف کنیم. توانیم آنتر میاز آن، راحت
وگوهای طور که در گفترسیم. همانمی اتصال غریزه و تفکر یاینجا به فصل مشترک و نقطه

صل کنیم بخش ارتباطش با فقبلی در نظر گرفتیم، زمانی که ما هر آیتمی از مبحث را ارائه می
طور از ای دارد؟ چیعنی اینکه بگوییم غریزه با تفکر چه رابطه باید حتمًا ارائه کنیم. بعد را
کنم مراحل ارتباطی را هم بگویم می رسیم؟ االن من سعیتفکر می یغریزه به مرحله یمرحله

شوم که در این فصل توانند چیزی را اضافه کنند من خوشحال میزاده میو اگر آقای امامی
مشترک بگویند. شاید من چیزی را از قلم انداخته باشم. آنچه ما در نظر گرفتیم این است که 

واهید به شناخت برسید و آن خرسد. زمانی که شما میغریزه به تفکر می یانسان از مرحله
خواهید به یک شناخت کامل فاکتورهای خودتان را در قسمت غریزه تغییر بدهید، یعنی می

بتوان صد باید از درون تفکر رد شود. پس در نتیجه شاید شناخت صددر یبرسید. این مرحله
 ،اشدشته بکند تا بتواند برجهان خودش تسلط داگفت دومین ابزاری که به انسان کمک می

که ما االن داریم شوند. در صورتیشود. یعنی این دو با همدیگر چفت میمکمل با غریزه می
تصال ها را مدیریت کنیم و به هم اکنیم. یعنی تفکرمان بر این مبناست که ایناین را مدیریت می

کر استفاده فاز ت ،کردند و بعدبدهیم. دیدگاهمان دیگر مثل سابق نیست که غریزه را سرکوب می
ها شود استفاده کرد و با استفاده از هر دوی اینها در کنار همدیگر میکردند. از هر دوی اینمی
مان مسلط شویم. آنچه که در مبحث غریزه داریم این است که اصواًل توانیم بر شرایط جامعهمی

. در نتیجه دهدییر میآورد و حرکت انسان را در زندگی تغشرایط بیرونی بر انسان خیلی فشار می
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 که انسان در هنگام استفاده از غرائزش ایفکرییعنی بیـ  عجول بودن شود کهتفکر باعث می
کنند و همه غرایزمان به شکلی منفی عمل می ،برود. زمانی که ما عجول هستیم از میان ـ دارد

 کنند که این غرایز باید سرکوب شوند. فکر می
ه ما تواند براحتی میکند و بهبرد، ما را با غرائزمان آشنا میبین میتفکر، عجول بودن را از 

کند تا دنیای پیرامونمان را بشناسیم. ما در باب عجول بودن خیلی بحث کردیم. بحثی کمک 
ه هایی کافتد  مانند باال رفتن آمارخودکشیما می یمطرح شد در مورد اتفاقاتی که در جامعه

افتد. وقتی به مبحث خودکشی رسیدیم ها یا در جاهای دیگر اتفاق میدر جامعه یا دانشگاه
. واقعیت هم است رسد، انسانی است که عجله کردهدیدیم که انسانی که به این مرحله می

هایی که خواندیم به این نتیجه رسیدیم هایمان استفاده کردیم و از کتابهمین بود. ما از داشته
به  تر آمده و نسبتکند انسانی است که سطح تفکرش پایینخواهد خودکشی انسانی که می

ند ن نتیجه گرفتاگیرد. چرا؟ چون خیلی از محققعجول است و دارد زود تصمیم می خود یآینده
 جالب اینکه در یشود و نکتهراه پشیمان می یکند در نیمهکه انسان زمانی که خودکشی می

 کند. ختمان در رابطه با کاری که کرده تفکر میحین خودکشی مثاًل در حال پرت شدن از سا
ودمان را بر خ یما به این نتیجه رسیدیم که اگر بخواهیم عجله را از بین ببریم وبه قولی سیطره 

غریزه افزایش بدهیم، حتمًا باید از داالن تفکر رد شویم تا بتوانیم قدرت تفکرمان را افزایش 
یک چیز است: این که دوباره بیاییم و بحث کنیم و بگوییم بدهیم. راه افزایش قدرت تفکر ما در 

 خواهیمایم، چه هستیم و چه کار میخودمان چه بوده یو بنویسیم که در گذشته، حال و آینده
که مطرح  نکاتییکی از  1«مندجوامع بینش»بکنیم؟ من در یکی از مباحث قبلی خودم به اسم 

ای را در نظر بگیریم. این وبرنامه یر و یک مرحلهکردم همین بود. یعنی برای خودمان یک س
طور نباشد که مثاًل کند تا ذهنمان بازتر شود. اینطرح مبحث یا طرح برنامه به ما کمک می

 کنیم که االن چه کار بکنیم.بگوییم تفکر می
تفکر است که فکر  بحثهمین  یخواستم مطرح کنم دربارهموضوع خیلی جالبی که می

را طی  دو سیر پیشرفت کند. انسان اصوالً گیری در این موضوع خیلی کمک مینتیجه کنم بهمی
ای است یا اندازی. تکامل یا به صورت مرحلهچشم یای و توسعهمرحله یکند: توسعهمی

گویند که انسان هدفی را برای خودش انتخاب ای به تکاملی میاندازی. تکامل مرحلهچشم
 گوید منکند؟ او میخواهد. بعد چه کار میبه صورت بسیار ساده میکند. یعنی چیزی را می

                                                                                                                 
ی کنندهدوم به عنوان مشارکتوکننده به بحثی است که در قسمت دوم نشست بیستی مشارکت. اشاره1

سترس د در« بگشاباب»ارائه کرده است و در دفتر دوم « جوامع هدفمند ای مندنشیجوامع ب»اول با تیتر 
 است. 
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ینم شرایط کنم تا بببرای اینکه به این هدفم برسم باید اول باید این کار را بکنم. بعد صبر می
 دهم. آورد و بر اساس شرایط بیرونی خودم را تغییر میبیرونی چه برای من پیش می

ترسیم  اندازی است که بایدج است، تکامل یا سیر تکامل چشمولی تفکری که االن در دنیا رای
ا موفق باشم. االن چه خواهم به چیزی برسم و در این راستکنید. من هدفی دارم و می

خواهم برسم؟ در طی این راه چه خواهم چه کار کنم؟ به کجا میدارم؟ می هاییظرفیت
دهم. اگر اتفاقی آخر مسیر را تشخیص میخواهم انجام دهم؟ یعنی از اول تا کارهایی را می

ین خیلی مهم است، اتفاقی که روم. اپیش نمی planدهم. ولی بدون را تغییر می امبرنامهافتاد، 
طور کنیم. یعنی سیستم زندگی ما و آنچه از پدرانمان یاد گرفتیم اینخیلی کم روی آن فکر می ما

خوانیم رویم دانشگاه درس میای بوده است. میهای مرحلهبوده که اصواًل تکامل ما تکامل
. و...  شودببینیم بعد چه می ،کنمرویم یک کاری پیدا میشود، میببینیم بعد از آن چه می

رستی تواند مدیریت دای در حال پیشرفت است اصواًل نمیببینید انسانی که به صورت مرحله
دش خو یداشته باشد و برای آینده تواند تفکر درستیبر غرائز خودش داشته باشد. نمی

خواهد با خالق خودش ارتباط برقرار کند؟ خالق خودش ریزی کند. این انسان چگونه میبرنامه
کند، زی میریها گفتند ـ بیست سال برای امتی برنامهکه ـ به استناد آنچه آقای صابر در کالس

هزار و پانصد سال آینده جهان  ریزی کرده که سنگ بنای دودر این بیست سال طوری برنامه
پیدا  ای تکاملصورت پلکانی و مرحلههستی را گذاشته است، پس قاعدتًا اگر ما بخواهیم به

توانیم ارتباط چندانی با خالق خودمان داشته باشیم. شاید کسی کتاب بنویسد، شاید نمی ،کنیم
گویم زمانی ما لی من میو  کنند، شاید ما علمای زیادی داشته باشیم ها اظهار نظرخیلی

هایی هستیم که با خالق خودمان در ارتباط هستیم و ملت پویایی توانیم ادعا کنیم که انسانمی
که  مان ساری و جاری باشد ـمان به صورت علنی در کارنامههستیم که نتیجه بگیریم ـ و نتیجه

ی در چیزی است که کسنیازی نداشته باشیم که کسی راجع به این مورد کتاب بنویسد. این 
ود در خ تکتکتواند به ما بگوید. و این چیزی است که ما باید حال قدم زدن در کنار ما هم می

ه کند، به شرطی که تفکر ما یک تفکر اصولی باشد. بداشته باشیم. تفکر این کمک را به ما می
 گوید: "می خودمان فکر کنیم. موالنا یگذشته، به حال و به آینده

 ام آدمنم بهر هچ بود؟ از کجا آدمه
 روم آرخ ننمایی وطنم؟ "هب کجا می

ارد عطف تفکراست، وقتی انسان وما باید روی این بیت خوب فکر کنیم. شاید این بیت نقطه
موفقیت  یشروع موفقیتش است. یعنی ضربه ینقطهه برسد، طبه این نق و شدهتفکر  یمرحله
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رسد که شروع به کمک کردن به خودش و شروع به ساختن خودش ای میحلهرا کوبیده، به مر
 ایم. های بیرونی نرسیدهکند. چون ما هنوز به مرحلهاز درون می

شوید کنید، بر شرایط بیرونتان مسلط میکنم. زمانی که شما تفکر میمن موضوع را جمع می
ت که وگو هم این استفکر با گفتکنید شرایط بیرون را مهار کنید. فصل مشترک و سعی می

کنیم نیاز داریم که تفکراتمان را بیان کنیم و نیز تفکرات دیگران را هم بشنویم. زمانی که تفکر می
اشد شنیدنی کنیم. اگر قرار بکنیم و بیان میکنند، ما هم تفکر میکنند و بیان میدیگران تفکر می

است. کسی صدای دیگری را  «اون کوبیدنآب در ه»شود گفت به قولی می ،در کار نباشد
کنیم می افتد و ما نیاز پیداشود گفت آن فصل مشترک اتفاق میشنود. ولی اینجاست که مینمی

 زاده به طور کامل بیان خواهند کرد.ی امامیتفکرات همدیگر را بشنویم که مبحث تفکر را آقا
  

 کنم از آقای صابر کهتشکر می.ستانبه نام خدا، با سالم خدمت دو سوم: یکنندهمشارکت
موجود  هاییکی از بحران عنوانبهوگو را خواستم گفتاین فرصت را در اختیار ما قرار دادند. می

واقعًا ارزشمندی  یدر حال حاضر مقوله وگوگفتخودمان بیان کنم. به نظر من  یدر جامعه
یم. توانیم مدیریت کنو تا آنجا که میما بحران زیادی در جامعه داریم که باید بشناسیم  .است

وگو به ظاهر جاری بینم. گفتیک بحران در جامعه می عنوانبهاول  یوگو را در مرحلهمن گفت
و ساری است، ما باید فکر کنیم ببینیم مقصودمان از آن واقعًا چیست؟ آیا فقط حرف زدن و 

 هاست؟از این ایصحبت کردن است؟ آیا فقط شنیدن است؟ یا اینکه مجموعه
مش وگو در قالب مرسوگفت .وگو داردکاًل نوع بشر برای ارتباط برقرار کردن نیاز به گفت 

و حساب گوشود گفتهر ارتباطی را می ،بیشتر یوگوی کالمی است. ولی در یک سیطرهگفت
 وگوتفتواند با نگاه کردن یا با حرکات و اعمالش نوعی گمثال انسان خودش میعنوانبهکرد. 

ا ارتباط است. دربحثی که داشتیم ب ییافتهوگویک حالت اعتالبه هر حال گفت برقرار کند.
 تالش کردیم در راستای، شود به آن نگاه کردهای مختلف میهایی که از دیدگاهتوجه به بحران

 ثبرد بگنجانیم و روی آن بحاستوری هایی از مؤلفهیک عنوانبهوگو را هم گفت ،کار جمعی
تنهایی هوگو بتواند هدف باشد. یعنی گفتتواند ابزار باشد، و نیز میوگو میکنیم. لذا گفت

بین دو نفر یا بین جوامع، یا  شنودویک گفت عنوانبهممکن است بدون هیچ هدفی و فقط 
 یهای مختلف صورت بگیرد و خیلی هم نتیجهتر بین کشورها و حکومتصورت گستردهبه

 خاصی ندهد. 
کادمیک گفتترین و قشریما درسطحی یامروزه در جامعه وگو صورت ترین الیه تا موارد آ

دهد. خاصی نمی یبه نظر من نتیجه ،نظر اخص استمؤثری که مدوگوی گیرد. ولی گفتمی
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تواند هم ساده باشد و هم پیچیده. فرآیند پیچیده این است که آدم از قبل مسیر وگو میگفت
 وگو در جامعهگفت ،شناختی نگاه کنیماگر از لحاظ جامعه قرار بدهد. اصوالً ودش را مدنظر خ

ینند و مانند اینکه دو نفر همدیگر را بب  تواند یا تحقیقاتی باشد و یا تصادفی و بدون برنامهمی
ص با اطالعات قبلی و وگو کنند یا اینکه بر روی یک موضوع مشخصی و خاگفت
 ،شده ریزیبرنامهبرای انجام آن وگویی که ند که قطعًا آن گفتوگو کنشده گفتریزیبرنامه

 دهد. تری مینتیجه و محصول عمیق
وگو هر واکنشی است که ممکن است در جامعه با یک محرک خاصی برانگیخته منظور از گفت

به  العمل معطوفگیرد یا عکسکه در مقابل آن واکنشی صورت می تواند کنشی باشدشود. می
بیشتر از  «بگشاباب»شنود باشد. در بحث وشد یا اینکه کالمی و فقط در حد یک گفتعمل با

وگو در سطح جامعه انسان با خدا وجود دارد. گفت یدید بحرانی است که به نظر من در رابطه
ن است که نوع انسا ترین سطحش بحرانیها جاری است .این بحران در پایینو در بین انسان

آن  ها الگویی بگیریم. از روش و منشی که خدا ورار شده که ما در این بحثق با خدا دارد .
دا مان با خشدهبهینه یدر راه اعتال و رابطه ـ انسان، تاریخ، هستی و کتابـ چهار متن اصلی 

این هم قابل ذکر است که خود خدا واقعًا نشان داده چه در هستی  .استفاده کنیم ،اندبه ما داده
کید ،ر تاریخ و به خصوص در کتابو چه در سی ای وگو است. من بررسیبر گفت «او» تأ

 خواهم بیشتر از تجربیات واجمالی روی قرآن داشتم که البته خیلی مدل پژوهشی نبوده و می
 ای ارائه بدهم.ها داشتم خالصهوگو و دریافتی که من از کتابدیدی که نسبت به گفت

 .های مختلفی مطرح شده استدر جاهای مختلف و به بهانه وگو در قرآناگر دقت کنید گفت 
حال یا بیان خود خدا نسبت به پیامبر باشد، ممکن است بین وگو ممکن است شرحاین گفت

و مهم است و وگیا بین شیطان و بنده باشد. نفس گفت، بر وقومش، بین پیامبر و شیطانپیام
کیدیست. من مضامینش در اینجا خیلی مدنظر ن ا ر است که از بحث اول، ما ابراهیم م اینتأ

ت و ماس یای که داشتیم ابراهیم نمایندههای اولیهخودمان فرض کردیم. طبق بحث ینماینده
یریم؟ باید ینه بگدر این زم حاال باید ببینیم ما باید چه الگویی از ابراهیم .اینک ما پیرو ابراهیم

ها را ، اینتورقی که داریمو قابل در دسترسکرد؟ با مراجعه به منبع وگو میببینیم چگونه گفت
شود در حد مشاهده بررسی کرد و تحقیق بیشتری روی آن داشت. با توجه به آیاتی که در می

اره وگو اشکی از دوستان به این گفتطور که در جلسات گذشته یاست، همان ابراهیم یسوره
وگوی آمده، یک سوم آیات گفت ابراهیم یکنم. در تعبیراتی که در سورهداشت، از آن استفاده می

 های آن است. خدا و ابراهیم و پیام
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ر بود و گفردی مشاهده هایی که آقای صابر داشتند، در تمام آیات، ابراهیمطبق برآیند صحبت
هایی داشت که در قالب خواسته بود. گیرپیکرد. یک دینامیسمی داشت و واقعًا دقت می

و جواب  سؤالوگو و خود گفت ،های مشاهده کردنیکی از راه .کردوگو با خدا مطرح میگفت
ی با وران نوجوانوگو را تجربه کرده، دم بارها گفتیکردن و صحبت کردن و شنیدن است. ابراه

ا ها رطبیعت و خورشید مناظراتی داشته و من این و مادرش، بعد در حین رشد و جوانی با ماه
تی که برایش پیش آمده را بارها مشاهده کرده سؤاالها و بینم. دریافتوگو میدر قالب گفت

بعد  یرحلهم ولی در ،تر استتر و توسعه یافتهوگو خیلی گستردهاست. البته این معنای گفت
آید و مورد کند. موقعی که از زندان میتر بیان میها خیلی جزئیدیدگاه خودش را در مورد این

کند پروردگار من کسی است که دارد و اظهار می اتهام واقع شده، یک دیالوگ کیفی با نمرود
 کند ومثل میبهود هم مقابلههای جدید است. نمرکند. این شروع دیالوگمیراند و زنده میمی
کند و فرد توانم همین کار را بکنم. و یک زندانی محکوم به مرگ را آزاد میگوید من هم میمی
ایستد. یعنی شود و در موضع مدیریت هستی میکشد. بعد وارد فاز دوم میگناهی را میبی

 آورد و درا از شرق برمیگوید پروردگار من آفتاب رموضعی که فراتر از موضع اول است. می
  1برد. اگر تو خدایی آفتاب را از مغرب برآور.غرب فرومی

وگو و یعنی گفت  شودخلع سالح می ،با آن سطح دریافتی که داشته در اینجاست که نمرود
خودش  یرتأث وگوگفت شود و اینجاست که به نظر منبا نمرود حاصل می دیالوگی بین ابراهیم

وگو در همین حد گرایانه نیست و این گفتگذارد. این یک کار صرفًا رادیکال و عملرا می
ناخودی  وگوی خودی وشود به آن گفتگذار باشد. در فازخیلی باالی آن میتأثیر تواند خیلیمی

که اینرد. کماگذارا به صورت مشهود می تر هم اثرات خودشگفت و در جامعه در سطح پایین
 در این زمینه تجربیاتی داشتیم. 

وگو حساب کرد. شود نوعی گفتدارد. چون مناظره را هم می ای هم با نمرودمناظره ابراهیم
 ریزی شدههدفمندی وبا قصد قبلی و به صورت کامل برنامه وگو باای از گفتزیرمجموعه

وگو انواع گفت شود. ولی درگیرد و طرفش قانع میداند که نتیجه میانسان می است. در مناظره
ها و اطالعات انسان با طرف مقابلش باشد و به قصد فقط به اشتراک گذاشتن داده منظورشاید 

 غلبه کردن و پیروزی بر طرف مقابلش نباشد. 
. او باشد وگوی کیفیتواند یک گفتو قومش دارد که آن هم می وگویی با آزرگفت ابراهیم

د آزر و قومش را تا ح سؤالپرستید چیست؟ یعنی فقط با طرح گوید این چیزهایی که میمی

                                                                                                                 
 منعکس شده است.  ی بقرهسوره 930و  951. این دیالوگ در آیات 1
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کنند ما توانند استداللی بیاورند که قابل قبول باشد. اشاره میها نمیکند و آنباالیی مجاب می
ابراهیم در مراحل مختلفی که  1ها یافتیم.سنگاین تخته اجداد و نیاکان خود را پرستنده

کاری نیازی که گونه مالحظهکند، واقعًا بدون هیچهای خودش را با خدا مطرح میخواسته
تواند الگوی خوبی باشد. یعنی امکان دیالوگ گذارد و این خود میداشته را با خدا در میان می

 و بازده بیشتری دارد.  باالتر یدر رفاقت خیلی بیشتر است وخیلی نتیجه
ی شود، سیر تعالهایی که ازطرف خدا به او داده میحاصل شده و پاسخ مراحلی که برای ابراهیم

در مناظره و به شکل توسعه یافته در  وشنودگفتکند. آن پلکان به صورت یک را ایجاد می
های دطور که آقای صابر گفتند، سطح برخورهمان جریان کالم و بیانش کاماًل مشهود است.

جا  نه اینکه یک پله باال بیاید و ده پله  شده بودبندیپله و مرحلهابراهیم با خدا به صورت پله
ا هایی که ابراهیم با خدو آن خواسته وگوکند. نفس گفتتهاجمی شروع  بگذارد یا اتفاقی و

 گردد. ود و در آخر منجر به نتیجه میشبدل میویک ردبهواقعًا یک ،مطرح کرد
قطعًا تمام مراحل بدون خطا نبود. اما منجر به کسب درک شهودی ابراهیم از  ،در بحث ابراهیم

شد. یعنی  ،های خودش با توجه به سبک برخوردی که خدا با ابراهیم داشتخدا و توانایی
فاده و استتواند قابلسانی میمختص ابراهیم باشد و برای هر انتواند نمیمسئله به نظر من 

و با خدا داشته و این  وگوهایی با قومش، با هارونهم گفت الگوبرداری باشد. موسی
ًا وگو واقعامروز ما گفت یای برای ما باشد. در جامعهتواند یک تلنگر و جرقهوگوها میگفت

ها وگو است. به نظر من خیلی از بحرانهای ما بحران فقدان گفتمغفول مانده و یکی از بحران
ت ها است. فقط کافی اسحلراهترین و بدون دردسرترین شود و یکی از سادهوگو حل میباگفت

تواند وگو دارد این است که میهر کداممان به خودمان مراجعه کنیم. یکی از آثاری که گفت
از کوره  انهگروگوی خیلی تند و پرخاشکن است ما با یک گفتتحمل را باال ببرد. مم یآستانه

رای اش بام و نتیجهتحمل[ را خیلی تجربه کرده یدربرویم. من خودم این ]باال رفتن آستانه
از  حتی دوستانی که پیشـ  من با دوستان یخودم واقعًا مثبت بوده است. تا آنجا که در رابطه

وگو تبدیل منجر به اتفاقات خیلی خوشایندی شده و آغاز گفتـ آن هیچ آشنایی قبلی نداشتیم 
 به تفاهم و اشتراکاتی شده است.

ه آنجا ذکر کرده بود کوگو داشت استفاده کردم. گفت یمن از کتابی که نکات خاصی درباره
ها به وجود فکری بین انسانهای یکدیگر، تفاهم و همبدل کردن اطالعات و دادهتنها با ردو

تواند چنین چیزی باشد. اگر ما تنها خدا را ناظری بدانیم ید. محصول نهایی ما و خدا میآنمی
ه شود. پی بردن بوگو سخت مینایافتنی است، امکان گفتکه آن باال و در دوردست و دست

                                                                                                                 
 ی انبیاء روایت شده است. سوره 53تا  59وگو در آیات . این گفت1
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ای است که به نظر من باید به دنبال آن رفت و ریسمان های مفقودهوگو یکی از آن حلقهکنه گفت
 رسیدن مشترک ،وگوشود. گفتوگو حاصل نمیکردن اطالعات گفت ردوبدلنکرد. با  را رها

ا ی به بصیرتی بر سر بارور شدن هوش جمعی است. هوش جمعی هم ممکن است بین دو نفر
شود تر باشد یا اینکه در نهایت بین انسان و خدا باشد که به راحتی میگسترده یدر یک جامعه

 را تمرین کرد.  آن
ی تواند شرایط خاصوگو میگفت درک کردم،وگو راجع به گفتفوق من از کتاب  ابق آنچهمط

ها را داشته باشد. ]این کتاب[ ده شرط اساسی را برای آن گفته که من به صورت تیتروار آن
 تواند این باشد که انسانوگو به صورت سازنده میکنم. اولین شرط اساسی گفتیادآوری می

 داشته باشد و موضع مجاب کردن طرف مقابل را نداشته باشد.  «دهگیرنموضع یاد»
آمادگی و باز بودن ذهن »وگو است. همچنین در گفت« احترام کامل و متقابل»دوم  یمرحله

تواند در تبادل اشتراکات و بسته نبودن ذهن بسیار دریافت می یدر مرحله «وگوبرای گفت
 ها و جاهایوگوهایی در رسانهاست. گاه گفت «گفتن از دل سخن»اثرگذار باشد. مورد بعدی 

گو وتگویند یا تظاهر به گفبینیم که از دل سخن نمیمختلف توسط خیلی از بزرگان و نوادر می
 «شنیدن»م داشته باشد. فاکتور پنج تأثیر تواند خیلیکنند. سخن کسی که از دل برنیاید نمیمی

یران ا یمن از جامعه یدهد. تجربهوگو را تشکیل میوگو شنیدن نیمی از گفتاست. در گفت
. طرفه استاش پرحرفی و سخن گفتن یکها و نمادهای مشخصهاین است که یکی از نشانه

ت. اس «طمانینه و پرهیز از شتاب»در حالی که شنیدن است که خیلی اهمیت دارد. گام بعدی 
ر این خاطها بهالعملی از موانع و عکستواند خیلی بازدارنده باشد. خیلوگو میشتاب در گفت

وگوهای روند. در گفتوگو میهای قبلی به سراغ گفتها با فرضیهاست که انسان
ضیات آوریم و بعد فردر می «تعلیق»توجهی به حال شده این فرضیات را تا حد قابلریزیبرنامه

ه به توانیم اثبات کنیم و یا با توجیکنیم. بعد یا مارائه می ،داریمرا شنویم و آنچه دیگری را می
 . به آن بدهیم پذیرانعطافدهیم. یعنی باید یک حالت طرف مقابل تغییرش می فرضیات

در  «جویندگی»گذار باشد. نهم تأثیر توانداست که می «حمایت خالق»عامل هشتم عامل 
قط باشد و شاید ف ؤثرمتواند خیلی وگو نمیها گفتها و زماندر خیلی از مکان .وگو استگفت

وگوهای تصادفی استفاده شود. در گفت یتواند در دستهبرای گذراندن وقت باشد و می
اند توها میسمینارها و... این یاتوبوس، مترو یا هر جایی که اتالف وقت هست، مانند حاشیه

اره نظ» های جدید باشد. آخرین عامل،کلیدهایی برای جویندگی یا برای فهم و دریافت چیز
واند خیلی تاعم از گوینده و شنونده. نگاه متقابل می  کندوگو میبه کسی است که گفت «کردن

 بگذارد.  تأثیر وگودر فرایند گفت
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 : برمبه پایان می بحثم را با یک شعر از موالنا

 جمله رذات عالم رد نهان 
 گویند روزان و شبانبا تو می 

 یم و خوشیم ما سمیعیم و بصیر
 با شما انمحرمان ما انخوشیم 

 
ءاَّللاندوستان عزیز،  دوم: یکنندهمشارکت بردمان را در مباحث استوری یما ادامه شا

جلسات آینده زیر نظر استاد صابر خدمتتان ارائه خواهیم کرد. بعد از تکمیلشان من خودم 
در هر جلسه  شاءاَّللانایم. کردهها را آماده گویم که کدام بخششخصًا خدمت آقای صابر می
کنیم هم اجمالی باشد که وقت عزیزان گرفته دهیم و سعی میسه یا چهار بخش را ارائه می

نشود و هم اینکه مفید باشد تا دوستان بتوانند استفاده کنند. فقط در انتها بگویم که فصل مشترک 
یجاد وگو بگیریم اواهیم از گفتخآنچه که می یوگو با تفاهم این است که نتیجهبحث گفت

 گزارم. سپاس تفاهم و فصول مشترک بین افراد است.
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 1: سخنرانی بنیانگذار خانه مادر و کودکامیسنشست 
 

 توضیح مقدماتی هدی صابر
ِح  ِن الره ْْحَ ِ الره همان بزرگان جمع و م، با کسب اجازه از دوستان. سالم به جمع. به نام خدا. میِبْسِم اَّلله

اتی که جلس  میکنیم را برگزار «باب بگشا»جلسه از سلسله جلسات  نیُامیس. جلسه محترم
م ینپیش آمده امیدواریم بتوا یهاوقفه رغمیعل. از ابتدای ماه رمضان سال گذشته آغاز کردیم

 . بحث را ادامه دهیم
 «نزد من آ، باب بگشا، رهگشایم، من رفیقم»

ت در پش، کنید البابدق ،که دری وجود دارد کندیم تصریح «او»که بحث ما از ابتدا این بود 
کیدتصریح و . خبرهایی استظاهرًا   تانیهاپروژهو  هاپروسهمن را به روندها،  که دارد تأ

مدل  هازجمل  این رابطه را بررسی کردیم یهامدل آرامآرامبا این مبنا پیش آمدیم و  فرابخوانید.
بدون  ،مستقیم، دالنهساده، شفاف، صریح: را داشت هایژگیوکه این  «او»با  ابراهیم یرابطه

خدا ، داشت یادغدغهابراهیم . از سر دغدغه بود ی وروشنفکر وتابچیپپیچیدگی و 
خدا با آن تقاضای تاریخی   او را فرآوری کرد و به سطح تقاضای تاریخی رساند یهادغدغه

آن پروژه منجر به اشتراک خدا و ابراهیم در اجرا و ، تعریف شد یاپروژه ،جدی برخورد کرد
 . فیزیکی و مناسکی توحید شد، ابراهیم موسس محتوایی  شد محتوا

آن زمان در مصر تحولی رخ داد . را بررسی کردیم مشترک خدا و موسی یپروژهدر نه جلسه 
یل را تبد اشدهیا، داشت یادهیا ابتدا موسی. بود ن که فرعونبرای نوع مواجهه با محور آن دورا

 ،آن تقاضا مشکل روشی داشت ه کردندر برآورد، به سطحی از تقاضا رسید، به دغدغه کرد
به را  دورانی خدا با او برخورد متعالی کرد و شرایطی برای او فراهم کرد که بتواند بار رسالت

 . دوش بکشد و پیش ببرد
 «او»داشتیم و تصریح شد که اگر ما با خودمان و  نوعاز این  ییهابحثگذشته  یجلسهدر سی 

داشته  «او»و استراتژیکی با  دالنهصاف، مستمر یرابطهیعنی بخواهیم ، تعیین تکلیف کنیم
 .از ما خواهد داشت رتیجد ییهاآورده «او»، تعریف کنیم ییهاآوردهباشیم و برای این رابطه 
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 .منزلی رسیدتعریف کرد و به سر یاپروژه توانیم «او»بزرگ  یآوردهکوچک ما و  یآوردهاز 
 نظری دگاهید «او»انسان با  یرابطهدعوت کردیم که در  ییهامهمانمان از بحث یهابزنگاهدر 

ث داشتند و بحدیدگاه نظری  بودند که محمدی گرگانیآقای  ،میهمان اول. ا تجربی داشتندی
 با دیدگاه تجربی، محک گذارانیبن، قدسرا مطرح کردند. بعد از آن از خانم « من جاودان»

سیری که ابتدا با چهار مادر   را توضیح دادند 98تا  28ایشان سیرشان از سال . دعوت کردیم
چک و از فعالیتی کو. امکاناتی نداشتند. کودکان سرطانی داشتند مشابه خودشان آغاز شد که

بیمارستان ، زیرزمینی شروع کردند تا رسیدند به امروز که فعالیتی روی زمینی دارند
و امروز بیش از طی کردند، پیش روی خود دارند سیری که  دردارآباد را  مجهز یطبقهدوازده

 . دهندیم پنج هزار کودک سرطانی را پوشش
ت حدود بیس. خواهیم بود دیگر خدمت سرکار خانم قندهاری یاتجربهامروز نیز برای شنیدن 

در این نقاط  در ایران معموالً . افتاد رخدر رودبار منجیل  براندازخانمان یازلزلهسال پیش 
 ککم بخشی، گذارندیم وقت بخضیدر این همگرایی . شودیم عطف فضای همگرایی ایجاد

 ولی. آوردندیم را شانتخصص بخشیامکانات و  بخشی، آوردندیم پول بخشی، کنندیم
 دتعداو  روندیمسر کار خودشان  یعیطبطور عاطفی همه به  پیک روانی ـبعد از این  معموالً 

سرکار خانم قندهاری سیر خودشان  .دهندیم و پروژه را ادامه شوندیم گیرپیکمی هستند که 
ی خانم قندهار . آن سال ]زلزله رودبار[کنمیم. من فقط یک مدخل بابی باز دهندیمرا توضیح 

آغاز  اولیه را یهاکمکخودشان به رودبار رفتند و مثل همه  سنی یردهچند خانم دیگر ه اتفاق ب
انات مکو ا خوردهتکان یمنطقهاین بود که از آن  با بقیه همراهانشان واما تفاوت ایشان   کردند

 امکانی به منطقه امکان، از دست داده پا پس نکشیدند و در سیر خودشان با خلق امکانات
 شانهسالستیبتشریف بیاوردند و سیر  کنمیم از خانم قندهاری خواهش. افزودند دادهدستاز

در خدمت دو جوان هستیم که از کودکان آن زمان  ،ایشان یهاصحبتبعد از . را توضیح دهند
از  1.دشان قرار گرفتنخانم قندهاری و دوستان یبخشامکانبار هستند و تحت سرپرستی و رود

که  میکنیم تقاضا ،با تشکر از خانم قندهاریاظهارات دوستان جوان هم استفاده خواهیم کرد. 
 . تشریف بیاورند

 

                                                                                                                 
ی هانوادهکه دو دوست جوان، از  شودیممشخص  دهندیمدر ادامه  . با توضیحاتی که خانم قندهاری1

از زلزله که تحت سرپرستی  جاماندهبههستند، نه کودکان  «مادر و کودک یخانه»همکاران ایشان و 
 . اندبودهموسسه 
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 «مادر و کودک یخانهبنیانگذار »سخنان 
ِح  .سالم علیکم ِن الره ْْحَ ِ الره ر به حاض وقتچیه تمانیفعال یسالهستیب یدورهدر . میِبْسِم اَّلله

زیرا اصرار داشتیم فعالیتمان ساده و . آن نبودیم یدربارهصحبت کردن  ،جلسه، سخنرانی
 ندر گفتار آقای صابر چه بود که بعد از دو سه بار مالقات تن دادم به ای دانمینم. مخفیانه باشد

 .قبول نکردند ،بیاورندتشریف دیگر  یهاخانمکه کردم که  ییهاخواهشتمام  رغمیعلکار و 
ا که شاید با شم از دو نفر از دانشجویان عزیزمان ،برای اینکه تنها نباشم کمدستباالخره 

که آقای صابر فرمودند، در اول  طورهمانباشند و با ما همکاری نزدیکی داشتند و  ترکینزد
کسانی که در  عنوانبهخواستم که من را همراهی کنند و  بودند، یاسالهسه  دوـ یهابچهله زلز

 . نظراتشان را بگویند ،اندگرفتهاین سیر قرار 
زمانی که با جمعی از اقوام به مشهد سفر کرده . سال پیش آغاز شد 40ما از حدود  یهاتیفعال

ریال و یک  24او که کار خود را با . یدار داشتیمبودیم و در آنجا با یکی از دوستان برادرم د
 امام» آن زمان انجمن خیریه، صندلی کنار دفترشان و حمایت از یک خانواده شروع کرده بود

 ینحوه. هزار خانواده را تحت پوشش دارند20را دایر کرده بودند که امروز نزدیک به  «زمان
 اطراف مشهد یهادهاتبه این شکل بود که شبانه با همکارانشان به  هانآ کار و رسیدگی

و وسایل مورد نیاز زندگی اعم از مواد خوراکی و غیر خوراکی را به سرپرست هر  رفتندیم
ه بسیار شیفت. چند شب هم من و دوستانم ایشان را همکاری کردیم. دادندیم خانواده نیازمندی

ید کار بده ینمونهکاغذها و اوراقشان را گرفتیم و گفتیم به ما  هانآ از. کار این انجمن شدیم
 ،کار ما از اینجا شروع شد ولی خیلی جزئی. که ما بتوانیم مشابه این کار را در تهران انجام دهیم

 . مخفیانه و فامیلی
فعالیتی  نچنی دانستندیم و شناختندیم برخی که ما را ،که زلزله رودبار که اتفاق افتاد 23سال 

چون سال ]مالی[  زلزله در ماه خرداد اتفاق افتاده است و االن ماه آذر است و» داریم گفتند
 همه در سرما هستند هابچهماه آذر است و  نشده، ینیبشیپبرای زلزله  یابودجهدولت نبوده و 

 .«؟دبکنی دیتوانیم چه کاری .رسیدگی کند تواندینم و دولت هم گذرانندیم و بدون امکانات
 تندکه آن موقع رئیس بهزیستی رشت بودند گف نژادیصوفرفتیم و با آقای رشت  بهزیستیبه 
سیدگی توانیم رمی گفتیم« . بر بیاید و برای اینجا انجام دهید الزم است تاندستهر کاری از »

. مبه بقیه هم کاری نداشتی  را اداره کنند هاآن انخودم یخانوادهبچه را تقبل کنیم که  پنجاهبه 
خاب بچه را انت پنجاهخودتان ، باشد [اداری]اما از آنجایی که کار ما باید منظم و با تنظیم اوراق 

 .  برای ما بفرستید شانشناسنامهو رونوشتی از  هابچهعکس ، کنید
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و سال هم بودیم  سنهم ن که اکثراً انجم یهاخانمنمونه کار در جمع  عنوانبهاوراق که رسید 
م ه هاآن داوطلب شدند که یکییکی هاخانم جاهمان. گفتم ما رفتیم این کار را شروع کردیم

در مجموع  هاخانمکار به جایی رسید که همان روز در همان جلسه . دست به چنین کاری بزنند
ک و گفتم مدار نژادیصوفای مجدد تماس گرفتم با آق. بچه داوطلب شدند 910برای سرپرستی 

هر کسی با . آمدند هاخانمرا گذاشتیم روی میز و  هاعکس، مدارک آمد. بچه را بفرستند 910
 یاچهبمشخص کردیم هر . انتخاب کرد ،سرپرستی کند توانستیم مالکی هر تعداد بچه را که

  .لغی برای سرپرستی باید پرداخت شودخانواده است و چه مب کدامسرپرستش ، از کدام روستا
درست است که بیست سال . میدهیم تومان 5100به ما گفت ما برای هر نفر در ماه  بهزیستی

ولی به نظرمان آمد برای گذران زندگی کم است و مبلغی  ،تومان مبلغ معتنابهی بود 5100پیش 
. ول کردبهزیستی هم قب. بپردازند بیش از این بود هخانواد یهاسرپرستکه ما تعیین کردیم که 

 چون مبلغی که ما! میاشده سازمشکلمدتی به این روال عمل کردیم ولی بعد متوجه شدیم 
بیشتر بود و همین موجب شد افرادی  دادیم امداد یتهیکماز مبلغی که بهزیستی و  میدادیم

 یهافترچهدبا بردن  ،را قبول کرده بودند هابچهامداد سرپرستی  یهتیکمکه از طرف بهزیستی و 
خصوصی از شما که  یمؤسسهسند به آن دو مرکز اعتراض کنند که فالن  عنوانبهمرکز ما 
 به منطقه هم داشت طبیعتاً  زابیآساین اختالف ! دهدیم دولتی هستید بیشتر یهامؤسسه
 ه از ما بهک ییهابچه  ستا به دو دسته تقسیم شده بودندیک رو یهابچهچرا که   شدیم کشیده

که خب  دیرسیم کمک هاآن که از بهزیستی و کمیته به ییهابچهو  دیرسیم کمک هاآن
صمیم بر این ت. گرفتندیم تحت سرپرستی ما اوضاع بهتری داشتند و مبلغ بیشتری یهابچه

 به این ترتیب اگر کسی. الیی کنیمشد که مبلغ پرداختی را کم کنیم و در عوض کمک کا
 میدهیم تومان2100ما  دیدیم کردیم بهزیستی یا کمیته را مقایسه یدفترچهما با  یدفترچه

 . دیدینم تومان و اختالف چندانی 5100و آن دو 
زلزله بودجه تعریف  یهادهیدبیآسدولت به ما پیغام داد که در سال جدید برای . شد 90سال 

ولی  ،میگفت هاخانمبه . ددست بکشی هابچهاز سرپرستی  دیتوانیم داگر بخواهی، شده است
 یتهیکما ی چون ما بهزیستی. کردیم اما روند باید تغییر. نبود هابچهکسی موافق کنار گذاشتن 

به  را هابچهمه دهیم و باید کار را ادا میتوانستینم به این شکل سرپرستی، نبودیم امداد
بلکه  ،مداشته باشی هاآن به این معنی که نه فقط ماهانه پرداختی به میگرفتیم فرزندخواندگی

 ،خراب است اشخانهاگر ، برایش بسازیم، اگر حمام ندارد  برسیم هاآن مانند یک فرزند به
دند قبول کر هاخانم یهمه. خودمان در روستا داریم یبچهگویی که یک بچه عین ، تعمیر کنیم
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حت ت یهابچهبه حدی که تعداد ، بیشتری هم شدند یهابچهو آن روز داوطلب فرزندخواندگی 
 . نفر افزایش پیدا کرد 110نفر به  910پوشش ما از 

. انجام شده است هابچهتوسط  هم مرتب هاپرداخت. بچه شدیم 110سرپرست  90ما از سال 
نداریم  یاخانوادهما  تردورافتادهرستم آباد یا روستاهای ، م که در رودباربگوی توانمیم تقریباً 

 اولین کار ما راه انداختن چیزی در روستاهای آن منطقه بود که اصالً . که حمام نداشته باشد
ابتدا فردی از خارج از کشور . آن هم ساخت حمام جداگانه برای هر خانه بود، سابقه نداشت
. که برای این روستاها حمام عمومی بسازیم دهدیم تومان به ما پول میلیون2آمد و گفت 

خصی حمام ش اندموافقمشکالت حمام عمومی را برایشان گفتم و از ایشان اجازه گرفتم که اگر 
د یک آبگرمکن خریده ش یاخانهاو برای هر  یایشان موافقت کردند و بنا شد با هزینه. بسازیم

با ساخت یک چاردیواری ساده حمام هر خانه ساخته  هارپرستسو بعد هم با هزینه خود 
االن تمام . دارای یک حمام شد یاخانهبه این ترتیب شکل روستا عوض شد و هر . شود
 . بدون منزل و بدون سرپرست نیستند هاآن یهابچه

 نه) منازل روستایی. برایشان خانه ساخته شود هاآن پدری یهانیزمگرفته شد در  تصمیم
داده  هاآن لوازم اولیه هم به. شد برایشان ساخته در بازسازی بم( شدهساختهمنازلی مانند منازل 

، لهخا، عمه) شاناقوامیکی از  ،پدر و مادرهایشان را از دست داده بودند از آنجایی که اکثراً . شد
 هابچهن شکل که ولی نه به ای  ساکن کردیم هاخانهدر آن  هابچهرا با خود ...( خانم برادر و

شدند آن هم به این علت که  هابچه خواررهیجبودند که  هاآن بلکه این ،شوند هاآن خواررهیج
 ه از میان این بچهالحمدلل  . شد تأمین هانیا مخارج. داشته باشند خودمختاریبتوانند  هابچه

اکثر ، ب داریمکاس، پسر مهندس داریم دو ـ سه، دخترخانم پزشک داریم چهار ـ پنجاالن 
و بقیه همه  اندماندهبچه باقی  520بچه فقط  110و االن از آن  اندکردهدخترهایمان هم ازدواج 

 . بود آباداین قصه رستم. اندرفتهسر خانه و زندگی خودشان 
 یرسانکمکاولی که رفتیم برای . به ماجرای چگونگی جاگیر شدن ما در آنجا میپردازیم اکنون

برای  نه فقط برای ما که، جایی برای ماندن نبود ار به قدری ویرانه شده بود که اصالً که خود رودب
در آن  هاشببتوانند روزها و  هابچهحتی کانکس هم نبود که . هم جایی نبود هابچهخود 

هتلی در  .برویم رودباربه در رشت باشیم و روزها  هاشبتصمیم گرفتیم . سر کنند هاکانکس
 دیاوانهید! ؟دیاآمدهچرا » گفتندیم مرتب به ما. برخورد خوبی با ما نشد لی اصالً رشت گرفتیم و

به شما ! زلزله شده است که شده است! کندیم دولت خودش هر کاری بخواهد؟! ایدآمده
 . اول کار!«به شما چه! به من چه» گفتندیم!« اندگرسنه هابچه! سرماست» میگفتیم .!«چه

ردار که پیش شه بعد از کلی اصرار. دیدیم شرایط خیلی بد است. به ما داشتندمردم این نظر را 
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خانم داخل  59-52که  وآمدرفت یلهیوسهم ، هم این برخوردها، آمدورفتهم مسافت این 
ی و پاسخ اولیه که منف. برایمان دشوار است و جایی به ما بدهید ،مینشستیم بوسینیمیک 

و  نقلوحملما منجر شد به اینکه شهرداری وسط گاراژ  اصرارهای. فقط مقاومت بود
کانکس که غیر از . است دو کانکس به ما داد هارانندهصنف  وآمدرفتکه محل  هینقللیوسا

کف کانکس به قدری پوسیده و شکاف ! خودشان هم خراب بودند، نامناسب بودن محلشان
 یهمه ،این اوضاع و احوال یمههبا ! رفتیم موش روی سر ما راه هاشبکه  خورده بود

روستاها  به بودیم و روزها هاکانکسدر این  هاشب. خوشی کنار هم بودندخوبی و با  هاخانم
ک ی، شد که پنج روز طورنیاما  یبرنامهباالخره . میرفتیم هابچهو  برای مرتب کردن کارها

 هر بار هم یک سری از روستاها را .میگشتیبرمو  میکردیم کارها را ،میماندیم ده روز، هفته
 . چون خیلی بد به ما خانوداده داده بودند  میرفتیم

که در خالل این تجربه گرفتیم این بود که برای این کارها نباید اختیارمان را  ییهادرسیکی از 
ا ی امور ربلکه گاهی بعض، کنندینم نه از آن جهت که کار! بدهیم دست دولت و بهزیستی

دادند که انصاف به خرج ن ،بچه به ما بدهید پانصدوقتی به بهزیستی گفتیم . کنندینم لحاظ
به ما بچه  ،میسر باشد وآمدشرفتکه  یامنطقهآن هم ، از روستاهای یک منطقه کمدست
آن  ،و دورترین روستاها هاراهبدترین ، که به ما داده بودند از بدترین روستاها ییهابچه. بدهد

 میرفتیم دارهدندکمکبرای مثال برای رفتن به یکی از روستاها با ماشین . هم بسیار پراکنده بود
ستای به رو میدیرسیم تا میشدیم آب ردپر یارودخانهاز سنگرود با قاطر باید از ، تا سنگرود

تنها  تمصیبروستایی که سهم ما از آن بعد از رسیدن به آنجا با این همه ، میدیرسیم زردکش
روستاها و فقیرترین روستاها را به ما داده  نیترامکاناتیب، بدترین روستاها! دو خانواده بود

از ده روستای کنار هم بود  که به ما داده بودند مثالً  ییهاخانوادهاگر ! بودند که خودشان نروند
بعد  راکنده بود و ما همولی چون پ. بکنیم میتوانستیم کارهای زیادی و رودبار آبادرستم برای

 هم برای حل این مشکل دیگر ،را گرفتیم متوجه این پراکندگی شدیم هابچهاز اینکه 
  .بسته بود و محدود بودیم ماندست یرسانکمککاری بکنیم هم برای  میتوانستینم

اول  بعد از این سفر. روز رشت باشیم 50تا  1که گفتم برنامه ما این بود که در ماه  طورهمان
هرچه ! ی کنیدرا خال هاکانکستهران از شهرداری با ما تماس گرفتند که بیایید و  ،وقتی برگشتیم

 دیدیم، هاانکسکرفتیم سراغ ، برگشتیم رشت! وضعیت را برایشان توضیح دادیم کوتاه نیامدند
 و میخواهیم ما اینجا را ندیگویم و اندختهیرلوازم ما را وسط گاراژ ! اندشکستهرا  هاآندرب 

 . انددادهاینجا را به شما  جهتیب
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 .آبی و زمینی داشتند نقلوحملخرمشهر بودند و بزرگ از تاجرهای ، آقای احمدزاده، شوهر من
 یاذرهولی از این بابت  ،را از دست داده بودند شانچشم آقای احمدزاده در همان سال دید

 .بچه به من داده است پانصددر عوض ، خدا چشم مرا از من گرفته گفتندیم ناراحت نبودند و
میدند وقتی فه. آمدندیم با ما هاتیوضعبدترین جاها و در بدترین  یاگلههیچ شکایت و  بدون

تشکرآمیزی برای شهرداری فرستادند و از شهرداری  ینامه ،شهرداری چنین کاری کرده است
یشه به من هم دیکردینم اگر این کار را» ت و گفته بودندتشکر کردند که چنین کاری کرده اس

ا خد، رومیم خدا یخانهدم در   حاال توکلم را از تو برداشتم. امید دو کانکس شما مانده بودم
بعد برای شهردار نوشته  .«خودش بلد است چطور درست کند. کندیم خودش برای من درست

برای ، وزی که دو کانکس را از شهرداری گرفتمر؟ من این را چطور آموختم یدانیم بودند
زیر  سه فرزندشـ تعریف کرد که دو  سازقفل. آوردم سازقفلیک  هاکانکستعمیر قفل خراب 

همان یک فرزندش هم زیر آوار بود و نه . آوار مرده بودند و تنها یکی از فرزندانش زنده بود
ی که نه بیل و کلنگ داشتم و نه چراغ بیرون بیاید و نه من در آن نصف شب توانستیم خودش

 پدر کمک» زدیم تمام مدت هم فرزندم داد. و نه هیچ چیز دیگر نتوانستم او را بیرون بیاورم
آقای احمدزاده همان وقت برگشته بودند به آن قفلساز گفته . آن قدر این را گفت تا مرد!« کن

 خدا کمک»اگر یک بار گفته بود . چون امیدش به تو بود؟ چرا فرزندت مرد یدانیم بودند
آقای احمدزاده این درس . نجات پیدا کند توانستیم و او گشودیم خدا دری را برایش، «کن

در ادامه نامه نوشته ، آقای احمدزاده با نقل این ماجرا برای شهردار. را از این واقعه گرفته بودند
 دنبال زمین و بندمیم به خدا امید، تمهم امیدم را از تو برداشمن ، حال با این کار تو» بودند

، دانشگاه ساخته شده است ،ه االن با کارهایی که در آنجا شده استالحمدلل   .«رومیم
خوابگاه دانشجویی داریم که بهترین خوابگاه خاورمیانه هم به پای ، دانشجو داریم چهارصد

 را آنجا بگذارند با این تصور شانیهابچه آمدندیم پدران دانشجوها وقتی. رسدینم آن خوابگاه
قرار است در چه جای نامناسبی باشند ولی وقتی خوابگاه ما را دیدند  شانیهابچهکه  آمدندیم

در این منطقه چنین  میکردینم فکر خم شدند و دست مهندس ما را بوسیدند و گفتند اصالً 
محل  .ساخته شده است یاحرفهه هنرستان فنی و الحمدللً . داشته باشیمبا این امکانات جایی 

 هابچه یهامجتمع. ساخته شده است شانیهاخانه. ساخته شده است هابچهبرای  سکونت
 . ساخته شده است

اعضای انجمن ما . همه کار خود خداست. این کارها با امید به خدا انجام شده است یهمه
 مییگوینم ما مییگویم هم نبه بچه هایما. چشمشان غیر از خدا به چیز دیگری نبوده است

اما آدم شدن از درس خواندن  ،درس خواندن خیلی خوب است، درس بخوانید یا نخوانید



 2باب بگشا؛ دفتر سوم: تبیین ما ـ       114
  

 

پشت  دیآیم مریض. فرض کنید پزشک یا جراح شده اید میگویم هابچهبه . خیلی بهتر است
 ندتواینم دیگویم مریض. میلیون بپرداز تا عملت کنم چهار ـ پنج دییگویم مطبتان و بدر

ما یک ا. این یک درس خواندن است! برو و بمیر دییگویم این مبلغ را پرداخت کند و شما به او
 دیآیم یابچه. دیاشدهو قصاب  دیانخواندهفرض کنید درس . حالت دیگر را هم در نظر بگیرید

ه ب، ستا سرپرستیب دیفهمیم و دیآیم یتیم است یا زنی دیفهمیم و ردیگیم از شما گوشت
بی هم یک تکه چر، گذارمیم یک مثقال گوشت بیشتر برایش، اشکال ندارد ییگویم خودتان

 قصابی شوید برای من خوشایندتر نیچننیااگر . تا شب شام بهتری بخورد گذارمیم برایش
ه چه بهتر ک! بشوید قبلش آدم بشوید دیخواهیم یاکارههر . پزشکی شود چنانآناست تا 

باشید و آدم نباشید  خواندهدرساما بین این دو حالت که . د و آدم هم باشیدباشی خواندهدرس
 ،نیدکار معمولی ک. چه بهتر که حالت دوم باشید ،باشید ولی آدم باشید نخواندهدرسیا اینکه 

 . ولی آدم باشید
 اصالً  شکر را خدا. بچه هم از بم تحت پوشش گرفتیم چهارصدرفتیم آنجا . بم رخ داد یزلزله

. تمتفاوت اس هاخانوادهچون وضعیت ، با وضعیت رودبار مقایسه کردرا وضعیت بم  شودینم
البته مشکل بزرگ ما در اینجا . و دارای امکانات حداقلی هستند دارخانوادهبم همه  یهابچه

االن در بم . هم پدرها و هم مادرها، دچار اعتیاد هستند هاخانواده بخش زیادی ازاین بود که 
 تحویل هابچهبه ، تجهیزات رفاهی ساخته شده است نیترمدرنمتری با 81واحدی  28 یک

 و در واحدهایشان زندگی اندآمدهبیرون  هاکانکسو  هااردوگاهاز  هابچهداده شده است و 
 . کنندیم

 در بم. کردندیم از رودبار با ما همکاری ،نازنین دانشجو که امروز با من هستند یهابچهاین 
ن خودشا! به ما هم کاری ندارند. کنندیم مرتب به وضعیت رسیدگی. کنندیم هم با همکاری
 . فعالیت فرهنگی دارند هابچهبا  روندیم تعطیالتشان را

ما االن مشغول درس کامپیوتر هستند و مادرهای بیسوادمان  ]تحت سرپرست[ یهابچهاکثر 
شان بیایند و بگویند چطور با خود اهمخویم هاآن از. هستند هم در حال درس خواندن

ولی همین  ،ندارند که از خودشان خرج کنند یانهیهز. کنندیم با ما همکاری یخالدست
 یهیروحچنان در  ،در بم دارند مانمجتمعدر  ما مثالً  یهابچهکه برای  یایفرهنگ یهابرنامه

 تی ماکه وق کنندیم و برایشان گریه اندمشتاق هانیا گذار است و برای دیدنتأثیر ما یهابچه
این  یهاسن !رندیگیمو سراغ این جوانانمان را از ما  میخواهینم شماها را ندیگویم میرویم

دارید ی نسؤالاگر از من . فهندیم ما در بم نزدیکتر است و دردشان را بهتر یهابچهجوانان ما به 
 . ما بیایند یهابچهبروم و 
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 بیایند و سیر را توضیح دهند، ممکن  هابچهممنون. قبل از اینکه خیلی  :هدی صابر
یج  به چه  تانامکاناتاست بفرمایید با چه امکاناتی کار را شروع کردید و به تدر

 سطحی رسید؟ بناهایی تبدیل شد و به چه 
را تحت پوشش  هاهبچابتدا ما فقط  عرض کردم تانخدمترودبار  یدرباره: خانم قندهاری

 را از وقتی علت. دهندینم بعد از سوم راهنمایی ادامه تحصیل هابچهبعد دیدیم اکثر . گرفتیم
یکی از  مثالً . اندخوردهاشاره داشت به اینکه صدمه روحی  هاآن پاسخ اکثر ،جویا شدم هاآن

ادرت زیر آوار مرده اگر پدر و م» گفت. گفتم بله« ؟ تو پدر و مادر داری» به من گفت هابچه
 هاآن یهاجنازهسه روز ، را از زیر آوار بیرون کشیده باشی هاآن بعد با دست خودت، باشند

 اصالً  بو گرفته باشد شانیهاجنازه، را دفن کنی هاآن نتوانسته باشی، روی دستت مانده باشد
  .«؟!یخوانیم درس

بعد از سوم  هانیا هنرستانی ساخته شود که هانیا ایگفتند الزم است بر آقای احمدزاده
 این شد که آنجا هنرستان تاسیس. کاری بیاموزند کمدستشوند و  یاحرفهراهنمایی وارد فنی و 

هیچ . اندخوبخیلی ، اندخوبولی مردم ما خیلی  ،ما خیلی کم بود یبودجهابتدا . کردیم
 کارش، کاری کند خواهدیم کسی اگر گفتندیم هآقای احمدزاد. جای دنیا چنین مردمی ندارد

 خرج خواهندیم در راهی که دهندیم اگر پولی، مردم بدانند جیبش سوراخ ندارد، را شروع کند
مدرک داشته باشد و به همه سند داده شود تا بدانند پول در جای  هاخرجو تمام دخل و  شودیم

مهمتر از جمع کردن . کنندیم شما اطمینان مردم به، و نتیجه را ببینند شودیم درست خرج
 . شودیم سرمایه هم جمع، اطمینان که جلب شود. جلب اطمینان است، پول

برای  میخواهیم میگفتیم همین که، افرادی که در خیریه ما بودند دیگر به ما اطمینان داشتند
ولی ما امکان  ،ادنددیم ی از ما بپرسند مبلغ راسؤالفالن بچه دوچرخه بخریم بدون اینکه 

را که صاحب دوچرخه  یابچهتشکر  ینامهامکان نداشت ، رسید و سند ندهیم هاآن نداشت به
 ،برای خرید یک دوچرخه دهندیم تومان چهل ]هزار[اگر  دانستندیم. نرسانیم هاآن شده بود به

 . شودیم خریده اندهدادو کاالیی باالتر از پولی که  شودیم ن دیگر رویش گذاشتهاتوم دو هزار
از کفش کهنه گرفته تا چارچوب آهنی   میگرفتیم هاخانوادهما همه جور کاالی دست دوم از 

آهن ، اگر جایی آهن زیاد الزم است دادندینم اجازه برای مثال آقای احمدزاده. در و پنجره
ود و افه شود و آهن بیشتری خریده شبه پولش مبلغ دیگری اض، از مردم فروخته شود شدهگرفته

زیاد  اگر، اضافه کنید، به خود همان آهن، بلکه اصرار داشتند اگر آهنی کم است. به کار برود
در ساختمان به کار ببرید و  را عیناً  شدهیآورجمع  یهاآهناز همان ببرید و خود همان ، است

ارچوب آهنی پنجره را داده است چ از آن عکس بگیرید و عکس آن را برای کسی که آن مثالً 
 . بفرستید
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فید شاید برایتان م ،کنمیم ولی چند ماجرای کوچک را تعریف شودیم می دانم وقت تان گرفته
ن روغ. در آن شرایط به ما بن روغن اصیل رسید. خیلی کم بود «روغن اصیل»آن زمان . باشد

گفتند  کردندیم ه با ما همراهیک ییهاخانم. بردیمدرب منازل در رودبار اصیل خریدیم و 
اصیل را ببریم تهران  یهاروغناجازه بدهید . شودینم روغن اصیل در بازار تهران پیدا

به نظرم آمد فکر خوبی . بگیریم «روغن الدن»دو  «روغن اصیل»به ازای هر یک ، بفروشیم
ن چنی دیخواهیم چرا! دیکنیم لطغ» گفتند. گفتم به آقای احمدزاده. است و موافقت کردم

ولی وقتی در ازایش روغن  نندیبیم وقتی روغن اصیل از این در خارج شود همه؟! کاری کنید
 .!«ندیبینم الدن وارد اینجا شود هیچ کس

پتوهای خارجی را که برای کمک به رودبار فرستاده شده  احمرهاللآن زمان شایع شده بود که  
 احمرهالل» گفتند این جریان را تعریف کردند آقای احمدزاده. در بازار فروخته است ،ودب

، دزدی کرده است احمرهالل میگوینم من! بکنی یخواهیم همین کاری را کرده است که تو
 ینیبیم لیو. بلکه پتوهای خارجی را فروخته است که در ازایش سه پتوی ایرانی از بازار بگیرد

 هر جنسی برای اینجا. نکنید وقتچیهاین کار را ! انددهیدرا  هاآن که مردم فقط قسمت اول کار
چیزی که وارد . هاستبچهکم است برای خود ، هاستبچهخوب است برای خود  ،دیآیم

ولی  .برسد هابچهمگر به دست خود  ،به هیچ قیمتی نباید از اینجا خارج شود، شودیم اینجا
 آن برنج را خود خدا. هیچ وقت چنین کاری نکن. پنج برنج بگیر، بگویند یک روغن بده

ه نفع باید ببینیم چه کاری ب میشویم وقتی وارد کار. ما که هیچ کدام عاقل نیستیم .«رساندیم
در  مانهبچ پانصده الحمدلل  . به نفع اسم و آبروی خیریه است، به نفع بچه است، خیریه است

دید ج یبچهبرای گرفتن هر روز . بچه در بم داریم چهارصدو االن  میارساندهرا به ثمر رودبار 
هر مقداری هم که الزم باشند حاضر ؟ چیست هامراجعهعلت این . کنندیم به دفتر ما مراجعه

 مینکینم ولی ما قبول. هاآن تا ساخت مسکن برای هابچهاز هزینه گذران زندگی ، است بدهند
تعداد  میخواهینم چون ما. واگذار شود یاخانوادهما به  یهیریختحت پوشش  یاهبچدیگر 

ا با م. امداد شویم یتهیکم میخواهینم نیستیم و امداد یتهیکمچون ما . زیاد شود مانیهابچه
. میکنیم یدتحت نظارتمان را بازد یهاخانهو  میرویم مرتب ماهی چند روز ،این سن و سال

ات از ریز جزئی. خانه را بازدید کردیم سی ،روز دواین بار که ما رفتیم در گرمایی که بود طی 
، چه چیز کمبود دارند، از اینکه چه چیزی دارند و چه چیزی ندارند. میپرسیم شانیزندگ
 . باشد وردهنیا یرومخدر خدایی ناکرده به قلیان و مواد ، خواندینم یا خواندیم درس شانبچه

ا به عهده ر شانیسرپرستچرا ما  اگر نخواهیم سرکشی نکنیم اصالً . میکنیم ما مرتب سرکشی
 . دهدیم هم پول امداد و بهزیستی یتهیکم ،اگر غرض فقط رساندن پول باشد! ؟بگیریم
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قط سرپرستی از این پنج هزار بچه ما ف، شدند سرپرستیب بم یزلزلهپنج هزار بچه در 
ره ولی ثم. میکنیمو کمک مالی برای همان چهارصد بچه قبول  بچه را تقبل کردیم چهارصد
 . دیگری اگر هست در خدمتم سؤال. آدم است شاءاَّللانکه ما داریم  یابچه چهارصد

 

  :یارها هدی صابر یار و مادر  دیاگرفته هابچهکه برای را یی ممکن است وظایف پدر
 ؟ توضیح دهید

که بیشتر هم شامل ) یک سری. پدریار و مادریارها دو دسته بودند: خانم قندهاری
تمام خرج و ، میریگیم ما فقط سرپرستی مالی بچه را به عهده گفتندیم( پدریارهاست
را  اشنامهنه ، مینیبیم نه بچه را، مییآیم ولی نه خودمان برای کمک ،میدهیم مخارجش را

که پدریار یا  ییهابچهما به . دهیم را جواب اشنامهحوصله داریم برای ما بفرستید و نه 
 تواندینم، پدریار یا مادریار شما خارج از کشور است میگفتیم ،مادریاری از این دست داشتند

 طشما فق، ما ندارد یبرا یادهیفاچون  مییگوینم اسمش را هم به شما، بیاید شما را ببیند
 ،نوشتندیم نامه هابچهاین . دهدیم را جواب اتنامهبرای او نامه بنویسید و او هم  دیتوانیم

بچه و  ینامهنوشتی از رو، میدادیم را از زبان پدریار یا مادریارش جواب شاننامه نما خودما
 . کردمیم جواب خودمان را هم برای پدریار یا مادریارش ارسال

ده به سرانجام رسی شانبچهمادریارهایی بودند که تا همین االن هم که دیگر پدریار یا  یدسته
 مادریاری مثالً . با او ارتباط دارند ،است و ازدواج کرده است و حتی صاحب فرزند شده است

همین  ،پولی در دستش نیست، تماس تلفنی گرفته اشبچه دیگویم و ردیگیم با من تماس
ار را ما هم این ک. هزارتومان به دستش برسانم پنجاه و مثالً امروز کسی را به رودبار بفرستم 

 . کردندیم این طور نزدیکی پیدا هایبعض. میکنیم برایشان
حتی . میشناسینم خدا را اصالً  متأسفانهما . برای اینکه خدا را بهتر بشناسیم میگویم اینها را

با . مادر نداشتپدر و که  داشتیم یابچه. شناسمینم خود من در این سن باال خدا را
. زدمیم مرتب به او سر. وقتی زلزله اتفاق افتاد خیلی کوچک بود. کردیم مادربزرگش زندگی

ار یک ب. کردمیم و خیلی او را ناز و نوازش بردمیم عروسکی چیزی برایش رفتمیم هر بار هم
ان موقع سنش از من ماردیارش هم. گفتیم بله؟ من هم با شما بیایم شودیم مادریارش گفت

ورم این تص. با هم راهی خانه این دختر بچه شدیم. باالتر بود و ظاهر خیلی زیبایی هم نداشتند
چون مرا همیشه دیده بود و ، اندازدیم و خودش را در بغل من دیآیم بود که وقتی برسیم بچه

ست به محض ولی وقتی رسیدیم خدا شاهد ا. همیشه از دست من عروسک و هدیه گرفته بود
خانمی که با من است  دانستینم که اصالً  یابچه، این که این مادریار وارد خانه شد

 .در بغلش نشست و از بغلش بلند نشد، مرا زد کنار و رفت سمت مادریارش ،مادریارش است
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 گفتیم از خانه خارج شویم دختر بچه میخواستیم وقتی هم کهاین راهنمایی خدا است. 
ن این بچه با ای .«اینجا بماند( مادریارش) خانم ولی این، ما با شماها کاری ندارم، بقیه بروند»

با شوهرش تماس گرفت و گفت  جاهمانقرار داد که  ریتاثتحتواکنشش چنان مادریارش را 
هر کاری از  بمان و جاهمانشوهرش هم گفت . امشب بیایم و ماجرا این است توانمینم من

ای بچه را سروسامان داد این خانم آنجا ماند و کاره. ی این بچه انجام بدهبرا دیآیم دستت بر
بچه منتقل کرد و االن هم که آن دختر بچه  یخانهرا ساخت و مادربزرگ بچه را به  اشخانهو 

را این طور  هادلاین خداست که . اندارتباطهنوز با هم در ، بزرگ شده است و دو فرزند دارد
. دادیم نباید واکنشی نسبت به آن خانم نشان آن بچه آن روز اصالً  رنه قاعدتاً وگ  کندیم هدایت

د برود در بغل چه کسی بنشین دیگویم کسی که بچه. راهنما کس دیگری است میفهمیم پس
ار خدا برای راه انداختن ک یلهیوسچه کسی  فهماندیم کسی که به بچه  و از بغلش بلند نشود

 . است آن بچه
چیزی که من در این . بسیار اندکی شروع کردیم یبودجهکارهایی بود که ما با  هانیا یهمه

مردم هم خیلی خوب ، کندیم خدا کمک، درستی باشید یهاانسانمیان فهمیدم این است که 
 . کنندینم از هیچ چیز کوتاهی، ندهستمردم ما خوب مردمی ، هستند

 

  :؟ ه شدساخت یابودجههنرستان با چه هدی صابر 
 و دهندیم ما را که یانهیسال اگر به شما بگویم بیالن. ذره ذره جمع شد :خانم قندهاری

این پول از کجا آمده  !که خدایا میمانیم خودمان ،چند میلیارد شده است مانخرجکه  مینیبیم
 ؟! جمع شد و این کارها انجام شد هاپولاین  گونهچ؟! است
هر واحد . ساخته شده است واحدی 52واحدی و یک  28یک   در بم دو ساختمان داریماالن 

 ؟از کجا جور شده است اشهیسرما میفهمینم خودمان. میلیون تومان هزینه برداشته است 21
 ،این را باور کنید. شودیم فردا صبح بودجه فراهم، بودجه کم است ندیگویم ما شب همراهان

هر جا من خوف کردم و از ترس ماندن در خرج و مخارج ، میگویم یقتکه حق داندیم خدا
ردا ف گفتمیم. کار را انجام دادند  «ه موجوداللً » گفتند آقای احمدزاده، گفتم کاری را نکنیم

 من. ... در حساب آمدیم و فردا صبح« ه موجودالل  » گفتندیم! چک داریم دست مردم
 ،پدرم فوت کرده است دیگویم دیآیم یک دفعه یکی. اب و کتابی استچه حس فهممینم
نذر کرده است و به این ترتیب فردا  دیگویم دیآیم دیگری، ثلثش را به شما بدهم خواهمیم

ی بخش دیآیم کسی، شودیم جای همه چیز پر، صبح روزی که ما نگران بودجه و چک هستیم
 . رسدیم، طوری هست و خالصه هر کندیم از کار را تقبل

. دنمازتان را بخوانی، عزیزانم، هاجوان. کارتان را شروع کنید و نترسید، بگویید «الًلهبسم»
 تانا نشانخدا راه ر ،بکنید یا نکنید ولی نمازتان را اگر ترک نکردید میگوینم دیگری را کارچیه
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برای خدا هم کار ، ع نکنیدرا با خدا قط تانرابطه. شودیم و آخرش همه چیز درست دهدیم
یید خدایا برای تو، کنید  . کندیم خودش همه چیز را درست  به اسم تو، بگو

 

  :؟ و با چه سیری به سرانجام رسانید چه زمانیرا  مادر و کودک یخانههدی صابر 
 گروه بانوان نیکوکار که با ما همکاریساده بود. سیر آن خیلی . 95حدود سال : خانم قندهاری

از جایی شروع شد که  آسایشگاه کهریزک. کنندیم هم کار در آسایشگاه کهریزک ،کردندیم
 یریضی را پشت در جاییکی دو بار دیده بودند م ـ خدا رحمتشان کند ـ زادهمیحکمرحوم دکتر 

گر ولی دی ،دیگر مریض نیستند هانیا علت را که جویا شده بودند گفته بودند. گذارندیم
دکتر  .تختی در بیمارستان اشغال کنند توانندینم بنابراین  مانندینم و زنده اندکردهعمرشان را 

مریض  51-50دند و را گرفته بو یامخروبههم طی ماجراهای بسیار مفصلی اتاق  زادهمیحک
 . در اتاقی که هیچ گونه امکاناتی نداشتند، را آنجا جا داده بودند

رفته بودند آنجا را دیده بودند  هاخانماز آنجایی که با گروه بانوان آشنایی پیدا کرده بودند و 
یض با دو هزار مر آهسته آن اتاق مخروبه تبدیل شده است به آسایشگاه کهریزک آهستهآهسته

فراهم شده است و به همین  هاآن هم برای ،که بهترین امکاناتی را که در خاورمیانه نظیر ندارد
ه نوع در آنجا هم هامعلولاالن . شودیم و از آنجا فیلمبرداری شودیم علت مرتب از آن بازدید

 . دهندیم هادامرا  شانیزندگو  کنندیم زندگی و کارآموزی، امکانات، کالس
قع در وا. کردندیم با ما هم همکاری[ مادر و کودک یخانه]در تاسیس  این گروه بانوان نیکوکار

 هانآ برویم تحت پوشش فعالیت ،دیادهینرسبه ثبت آمدند به ما پیشنهاد دادند حاال که هنوز 
ون چ ،ته دلمان دوست نداشتیم این چنین شود. یکی شویم هاآن و با در آسایشگاه کهریزک

 هانیا برای معلولین بود و تداخل پول هاآن یتیم و فعالیت یهابچهباالخره فعالیت ما برای 
 . با این حال قبول کردیم. پیدا کندل شرعی اشکاممکن بود 

در  دولت نپذیرفت و گفت، دادندرا به دولت ارائه  مانیهاتیفعالولی وقتی پیشنهاد تلفیق 
نگهداری افراد معلول است  شانبرنامهقید شده است که  کهریزک معلوالن یخانه یاساسنامه

 را مادر و کودک یخانهدرخواست ثبت در اینجا ما . را هم در بر بگیردند هامیتی شودینم و
 نفرهپنج یرهیمدهیئت ، رسیدیم ثبت در رودبار ما به خیلی هم فوری به ثبت رساندند.دادیم و 

ولی  ،ددهنیمانجام  و اگر کار واجبی داشته باشیم زنندیم داریم که البته اکثرشان فقط سر
 . شودیم انجام پنج تا ده نفری ه با همین گروهکارهای دیگر الحمدللً 

 

   :؟کنندیم به شما ییهاکمکو چه  دارند ییهاآورده چه تانرهیمدهیئت هدی صابر  
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اگر کار اداری هم داشته باشیم  احیاناً  ،کنندیم که یایفکرغیر از کمک : خانم قندهاری
 را هم که از شانیینایبسنشان خیلی باالست و  هدچون االن دیگر آقای احمدزا .دهندیم انجام

ا چون از نزدیک ب، کمک کنند توانندینم هایریگمیتصمدر ]هیئت مدیره[ ولی . انددادهدست 
ر د توانندیم ما بیشتر یهابچه. ندارند هابچهدرکی از وضعیت ، نیستند هاتیفعالما در 

د در همین ح مانرهیمدچون حضور هیئت . مانرهیمدبه ما کمک کنند تا هیئت  هایریگمیتصم
و نقشی در  کنندیم و اوراق را امضا روندیم و دهندیم کار را انجام ندیآیم کهاست 

 . ندارند هابچهبرای  هایریگمیتصم
، دانیسراسراز این چهل نفر فقط ده نفر دانشگاه ! خیلی است. ما امسال چهل دانشجو داریم

 دانشگاه آزاد ینهیهزمیلیون تومان  چهلحساب کنید ما سالی . بقیه همه دانشگاه آزادند
را  اشیمالدانشجویی اوراق  شودینم شکرا ر و خدا رسدیم هانهیهزو منبع این  میدهیم

 هابچهه پیش از اینک! حواله کند و من به او بگویم سه روز صبر کن تا مبلغ را برایت بفرستم
 .آماده است اهبچهپول رسیده است و برای دادن به  نمیبیم، را بفرستند شانیمالاوراق 

 . خوانندیم را شاندرسهم دارند  هابچهه الحمدللً 
 

  :خودتان چه  یخانوادهاز اعضای  «مادر و کودک یخانه»در دفتر هدی صابر
 ؟ کنندیم کسانی به شما کمک

برخی کارهای   دهندیمانجام  میهانوهرا  مانیوتریکامپکارهای . هایلیخ: خانم قندهاری
م البته نتوانست. کنندیم ن کمکااکثرش. هست میهاعروسفرزندانم و  یعهدهبر  مانمتفرقه

سته اینجا ب بدر شاءاَّللانانم که رم جای خودم بنشوزنجیری گردن یک کدامشان بیندازم و بیا
 افراد. فرستدیم به وقتش دارد و یارهیذخ ولی برای چنین چیزی خدا خودش حتماً  ،نشود

ر و کار را زی ولی این طور نیست که دائم آنجا باشند ،کنندیم متفرقه یهاکمکمن  یخانواده
 . نظر بگیرند

 

   :در بیست سال گذشته به طور متوسط روزی چند ساعت وقت صرف هدی صابر
 ؟ دیکردیم این کار

ن چو. جمعه و شنبه و شب هم نداشتم اوقات،بعضی  تقریباً  .را وقتمتمام : خانم قندهاری
 خر یازلزلهوقتی . افتادیم عقب زیچهمه ،ماندیمروی زمین  بعضی کارها طوری بود که اگر

 .آن روزها و ساعات اولیه کارهای خیلی خیلی زیادی هست که نیاز به رسیدگی دارد ،دهدیم
و در خانه  دادمیمانجام  را که ی آقای احمدزادهکارها هاشبدر تراکم کاری  هاوقتخیلی 

 . گشتمیبرمدفتر به دیگر کاری نداشتم 
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و یکی از اوقاتی است که کارهای زیادی باید  هاستبچه یهاکارنامهاالن زمان آمدن  مثالً 
ه چه یم کمشغول صحبت بر سر این بود مؤسسه یهابچهپیش از آمدن به اینجا با . انجام شود

از کالس اول تا کالس پنجم چه . نخبه بدهیم یهابچهکارنامه به  یزهیجا عنوانبهچیزی 
ال ما امس. و دانشجوهایمان به چه ترتیبی باشد هاییراهنمایق تشو. تعیین کنیم یازهیجا

بودن با این معدل چیز  یدانشگاهشیپ  20و  53.1 داریم با معدل یدانشگاهشیپ آموزدانش
اید ب هانیا یهمهبرای . اندنوشتهما االن برای پزشکی اسم  یهابچهچند نفر از . ی نیستکم

لیست ، کنندیم را معین هازهیجا. جوانمان است یهابچهاین قبیل زحمات ما با . فکر شود
این کارهای اضافی . داریم 20چند نفر معدل ، چند جایزه الزم داریم، کنندیم تهیه

بعدازظهر ساعت کارهای رسمی  5تا  8از صبح ساعت . شودیمدفتر انجام  در هابعدازظهر
 به دفتر ظهربعداز ،باشد یایاضافبرای نماز و ناهار و اگر کار  میرویم 5ساعت ، است

بدون  1-4بعدازظهر از ساعت  ،ما هستند اریکمکدانشجوی ما که  یهابچهاکثر . میگردیبرم
 یمهه. کنندیم به انجام این کارها در دفتر و شروع ندیآیم ،اینکه کاری به من داشته باشند

و آخر سر لیست را روی میز  کنندیم را تعیین شانیهازهیجاو  هابچه، آورندیم را در هاستیل
. مده مانشو ا ببندو  بگیر » یهیقض! ما این کارها را کردیم مییگویم و بعد هم ما گذارندیم ما
کارها را  یهمهو  میکنینم واقعیت این است که ما کاری. است« بده نشاپهلو من ستد به

 . دهندیمانجام  خودشان
 

  :؟ دانداوطلبدفتر حقوق بگیر و چند نفر چند نفر از همکاران شما در هدی صابر 
حسابدار  به جز. میدهیم ءبه اعضا وآمدرفتهزینه  یاندازهبهحقوقی جزئی : خانم قندهاری

 ولیپ ءاعضا یهیبقبه  ،و راننده که کارشان زیاد است و حقوق ثابت دارند و بیمه هم هستند
 . میدهیم نهیهزکمگفت  ودیم  تقریبًا میدهیم که بشود گفت حقوق میدهینم

 

  :؟ آیا کسانی که به شمادیدهیم انهیسالبیالن  را تانمصارف منابع و هدی صابر 
 ؟ دیکنیمبیالن سالیانه دعوت  یارائهبرای  را اندکردهکمک 

ابه معتن یهاکمکیا  اندکردهما به کسانی که مبالغ زیادی کمک . هرسال. بله: خانم قندهاری
 یا هر از گاهی دهندیم برای کسانی که مبالغ جزئی. میفرستیم را 1بیالنمان حتماً  ،مستمر دارند

ردارند و ب توانندیم که مییگویم مان در دفتر موجود است و هر وقت بیایندبیالن کنندیم کمک
ه هر چون ب، از این حساب خارج است شانیهابچهبه  شانیهاکمکالبته . بیالنمان را ببینند

                                                                                                                 
آخر سال مالی تهیه شود،  و مؤسسات که معمواًل در هاشرکت: صورت ریز دارایی و بدهی نیال. ب1

 ترازنامه )فرهنگ معین(.
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 ینهیهزو اینکه هر ماه چقدر  میاداده هابچه یانهیماهاز مخارج پدریار و مادریاری لیستی 
در لیست پرداختمان  هانیا .مسکن و رفت و آمد و دیگر مخارجشان استخوراک و پوشاک و 

 ،چگونه خرج شده است، امدادهاگر کسی بیاید و بگوید من به شما این مقدار پول . هست
ر که د میاگذاشتهکه روی آن  یااضافهو با مبلغ  میآوریم لیست مخارج فرزندش را بیرون

 کسانی هستند که ماهانه کمک جانبی هانیا غیر از. میدهیم به دستش ،لیست ثبت شده است
 28 سازوساختاز  االن مثالً . میدهیم لیست مخارجمان را هانیا به ما حتماً . کنندیم

 را به انشیجانبکمک  یثمرهو  میکنیم شانبرای افتتاح دعوت. میفرستیم عکس مانیواحد
م کار یک پنج مثالً  ،مبلغی که فالن فرد داده است با فالن مییگویم و مثالً  میدهیم نشان هاآن

 . انجام شده است
 

  :؟ دیکنیم شما چه مبلغی را قلم بزرگ حسابهدی صابر 
کتش به بر شدهکمکرقم مبلغ  یجابهولی من  ،بگیرد تانخندهشاید از جوابم : خانم قندهاری

ی این خانم ماه. چند روز پیش هم فوت کردند فانهمتأسخانمی مسن داشتیم که . کنمیم نگاه
 این خانم گفتمیم من با خودم. نانه صدهزارتوم، یتومانتکصدتا   دادیم صد تومان به ما
گاه من به ولی ن. ن را کمک کنداتا به اینجا بیاید و این صدتوم دهدیم ن کرایهابیشتر از صدتوم

ت و در چنان جای درس نمیبیم، در دفتر دیآیم ییک وقت پول. شدیم برکت پولی بود که داده
 . کنمیمحیرت  خرج شد که من اصالً  یایحساب

آن  واهمخیم آقایی پیش یکی از علما رفت و گفت پولی دارم که» دیگویم داستانی هست که
ری ین نفپول را به اول، آن عالم گفتند از در برو بیرون. مردم بدهم نیترمحتاجرا به فقیرترین و 

با خودش گفت بروم و مرد را . آن مرد هم همین کار را کرد. بده شودیم حاضرکه سر راهت 
رفت و . کندیم کاره تعقیب کنم تا ببینم پول را چ ،باشد نیترمستحقعالم باید  یگفتهکه به 

با پولش مشروب گرفت و خورد و ، شد یفروشمشروبدید مردی که پول را گرفته بود وارد 
ر برگشت و به آن عالم گفت من. آمدبیرون تمام کرد و  پولش را را به  پولم خواستمیم مرد خی 
عالم . آن عالم هم گفت آن مرد محتاج این بود! او با پولم چنین کرد! آدم بدهم نیترمحتاج

ت مرد پول را گرفت و از در رف. پولی به مرد داد و گفت این پول را بگیر و همان کار را تکرار کن
ب کرد این بار زن را تعقی. که چادر بر سر داشت ه زنیبون و به اولین نفری که دید پول را داد بیر

جلوی . را از زیر چادرش بر زمین انداخت و رفت یامردهو مرغ  یاخرابهو دید زن رفت در 
 .گرسنه هستند یلیخیلیخمن  یهابچهزن هم گفت . خانم را گرفت و ماجرای مرغ را پرسید

داشتم این مرغ مرده را که پیدا  ،شودیم جایز ،حالت اضطرار خوردن گوشت مردار چون در
مرغ مرده  .تو که این پول را به من دادی دیگر اضطرار رفع شد. بردمیم برای فرزندانم کرده بودم
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؟ تاین ماجرا چیس یقصهمرد برگشت و از عالم پرسید . بخرم شدهذبحرا انداختم تا بروم مرغ 
در راه حرام ، تو پولت را از راه حرام درآوردی. تفاوت پول است یقصه، هم گفت قصه آن عالم

ل هم خرج حالراهل به دست آمده بود و در حالراهاز  ،پولی که من به تو دادم. هم خرج شد
هیچ مبلغی با لحاظ . دهدیم برکت را خدا. مهم نیست مقدار اصالً  ،اگر پول حالل باشد .«شد

وقت  یک. مبلغ بزرگ میگویم ن این خانمامن به صد توم. رای من بزرگ نیستکردن رقمش ب
ولی  ،دهندیم ناولی یک وقت پنجاه هزار توم  مبلغش بزرگ است ،دهندیم ناتومرهزا

 .شودیم و تمام شودیم خرج مبلغش بزرگ نیست و فوراً 
  

  :؟ یا مستمر کنندیم کمک بارکیبیشتر افراد هدی صابر 
 لباً ولی غا ،ندیآیم کمک بارکیاول به نیت . کنندیم بیشتر مستمر کمک: هاریخانم قند

 برای اینکه ببینیم هر کاری در این مسیرها انجام کنمیم جریانی تعریف. شودیم مستمر
که اگر ما کار  تمام نکته این است. میکنینم کار خداست و ما این وسط هیچ کاری، شودیم

ار یک ب. مرتب بازار دارد آسایشگاه کهریزک. دهدیم خدا هم راه را به ما نشان، درست بکنیم
اهر درب منزل خو یابستهمعمولی  العادهفوقبازار آسایشگاه جمع شد دختر خانمی با لباسی 

ه را که در دستمال خواهر من بست. شدیم کمک به آسایشگاه آنجا جمع یهابستهکه ، بردمن 
 داخل جیبش و سراغ رفع و رجوع بقیه کارها گذاردیم و ردیگیم هم پیچیده شده بود یاکهنه

. النگویی داخل آن است ندیبیم و کندیم باالخره بسته را باز. رودیم آخر سر سراغ آن و رودیم
 دبرب ت احتیاطاً گذاشت تا یک وق در جیببا این حال . طال نیست حتماً  دیگویم با خودش

و آقای  دهدیم سر میدان فاطمی نشان النگو را به آقای پورجواهریان. نشان زرگر بدهد
 حال ما. هزار تومان هم ارزش دارد سیصد ـ چهارصدو  طالست دیگویم هم انپورجواهری

ره باالخ. ی از او نداشتیممفقود آن که هیچ اسم و نشان یاهداکنندهمانده بودیم و این النگو و 
با . شودیم ختهتی فروایده بگذاریم و ببینیم به چه قیمالنگو را نگه داشتیم تا در بازار بعد به مز

 از روز اول بازار تا روز آخر بازار خانمی. گذاشتیمبرای فروش هزارتومن آن را  910کف قیمت 
ما هم . هزار تومان بردارم210و را به من تخفیف بدهید و بگذارید این النگ گفتیم و آمدیم

 هانآ یبرنامه. بگذاریم برای بازار بعدی ندیگویم و شودیم بازار جمع. میکردیم مخالفت
ر بازار سوم هم فروش نرفت اگر د، کنندیم اجناس را تا سه بازار عرضه گونهنیااین است که 

نگو و باز ال شودیم همان خانم تکرار بازار دوم دوباره همان جریان با. فروشندیم فروشیبه طال
ولی بعد منصرف شده بود  ،خواهرم بعد از بازار دوم رفت که النگو را بفروشد. رودینم فروش

. شودیم بازار سوم برگزار. فروشدینم خواهرم النگو را. و گذاشته بود برای بازار سوم هم بماند
. دیآیم به دفتر بازار. رفته و سر جایش استالنگو فروش ن ندیبیم و دیآیم دوباره همان خانم
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مشخصات دستمالی هم که ) من خودم کسی هستم که النگو را برای شما آوردم» دیگویم
زار در دو با. کردمینم ولی باور ،شنیده بودم که کار شما درست است. (النگو داخل آن بود داد

ولی  .ضرید النگو را زیر قیمت بفروشیدقبل آمدم و هر بار مطمئن بودم باالخره با اصرارهایم حا
، خانه ،اکنون که دیگر درستکاری شما برای من ثابت شده است. این کار را نکردید وجهچیهبه

ام تان را بفرستید برای انجمأمورفردا . کنم به اسم آسایشگاه کهریزک خواهمیم مغازه و ملکم را
 خیلی محتمل بود النگویی که قیمتش؟ مینیبینم یا مینیبیم را خدا .«کارهای اداری سند

تومان کمتر فروخته شود تا هرچه زودتر پولش خرج  پنجاه هزارتومان بود با سیصد هزار 
 ولی. دیگر احتمالش در بازار دوم زیاد بود، در بازار اول چنین چیزی نشد. آسایشگاه شود

آن را بفروشد  خواهدیم که زندیم روی دست کسی و شودیم خدا مانع این کارکه اینجاست 
رای بمبلغ کوچک را . این النگو را نگه دارد که مبالغ بزرگی زیر آن خوابیده است دیگویم و

 . نترسید خدا نگه دارید و اصالً خاطر 
جایی باز کنند برای کمک به  خواهندیم گفتندیم امروز دو دانشجو به دفتر ما آمده بودند و

، ترسیدن اصالً ، گفتم از هیچ چیزی نترسید هاآن به. راهنمایی بگیرند کهپایین شهر  یهاخانم
. رومیم من هم دارم، تو گفتی برویم! خدایا» با خدا معامله کنید و بگویید! ؟دیترسیم از چه
. دانشجویان را خودت بفرست و همه کارها را خودت بکن، جا و امکانات را خودت بده، خانه

 طعاً ق. بسپاربه دست خدا وکیلت را خدا قرار بده و همه چیزت را  .«با تو اشهیبق، ممن رفت
گفتم شما دو دانشجو هستید که  هاآن به! کندیم خواهی دید خدا خودش هم چیز را درست

. دانشجو پشت شما خواهد آمد پنجاه کمکمخواهید دید  قطعاً ، دیشویم قدمشیپدارید 
جنوب شهر  به برای تعلیم زنان و کودکان دندانشجوهای دیگر ببین، تابستان که تعطیل شود

 را برایتان هاآن خدا  شما را همراهی خواهند کرد صددرصد ؟!شوندینم همراهتان، دیرویم
 . فرستدیم

یید و نترسید «الًلهبسم». شروع کنید . ترسیدن تعداد کم و حرف مردم اصالً ، از مبلغ کم. بگو
 بگویید... و رودیم آبرویت، نکن، شودینم ندیگویم مردم ،اهید بکنیدشما هر کاری بخو

اگر من بروم کاری را برای خدا . آبرویم را خدا داده است و اگر هم برود در راه او رفته است
! ؟برای که برود، م برای خدا نرودیاگر آبرو! ؟و در آن راه آبرویم برود چه اشکالی دارد انجام دهم

هبسم. نترسید اصالً   یهیریخ اگر ضرر کردید بیایید دفتر. بگویید و بدون ترس شروع کنید الل 
 . من ضامن ضررتان هستم !ضررمان را بدهید، میاکردهبگویید ضرر  مادر و کودک

 

  :چطور به شما جلب  کنندیم اعتماد کسانی که به شما کمک مستمرهدی صابر
 ؟ شد
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مثل جریان چارچوب آهنی پنجره و عکسی که گفتم . مثل همین جریان النگو: اریخانم قنده
من به مصرف نرسیده  یخانهآنچه داده است در  دیدیم و میکردیم ارسال آن برای صاحب

جنسی  ندیبیم که بانی «روغن اصیل»مثل جریان . در جای خودش خرج شده است! است
وقتی اعتماد چند . نشده است لیومفیح. رسدیم ان جنس دارد به مصرفداده است و هم

ان اعتمادش ،بشنوند هانیا را از هاانیجرهم که این  هانیا اطرافیان ،نفر به این شکل جلب شود
ا شم جاچیه. تبلیغ نداریم ما اصالً . فرستدیم خداست که پی این اعتمادها. شودیم جلب

ن هم آ  بوده است دهانبهدهاناگر هم تبلیغی شده است به همین شکل  .دیادهیندتبلیغ ما را 
 . اعتمادشان جلب شده است از طرف کسانی که خودشان مستقیماً 

ه در آن زلزله فقط یک بچه لل  الحمد. رفتندبرای کمک افراد مرکز ما . رخ دادقزوین  یزلزله
برای این زلزله به قدری برای ما . بودبقیه همه مانده بودند و خرابی هم ن. بدون پدر شده بود

اعالم کردیم که ما  کنندگانکمک یهمهبه . کمک جمع شده بود که از حد تصور خارج شد
ز داشته باشیم چون گرفتن سرپرستی فقط یک نفر ا میخواهینم مشارکتی در زلزله قزوین اصالً 

 ،غیر از سرپرستی، دیگردر مصارفی  دیدهیم اجازه. کندیم قزوین کارمان را خیلی مشکل
ـ  سه. زمستان سرد بود. رفتیم قزوین. همه موافقت کردند؟ ولی در همان قزوین خرج کنیم

چندین روستا بودند که ، تانکر آب نداشت، مدرسه در قزوین بود که مستراح نداشتچهار 
ت فچون ظرفی برای آوردن ن بود، خاموش شانیهایبخارظرف نفت نداشتند و تمام زمستان 

 هاتیفعال یهمهاز . لباس داده شد هابچهبه ، ساخته شد، این مدارس تعمیر شد. نداشتند
 دیتوانیم آدرس دادیم و گفتیم. کنندگان مبالغ گزارش شدبرای اهدا کار کامالً  ،عکس گرفته شد

 . ببینید هابچهرا در فالن مدرسه و برای فالن  تانیهاکمک یثمرهبروید 
 

  :یتون چه زمانی و چگونه احداث شدباغ هدی صابر  ؟ گردو و ز
ای بر یگذارهیسرماهدف  اب سه سال بعد از زلزله از وزارت کشاورزی تقریباً : خانم قندهاری

 !کرده بود وزارت کشاورزی هم با ما همان کاری را کرد که بهزیستی. زمین خواستیمها بچه
برای آبیاری . را روی دو کوه به ما واگذار کرد و سر کوه به ما زمین دادند شیهانیزمبدترین 

دیوار ضد زلزله که به قدری در آن آب است که اگر  چهارهزار متر آب و  52استخر زدیم با 
 یشکلولهاستخر از رودخانه  فتند برایگ آقای احمدزاده. بردیم آب شهر را، دیوارها خراب شود

 یکشلولهآقای احمدزاده گفتند من . دهدینم همه گفتند آب رودخانه جواب. کنندیم یاقطره
که ما موتور پمپاژ آب رودخانه را زده  یاز جای یکشلولهبعد از . رساندیم آبش را خدا، کنمیم

سر  و شودیم استخر پمپاژاز ، در استخر دیآیم آب. آب جوشیدن گرفت یچشمهسه ، بودیم
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وقتی به ثمر نشست . در تمام این مسیر درخت گردو و زیتون کاشته شده است. رودیم کوه
یک تکه زمین ناجور دیگر  ،دیاکردهخوب کار  قدرنیاوزیر کشاورزی آمد دید و گفت حاال که 

ینکه کشت در آن ولی بعد از ا !یک تکه زمین ناجور دیگر به ما داده شد! میدهیم هم به شما
موادشان منفجر شده . ما آمد در آن زمین تمرین نظامی کرد یاجازهسپاه بدون ، زمین انجام شد

ولی . آب سوخته و همه چیز از بین رفته است یهالوله و هادرخت، ما یهاوهیماست و تمام 
 تومان به ما هزارمردم برای هر درختی . کنندیم ه االن دوباره دارند روی آن زمین کارالحمدلل  

اردی پالک تواندیم دهر کسی دوست دار میاگفته، برای درختان باغ اول لیست داریم. دهندیم
والدینش یا فرزندش نوشته شده است و ما آن پالکارد را ، تهیه کند که روی آن اسم خودش

ن ای سال دیگر که فرزندشان از الی سی ـ چهل و مثالً  میزنیم برایش روی درخت منتخبش
 . ندیبیم هادرختاسم خودش را روی  ،گذردیم زیتون یهاجنگل

 

  :یتون و گردوهدی صابر  ؟ در آمدزاست باغ ز
ونه بدون هیچ گ ،بهترین روغن زیتون است، شودیم گرفته هاتونیزروغن . بله: خانم قندهاری

 برای. شودیم هران نرسیده است تمامبه قدری مرغوب است که روغن هنوز به ت. مواد اضافی
را هم یا در  هاگردو. میفروشیم زیتون را هم جداگانه  میگذاریم قیمت هابچهبه نفع  هاروغن

چهار ـ ه سالی الحمدللً  مانتونیزاز باغ . میفروشیم یادانهروستاهای همانجا یا همین جا 
 .اول است یهاسالچون االن تازه  شودیم همبهتر  کمکم شاءاَّللانمیلیون درآمد داریم که پنج 

  

  :؟ شودیم در چه راهی خرج هاباغدرآمد این هدی صابر 
به صندوق . رسدیم درآمده خیریه است و برای کارهای خیریه به مصرف: خانم قندهاری
از مخارج کنونی  یکی مثالً . شودیم هر وقت هر جا الزم باشد خرج، شودیم موجودی اضافه

البته مخارج ما خیلی بیشتر از این نوع درآمدهایمان . بازسازی همان باغ سوخته است، خیریه
 یعمده .که مخارج ما میلیاردی است دینیبیم ،ما بیندازید اگر آخر سال نگاهی به بیالن. است

ارجی که ما داریم درآمد در مقابل مختومان میلیون  چهار ـ پنج. دیگر است منابعدرآمد ما از 
 . چیزی نیست

 

  :؟ چه کسانی هستندبناهایتان  مهندسهدی صابر 
برای این  یانهیهزهم  وقتچیهکه  است  داماد بنده، آقای مهندس پدیدار: خانم قندهاری

ان خودش یلهیوسمیشه هم با خرج و و ه انددادهرا  هانقشههمیشه هم بهترین ، اندنگرفتهکارها 
 . اندآمدهو  اندرفته هاپروژهبرای سرکشی به 
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بناست ورزشگاهی  شاءاَّللاناالن هم در حال ساخت ورزشگاهی در رودبار هستند که 
ءاَّللان. شود یالمللنیب  منطقه نجات پیدا یهابچه ،اگر این ورزشگاه به سرانجام برسد شا
جمع شوند  هاابانیخاز کنار  هابچهاگر . ر آنجا خیلی نفوذ کرده استچون مواد مخد  کنندیم

بم هم دو ورزشگاه خیلی بزرگ دارد که . کنندیم از مواد نجات پیدا ،شود شانپناهو ورزشگاه 
 . اندساختهرا با کمک دولت خودمان  هاآن دو شرکت خارجی

 

  :ودبار از ر  یاتجربهبا چه . درودبار و بم سیزده سال بو  یزلزله یفاصلههدی صابر
 ؟ چه بود تانسالهزدهیس رباتج؟ رفتیدبه بم 

و  بدون پدر یبچهم فقط یما در رودبار گفت. ما خدا بود یهاتجربه یدهیچک: خانم قندهاری
همین  خواستمیم بم هم یزلزلهدر . به او رسیدگی کنیم میتوانیم چون بیشتر  رمیگیم مادر

فتم تنها چیزی که من در بم گ. این را نگویم گفت اما انگار خدا به من ،سیاست را پیش بگیریم
 من، بعد دیدم این من نبودم که چنین حرفی زدم. رمیگینم بدون مادر یبچهاین بود که 

ار کدر رودبار که ما این . دیرسینم عقل من به این چون اصالً  ،این حرف را زده باشم توانمینم
م هم در ب. میگذاشتیم دایی و برادر بزرگتر، خاله، عمه، در نهایت بچه را پیش عمو ،را کردیم

در  !رفتندیم زیر دست افراد معتاد میگرفتیم که ییهابچه یهمه میکردیم اگر این کار را
فته ه ما گرک یابچهاین مزیت را داشت که  کمدستبدون مادر نگرفتیم  یبچهصورتی که وقتی 

 اگر کاری را که در رودبار کرده بودیم تکرار! نه پیش اقوام معتادش، پیش مادرش بود ،بودیم
خرید و فروش  یلهیوس ممکن بود، شدندیم ما نزد اقوام معتادشان یهابچهو  میکردیم

ولی از  ،گذردیم مادر از جانش. کندینم این کار را وقتچیهولی مادر . شدیم موادشان
 . گذردینم اشبچه

بم فقط دو نفر بدون مادر داریم که آن هم مادرانشان بعد از زلزله قطع  یهابچهاالن از همه 
ناتی هر امکا میاگفتهو مادرهایشان  هابچهما به . نخاع شده بودند و چند سال بعد از دنیا رفتند

با . ی شما ندارندمصرف مواد در واحدهای مسکون یاجازهجز اینکه اقوامتان  ،میدهیم به شما
دست و ، خودشان موادشان را مصرف کنند یخانهولی  ،داشته باشید وآمدرفتاقوامتان 

 برای این است که بچه مصرف هانیا یهمه. شما بیایند یهاخانهشان را بشویند و بعد به صورت
فالنی  مپرسیم االن در بم وضعیت طوری است که وقتی. قبح آن برایش نریزد و مواد را نبیند
اک و کراعتیاد در آنجا االن شیشه ! کشدیم تریاک، نه معتاد نیست ،ندیگویم معتاد است

 .است
  

  :؟ دیکنیم را کنترل تانیهابچهچطور هدی صابر 
 . مرتب یهایسرکشبا : خانم قندهاری
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  :؟ ریا رودبا دیگذار یموقت بم  یهابچهبرای االن بیشتر هدی صابر 
 یمؤسسه. اندافتادهو جا  اندشدهرودبارمان دیگر بزرگ  یهابچهچون . بم: خانم قندهاری

فقط پرداخت ، سرکشی به آن صورت هم ندارد. رودبارمان االن مدیر و مسئول رسیدگی دارد
، ندیآیم هابچه، میفرستیم رودبارمان یمؤسسهپول را با صورت مخارج به . ماهانه دارد

 . روندیم و رندیگیم شان راپول
 

  :؟ هستندشما در بم  کارکمکرودبار  یهابچهچند درصد از هدی صابر 
کمکی هم اگر . اگر هم کمکی بکنند در همان رودبار است. در بم هیچ کدام: خانم قندهاری

م تما. میکنیم نیروهایمان عنوانبه هاآن زاست که ما ا یااستفادهدر واقع  ،هاستبچهاز طرف 
، یچنظافت، راننده، اعم از نگهبان میاساختهنیروهایمان در هنرستان و دانشگاهی که 

 هاآن به این صورت هم شغلی برای. خودمان هستند یهابچههمه از ... و یچتلفن، حسابدار
ولی کمک و استفاده به این . میاردهکاستفاده  هاآن یهایتوانمند شده است و هم ما از فراهم

 ان راشزبان، راهش نزدیک نیست. امکان ندارد صورت که از رودبار بیایند بم برای کمک اصالً 
 . کندیم با هم فرق شان کالً مدل، فهمندینم

 یدوزلحاف  بدوزد یاپنبهتشک  مانیهابچهکه برای  میافرستادهبم به  دوزلحافما از اینجا 
 تمسیایم! خیلی عجیب است» گفتیم برگشته بود. سال با ما همکاری داشت یهاسالکه 

 میگویم؟ کراک یا شیشه یا هروئین پرسدیم شاطر شودیم نوبتم که، در صف نانوایی
  .!«برگرد برو آخر صف دیگویم. خواهمیم نان، کدامچیه

به  .گردندیم ما را یهابچهی در فرودگاه از فرق سر تا نوک پا میرویمبم به  هابچهوقتی با 
اگر دنبال مواد هستید بروید ! ؟من دنبال چه هستید یهابچهدر » میگویم ین فرودگاهمأمور
 چیزها مواد فروخته یهیبقعین شکالت و کشک و  هاآن خودتان که در یهامارکت سوپر

بگویم وضع در  واهمخیم!« ؟دیزنیم خودتان را گول! ؟دیگردیم دنبال چه هانیا در! شودیم
ما به قدری روی . نشوند زدهآفتجدیدمان در بم  یهابچهخدا کند . خراب است طورنیابم 

گاری سی میکنینم را هم قبول مانیهامجتمعیم که حتی نگهبان هست در بم حساس مانیهابچه
 . باشند

 

  :؟ رودبار هم هستید یهابچهدر سیر اشتغال و ازدواج هدی صابر 
 اگر. اندکردهکه کسی را انتخاب  دهندیم فقط به ما خبر. در ازدواج نه لزوماً : دهاریخانم قن

یش خودم گرنه من از پو میفرستیمبرای تحقیق  یمأمور، از ما بخواهند که برایشان تحقیق کنیم
دختر  یدربارهون چ. دهمیم نظری شانازدواجو نه نسبت به  فرستمیم نه کسی را برای تحقیق
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 انتخاب خودشان. انتخابش بکنم یا نکنم امبچهچه شناختی دارم که برای  شدهانتخابیا پسر 
 ما جهیزیه، آورندیم را برای ما شانعقدنامهدخترهایمان ، بعد از دیدن و پسندیدن. کنندیم
 . هیچ دخالت دیگری نداریم. میدهیم

 

  :؟ اندکردها هم ازدواج چه تعداد از بچه هایتان بهدی صابر 
 . کم: خانم قندهاری

 

  :یفه ظو خدا چقدر موظف بود و  ،که از رودبار و بم کردید یبا توصیفهدی صابر
 ؟ داشت کمک کند

 . شدینم کاری انجام، کردینم اگر خدا کاری اصالً : خانم قندهاری
 

  :؟ دینیبیم وظفشما خدا را مهدی صابر 
خدایی که  ،من قائلم خودم که کارم را بکنم. نمیبیم من خودم را موظف: خانم قندهاری

 داندیم را هم که امیجسمقدرت ، عقلمیب که من داندیم و کندیم ایستاده است و تماشا
د چقدر پله داشته باش رومیم اگر جایی که ،من تا وقتی تهران هستم دیکنیم باور. کندیم کمک

 شومیم و مرتب سوار ماشین کنمیم کشیخانواده سر سیبه  رومیم اما وقتی بم  مشکل دارم
یک ذره هم از گرمای ، شومینم یک ذره هم اذیت، یک ذره هم ناراحت نیستم، شومیم و پیاده

جایی را . داندیم و قدرت مرا ندیبیم اما خدا دارد مرا !که هستم امنیهممن ؟! نمیبینمآزار بم 
 هم خود خدا رسیدگی هابچهبه . دهدیم خودش انجام «او» ،که مافوق قدرت من است

 پدرشان را از، زلزله شد. را حفظ کن هابچه یهمهخدایا خودت  میگویم من فقط، کندیم
 . را هم خودت درست کن اشهیبق، شدند سرپرستیب، گرفتی هاآن

 

  :بیایند هابچه تاناجازهبا هدی صابر . 
 .یک دانشجوی دختر، میاآوردهپسر  ینمونه یک دانشجو عنوانبهما . بله حتماً : خانم قندهاری

 ]تشویق حضار[..و هم پسران ما کنندیم که شما بدانید هم دختران ما کار
  

 کودک و مادر یخانههمکار اول سخنان 
دو خاطره برایتان تعریف  خواهمیم و نوه حاج خانم قندهاری، هستم من احمد فتوت. سالم

طرف دیگری است از همین خاطراتی که حاج خانم از رودبار و بم  میگویم خاطراتی که. کنم
وچکی ک یبچهآن زمان من در رودبار . خاطرات من تجربیات خودم در رودبار است. گفتند
 یلزلهزسال داشتم که  چهار ـ پنجتقریبا . بودم ترجوان، بم اتفاق افتاد یزلزلهوقتی . بودم
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حسی است که نسبت به رودبار دارم  دیآیم تنها چیزی که از آن زلزله یادم. رودبار اتفاق افتاد
اق اتف چون وقتی بچه بودم و آن. دیآیم و آن هم این است که حقیقتش از رودبار خیلی بدم

 از آنجا بدترین. بروم هاآن کمک حاج خانم و من هم مجبور بودم با رفتندیم افتاد پدر و مادرم
 هیچ کاری نداشتم بکنم و اصالً ، رفتیم سر امحوصلهچون خیلی . را دارم امیزندگخاطرات 

ه به ک شودیم و صحبت این کنمیم م که به رودبار فکره هنوز. مهست چرا آنجا دانستمینم
 . برومآنجا دوست ندارم  اصالً ، برویمرودبار 

آن موقع من تازه وارد دانشگاه . بم رخ داد یزلزلهاین حس و ماجرا جریان داشت تا زمانی که 
 هاآن تیم باگرف منفر از دوستانم تصمی چندیکی دو سال بعد از وقوع زلزله بود که با . شده بودم

ل از یک بار قب) سالی دو بار مؤسسه. ن خیلی ساده بودشروع کارما. به بم برویمبرای کمک 
، یفک، اعم از کفش) داشتند کاالییپرداخت  هابچهبه ( هامدرسهعید و یک بار قبل از شروع 

 شکف هابچهشده بودیم و به کفش  یغرفهمسئول ما . هر ماه بود شانینقدپرداخت ، (لباس
در کارهای  میتوانیم پسندجوانساده و ، ر راحتدر آن غرفه بود که من فهمیدم چقد. میدادیم

در یک روز سیصد بچه را خوشحال کنیم و برای یک سال  میتوانیم. شویم شریکخیلی بزرگ 
 ف دربه توصی وجهچیهبهحسی که آن کار برای من داشت . زندگی از این اتفاق انرژی بگیریم

 . دیآینم
ظر من علت تفاوت هم به ن. ار گرفتم مقایسه کنیدحسی را که از بم گرفتم با حسی که از رودب

 نیرویی را از طرف خدا تواندیم آدم یاسادهاین است که در بم توانستم متوجه شدم با چه کار 
 اهدخویم دری باشد برای کارهای بزرگی که خدا تواندیم منتقل کند و چقدر راحت هابچهبه 

. مکفش بودی یغرفهبار مسئول  دود که ما سالی سال بوسه ـ چهار . برای بندگانش انجام دهد
ن و و س شدهداده یهاکفشبودیم که هر سال وضعیت  و نمودار کامپیوتر یفتهیش نچند جوا

برای سال بعد چقدر کفش از چه سایز  میگفتیم و میبردیم را روی نمودار هابچهسال و سایز 
، روی کفش ها میگذاشتیم اسم. میبردیملذت و مدلی نیاز است و از این کار خودمان 

 ! ...گلباران و، پرستو، سرندپیتی! جوانانه یهااسم
  

 هابچهو  کردندیم اسمش را عوض، داشتندینم بر هابچههر کفشی را که  :خانم قندهاری
 حضار[  یخنده]. داشتندیم همان کفش را به هوای اسم جدیدی که داشت بر

 

 ؟ متولد چه سالی هستیدابر: هدی ص 
 . 5924آقای فتوت: 

 

  :بزرگتانهدی صابر  ؟ داوطلبانه وارد این کار شدید یا به توصیه مادر
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د فقط یادم است چن  بود یاجرقهیادم نیست اولین باری که رفتیم از روی چه آقای فتوت: 
گفتیم خوش  رفاً ص. کسی پیشنهاد داد کنمینم فکر. نفر دوست بودیم که چنین تصمیمی گرفتیم

 .، برویمگذردیم
  

  :؟دیرسیم یا بر اساس هرچه به ذهن خودتان دیکردیم با برنامه کارهدی صابر  
 یشدهدهیخر یهاکفشیک سری . چه خبر است میدانستینمدر شروع کار آقای فتوت: 

ل مسئو یک نفر هم. شدیم یک نفر مسئول انبار. شدیم ریختهدر غرفه یا اهداشده  مؤسسه
 سراغ، چه سایزی و چه مدلی بخرند میگفتیم، جا افتادیم کمکم. هابچهبه  هاکفشدادن 

 .تا کارمان بهتر باشد میرفتیم دکورهای جدید و کارهای جدید، جدید یهاستمیس
 

  :؟ دیگذار یم در چند سال اخیر متوسط چقدر وقتهدی صابر 
سال اول حضور من  سه ـ چهارقسمت اول . مکنیم کارهایم در بم را دو قسمتآقای فتوت: 

. میرفتینم هم به علت امتحانات دانشگاه هاوقتدر بم بود که فقط سالی دو بار بود که بعضی 
. روز سه میرفتیم هر بار که، میگذاشتیم روز وقت شش سالی نهایتاً  میرفتیم اگر مرتب

خانواده که فقط  22. ه شدواحدی در بم ساخت 28قسمت دوم از زمانی شروع شد مجتمع 
ما را جمع کردند و گفتند  یهمهیک روز حاج خانم . مادر و بچه بودند در مجتمع ساکن شدند

 یهیقب، هم ساکن شدند هاخانواده، مجتمع احداث شد، بکنیم میتوانستیم این کاری بود که ما
چه و  یه کارها یعنیبیشتر از این نگفتند و توضیحی نداند بق یزیچچیه. کارها با خودتان

 . چیست
را کنار  مسکونی یهامجتمعیکی از  مؤسسه. جمع شدیم یفکرهمبرای هم  خودمان دور

 هک یایجانب یهابرنامهگذاشته بود برای همین که مرکزی باشد برای کارهای فرهنگی و 
نظیم و ت یفکرهمفقط برای  میشدیم ماه دور هم جمع سه ـ چهار. داشته باشیم میخواهیم

و بعد از چند روز  شدیم هر چند وقت یک بار فرمی پر. کرد شودیم پروپوزال که چه کاری
تاسیس ، از قبیل احداث مرکز درمانی شدیم گرفته ییهامیتصم. شدیم کنار گذاشته

 . برگزاری کالس کامپیوتر، مهدکودک مدرن
یک عده در جای دیگر با  برای شودینم باالخره یک روز به این نتیجه رسیدیم که از دور

باالخره تیرماه پارسال جمعی بلند شدیم . نیازها و طرز فکرهای دیگر تصمیم گرفت، هافرهنگ
 دشوینم باورتان. ساکن شدیم هابچهو در یکی از واحدها بین رفتیم واحدی  28مجتمع و به 

هایمان یم و چقدر فکررفتیم و با چه فکرها و انرژی مضاعفی برگشت یایانرژبا چه فکرها و  که
 . عوض شده بود
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 شودیمن م زدیم این بود که از اینجاه که بعد از آن سفر داشتیم تنها حرفی که به یاجلسهاولین 
 مانرفتن یهابرنامهتصمیم گرفتیم . و وارد میدان شویم برویم جاهمانبه کاری پیش برد و باید 

که هستند  بینیم اصالً ب، را بیشتر بشناسیم هاآن، ویمبیشتر آشنا ش هابچهبا ، بم را بیشتر کنیمبه 
پی که با آن خواهندیم مهدکودک؟ چه نیازی دارند و واقعاً  کنندیم و چه فکر  تبالفو یا فقط تو
 ؟ بازی کنند

یکدیگر  هابچهتا هم  برگزار کنیم یاجلسهاولین قدم مهمی که برداشته شد این بود که بنا شد 
. دیآیم بیاید که چه کاری از دستمان بر نرا بهتر بشناسیم و دستما هاآن را بشناسند و هم ما

 تئاتر برای یبرنامهبه این نتیجه رسیدیم که یک  و طوفان فکری بعد از کلی صحبت و مشورت
یک ، ربازیگ عنوانبهپنج نفر را ، میدهیم هاآن به یاشنامهینما، میرویم گفتیم. بگذاریم هاآن

 . کنندیم و بعد ببینیم خودشان چه کار میکنیم ن و یک نفر را مسئول صحنه انتخابنفر کارگردا
ست ترفتیم و مشغول به گرفتن . که عملی شود خوردینمآب  امچشمپیش از اینکه برویم 

کبوتر  یهانقشبرای بازیگری انتخاب شدند در  ییهابچه. شدیم داوطلب یهابچهبازیگری از 
و کارگردان بودیم که به  هابچهدنبال هدایت این . هانقش یهیبقو  پشتالکو صیاد و آهو و 

استعداد و مناسب باهوش و با العادهفوقساله از مجتمع مسکونی برخوردیم  59-52دختری 
 هانزبا آن ساختار سنتی که فضای فکری غالب این است که نقش ، این کار البته آن هم در بم

ی این دختر ول .ر و نهی کنند و نباید مشارکت اجتماعی داشته باشندنباید ام، باید کمرنگ باشد
درسش خیلی ، کردیم نقاشی، نوشتیم قصه، گفتیم شعر. مناسب این کار بود شدیداً 

باالخره راضی که با ما  ،که چطور پیدایش کردیم میادهینفهمدختری که هنوز هم . خوب است
حاج  ،میاکردهگفتیم برای کارگردانی انتخابش  دختری که وقتی به حاج خانم. همکاری کند

خجالتی و ساکت و آرام و  اندازهنیااین دختر تا ! ؟زندیم خانم گفتند مگر فالنی حرف هم
  .از پس این کار بر بیاید کردینم کسی فکر خودش بود که اصالً  یهاغمو غرق در  حرفکم

 درحالی هر طور حساب  ارگردان شوندپسر را انتخاب کردیم که چند نفری با هم کدو ـ سه 
با انتخاب یک . باالتر است هانیا یهمهگردن از آن دختر یک سرو میدیدیم میکردیم

 . آمدیمتهران  به بازیگر گروه تئاتر را بستیم و خودمان تعدادیکارگردان و حدود 
را شروع  یهانیرتمکن و ببین چطور باید  یزیربرنامهکارگردان گفتیم برای یک ماه دختر به 

نی به او گفتم یک جدول زما. بعد با لباس، بعد در صحنه، اول تمرین خام. کنی و پیش ببری
. خواهمیم برای او رسم کردم و به او گفتم از او چنین جدولی 1چارتگانتیک . تنظیم کند

درست و حسابی برای من کشید و مشخص کرد در هر روزی چه  چارتگانتباالخره یک 
                                                                                                                 

 .دهدیرا نشان م پروژه که برنامه زمانبندی  اینمودار میله نوعی. 1
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تخاب بعد از ان. مرتب تلفنی با او در تماس بودیم. تمرین کند خواهدیم را با چه کسی نقشی
این کار برطرف شد و کمی به خوب بودن نتیجه  یدربارهکارگردان بددلی من  عنوانبهاین دختر 

 . کار قابل قبولی از آب در بیاید کردمینم ولی هنوز فکر  امیدوار شدم
فتیم و ر. با چه چیزهایی قرار است مواجه شویم میدانستینم. شتیمبرگبه بم بعد از یک ماه 

ریده پارچه خ ییآراصحنهبرای . اندکردهدیدیم خودشان وسایل الزم برای دکور را تهیه و درست 
بازیگرها را که  یهالباسخودشان دور هم جمع شده بودند و . بودند و نقاشی کرده بودند

. دیرسینم کارهایی کرده بودند که به فکر من و شما هم. دندحیوانات مختلف بودند دوخته بو
اینکه ما مرتب گفته بودیم فاکتور  رغمیعل. بودند انجام دادهاین کارها را هم داوطلبانه  یهمه

را به شما پرداخت کنیم ولی در نهایت  هاآن بدهید تا مبالغ ما را که کردید به ییهاخرجتمام 
ند در آن سهم دار هاآن داده نشد و گفتند کار خیر مشترکی است که هم خیلی از فاکتورها به ما

 . و هم ما
کاالیی به  یهاکمکبرای  خانمحاجآن روز را در ایامی قرار داده بودیم که . روز نمایش رسید

. ندیآیم نفر دیگر هم از تهران همراه ایشان 20-51 خانمحاجدر آن ایام غیر از . آمدندیم بم
. واحدی جمع کردیم 28را که از تهران آمده بودند در میدان وسط مجتمع  مؤسسهفراد ا یهمه

خودشان با موادی که گرفته . و صحنه را آماده کردندرا نصب کمک کردیم و پرده  هابچهبه 
که با یک ساعت ، تا قبل از شروع نمایش. را گریم کردند و نمایش شروع شد هابچه ،بودند

 من یا هر کس، چیز خاصی نیست، یک نمایش است گفتمیم با خودم ،تاخیر هم شروع شد
از  ،کردمیم که آخر نمایش گریه شدینم ولی باورتان. دادیم دیگری هم بود این کار را انجام

 . دادیم که یایانرژ و گذار بودن کارشانتأثیر شدت
 القمرقشدر بم  هابچهبرای آن موقع بود که فهمیدم تمام این فکرهایی که با خودم داشتم که من 

و به دود شد  ،زنمیم و از درس و دانشگاهم رومیم کفش یغرفهبار برای  دوو سالی  کنمیم
برای آن  توانمینم و حتی اگر هم بخواهم کنمینم رفت و من تازه فهمیدم که هیچ کاریهوا 
ما فقط یک جرقه هستیم   هستند هابچهخود این  هایانرژکارها و  یهمه. کاری بکنم هابچه

آمده  گرچه زلزله  «یتوانیم تو هم»، « شودیم» را متوجه این نکته کنیم که هابچهبرای اینکه 
 هابچهما این انرژی را از ! یتوانیم تو هم، پول نداری ولی فرقی ندارد، پدرت مرده است، است

نرژی گرفته بود و آن نمایش ا امهیگر ،ی که نمایش بر من داشتتأثیر واقعا از. میکردیم دریافت
جوانانی که آنجا دور هم جمع شده بودیم داد تا راهمان را ادامه  یهمهبلکه به  ،را نه فقط به من

کاری یعنی فقط  هم که هر میدانستیم و. انجام دهیم دیآیبرممان کاری از دست دهیم و هر
 .راه بیفتندبزنیم تا خودشان  هابچهبرای  میتوانیم که ییهاجرقه
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اکنون برای ت اندتوانسته مؤسسهآنجا با کمک  هابچهکارهایی که . کنمینم تریطوالنصحبتم را  
با  یاخانهکتابتاسیس ، کالس قرآن، خودشان بکنند عبارت است از برگزاری کالس کامپیوتر

ا ر هاتابکخودشان با آن کتابخانه و وضعیت  هابچهکه  یافزارنرممجهز به ، دو هزار کتاب
ر بار ه االن تقریباً . میریگیم فقط گزارش میرویم و ما وقتی کنندیم کنترل و اطالعات را وارد

گل سفال دستی و این قبیل ، ُکالژ، وسایل نقاشی، میرویمبه بم  روزسه تا پنج  ماه روزی
ن بزرگی په یپارچهاین بار که رفتیم . شوندیمکار  دور هم مشغول هابچهو  میبریم وسایل

از آن را نقاشی کرد و در  یاگوشهدور آن نشستند و هر کس  هابچهنفر از  40کردیم و حدود 
 جامان دیآیبرمخالصه هر کاری از دستمان . بزرگ نقاشی خیلی قشنگی شد یپارچهنهایت 

 بم صرف رفتن به وقتی است که میگذاریموسط هم که برای این کار  یاهیسرماتنها . میدهیم
 ارزش دارد اصالً  مانیزندگی که در تأثیر و میریگیم که از آن یایانرژکه در قبال  میکنیم

 هانیا که. میریگیم است که یایمرخصو  میگذاریم غیر از این هزینه بلیطی است که. ندارد
 . ندیآینم هزینه به شمار اصالً  ،هم در قبال منافعی که این کار برای ما دارد

 

 ؟ یعنی چه جمعی دییگو یم که« ما» این: هدی صابر 
ی و دختردای. بودیم و یکی از دوستانم امییدادختر ، امخالهدختر ، مندر شروع آقای فتوت: 

اعضای ، مدام شغول تحصیل هستند و به جای آن دویکی از دوستانم االن خارج از کشور م
ند نفر چ، روندیم، دیآیم پیش کاری برایشان، ندیآیم هایبعض. شوندیم دیگری اضافه و کم

نج پگروه دوام دارد و به طور متوسط  و خالصه به این ترتیب است این شوندیم ر جایگزینگدی
و هر کاری از دستمان  میکنیم نفر هستیم که دور هم جمع هستیم و با هم مشورت ـ شش

ش چون چند وقت پی .به جمعمان اضافه شود البته خیلی دوست داریم. میدهیم بیاید انجامبر
یک گروه جوانان دارند که با کاری نظیر ما شروع کردند و  هاآن. رفتیم رعد یمجتمع خیریهبه 

 شانیبرخولی  ،فعال همیشگی نیستند البته اعضا لزوماً . عضو دارند 400یا  900االن حدود 
 مانهمه. شوندیم یک روز در سال حاضر یهاکمکفکری و برخی دیگر برای  یهاکمکبرای 

 . شودیم کارهای بزرگتری انجامبیشتر  یهامآدکه با  میدانیم
 

  :؟آزاد بودید یا نظارت بزرگترها هم بود هایر یگشما چند نفر در تصمیم هدی صابر  
 ز ما خیلیکه البته دلشان ا هابچهمادر دو نفر از  ،ساله بودیم 24تا  20در ابتدا که آقای فتوت: 

 .بزرگتر در جمع ما بودند عنوانبه است، ترجوان
  

  ؟ دخالت داشتید هابچهشما چقدر در کار  :یخانم قندهار  هدی صابر خطاب به 
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ولی بعضی کارها را  گذارندیم که نیستیم و باالخره ما را در جریان خبریب: دهاریخانم قن
ما به ! مخالفت شود هاآن اگر زودتر بگویند با ترسندیم چون  دهندیم خبر 30 یقهیدق

باید  دهندیم تشخیص شانسنبه اقتضای  هاآن ،کاری انجام نشود مییگویم مانسناقتضای 
چه کار  میفهمیم و بعد تازه ما میکنیمبرخورد  هاآنبا و بعد هم  دهندیم انجام دهند و انجام

 . خوشحالند، دهندیم کارهایشان را انجام، اندموفقه خودشان الحمدلل  ! انددادهانجام خوبی 
 یرزاوهیگرخیلی برایشان  هابچه از بم، شانبرگشتو  به جمع ما هانیا بعد از اضافه شدن

ر ه کانیستند ما چ هانیا وقتی ندیگویم هابچه. اندرفتهیپذرا به جای پدرشان  هانیا .کنندیم
 یندازاریز شودیم بعدازظهر که پنجباشند  هانیا وقتی. ظهرهای گرم بمآن هم در بعداز! ؟کنیم

 اندهبردمتری  چهلاین بار یک طاقه پارچه . شوندیم سرگرم هابچه یهمهو  کنندیم بزرگ پهن
 ! اندکردهقشنگی  یهاینقاشدور تا دورش چه  هابچهو 

 کبد و دستش، کلیه، که در زلزله خیلی صدمه خورده استداریم  یابچه! خیلی عجیب است
؟ ی کیستپرسیدم این نقاش. رفتم دیدم یک تکه نقاشی فقط سیاه است. اندکردهت پیدا معلولی
چون  .گفتم این بچه هنوز دلش سیاه است. (دهیدبیآسهمان دختر بسیار ) فالن دخترگفتند 

. ودسیاه و تیره ب، به کار برده که ییهارنگ تمام ،این بچه معلولیت دارد و خیلی مریض است
دارد  کممکتحریر کرده است و  تقاضای میز، کمی تغییر کرده است هانیا ولی باز بعد از رفتن

 . دیآیم راه
و  کنمیم چون من خیلی دعوایشان خصوصبه، کنندیم چشم مادربزرگ نگاهبه به ما  هابچه

 دلگرمی دیگری هانیا نگاه دیگری دارند و از هاجوانن ولی به ای !رمیگیم ایرادهایشان را
 هاضاف هابچهخوشحالی به زندگی  هاجوانبا رفتن این ، اندخوش هانیابا  هابچه، رندیگیم
شاد کردن دل . کندیم نظر هانیا که خدا به فهممیم من روندیم به آنجا هانیا وقتی. شودیم

ینکه ا. اد کردن هم فقط به دادن شیرینی و موز نیستش. یتیم کار کوچکی نیست یهابچه
. دگذارنیم ممنونیم از وقتی که. است هابچهبزرگترین شادی برای  ،شودیم روحشان عوض

خدا خودش هم . گذارندیم برای خدا وقت، گذارندینم مؤسسهالبته وقتشان را برای من یا 
 . دهدیم مزدشان را

 

  بیشتر شده است؟  تانیدار برنامهدی صابر: االن ه 
. میاهشد دارتربرنامهاالن . کنیم یزیربرنامهچطور باید  میدانیم کمدستاالن آقای فتوت: 

حضور  یبرنامهاولین سفری بود که  ،پیش که آخرین سفری است که به بم داشتیم یهفته
 .دادیم هابچهبه طراحی کرده بودیم و  ،با عکس و نقاشی A3را در آنجا در کاغذی  مانروزهپنج

یک ، یمداشت هابچهبرای یک لیگ فوتبال . کارهایمان هم طبق برنامه پیش رفت یهمه تقریباً 
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 یهمسابقکارهای نقاشی و ُکالژ و ، گذاشتیم )به قول خودشان، وسط دو سه( یبازوسطلیگ 
 . انجام داد شودینم همه کارهایی است که بدون برنامه هانیا .عکاسی داشتیم

 

 . یک جا که مکانی بزرگتر است ومیاگرفتهما در بم دو محل اقامت در نظر  :انم قندهاریخ
زیاد است که  یهامهمانگی دارد و برای ربز یهااتاقو  هاستبرنامهاری زگربیشتر برای ب

من  میرویم وقتی خودمان. هابچهیک جا هم داخل خود مجتمع  .ارگ قدیم است روبروی
ت کنند صحب، وقت بیایندبتوانند تا دیر هابچهباشیم که  هابچهدر مجتمع خود  دهمیم ترجیح

اشاره به گروه ) هانیا آمد و به من گفت هابچهیک بار یکی از . شان را بگویندو مشکالت
م االن گفت. گفت ساعت پنج؟ قرار بود چه ساعتی بیایند: گفتم؟ اندکردهر چرا دی( هاجوان

شاید  ،گفتم وقتی آمدند علت تاخیرشان را بپرس. گفت پنج و ده دقیقه؟ عت چند استسا
ول اگر علت دیرکردنشان را قب. است شاید آژانس گیرشان نیامده، مشکلی برایشان پیش آمده

 بچه هم که انگار آمده بود از. کن شانخیتوبولی اگر قبول نکردی حتما  ،را ببخش هاآن کردی
 قتی باو. فهمندیم هابچه! چشم! با حالتی گفت چشم هانیا برای توبیخ ،ندمن کسب اجازه ک

ولی مادرها نه این مفاهمه را . باشند سالهسهحتی اگر بچه   شوندیم صحبت شود متوجه هاآن
، اندخوردهخیلی ضربه ، چون هنوز خیلی افسرده هستند هابچهبا ما دارند و نه با خود این 

 . داریمبا دو بچه ساله  58ما مادری . اندجوانمادرها  یهمه. ده استخیلی بال سرشان آم
 

 کودک و مادر یخانههمکار دوم سخنان 
رودبار اتفاق  یزلزلهکه وقتی  28متولد سال ، حاج خانم هستم ینوه، احمدزاده. به نام خدا
ندارم و از خیلی از  حس خاصیار هیچ رودب یزلزلهمن هم از . سال داشتم یکافتاد فقط 

 خانمحاجکه در رودبار افتاده است و فعالیت هایی که انجام شده است و االن  ییهااتفاق
 . بودم خبریب توضیح دادند

ر مدرسه کوچکی د یبازارچهبا دوستانم در مدرسه گفتیم . اما زمان زلزله بم دوم دبیرستان بودم
خیلی مشتاق اجرای ایده بازارچه در . را برای بم خرج کنیم درست کنیم و پول حاصل از آن

 ،آوردم خانمحاجقتی مبلغ حاصل از آن را برای و. مان را اجرایی کردیمطرح. مدرسه بودم
؟ م دهیانجابدهی و کاری برایشان  هاآن تا خودت پول را به ییآینمگفتند که چرا خودت به بم 

رفتیم . مبم شیرینی و شیر بگیری یهابچهآن پول برای  با یکی از دوستانم تصمیم گرفتیم با
فرهای ماه بود که هم همزمان با یکی از سآن موقع اسفند. فرستادیم و به بمشیرینی و شیر گرفتیم 

یم درست کرد یاغرفه. بود آخر سال یبازارچهو برپایی نمایشگاه و  هاپرداختبرای  خانمحاج
 .حس خیلی جالبی بود. میدادیم یرشیرینی و ش هابچهو در آنجا به 
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 رفتمیم بعد از آن طبق روالی که گفته شد سالی دو بار برای نمایشگاه. بود ماناول یتجربهاین 
آن نرفتن  .و اسفند آن سال نتوانستم آن سه روز را برومتقارن پیدا کرد سال کنکورم  ابتا اینکه 

تا این حد دلم برای کار در این   آنجا بود فکرم یهمهتمام آن سه روز ، مرا خیلی اذیت کرد
 . مسیر همراه و مشتاق شده بود

واحدی و اسکان  28از مجتمع  یبرداربهرهاین جریان ادامه داشت تا تیر پارسال که بعد از 
در  ،ل که رفتیمتیر پارسا. و کاری مفیدتر داشته باشیم ترپررنگتصمیم گرفتیم حضوری  هابچه

وابسته شدیم که حس خیلی خاصی  هابچهنجا بودیم خیلی عجیب به همان سه روزی که آ
ا ب. آشنایی داریم و روحیاتشان هایمندبا عالقه  ،میدانیم را هابچه تکتکاالن اسم . داشت

را از خودمان  هاآن، کنار بیاییم هاآن با میکنیم سعی میاآوردهبه دست  هاآن شناختی که از
نبال د ،میشده بود زدهشگفت کارشان واقعاً  یجهینتی نمایش هم که از بعد از ماجرا. نرنجانیم

 خود، در آخر هم ما کاری نکردیم. آقای فتوت توضیح دادندبودیم که  ییهاکالس یاندازراه
ش رو کانون پرو ارشاد بم یاداره ازجمله ،نیروهای حاضر در بم بودند که کارها را پیش بردند

 .کاری بکنند و فقط ما نیستیم هابچهخودشان در تالشند برای  هانیا .فکری بم
  

  :بزرگ و نوهـ به نظر شما این مدل همکاری دو نسل هدی صابر مدل موفقی ـ  مادر
 ؟ داز آن راضی هستی؟ بود

که چنین مادربزرگی دارم که باعث شدند من در  خوشحالم من واقعاً ، بله :خانم احمدزاده
 ایتیحمولی من به خاطر  ،همیشه برداشتن قدم اول خیلی سخت است. این مسیر قرار بگیرم

 .قدم اولم را خیلی راحت برداشتم گرفتمیم و الگویی که کردمیم که از مادربزرگم دریافت
که  طورهمان. مجتمع داریم بگویم درباره مادرهایی است که در خواهمیم که یانکته
با ، سال 22، سال20  اندسالوسنواقعا کم  شانیهایبعض. اندجوانگفتند خیلی  خانمحاج

نه قابل توصیف است و نه با  این مادرها در این زلزله اصالً  یدگیدبیآسمیزان . بچهدو ـ سه 
لی مادرها و ،کنندیم تغییرو خیلی راحت  هستند ریپذانعظاف هابچه. قابل مقایسه هابچهوضع 

هر روز ، مادری داریم که هنوز در افسردگی بعد از زلزله است. نیستند طورنیابه هیچ وجه 
 صحبتهمبا او و امثال او  میکنیم تالش. خوردیم سردرد دارد و هر روز تعداد زیادی قرص

 یرماندروانو  شناسنروانیاز به صحبت با  هانیا تکتک. کار ما نیست، ولی این کار ،شویم
 . دارند

ه برای او نماند یایینایبیعنی ! است هفت او مادری داریم که چشمانش ضعیف و شماره چشم
 نه کالس کامپیوتر! چون حاضر نیست عینک بزند انجام دهد تواندینم یکارچیه و است

 چرا عینک مییگویم وقتی. دهدیم انجام اشبچهنه هیچ کاری برای برای خودش و  دیآیم
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نیازمند  خیلی عمیقی دارند که واقعاً  یهابیآس! عینک بزنم خواهمینم دیگویم ؟یزنینم
 . میکنیم هاآن فکر کنند ما همه کار برای هاآن این هم درست نیست که. درمان است

 

  :آیا شما االن همان ؟ رفت و آمد به بم چه تحولی در شما به وجود آوردهدی صابر
 ؟ پیش هستید فرد چندسال

 یبازاسباب هابچهاصرار داشتم که به  ،میرفتیمبه بم خیر. روز اولی که واقعًا : خانم احمدزاده
 دهدینم انجام هانیا کاری برای یبازاسباببه این نتیجه رسیدم که تازه بعد از دو سال . بدهیم

کاناتی اماز بیشتر . حل شود یبازاسبابه با از آن است ک ترقیعم هانیا و مشکالت و نیازهای
هم ما چندین برابر م مهم است که البته برای خود هاآن برای که این حضور ماست، رندیگیم که

 .است
 

  ید خودتان هم مثل حاج خانم شوید؟  هدی صابر: دوست دار
 آقایی  ددهیمرا انجام  مؤسسهتعریف کنم. کسی که در بم کارهای  یاخاطرهآقای فتوت: 

سال سن  اندیماست و سی و  وسالسنهم  تقریباً  .مرد خیلی خوبی است. است اهل خود بم
صحبت بود و یکی از  خانمحاج یدربارهیک بار . گرم و راحتی با او داریم یرابطه. دارد

د هستی خانمحاج ینوهبزرگی که همراه ما بود به ما گفت شما چقدر شانس دارید که  یهاخانم
 ما هم گفتیم همه مثل هم هستیم و همه. و تجربیات ایشان استفاده کنید هادرساز  دیتوانیم و
فت است گ مؤسسهآقایی که در بم مسئول کارهای . بهره ببریم خانمحاجاز خاطرات  میتوانیم

مثل این است که در دانشگاه سراسری  ،هستید خانمحاج ینوهولی شما که  میتوانیم بله همه
دیگر با ایشان ارتباط دارند مثل دانشجویان  یهاشکلولی کسانی که به  ،هستید خانمحاج

ی حکم دانشجو نمیبیم بم هستم و ماهی یک بار ایشان را و من هم که کالً  هستند دانشگاه آزاد
بگویم فکر نکنم هیچ کدام از ما بتوانیم  خواهمیم حضار[. یخنده! ]دانشگاه پیام نور را دارم

شان از درس های میتوانیم ولی تا جایی که  اج خانم شویم و به طرز فکر ایشان برسیمح مثل
 . میکنیم استفاده

 

 و درس خوانده دیاکردهبشوید چونکه شما از این سن شروع  دیتوانیمحتما  :خانم قندهاری
کاری کردیم با آزمون و خطا پیش ما هر ، دیدهیم انجام تریاصولو کار را  دیاکردهلیتحصو 

ستند نیروهای جوان ما خیلی خوب ه. دیرویم ما با تجربه پیش رفتیم و شما با علم پیش. رفتیم
 . از ما هستند ترموفقخیلی  شاءاَّللان. و صددرصد آمادگی شان بیشتر از ماست
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  :شما از سن کمی کار جمعی را شروع  هدی صابر خطاب به دو دوست همکار
؟ سته چقدر کارا؟ سادگی و پیچیدگی کار جمعی چیست یدربارهنظرتان . دیدکر 

 ؟بهتر از کار فردی است
  

که من  ییهایژگیویکی از . است فردیبهتر از کار کار جمعی صددرصد خانم احمدزاده: 
ر نظ کردمیم همیشه فکر. خودرأیی است ـ که امیدوارم به لطف خدا کم شده باشد ـ داشتم

ن شدم و ای یفکرهممجبور به  ،امشده هاتیفعالولی از وقتی وارد این . ن نظر استمن بهتری
و بعضی جاها در مقابل نظرات  شودیم بعضی جاها نظر من فائق. تغییر کرد ویژگی من کامالً 

نان که در گروه جوا خصوصبه. و بهتری دارند تریفننظر  دانمیم چون  کنمیم دیگران سکوت
 هاآن سال بزرگتر بودند و وقتی من تازه وارد دانشگاه شدمسه ـ چهارکم  هم از من دست

 .شده بودند لیالتحصفارغ
  

  :؟ آسان است در عمل به نظرتان تلفیق دو نسلهدی صابر 
 .و اینکه نسل دوم که باشد و روحیات دارد هاتیشخصبستگی به  کامالً خانم احمدزاده: 

از نظر من الزم ولی از نظر نسل باالتر از من  کاری .بین دو نسل طبیعی است نظراختالف
 . است که مهم استبا هم چگونگی کنار آمدن افراد  .ممکن است اسراف باشد

 
  :و هم االن که شش سال از آن روز( 1382) شما بم را هم زمان زلزلههدی صابر 

 دا راخ، دیاکردهو تجربیاتی که کسب  وآمدهارفتدر . دیادهید( 1388) گذردیم
یک و کمک کار  ؟ کمک کرد؟ آمددر تحوالت خدا ؟ ناظر دیدید یا شر

افراد باید در حد وسع خودشان  میگویم را دارم و خانمحاجمن هم نظر احمدزاده: خانم 
که خودشان هیچ کاری برای  نمیبیم افرادی را در بم اطراف خودم من شخصاً . تالش کنند

این طرز فکری است . کارها باید برایشان انجام شود یمههو انتظار دارند  کنندینم خودشان
 . میکنیم که ما برای محو آن از آن فضا تالش

ولی االن که حتی در سطح و  .کندیم شهر و فضا تغییرات زیادی ،اگر خود مردم بخواهند
 داهنخویم بستند که یعنیدر شهر  ییهاداربستاز همان اول . نمیبینم ظاهر شهر هم تغییری

غییر هیچ چیزی ت ،تبلیغاتی که شده است یهمه رغمیعلولی  ،مشغول بازسازی و تعمیر شوند
در  هایلیخهنوز . کانکس است هامغازههنوز خیلی از . نه شهر و نه ارگ قدیم، نکرده است

 . کنندیم زندگی هااردوگاه
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  :؟ ریا ناظ سال خدا آنجا تماشاچی بود پنج ـ شش در این دیکنیم فکرهدی صابر
 ؟ حضورش را حس کردید یا نه؟ بود هابرنامهو  هابچه کارکمک

آن هم به خاطر  ،فضای ظاهری شهر تغییری نکرده است دیگویم حس مناحمدزاده: خانم 
 . ناظر بودن یا فعال بودن خدا بستگی به خود مردم دارد. خواهندینم اینک خود مردم

 

  :؟خدا با خودت برخورد فعالی کرد؟ ر بودخدا با خودت چطو  یرابطههدی صابر 
 ؟ حس کردی در کارهایت نیروی دیگری هم مکملت شده است

نیروی ما  ،کارهایی که هست یهمه رغمیعلچون وقتی آنجا هستیم . کامالً احمدزاده: خانم 
وقتی  کهیصورتدر   یمهست مشغولتا دیر وقت و  میشویم از صبح زود بلند. چند برابر است

 . با این فشردگی کار کنیم میتوانینم وقتچیه ،یمهست تهران
 

، میکردیم قشنگی که اول کار یهایزیربرنامهدر . بگویم خواهمیم یک خاطرهآقای فتوت: 
نات الزم امکا، میدیچیم میزها را، میختیریم برنامه. کالس کامپیوتر بود مانیهابرنامهیکی از 

. را نداشتیم کسی میدیرسیم وقتی به تعیین مربی. میکردیم امکانات را لیست یبندمیتقسو 
ـ شش. افتادیم بعد دوباره همین اتفاق یدفعه  یهارنامهبماه برای برگزاری کالس کامپیوتر  پنج 

تا اینکه یک روز که تهران بودیم . لنگ معلم بودیم یزیربرنامهولی آخر هر  ،مختلف ریختیم
 الو سنگ را ط کنندیم مؤسسهبرای  که کارهای عجیبی، سهمؤسخیلی فعال  یهاخانمیکی از 

تماس گرفت و گفت بم بوده است و آنجا خانمی را پیدا کرده است که هم خیلی ، کنندیم
 .کمک کند مؤسسهکامپیوتر ما شود و هم به  یهاکالسمشتاق است که داوطلبانه مربی 

 فراهمگهان از جایی دیگر مربی نا، ماه دنبال مربی بودیم شش! خودمان نفهیمدیم چه شد
 . شدن کارگردان برای تئاترمان فراهممشابه  دقیقاً   شدیم

 یهادورانو  امکردهفکری و عقیدتی سیر  یهابحرانخیلی در  هاجوانمن هم مانند خیلی از 
دوباره و ، دوباره وصل شده است، خیلی جاها ایمانم سست شده است. امگذراندهسختی را 
م دید ،تجربیاتی که از سر گذراندم یهمهبا  ،هادوراناین  یهمهدر . تم و برگشتمدوباره رف

مثل  آن را خدا بنامید یا هر چیز دیگر دیخواهیم، همیشه یک چیزی غیر از من حاضر است
از دست ما خارج است و  که کامالً  شودیم کارها طوری جور هاوقتبعضی . یک نوع انرژی

ین کار را ا دیتوانستینم شما دیکردیم ده سال دیگر هم کار. هاستآن نیرویی دیگر پشتیبان
 . انجام دهید

 

  :حضار[ خنده]؟ حاج خانم پادگانی هستند یا دموکراتیکهدی صابر 
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 هابچهبه  یدهزهیجابرای تعیین  مثالً  حضار[. خنده] پادگانی  دموکراتیکآقای فتوت: 
به من مجال دادند نظرم را اعمال کنم و در  خانماجح. نظری داشتند و من هم نظری خانمحاج

کار دموکراتیک  یافهیقب ولی ُخ  !رسیدیم خانمحاجخود  یهیاولبه همان نظر آخر دیدیم که 
 ! بود

 

  :؟ بکنند توانندیم چه کارهایی هابچهبه نظر شما ، خانم قندهاریهدی صابر 
 هالزم نیست ب. هستند با خدا و با نیرو، هستند جوان و تحصیلکرده! همه کار: خانم قندهاری

دو دانشجویی که صبح پیش  ازجمله. هرکس راه خودش را دارد. گفته شود چه کاری کنند هاآن
هیچ  .داشته باشند شهرنییپابرای باسواد کردن زنان  یابرنامه خواهندیم من آمدند و گفتند

هر کس خودش با نگاه به امکانات اطرافش ، بگویم چه کاری کنند هانیا ست من بهنیازی نی
 . انجام دهد و باید انجام دهد تواندیم که چه کاری شودیم متوجه

م مه. دست بزند تواندیم باشد اشعالقهخدا به هر کاری که مورد دیندار بامؤمن  نیروی جوان
تظر من. و بلند شویم «یاعلی»بگیریم و بگوییم  این است که ما خودمان دست به زانویمان

دلش  کسچیه ،تا ما خودمان دست به کار نشویمبکند.  مانوطننباشیم کسی کاری برای ما و 
 مانیهابچهو  مانوطنو  فقط خود ما هستیم که باید دلمان برای خودمان. سوزدینم به حال ما

 . ردیگیم خدا دستمان را ،دست هرکس را بگیریم. بسوزد
 

  بتا کنون چیزی از  ؟ دیاکردهرا مکتوب  تاناتیتجر
از مکتوب کردن گرفته تا فیلم . میابودهبه نحوی  اهمیشه دنبال ثبت آنهخانم احمدزاده: 

 .کنمیم من خودم تجربیاتم را با عکاسی ثبت. ساختن
  

 امحافظهدر  زیچهمه  کنمینم چیزی را ثبت کهنیابه  معروفم متأسفانهمن آقای فتوت: 
ذوقی که همراه ما بودند خیلی اصرار کردم که ولی به دوستان با. شودیم تا پاک ماندیم

 . ثبت کنند هاقالباعم از داستان و دیگر  توانندیم خاطراتشان را به هر نحوی که
 

ندان چ در آن گذر زمان کنمیمخیلی متشکریم. دو ساعت کنار هم بودیم که فکر  هدی صابر:
حث ما ب. نیست مانگذشته یجلسهنشست امروز ما بیگانه با موضوعات سی . وس نبودمحس

ا خدا ب ،کندیم را تبدیل به تقاضا شاندغدغهکه  یمنددغدغه یهاانساناین بود که  یدرباره
 تریجد خدا یآوردهدر تقاضایشان داشته باشند  یاآوردهاگر . کندیم تقاضایشان برخورد فعال

 . مشترک تعریف کرد یاپروژهبا خدا  شودیم این ترتیب است و به
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 که همهبل ،نیست و موسی تاریخ مانند ابراهیم یهادرشتاستخوانمشترک فقط از آن  یپروژه
، کهنسال هم تواندیم، نوجوان تواندیم سالهستیب  شوند یارابطهوارد چنین  توانندیم
 .تواندیم

آمده است که حضور فعال خدا را در آنجا باید در فعالیت بزرگ و  یازلزلهبیست سال پیش 
 شوندیم سرپرستیب رودبار یبچه 1100اینکه . که امروز مهمان ما بودند دید ییهاکوچک

 ایشان قرار و امثال نفرشان تحت سرپرستی خانم قندهاری 110یعنی  هاآن دهمکیو 
 یک کانکس درشان سه ماه را از زلزله خانم قندهاری و دوستان بعد. حضور خداست  رندیگیم
رایط و با شبا آن بارش رودبار  بعد در سرمای آنجا ،ردیگیمشهرداری آن کانکس را  ،گذرانندیم

که طوری  ،صاحب امکاناتی شدند جیتدربه. بودند UNر ددر چا ماهششرانش قبلی زمین 
رفته  با درایت هم پیش. کنند بنا یا بازسازی هابچهبرای هر کدام از  تملیکی یاخانهتوانستند 

ر که صغیبچه را  یخانهحق تملیک  آن پدر، کردیم به نحوی که اگر مادر بچه ازدواج. بودند
 شانیالتیتشکو کار  وسازهاساختخیلی پختگی و درایت هم در این  .ه استنداشتهم بوده 

  بوده است.
مدل  .به تاسیس هنرستان و دانشگاه شودیم کار منتهی یک پدریار و مادریار داشته، یابچههر 

ی قلهک فضای خانوادگ یزرگندهاگر دفترشان تشریف ببرید در . کارشان هم خانوادگی است
ق و لذا اگر بپذیریم که ذات خدا هم در عمود است و هم در اف. دیکنیم درک آنجا را کامالً 

کار  دیگران هم. بوده استدر رودبار یک تشکیالت افقی  هانیا تشکیالت، منتشر هم هست
دا، خ تشکیالت. ه استبود ترقاعدهبهو  ترسامانبهو  تردیجد هانیا ولی کار ،افقی کردند

است که امروز با یک نمونه و یک بخش  افرادیهمین تشکیالت خدا بلکه  ،نیست داردموشاخ
 . نا شدیمآن آش

سیری  .به امکانات قابل توجهی رسید، کار از زیر صفر شروع شدایشان هم تصریح کردند که 
. دشویم جاهای دیگر مشابه تکرار یهمهکه در اینجا و  «محک»در  بود مشابه سیر خانم قدس

 انمیروشنفکر یجامعهسیاسی و ـ نیروهای فکری ، احزاب، سیاسی ما یجامعهدر دورانی که 
یل به تقاضا تبد که اندداشته هیاول یهادغدغهنیروهای اجتماعی ما که  ،دستاوردی ندارند عموماً 

ی دستاوردها ،استبرخورد فعال کرده  هاآن تقاضای باو خدا  اندشده افتهیسازمان، شده است
 ،چون خودمان دستاوردی نداریم ،در جریانات روشنفکری هستیم ما که عموماً . سترگی دارند

نیروهای قبل از ما هم دستاوردی  یهیبقهم دستاوردی ندارد و  و آدم خدا و عالم میکنیم فکر
و موسیقی متن  آهنگتنُ خالف این ه دستاوردها جدی بوده و هست و بردر صورتی ک. ندارند

به نسل نو  خواهدیم است و جریان و قدرت مستقر هم« شودینم، شودینم» دوران ما که
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ان بودن آغازگر یک جری. آغازگر باشند اندتوانستهکه  میخوریم به افرادی بر ،«شودینم» بگوید
 ندارد و هم کهنسال سالوسنارتباطی به  ،امروز برای ما ثابت شد یوگوگفتهم چنانچه در 

 . باشد و هم نوجوان و جوان کنندهشروع تواندیم
ردند و به کار ب شد و مهم این است که در ادبیاتی که خانم قندهاریاین یک تشکیالت کیفی 

و در  شودیم فراخوان است و خم یآمادهخدا ، در آن نداشتیم یتصرفودخلما هم دخالت و 
کردن  جاروبوآباین . کندیم جاروبوآبشرایط را  ،هایمیقد، به قول هاپروسهو  هاپروژه

 . اتفاق بیفتد تواندیم من و شما تکتکبرای  هم شرایط
 ههم، 1دادهرخکه اخیرًا  یدر روزگاری که با اتفاقات. شکریمتن ماو حاضر هامهمان یهمهاز 

جمع  یهمهدوپینگی به  ،همانان عزیز که داشتیمیمو  حضور خانم قندهاریبا  ،هستند افسرده
ءاَّللان .تزریق شد یلی خ. فصل تحول برسدادامه داشته باشد و جامعه به سر دوپینگ که شا

 . ممتشکر

                                                                                                                 
 منظر است.  1811. رخدادهای بعد از خرداد 1
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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 



 2باب بگشا؛ دفتر سوم: تبیین ما ـ       144
  

 

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 
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. 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



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

 

 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
 

 خیلی متشکرم.  هدی صابر:
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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. 
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  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
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های خروج از بحران را ترسیم کردیم، پیشاتبیین را دیم. راههای خودمان شروع کراز بحران
تبیین هستیم. با چند فرض که اگر ما پرتقاضا باشیم،  یپشت سر گذاشتیم و اآلن در مرحله

کوالد افقی که سبزرنگ پرداشته است. داشته «او» های خدا را یکی یکی باز کردیم. در این آ
سی شروع کردیم، بعد خلق و خلق جدید، دید ی طراحی ـ مهنداست، ابتدا از داشته

ال به که آن هم قابل تزریق و انتق بندیکند، مرحلهبشر منتقل می ابناءبه « او»استراتژیک که 
توانیم از آن استفاده کنیم و نهایتًا دید تاریخی و تحلیل های انسانی است و ما هم میپروژه

 یاست. زیر صفحه، جا برای مرور بقیهخدا  یهای ویژهتاریخی است که یکی از داشته
این توضیح  یک پر کنیم.بهها را یکبا کمک دوستان بتوانیم داشته شاءاَّللانست که باز ه هاداشته

 همان چارت است:
 

 نگاه  کیسال ،  کی
  یکاودرون

 یابیبحران
  تیـ خلل در عضو« او»خالء 

  تیخروج از وضع
 اسباب خروج 

 سنت انسان 
 «او» یهیتوص
 «او»متد 

 

تیم و ما هس ،ی تبیین هستیم. یک وجه تبیینطور که خدمتتان گفته شد، اآلن در مرحلههمان
وانیم با تکه کلید دارند و می هاییمتنکنیم. استفاده می هامتنست. ما از «او»یک وجه تبیین 

اب است و و که کتمتن هستی، متن تاریخ و متن پیش ر  را بگشاییم هامتن، کلیدهااستفاده از 
آور رویست. ما بناست که مستمر «او»ی مشارکتی با برد پروژهروش هم پیش .متن خودمان

و  اگر این شرایط که شرایط محیرالعقول .از سر نیاز باشد آوریمان غیرتاکتیکی وو روی باشیم
م ه «او»فراهم باشد،  د ـی در شرایط سخت امروز فراهم باشحتـ  نیافتنی هم نیستدست

 کار و پرداشته خواهد بود. نشان خواهد داد و کمک یرو
 . صاحب دید تاریخی و تحلیل تاریخیخدای   آمدیم «او»های تاریخی به سراغ داشته
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 ما؛  نییتب
 یخیتار لیـ تحل یخیتار دیصاحب د یخدا

 گشایم، باب بگشا، نزد من آ من رفیقم، ره
 دهمیم دگاهتید؛ بخشمیممنظرت ؛ کنمیمجهزت م؛ دارم اشراف من ؛

 

ای را اگر تو بخواهی پروژه این است که« من رفیقم، رهگشایم، باب بگشا، نزد من آ»ترجمان 
طراحی کنی و به تاریخ پل بزنی و از تجارب پیشینیان استفاده کنی، من اشراف دارم، مبتنی بر 

نم. کو دیدگاه عرضه میبخشم و به تکنم، به تو منظر تاریخی میاین اشراف تو را مجهز می
اب آخر در کت «او»هایی که کتاب را که برگ زدیم، در یک جلسه ایستادیم تا ببینیم که داده

 چینش کرده، چگونه ارنج شده است. 
 

 ما؛ نییتب
 « :او» نشیدر چ خیتار گاهیجا

 ها در کتاب آخر داده بیترت
 یهست

 ـ فرجام زیرستاخ
 خیتار

 انسان
 

عد ناسانه بود. بشهای هستیکرد. ورودی اول در کتاب آخر، آیات و نشانهابتدا از هستی بحث 
انتهای ی بی. بسیطی را باز کرد، عرصهرا ترسیم کرد ، بعد تاریخ و نهایتًا انسانرستاخیز و فرجام

 نسان است. سیر از ابتدای هستی تای موجودات و او رستاخیزی که برپایی نهایی همه  هستی
کردند و تاریخ را شکل دادند و نهایتًا  طیها انسان چینی کهنقطهخ است، تاریرستاخیز که 

 انسان به عنوان عامل تغییر ]مطرح شده است[. 
د با وشپیمانی هستند و میست که هر کدام ماتریس پروهدر کتاب آخر، شش اسالید بزرگ 

وایی های محتها بازیبا آنتوان نه از سر بازی، بلکه از سر نیاز می  های مختلفی کردها بازیآن
که همگی مبسوط، تفصیلی و فلسفی هستند.  و شعراء ، انبیاء، مؤمنون، هود، طهکرد. اعراف

 .ستشناخت فلسفی نی ،کندخدا خودش عنصر فلسفی نیست، شناختی هم که به ما عرضه می
 نونو مؤم ، طه، انبیاء، هوداست. به این مفهوم، اعراف گزاره این فلسفه به مفهوم حکمت و جان

  هستند.دار و حکمتهمگی فلسفی  و شعراء
 : هیز تاریخی او، در این شش سوره که مقابل دید ما استشناسی تجکارکرد روش
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 « او» یخیتار زیتجه یکارکرد روش شناس
 ینظرافکن

 هادر داده یورزشهیاند
 ها جاماندهدر به ریس

 فضا شدن با گذشتگان هم
 با آنان یروند ستیز

 

 ها لحاظی را در دادهورزاندیشه .دهدکند و ما را در موضع نظرافکنی قرار میابتدا ابرو باز می
رایط کند و شفضا با گذشتگان میما را هم .کندها از پیشینیان سیر میجا ماندهدر به .کندمی

امکان تدقیق اطالعات  ،گشایدعبارتی باب میزند. بهمیزیست روندی ما با آنان را رقم 
کند و نهایتًا ما را می هیامجا مانده کند، شرایط را برای شناخت آثار بهتاریخی ما را فراهم می

 کند. پیش از خودمان میآفرینان نقش درتنیدگی باصاحب خصلت 
عنوان قرآن به ای است که حضرت علیشناسیخوان با روششناسی منطبق و هماین روش

اش کهو ملناطق و کسی که از اول با قرآن بوده، با قرآن فعال برخورد کرده، قرآن در ذاتش رفته 
 گوید: می به فرزند ارشد خودش امام حسن 59در فراز  ،شده

 

 از نامه به فرزند ارشد :  23فراز 
« 

َ
َنَ  یأ ِنل  بر َر َمْن ََكَن َقْبِل  ِإ مر ْرتر عر مل ْن عر کر

َ
ْن ََلْ أ ِف  ِف  َفَقْد َنَظْرتر  یَو ِإ ْرتر  َفكه ْم َو  اَِلِ ْعَم

َ
ْخَباِرُِهْ  أ

َ
أ

ِف  ِنل  َو ِسْرتر 
َ

َحِدُِهْ َبْل َكأ
َ

ْدتر َكأ َحَّته عر ی ِإیَل  آَثاِرُِهْ  ا اْنَتَه ْم ِإیَل  ِِبَ َِلِ وه
َ

ْرتر َمَع أ مل َقْد عر وِرُِهْ  مر
ر

ْن أ ِم
  «.آِخِرُِهْ 

]یعنی[ ای پسرک من! اگرچه عمر دراز نکردم، مانند عمر آنان که پیش از من 
کرده و در افکارشان اندیشه ورزیده و در آثار بودند، اما در روند اعمالشان نظر 

هاشان سیر کردم. گویی همانند یکی از آنان گردیدم، و نیز به سبب آنچه و بازمانده
از کارهای آنان به من رسید و انتقال یافت، چنان شد که من با اول تا آخرشان زندگی 

 «کردم.
 

کسی که  ی اندکی بعد از کتاب،. به فاصلهخود کتاب بنا دارد که ما را با پیشینیان درتنیده کند
ندبوک اوبندد و خور است، کتاب را مستمر به کار میبا کتاب ممزوج است، دم ست، ا کتاب ه 

 ای دارد. چنین تلقی
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یم، همین برپردازان تاریخ در دورانی که ما به سر میهای تئوریک و نظریهنویسان و تیپتاریخ
گوید ما تاریخ را می «از تاریخ بیاموزیم»در کتاب  کار .اچ. ایتلقی را از تاریخ دارند. 

ی هافضا شویم. لذا هم تلقی خدا، هم تلقی انسانرسیم برای اینکه با گذشتگان هموامی
ه خواهیم کریخ میهای پژوهشگر این است که ما از وارسی تاو هم تلقی انسان «او»نزدیک به 

در  تجارب خود بیندوزیم و بیفزاییم تا بتوانیمرا به ها تجارب آنبا گذشتگان درتنیده شویم و 
 ها این کاروان را به پیش ببریم. ی آنادامه

را در دستور  ی هوداعراف را در حد توانمان بررسی کردیم و امروز سورهی ی قبل سورهجلسه
 ریم.کار دا

 

 ؛ اعرافی هیماجان
  رهایدر س اشدهیو حضور درتن خیبر روند تار« او»اشراف 
 یدوران یهارفع انحراف یبرا نونوبه یهاامیارسال پ

 از درون و همچون خود  یمرد قیاز طر 
 «او»مبنا گرفتن 

 مهتران ؛ سد دوران 
 اصالح ؛ جوهر تحوالت 

 ت و وراث ینیاصل جانش
 ؛ موضع تابک

 کارانستهیشا یروندها، صاحب کتاب، متول اوری؛ خدا
 

راف خدا بر روند تاریخ ها، مقدمتًا توضیح اشبررسیبحث وبعد از  اعراف یی سورهمایهجان
کند به درتنیده شدن با پیشینیانمان ما را دعوت می «او»اش در سیرها است. تنیدهو حضور در

یش های پها درتنیده و مشرف و محاط بر روندی است که انساننیز با آن «او»بتدا تا کنون و از ا
 اند. از ما طی کرده

دورانی  هایانحرافنو برای رفع بههای نومایه، ارسال پیامی دوم یا سطح دوم از جانمایهجان
استراتژیک  خبرهای و صاحبآور . کسانی که پیامبود از طریق مردی از درون و همچون خود

و  اآشنا، کارآشنتحمیلی نبودند، نام وکدام از بیرون نیامدند، وارداتی هیچ ،و کیفی بودند
شناختند. از درون جوشیدند و با تقاضای خودشان باال ها را میآشنا بودند و قوم آنخصلت

 یرند،بگ [ ارتفاعفرعون]مانند ها باال بیایند. نه اینکه آمدند. خدا هم پلکانی فراهم کرد که آن
ی جدی و ساختار هاانحرافبا قوم خودشان ـ هرگاه که  استداللیبلکه بتوانند از یک سکوی 
 شد ـ کار توضیحی بکنند. 
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را در حرکت خودتان، چه در شناخت تاریخ، چه در  «من»سطح سوم تصریح بر این بود که 
کنید و  هایتان مبنا فرضها و پیش گرفتن پروسهژهبرد پروحرکت تاریخی خودتان، چه در پیش

جدی و رادیکال خدا با مهتران بود. مهتران بسیار برخورد  ،مبنا بگیرید. برخورد بعدی
ی تاریخی و ی ایدئولوژیک و عقیدتی دارند، هم الیههم الیه  الیه هستندهایی با سهانسان

د که هم با اعتقاد، هم با تاریخ و دوران و هم ی طبقاتی دارند. تاری هستناستراتژیک و هم الیه
ان خودشاقوام ودشان را سخنگوی دوران ند. این افراد خاهبا تشکیالت و طبقات درتنیده شد

یدا کنند پبرای فکر کردن لذا هر زمان پیامی آمده است قبل از اینکه دیگران فرصتی  ،دیدندمی
علیه آن  مهتران ،بربتابند ه یاتافتبرنو آن را لیل کنند و تح بیندازندپز ذهن و پیام جدید را در آرام

یدند و های در چرخبر موضع ارتجاعی پدران اصرار کردند و بر پاشنهموضع گرفتند و پیام جدید 
های عامل های عامل تغییر که انبیاء باشند و مقابل طیف گرونده به انسانعماًل مقابل خدا و انسان

 .ستا مماشاتیبیها برخورد مانع تحول شدند. برخورد خدا هم با آنایستادگی کردند و  ،تغییر
کیدسطح چهارم  د و نیامدن ءبر اصالح بود. اصالح جوهر تحول است. کتاب و انبیا اعراف تأ

کشی از مگر برای تحول و رفتن و اسباب ،نایستادند ترقصهای مدار تغییر به تکاپو و انسان
 به وضع نسبتًا مطلوب یا مطلوب.وضع موجود 

بروز  که های ارتجاعیخاطر خصلتبود. هر قومی که به وراثتبحث جانشینی و  ،بحث بعدی
و  رغم اینکه آثار تکنولوژیک و فکریدیگر جایی در تاریخ نداشت و محو شد، به داد،می

ای همثل فیلد و اما خودشان دیگر جایی در تاریخ نداشتن ،باقی مانده است ایشاناندیشه
ین مرحله جلو بیایند. اما ابهمیزند و آن را درک کنند و مرحلهبیانتوانستند با دوران نو درماموت 

یافتیم و در هود هم هست، در اعراف ازطور که ما شود که تاریخ تمام شود. آنباعث نمی
که قوم  نیست مفهوماین شود. البته به فرصت اجتماعی اصالح و تغییر به قوم بعدی داده می

 نهدممبعدی نبوده است. خیر، قوم بعدی از قبل بوده است، منتها جانشین قومی شده است که 
 و از عرصه خارج شده است.

کیدوجه بعدی که بر آن  کند و امروز هم در این شرایط سخت و پرتنگنای اخیر از ذهن می تأ
ءاَّللانـ و  دور افتاده مذهبیروشنفکری  ران روشنفک این شرایط سخت و پرتنگنای اخیر شا

وضع تلقی ـ ]م تاکتیکی، بلکه استراتژیکشکل بهمذهبی را مجددًا به سمت کتاب ببرد، نه 
که  ایدر سه آیه و قوم موسی بحث خدا هم در مخاطب قرار دادن موسی کردن کتاب است[.

 کردنیزدنی و مطالعهی، ورقه آن اشاره شد، این بود که کتاب فقط خواندنی پیش بجلسه
جستنی و مورد اتکا تمسک گرفتنی، ،اخذ کردنیکتاب موضع است. این موضع   نیست

ای داشت که اش جملهرغم جوانیهسالگی و ب 29در سن  نژادقراردادنی است. مرحوم حنیف
مشی  متناسب با آن دوران بوده که سالح حال، یک دست روش. سالحگفت یک دست می

 . آیددرمیهمین کتاب از دیگر در جهان و ایران کارآیی ندارد. روش هم  سالحبوده، اآلن آن 
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و  بندی کردهی بشر را طبقهی بشر نیست. خدا هم در این کتاب تجربهروش فقط تجربه
ن را آ این با ما هست کهکرده و  اشمستندسازیه، رائه دادی بشر اتجربه متعددی از هایفاکت

ه در طور کاست و همان «موضع» ،دریافتیم که کتاب از اعراف کهاینکنیم.  یتحلیل فرآوری
و یحیی گفته بود که کتاب را محکم بگیر، محکم گرفتن کتاب به مفهوم  های قبل به موسیسوره

که  ای استجلد نیست، بلکه به مفهوم یک دستمایه و راهنما برای پروژه و پروسهگرفتن م
 بناست تدارک دیده شود.

شد. این دال بر انحصارطلبی با خدا شروع و با خدا تمام می وجه بعدی این است که اعراف
 بریم به کار بکنیم آن را که به ما توصیه کرده و ما سعی می بودبلکه همان روشی  ،نیست «او»

ست، مبنای جزء و خرد ما هستیم. اینجا هم «او». مبنای بسیط و اول بین دو مبنا حرکت کنید
آغاز شده و اگر  «او»است. ابتدا با روند  یابتدا و انتها «او»همان متدولوژی است.  یادامه

 هاییانساننتهی شد. اگر م «او»آغاز و به  «او»با  ،هایی بخواهند پروژه تعریف کنندانسان
هایی که خارج از کادر وحی بودند ـ و امروز انبیا و انسان یی پروژهای در ادامهد پروژهنبخواه

از  یرونبهای که حرکت تاریخ فقط با انبیاء نبوده و انسان را خواهیم دیدکلیدی  یآیهاین یک 
ند هم یاور رو« او]»د، نـ تعریف کن اندو مسئول توانند تاریخ را پیش ببرندکادر وحی هم می

 ،یعنی اگر خودانگیخته شدید، به تقاضا رسیدید و با من ارتباط ویژه برقرار کردیدخواهد بود[. 
« عموض»به این مفهوم ] ـ صاحب کتاب (،کلیدی بود بس ایآیه) هستم یاور روندهایتانمن 

ین ی که در او مضمون مفهوم اب نه ،. والیتو بر شما والیت خواهم داشتهستم  که گفته شد[ ـ
های هیچ انسانی شایسته و در سطحی نیست که بر انسان]زیرا[   اندسی سال به ما تزریق کرده

اِلقی» ـ یت به معنایی که اینجا مطرح شدهدیگر والیت داشته باشد. وال لصه َویله ا َو َیَ : )اعراف «َو هر
و  تان را چه کوچک، چه متوسطکار شوید، به این مفهوم که اگر پروژهیعنی اگر شایسته ـ (532

ای که خودتان هستید، تعریف کنید و بخواهید روندی را سامان دهید، چه بزرگ و با هر اندازه
کنم و بر شما والیت خواهم یهستم، کتابی را در این روند به شما معرفی م آن روند من یاور

ی صمیمیت ممزوج است. نه آن چیزی ای است که در مرحلهتیدوس به مفهوموالیت   داشت
اند. به خورد ملت دادهمغزها و روی سر  افزارسختبا آن را که در این سی سال ترجمه کرده و 

م، و ما هم بپذیریم که ما هم جانشین پیشینیان هستیشده که اگر کتاب به عنوان موضع گرفته این
ـ نه درافتادن  مهای مختلف در بیفتیا مهتران در دوران، ببدانیمجوهر تاریخ را اصالح 

ـ آنو این سازشکارانه و از دور ـ و  ور جوی،ور جوی  را مبنا « او»باالخره اصطکاکی وجود دارد 
ست، هم ای نیحلزونی یو پیچیدهو محیرالعقول بگیریم، اگر این اتفاقات که اتفاقات سخت 

میمیتی کند و ص، کتاب را برای یاری همین پروژه معرفی میپروژه استروند و یاور  «او»بیفتد، 
 های پروژه است.کنندهزند که دال بر ممزوجیتش با تعریفرا با ما رقم می
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 ؛ هود لوح دوم
  سازخینام تار کیبرگرفته از : 

 حرف  7507کلمه و  2925نشانه،  211:  یلیتفص یبه طور نسب
 (13« )د»( و 50« )ن»حروف غالب : 

 

 ون، مؤمن، انبیاءاست، بعد هود، طه است. به ترتیب چینش در کتاب، اول اعراف لوح دوم هود
ازدهم ی یکه سوره رسیم به هودعبور کردیم و میی هفتم بود که سوره . از اعرافهستند و شعراء

آن  عنوانشناسه، تاج خروس و یال اسب بود و  و به معنی عرف اعراف یاست. اگر نام سوره
ی هگذاری در مجموعساز است. در نامسوره از طبیعت گرفته شده بود، هود نام یک انسان تاریخ

کالم با قرآن بودند، نام هود را برای هایی که ممزوج و همای که فشرده شده، انسانهنشان 529
آیه که این سوره را تشکیل  529این کلیدی آن برگزیدند. احساس کرده بودند که شاید پیام 

اسم از طبیعت  ،در قبلیی هود برگرفته شده باشد. تواند از روش، منش و پروژهدهد، میمی
 ساز. ود و اینجا از یک انسان تاریخگرفته شده ب

 529طور نسبی تفصیلی است. تقریبًا و به ی هوداما سوره ،کاماًل تفصیلی بود ی اعرافسوره
 ی اعرافدهد. اگر حرف غالب سورهحرف را در خود جای می 9129کلمه و  5351نشانه، 

آخر  عنوان حرفبه بار 12 «نون»بود، این سوره چند حرف غالب دارد. حرف  «نون»فقط 
اند. ختم شده «ر»کلمه هم به  55و  «دال» اکلمه ب 29  تکرار شده استآخر آیات کلمات 

. ستا از طی کردن پروژهبخشیدن است که تمثیلی  پایانانجام و حرف حرف طمأنینه، « نون»
هم حرف حرکت « ر»ولی حرف استمرار است.  ،نون نسبت بهدار طمأنینهتر حرف کم« دال»

حرف  30مجموعًا  ،میزندبیااست. حرف طمأنینه و حرف استمرار و حرف حرکت که با هم در
دهد این گیرد که نشان میمیرا دربر هود یسوره یآیه 529 ]انتهایی کلمات پایانی[ از حروف

 : کنیمهای لوح دوم را بررسی میگیویژ ینامیک قرآن است.های داز سورههم سوره 
 

 : بندعیبا سه ترج ؛ هودلوح دوم
 شیرا ستا «او»و  دیبرقرار کن ژهیو یرابطه« او»جماعت مردمان، با  یا»

 .««او»جز  یشما اله یبرا ستی. ندیورز
ه مرا مزد من جز بر آنک ستی. نکنمیطلب نم یجماعت مردمان، من از شما مزد یا»

  .«د؟یشیاندینم ایاست، پس آ دهیآفر
 «او» یاز پروردگار خود، سپس به سو دییمردمان، آمرزش جو جماعت یا»

 .«دیبازگشت کن
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بند دارد که در جاهای مختلف سه ترجیع بند داشت، اما هود( یک ترجیعلوح اول )اعراف
و صاحبان خبر در مقابل مخاطبانشان است.  ءبند[ پیام انبیاجیعتکرار شده است. ]این تر

ی ویژه رابطه "او"ای جماعت مردمان  با »گوید[: بند اول که آهنگین هم هست ]میترجیع
 . "«او"را ستایش ورزید. نیست برای شما الهی جز  "او"برقرار کنید و 

کنم. نیست مزد من جز بر ای جماعت مردمان، من از شما مزدی طلب نمی»بند دوم: ترجیع
ـ  رباندیشید که من برای باال رفتن یعنی نمی« اندیشید؟آنکه مرا آفریده است، پس آیا نمی منبر 

ـ پولی دریافت نمینه منب م. اگر بها هستطلبم و بهایی ندارم؟ من بیمزدی نمی ،کنمر آخوندی 
 ست وه« او»ام، مزد من با هم اجری باشد، در آن سکویی که برای انتشار پیام بر آن قرار گرفته

 شود. پرداخت می
 "او"ای جماعت مردمان، آمرزش جویید از پروردگار خود، سپس به سوی »بند سوم:ترجیع

 . «بازگشت کنید
 

 یشآموز ،یتجرب ،یی: رواهامضمون؛ هود؛ لوح دوم
 (15-18) نوح تی: روایمحور تیروا

فرجام،  یفلسفه، خیتار یفلسفه ام،یپ یکتاب، فلسفه ی: استوارهاموضوع
  کیاستراتژ یهایخروج

 «او»به  ژهی، اعتماد و توجه و«او»امور به جانب  ی: بازگشت همهآغاز لوح
 

 دهد. اعرافرا در خودش جای می لعابسه مضمون پر رافی اعهم مانند سوره ی هودسوره
ها را در خودش جای ، هم روایتی اعرافروایی، تجربی و آموزشی بود، هود هم در ادامه

این سیلوی های برگرفته از دهد، هم تجارب انباشته و متراکم سیلووار را و هم آموزشمی
، ی هودبود، اما روایت محوری سوره ، روایت موسیی اعرافتجربی. روایت محوری سوره

ی گیرد. موضوعات اساسی مورد بررسی سورهرا در برمی 48تا  21روایت نوح است که آیات 
است ـ کتاب به همین مفهومی که گفتیم، به عنوان موضع، مستمسک و ، استواری کتاب هود

ـ ]آن دهد. ی پیام، تاریخ و فرجام را توضیح میگاه[ فلسفهعنصر قابل تمسک و راهنما در پروژه 
. فلسفه ی قرآن استترین سوره، فلسفیی هودتوان گفت که سورهبه اعتبار این سه فلسفه می

ر گذارد. بعد از اینکه بها پیش روی ما میی سورهحرکت تاریخ را بیش و پیش از همه لتحلیو 
های استراتژیکی است که هم خروجی آخر نهد، موضوعو سه فلسفه دست می استواری کتاب

 شود.ی پیام وتاریخ و فرجام برانگیخته میاز کتاب و فلسفه
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 دتأکیی آخر ست و آیهه« او»ی امور به جانب ، تصریح بر بازگشت همهی هودی اول سورهآغاز و آیه
د و ننکبازگشت می« او»ها به سوی ی پدیدهگوید که همهاولی می«. او»بر اعتماد و توجه ویژه به 

وجه و تبورزید کند که به من اعتماد ویژه ی دوستانه میدهد و توصیهآخری هم به ما بیدارباش می
 رویم.اتش میتأکیدعبور کردیم و به سراغ  ی هودهای سورهه باشید. از ویژگیویژه داشت

 

  هاتأکید؛ لوح دوم یهاسرفصل
  2یلیمحکمه و تفص یهااست با نشانه یکتاب آخر؛ کتاب ( 2)
  1خداست یبازگشت شما به سو ( 1)
  3یکارستهیآزمون انسان در شا ( 7)
 1پوشانند.خواهان آن، فرجام را حقخدا و کج ریمس بازدارندگان ( 29)

 

کیدچهار  کیددارد. این  53و  9، 4، 5در آیات  تأ ممزوج و درگیر است. بحث ات به نوعی با تأ
وره س اینجا در اول .«حکم و تفصیلی استهای مکتاب آخر، کتابی با نشانه»گوید: می 5ی آیه

کید موضع و  .تلقی نکنیدی خواندنی رفًا یک مجموعهکند که کتاب را جدی بگیرید و صمی تأ
ار ی خودتان را استوپروژه ای از این تاریخ، چادرای بدانید که اگر خواستید در گوشهاستوانه

مین ز ی شما در این چادری پروژهتوانهتواند استوانید تجربه کنید که این کتاب میمی کنید،
 قرار بگیرد. بیابان و تاریخ 

کید و 4ی آیه ی آیه ست.«او»و بازگشت شما به سوی « او». مبدأ استدوم، روی صیرورت  تأ
صرفًا یک عمل اخالقی نیست.  کاری است. عمل صالحهای شایستهآزمون انسان در پروژه 9

 ی تاریخ بدهد. پایی یا دستی پیدا شودارادهماه بیت خرداداعمالی است که تکانی به درخت تو
اند و پیرامون ما هم گرا در طول تاریخ زیاد بودههای اخالقه این درخت را تکان دهد. انسانک

هایی که اخالقی انسان  اندقی تاریخ را تکان مثبت ندادههای اخالانسانالزامًا هستند. ولی 
اهل  اند،های فردی بسنده نکردهاند، به پروژهاند، به کنج نخزیدهاند، مسئولیت داشتهبوده

د اناند، پای محکمی به این تاریخ زدهاند و ضمنًا اخالق هم داشتههای اجتماعًا الزم بودهپروژه
 اند. و سیر را پیش برده

                                                                                                                 
ِكَمْت َءاَیاتر ر ُثر ». 1 ْح

ر
ٌب أ ْن َحِكمٍی َخِبٍی  الر  ِكَتا در َلْت ِمن له صل  (5هود:«)فر

َو لَْعَ ». 9 ُكر  َو هر ِ َمْرِجعر  (4هود:«)كلر َشٍء َقِدیٌر  ِإیَل اَّلله
ِت َو ا». 8 َماَوا ِذی َخَلَ  السه َو اله ْلَت ِإنه َو هر ْحَسنر َعَمَل   َو َلئِن قر

َ
ْ أ ُكر یا

َ
ْ أ َوُكر اٍم َو ََكَن َعْرشر ر لَْعَ اْمَاِء ِلَیْبلر یه

َ
ِة أ ْرَض ِف ِسته

َ
م ْل كر

ٌی  ِب ْقٌر ما اله ِح ْن َهاَذا إِ وْا إِ ِذیَن َكَفرر وَلنه اله وَن ِمن َبْعِد اْمَْوِت َلَیقر وثر ْبعر  (9هود:«)مه
ِذیَن ». 1 وَن اله ْ ََكِفرر ا َو ُهر ِبااَلِخَرِة ُهر وََنا ِعَوج  غر ِ َو ََيْ وَن َعن َسِبیِل اَّلله دا  (53هود:«)ََیر
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مرحوم شد.  5920را داریم که در اسفند  در تاریخ پهلوانی ایران، پهلوان حاج سید حسن رزاز
خورد. آن موقع ود و پهلوانی بود که به جای دست، از پایش نان میشغل ایشان رزازی ب

کوب نبودند. الوار بزرگی بود که حدودًا دویست کیلو وزن داشت. جاهای های برنجدستگاه
 کوبیدند که الوار مثلآمدند و با دست و پا روی الوار میها چند کارگر میکوبیدیگر در برنج

رنج باقی ها جدا شود و بدار کوبیده شود، شلتوکبیده و شلتوکاالکلنگ حرکت کند، برنج نکو
که وسط گود ]زورخانه[ را پر  ای هم داشتو قد و سرشانه که قواره سیدحسن بماند. حاج

هایی انداد. انسهای برنج تکان میپا ـ پای راستش ـ به این کیسه، یک تنه با همان تککردمی
 ،هاهایی بودند که ]مانند[ حاج سیدحسنهم که آمدند و مسیر تاریخ را تغییر دادند، انسان

خواهد این را بگوید می 9ی های تناور و پرثمر تاریخ کوبیدند. آیهرزازی کردند و بر درخت
 ها برای حرکت دادن بهکوبیها و پایافشانیها، دستهمین پا کوبیدن درکه آزمون انسان 

 ی تاریخ است. ارابه
کیدی نوزدهم آیه ـ که همان مهتران هستندکند که بازدارندگان مسیر خدا و کجمی تأ  خواهان آن 
ا» پوشانند[.]فرجام را حقـ  وََنا ِعَوج  غر ْ ِ َو َيَ وَن َعن َسِبیِل اَّلله دا کنند و استاد کسانی که مسدود می  «ََیر

ها را توانند بکنند، دور تا دور خیابانکار ایجابی نمیانسدادند. کارشان فقط انسداد است و 
کشی ها و طبقات نرده و دیوار بکشند، کارشان فقط نردهنرده بکشند، بین زن و مردها، انسان

 ایم. است که ما هم در طول این سی سال تجربه کرده
طور [ بهسورهن پوشانند. پس ]ایفرجام امر را میهم اند و خواهانبازدارندگان مسیر هم کج

های ، روی انسان«او»ویژه روی کتاب به عنوان مستمسک، روی بازگشت به سوی 
های جمعی و اجتماعًا گذرند و پروژههای فردی خودشان میکه از خیل پروژه کاریشایسته

خی و ایدئولوژیک، تاری یهابستهکنند و نهایتًا بر مهتران و مالء و تارعنکبوتالزم تعریف می
کیدکیالتی تش  کند.می تأ

 

 : هاتیلوح دوم؛ روا یهاسرفصل
 یموس؛ بیشع؛ لوط؛ صالح؛ هود؛ نوح

 

دهد. در خودش جای میبا همان ترتیب ، شش روایت را ی اعرافاین سوره هم مانند سوره
شش مدل،   ی گذشته هم مطرح شد. دفعهو موسی ، شعیب، لوط، صالح، هودیت نوحروا

 شش موضوع، شش انحراف، شش تکاپو و شش الگوی حرکت تشکیالتی. 
ی نوح هایی که در این گزارهگیرد. کلیدآیهرا دربرمی 48تا  21است که آیات  روایت نوح، اول

 کردیم. روانهدهد که ما نوح را به جانب قومش است که توضیح می 21ی است، اول، آیه
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 ؛ نوح تیروا
 کردن نوح به جانب قومش  یراه (11)
 دردناک  یرم بر شما از عذاب روزدا میجز خدا را، ب دیپرستش نکن (15)
جز اراذل و  روانتیپ شیهمانند خو یجز بشر نمتیبیپوش : نممالء حق ( 10)

 .تانمیپنداریم انیودروغگ، میکنیمشاهده نم یشما برتر یبرا، ستندین گانیفروما
پاداش من  ستیرا. ن یو تالشم[ مال امیقوم نخواهم از شما بر آن ]پ ی( نوح: ا32-19)

 میگوینم کند مرا در قبال خدا، اگر برانم آنان را؟ یاری یقوم من چه کس یا  بر خدا. جز
 ام.که فرشته مینگوآگاهم و  بیبر غ میگویبه شما که گنج خدا نزد من است، نم

 

ر قوم ب]از بیرون[ از خود قوم است، قوم نسبت به او شناخت داشته، وارد شده  بنابراین نوح
خودش تقاضا داشته، خدا هم با تقاضایش  ،ندرون قوم جوشیده و مثل چاه آرتزینیست، از 

ای که نوح در فضای مقابل برخورد فعال کرده و او را صاحب رسالت کرده است. اولین گزاره
دا پرستش نکنید جز خ»بندها است که اشاره شد: پراکند، یکی از همان ترجیعمخاطبانش می

 . «ر شما از عذاب روزی دردناکرا، بیم دارم ب
 ترتر و مبسوطداد، مشروحتوضیح می ی اعرافای را که در سوره، خدا همان حادثه29ی در آیه

فطرت و مردمی که ممکن است فطرتشان زنگارگرفته دهد. مردم عادی، مردم پاکتوضیح می
ردن و ی فکر کد مخاطب پیام قرار بگیرند، اجازهتواننهم باشد، ولی هنوز ته فطرتی دارند و می

]مهتران[ ها شود. مقدمتًا اینداده نمی]از جانب مالء[ به آنان  ها با نوحدیالوگ برقرار کردن آن
. به کنندپوش چهار نکته را در مقابل پیام جدید مطرح می. مالء حقپرندمیوسط گود تاریخ 

جز بشری همانند خویش. پیروانت جز اراذل و فرومایگان  بینیمو را نمیگویند ما تنوح می
کنیم و دروغگویان نمی ای مشاهدهبرتری توبرای تو و قومت و گروندگان به  .نیستند

ائل ا صالحیتی برای تو قگویند مکنند و میانگاری نوح تصریح میپنداریمتان. بر نادیدهمی
است که  هاییائل نیستیم. به هر حال یک وجه نوح، صالحیتتقاضایی هم برای تو ق ،نیستیم

اش هم تقاضایش است. خدا با تقاضایش فعال برخورد کرده و صاحب کسب کرده و یک وجه
گویند[ تو نه شوند ]و میرسالتش کرده است. در اینجا مهتران این دو ]ویژگی[ را نافی می

 . نیستیم مترتب قائلپس پیشانی تو تقاضایی ذهن یا صالحیت داری و نه تقاضایی داری. ما در 
ند ـ به بر تو هستگویند کسانی که دوروگیرند. میمیی دوم این است که موضع طبقاتی نکته

ـ لمپن هستند. یعنی نه فرهیخته اراذل  یهمه  اند و نه مثل ما مهترنداند، نه نخبهاصطالح امروز 
بر تو جز ای و ما دوروا دور خودت جمع کردها رسروپاهها و پرولترها و بیو اوباش و لمپن

نیم کای مشاهده نمیی شما برتریها یا مجموعهآن وبینیم. برای تو وباش کسی را نمیاراذل و ا
 شمارند. زنند و کذب میو در نهایت پیامتان را قائل نیستیم. پیام را پس می
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نشیند و قوم را مخاطب قرار دهد. نوح از پا نمیدامه میاستداللش را ا نوح 95تا  28در آیات 
ای قوم، نخواهم از شما بر آن پیام و تالشم مالی را. نیست پاداش من جز بر خدا. »دهد: می

 گویم به شما که گنجکند مرا در قبال خدا، اگر برانم آنان را؟ نمیچه کسی یاری میمن، ای قوم 
گاهم و نگویم که فرشتهر غیگویم بخدا نزد من است، نمی گوید که من خالصه می .«امب آ

تم، نه ی جدابافته نیسمثل خودتان هستم. از جنس خودتان هستم، محیرالعقول نیستم، تافته
کم. مثل خودتان هستم. فقط به پیام ل  گنج خدا نزد من است، نه بر غیب آگاهم و نه گویم که م  

 گیرند. ن در مقابلش موضع میمن توجه کنید. اینجا اکثریت قوم و مهترا
 

 ؛  نوح تیروا
 اوربریپس ب ،یافزون کرد مانزهیست ،ینوح با ما به جدال برخاست ی: ا( قوم32)

 ما وعده ]عذابت[ را.
از آنچه  زارمی: بگو اگر دروغش بسته باشم گناهش بر عهده من است، ب (30)

 .دیورزمی گناه
را و  یکشت ساختیما م یا تحت نظارت ما و به وحر ی(: بساز کشت38-37)

 .گرفتندیاش مبه مسخره گذشتندیاز قومش بر او م یهرگاه گروه
 تنور .  دیامر ما و بجوش امدیکه ب ی: تا زمان (13)
 ییهااز ما. برکت یو سالمت ی]در پناه[ آرامش ینوح فرود آ ی( : گفته شد ا18)

 اند.با تو از آنان که ییهابر تو و بر ملت
 

ل ای نوح، با ما به جدا» کنند:ای است که ناگرویدگان قوم و مهتران با هم بیان میگزاره 95ی آیه
 ردی.مان افزون کستیزه»  کنندرا جدال تلقی می تداللی نوحی توضیح اسادامه .«برخاستی

 که تو با ما به جدال برخاستی، حال کننداینجا تصریح می .«ی عذابت راپس بیاور بر ما وعده
ْکرَثَت ِجَدالَ » گویندمی ته بود و به توضیح برخاسته بود.آنکه نوح به جدال برنخاس

َ
أ   «َناَف

مان را افزون کردی. یعنی ما ضداستدالل بودیم و موضع براندازانه داشتیم، با این ستیزه
آن  داریم. پسدست از آنتاگونیسم برنمیتر کردی و ما ای که با ما داشتی ما را رادیکالمحاجه

 بر ما نازل کن. ،ستهگویی، اگر در چنگت ی عذابی را که میوعده
 یبگو اگر دروغش بسته باشم گناهش بر عهده»دهد. اش را ادامه میباز هم حرکت استداللی نوح

رد بکه خودش هم شریک نوح در پیشاینجا از نظر خدا  .«ورزیدت، بیزارم از آنچه گناه میمن اس
ت که ها بنا نیس. آناست این پروژه است، این دیالوگ و حرکت استداللی دیگر پایان پذیرفته

 اند. شنیدن گذاشتهادادن و استدالل ناچیزی را بپذیرند. از ابتدا بنا را بر تکذیب، گوش ن
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. تاس الصه برای ما مطرح کردهدانیم این دوره چقدر طول کشیده، خدا خیلی فشرده و خما نمی
و مهتران و قومی که بخشی  ی نسبتًا طوالنی میان نوحدانیم این است که یک دورهاما آنچه می

 صرف شد.  ،گرویده بودند تها ناگرویده و بخش اقلیاز آن
در  است. یباییو ز ی کلیدیآیه، آیهاینجا بزنگاهی است که از نظر خدا دوران سر آمده است. 

ا َو » کندمی عنوان نوحبه شاره شد. خدا خطاب هم به آن ا ی اعرافسوره ِنَن ْعیر
َ

ْلَ  ِبأ  اْلفر
ِ

َو اْصَنع
 قهش. مفاهمه هم مثل معاکافی و بس استها گو، مذاکره و مفاهمه با اینویعنی گفت «.َوْحِیَنا

یک طرفی   با خودش عشق بورزد یا معامله کندتواند رد. کسی نمیو معامله دو طرف دا
ها اهل فهم کردن خواهد. مفاهمه هم به همین ترتیب است. خدا تشخیص داده که آنمی

ها بخواهد به هم منتقل شود. پس به نوح یک فرمان نیستند، چه برسد به اینکه این فهم
بعد به  اند دریاب، و از این بها که به تو گرویدهدهد. کشتی را بساز، آن اقلیتی رتشکیالتی می

هایی که انسجامشان با انسجام تو و پیام پیوند خورده بیشتر برس. بیش از این برای نیروی آن
از  ها فکر کن تا انسجاممقابلت وقت صرف نکن. به تشکیالت خودت بپرداز، به انسجام آن

 ها سوار کشتی کن.ها و غیرانسانرا از انسان های منسجمزوجدست نرود. کشتی را بساز و زوج
 اشد.ب ،کنیمهایی که ما به تو عرضه میاین کار تشکیالتی تحت نظارت ما و با سیگنال

ساخت کشتی را و هرگاه که گروهی از قومش بر می»دهد که خدا توضیح میهم  98ی در آیه
ی های تاریخی، همهو همه دورهی جوامع در همه .«گرفتنداش میگذشتند، به مسخرهاو می
هایی که آمدند و کارهای کوچکی را شروع کردند، به نظر اکثریت آن کار کوچک انسان

. ولی باالخره از این کار کوچک یک حرکت بزرگ است غیرعقالیی و دیوانگی محض بوده
ساختن که از این کارهای کوچک و خرد نوح که با حوصله ایام را برای این. کمادرآمده است

ا سوار ها رکرد، کشتی ]ای به وجود آمد[ که بعدًا موتور محرک تاریخ شد. زوجکشتی صرف می
و»کرد، موتور که روشن شد و  نا ه کس بهیچ است! که آمد، همه فهمیدند چه خبر شده «رَفاَر الته
لوی خرد، یک سیبسیار حال همین کارهای کوچک و هردهد. اما بهاین کارهای کوچک بها نمی

ش را اآید. او کشتیدهد که از درون آن یک اتفاق بزرگ درمیتجربی و پراتیک تشکیل می
خواهی فیل هوا کنی؟ از این کشتی چه کردند که مگر میاش میها هم مسخرهساخت و آنمی

 بگیرد؟ قرارخواهد متصاعد شود و پیامد ساخت کشتی تو اتفاقی می
بزنگاه دیگری است. بزنگاه قبلی  40ی آید. آیهدا به سر میباالخره هم صبر تاریخ و هم صبر خ

رد کسعی میکه فقط یک طرف  معوجیوی ناقص و کجبس بود. مفاهمهبس و مفاهمهدیالوگ
ن ی در و بر ارتجاع ـ آخودش را معرفی و تفهیم کند، آن طرف دیگر بر سنت پدران، بر پاشنه

گوید تا زمانی که بیامد امر ـ ایستاده بود. اینجا میخواهد در کمپ ارتجاع باقی بماند که می
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و »برد: ی مرکب زیبایی به کار میما و بجوشید تنور. خدا اینجا واژه نا بر تاریخ یعنی ص«. رَفاَر الته
م وقت ه نوح رسید. تهبه  قوم نوح فوران کرد. ظرفیت سرآمد، لبریز شد و اجل رسید و فرصت

 د. اش کرشود، وقت صرف پروژهدانیم به سال ما چقد میت. نهصد سالی که ما نمیکم نگذاش
فهمند برای چه ساخته شوند و همه میاست. بعد از اینکه کشتی ساخته می 48ی ی آخر، آیهآیه

  ایفا کند، وقتی کشتی راه افتاد و از طوفان عبور کرد اینقش تاریخیچه شده بوده و بناست که 
هایی هایی بر تو و بر ملتای نوح فرود آی ]در پناه[ آرامشی و سالمتی از ما. برکت گفته شد»

  .«اندن که با تواز آنا
ای شتیک ،تواند موتور تاریخ قرار بگیرداین است که اقلیتی که می یدهندهنشانه روایت نوح

ل و آن جماعت که مقاب  فرجام استاریخ را ایفا کند، خوشبسازد که آن کشتی نقش موتور ت
 نو هایپیامها و گزارهپیام ایستادند و اهل مفاهمه و باز کردن پس پیشانی خود برای راه دادن 

  نیستند، فرجام دیگری دارد.
 

 ؛ هود تیروا
 برادرشان هود را.  میعاد روانه کرد ی( :و به سو51-53)

 یشما را اله ستین د،یکن شیو ستا «او»با  دیرقرار کنب ژهیجماعت رابطه و یا هود:
 .«او»جز 

پاداش من جز بر آنکه  ستیرا، ن یو تالشم[ مال امیقوم نخواهم از شما بر آن ]پ یا
 است. دهیمرا آفر

 .دیبازگشت کن «او»از پروردگار خود، سپس به جانب  دیآمرزش جوئ عتجما یا
و ما ]آنچه  میستیخود ن انیکننده خداترکما  ،یاما را نشانه یاوردی( قوم: ن53)

 .میریگی[ مبنا نمییگویرا م
شما فرستاده  یآن به سو یآنچه را که برا نیقیبه  د،یبگردان ی( هود:پس اگر رو57)

 خواهد کرد... نیجز شما را جانش یو پروردگار قوم دمیبه شما رسان ،شده بودم
به ، آورده بودند مانیبا او ا را که یهود و کسان د،ی( : و چون فرمان رس58)

 .میدیسخت رهان یو آنان را از عذاب میدیاز جانب خود نجات بخش یشیگشا
 

در این سوره که نامش از هود گرفته شده، روایت خیلی کوتاهی است. خدا تیکی  روایت هود
اختصاص داد و در  ـ هشتاد آیه را به موسی، هفتاد ی اعراف. اگر در سورهاست زده و رد شده

به هم نزدیک سی آیه را  ی هوددهد و در سورهاختصاص می آیه را به موسی 92هم  ی طهسوره
، و بعد 12تا  10 زند. آیاتایستد. تیک میدهد، روی هود خیلی کم میاختصاص مینوح 
 . [20ی ]تا آیههم 
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کید .«و به سوی عاد روانه کردیم برادرشان هود را» یعنی   کند که برادرشان استهم می تأ
ت، باالی نیس هی ممتازارتفاع نگرفته، باد به غبغب نینداخته، طبقه ،قدشان استهمطراز و هم

طراز خودشان است. هود باز هم سایز وو هم ارزنرفته، از خودشان جوشیده، هم منبر آخوندی
ش و ستایش "او"ی ویژه برقرار کنید با ای جماعت، رابطه»کند: را تکرار می ی نوحهمان گزاره

. ای قوم نخواهم از شما بر آن ]پیام و تالشم[ مالی را، نیست "او"کنید. نیست شما را الهی جز 
ای جماعت، آمرزش جوئید از پروردگار خود، سپس  پاداش من جز بر آنکه مرا آفریده است.

 .«بازگشت کنید "او"به جانب 
 ی خدایان خود نیستیمکنندهای. ما ترکنیاوردی ما را نشانه»خواهند. ، قوم نشانه می19ی در آیه

ها درک نکردند که این پیام نو و خود هود یک نشانه آن .«گیریمگویی[ مبنا نمیو ما ]آنچه را می
ـ  ی فردی خودماناند. ما در تجربهها نشانهی انسانت. هم پیام خدا نشانه است و هم همهاس

غیر از  ـ چه در زندگی خصوصی و چه در زندگی اجتماعی و چه در زندگی سیاسی و فکری
م. یهای پیرامون خودمان هم خیلی انگیزه گرفتاینکه از پیام خدا انگیزه گرفتیم، از انسان

 گویم عینًا مانند خدا،ها، نمیها و پرتگاهکنجهمنش و روششان در س ،ستند که نامهایی هانسان
ای بر ما نازل گویند نشانهها میبخش هستند. اینجا که ایناما در حد و اشل خودشان نجات

کنند که ما بر ایستند و تصریح میپیام را. مینکردی، نه پیام را نشانه گرفتند و نه انسان صاحب
 اقواماین  .ایمی خدایان خود نیستیم و پشت به آیندهکنندهایم و ترکر پدران خودمان ایستادهمدا

اند، رو به آیندهمبشر  هایانسان و ءاند. انبیاآینده پشت بههمه معمواًل [ ی هود]ذکرشده در سوره
ایم و حافظ وضع موجود ع موجود بودهگویند[ ما از اول در وضاند و ]میها پشت به آیندهاما این

 هستیم. 
پس اگر روی بگردانید به یقین آنچه را که برای آن به : »کند[]تصریح می ی هودسوره 19ی آیه

من ابالغم را کردم و رسالت انجام شد و   «فرستاده شده بودم به شما رسانیدمسوی شما 
ی در ادامه اینجا هود .«شما را جایگزین خواهد کردومی جز و پروردگار ق»صورت گرفت. 

کند که تاریخ چرخشی دارد. قوم قبلی، قوم نوح بود که سعی نکرد هایش تصریح میآموزش
قوم ]سرنوشت محتومش رفتن بود.  ،زدگی خودش را خنثی کندشود و کپکپیام را بگیرد و نو 

رخ شوید، رگردانید و ـ به اصطالح مربیان ـ نیمب یدست شماست، اگر سرنزدیکنوح[ 
ما هم اگر ش  قوم قبل از خودتان را جدی بگیریدتوانید قوم نوح را مشاهده کنید. سرنوشت می

ها را تکراری رقم بزنید، پروردگار بعد از شما منتظر آن یتجربههمان سنت را تکرار کنید و 
 خواهد کرد تا سیکل و سیر تاریخ ادامه پیدا کند.  ایستد. قومی را به جای قوم شما جانشیننمی
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و چون »باز از نظر خدا بزنگاهی است که مفاهمه دیگر ضرورت و کارکردی ندارد:  18ی آیه
فرمان رسید، هود و کسانی را که با او ایمان آورده بودند به گشایشی از جانب خود نجات 

 .«آنان را از عذابی سخت رهانیدیمبخشیدیم و 
ای است. یلیدی تفصیلی و بسیار کآید. این آیه، آیهمی به بعد، به سراغ روایت صالح 25 آیات

 به آنبا آن کار داشتیم و اینجا ]بحث خدای صاحب دید تاریخی[ ی اول ای که از جلسهآیه
 به آن استناد نشده است. تاریخی[صاحب دید ]در بحث خدای  رسیم. تا اآلنمی

 

 ؛ صالح تیارو
ْرِض  َو ِإیَل ( :  02)

َ
َن اْل ُكر مل

َ
أ نَش

َ
َو أ هر  هر ْن ِإاَلٍه َغیر َ َما َلكمر مل وْا اَّلله در ْ َصِلق ا  َقاَل َیاَقْوِم اْعبر َخاُهر

َ
َو  ََثروَد أ

َق  اْسَتْعَمَرُكر  نه َربل  ْا ِإَلْیِ  ِإ ُبر ه ُتر وهر ُثر یَها َفاْسَتْغِفرر یبِف  ِریٌب معا
 اى قوم من! با»[ گفت: . ]صالحمیرا روانه کرد ثمود، برادرشان صالح و به سوى قوم 

جز او. شما را از زمین پدید آورد   یشما را اله ستی. ندیبرقرار کن ژهیرابطه و« او»
 سپس به جانب د،یآمرزش جوئ« او» و عمران آن را بر شما وانهاد، پس، از یو آبادان

 «کننده ]تقاضا و فراخوان[است.پروردگار من نزدیک و اجابت د،یدبازگر« او»
 مانما را از پرستش آنچه پدران ،یما بود دیام هیما نیاز ا شیپ صالح ی( قوم: ا01)

 . میسخت در شکّ یخوانیاز آنچه تو ما را به آن م گمانیب ؟یداریباز م دندیپرستمی
 از جانب پروردگار ...  ی: طرح حجت( صالح03)
 د،یاست. آزارش نرسان یابر شما نشانه داستشترِ خماده نیقوم! ا ی: ا( صالح01)

 . ردیگمی تانیعذاب زودرس خدا
 کردند ...  ی( قوم ناقه را پ05)
 یشیآورده بودند به گشا مانیرا که با او ا یو کسان لحصا دیپس چون فرمان رس (00)

 ....میدیاز جانب خود رهان
 

ـ هم و به سوی ـ را روانه کردیم. صالحو هم ارزقوم ثمود، باز برادرشان  ت با ادبیا طراز خودشان 
ه ی ویژرابطه "او"ای قوم من! با »د. آوری آدم را به یاد قومش میکند. پروژهدیگری صحبت می

است. ]اما[ این جدید است و  هاقبلیی این گزاره .«"او"برقرار کنید. نیست شما را الهی جز 
ادانی شما را از زمین پدید آورد و آب» :کندتری مینسبت به پیشینیان کار توضیحی جدی صالح

این  .«بازگردید "او"آمرزش جویید، سپس به جانب  "او"، از و عمران آن را بر شما وانهاد. پس
ردگار من نزدیک و پرو» :ی آخر جدید استها گفته بودند. اما تکهتکه را هم باز قبلی

  .«شماست ی تقاضا و فراخوانکنندهاجابت
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 عقابشی ارض را تمام و کمال به آدم داد که آدم و ای آدم دگرگونی در زمین بود. خدا کرهپروژه
. این کنند با اختیار، انتخاب، ایدئولوژی، استراتژی و سازماندهی خودشان اینجا را دگرگون

یعنی آن را عمران و آباد کنید. این آباد، فقط آبادی « واْسَتْعَمَرُْك ِفیَها»واژه خیلی مهم است. 
ک، هم بسازی فیزیکی نیست. هم فیزیکی است، هم عقیدتی، هم اندیشه، هم سفیزیکال و به

 مانع در اختیار شماست که این پروژه را پیش ببرید. اینجا صالح. آزاد، بیهم منش روش و
ید. بنا بوده که پدر اول و مادر اول ما، هست ی آدمی پروژهدهد که شما هم ادامهتوضیح می

زنند. شما زیکال هم بتشکیالتی و فی ای، ایدئولوژیک، تاریخی،دست به عمران فکری، اندیشه
خواهید، چه فرصتی، چه امکاناتی؟ این زمین، این زمان، ی او هستید. دیگر چه میهم ادامه

ژه توانیم پروی پروژه در خدمت شما هستم. میبرندهاین پیام نو، و این هم من، به عنوان پیش
دهد و ت به خرج میخس   «او»ام. نه مشترک کرده «او»را مشترک کنیم. من قباًل پروژه را با 

گسترش  ی پروژه، قابلتوانم پروژه را به تنهایی پیش ببرم. سفرهانحصارطلب است، و نه من می
جانبه را پیش ببریم. آخرسر هم ی عمران چندوجهی و همهتوانیم با هم این پروژهاست. می

، هاستیکینزدیک است. همین نزد من ـ پروردگارـ ی اصلی پروژه برندهگوید که پیشمی
کننده هم هست. من درتنیده با شماست و ضمنًا اجابتکاماًل سایه و جوار است، همهم

صاحب تقاضا بودم، با تقاضای من برخورد فعال کرد. اگر شما هم مایلید با امکانات تاریخی 
تواند با تقاضای شما هم می «او»و امکانات ذاتی خودتان بخواهید تقاضایی را عنوان کنید، 

 یوند کیفی برقرار کند. پ
ی امید ما ، قبل از این مایهصالح» :کننداست. قوم تصریح می ، اوج آموزش صالح22ی آیه

ن گمان از آنچه تو ما را به آداری؟ بیپرستیدند باز میبودی. ما را از پرستش آنچه پدرانمان می
ا باز هم سنت پدران و دین و آیین گذشته و ملت گذشته و هینا «.خوانی سخت در شکیممی

 . گیرند[را پیش میتکذیب پیام ]
وسط  شتری را کند. صالحای را از طرف پروردگار عرضه مینشانه ، صالح29-24ات در آی

 .تای اسخداست. بر شما نشانهشتر ای قوم، این ماده» :نیست یمقدس اصاًل چیزکه گذارد می
ه به او کاری نداشتکند به قوم تصریح می. «ردیگمی تانیعذاب زودرس خدا د،یآزارش نرسان

باشید و بگذارید چرایش را بکند. او هم از طبیعت سهمی دارد. طبیعت فقط سهم شما نیست. 
ارند، از جلد ذاتی خودشان ها چند روزی بتوانند خود نگه دی این بود که ایندهندهاین هم نشان

ی عهد است. اگر شما و دوم اینکه نشانه  خارج شوند ،که برای خودشان درست کرده بودند
ها دوام باشید. اما آن «او»عهد توانید در یک پروژه همچند روز عهد خدا را نگه دارید، پس می

این گوید می 22ی ند. آیهنیاوردند و به سرعت ناقه را به اصطالح خدا پی کردند و قربانی کرد
و کسانی را که با او ایمان آورده بودند،  پس چون فرمان رسید، صالح» سیر هم برای ما سر آمد:

 . «به گشایشی از جانب خود رهانیدیم
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 ؛ لوط تیروا
  مایسخوش فرستادگان جوان دنیاز در رس لوط ینیغمگ (  :77)
، عرضه دختران خود به لوط یدو جوان، نه ی: هجوم قوم به سو (78)

 خدا  میحر تیبه رعا هیآورندگان، توصهجوم
 ست؟ی]و صاحب درک[ ن افتهیرشد یشما مرد انیدر م ای: آلوط

 میخواهیکه ما چه م یدانیقوم: ... تو خوب م ( 79)
 جستمیاستوار پناه م یگاههیبه تک ایداشتم  ی: کاش در مقابل شما قدرت طلو ( 83)
گاه آنان صبح است. وعده گمانیات را کوچ ده ... باز شب خانواده ی( : ... در پاس82)

  ست؟ین کیمگر صبح نزد
 .میکرد زبرو  ریآن شهر را ز د،ی( : چون فرمان ما رس81)

 

اینجا انحراف مختلفی ایجاد شده بود،  های قبل انحرافاتورهرویم. در دمی به سراغ لوط
کنیم، تقریبًا تمام قوم از فطرت و غریزه گذشتند طور که ما درک میشود. آنجنسی حادث می
ی اصلی را تعطیل کرده بودند غریزه ،کردند. مردان، مردان فاسدی بودند رویو به جنس موافق 

است و خدا روایت خود را از  آغاز روایت لوط 99ی گذراندند. آیها خودشان دوران میو ب
که  مکانیسمیاز طرف خدا با هر  پیامصاحبکند. چرا که دو شروع می غمگنانه بودن لوط

را نو  دیدگاهش ،ام ویژه یا سیگنالی بدهنده او پیکه ب ندظهور کرده بود بر لوط ،داندخودش می
ها دو جوان . آندانیمو خدا بوده و ما نمی بین لوطتجهیزی که  ـ کنند، تجهیزش کنند

ظاهر  فهمند این دو بر لوطسیما بودند. قوم که میصورت و خوشباال و خوشقدوخوش
،  99ی شود. در آیههم افسرده می آورند. لوطهجوم می برای تصاحب دو جوان ،اندشده

 فهمیده که اگر این دو بیایند، چه اتفاقی از در رسیدن فرستادگان جوان است. لوط غمگینی لوط
 افتد. می

کند. ها را نهی میآن . لوطکند، خدا هجوم قوم به سوی دو جوان را روایت می 98ی در آیه
آورند و صبر ها هجوم میکند. ولی آنمی مطرحدخترانی در خانه داشته و آن دختران را 

ک ها یبه آن کند که خود نگه دارید، حریم خدا را رعایت کنید. لوطتوصیه می کنند. لوطنمی
ی مایهو هم جان ی اعرافی سورهمایهی کلیدی هم جانگوید که این جملهمیی کلیدی جمله

ِشید: »گویداست. می هودی سورهدر  ماجرای لوط ٌل ره نكمر َرجر  َلْیَس ِم
َ

ی شما آیا در بین همه «.أ
 ی اخالقیی که بخواهد راه رشدی را طی کند و یک پروژهایافتهاید، یک آدم رشدکه هجوم آورده

ِرید»دهند ها هم جواب میوجود ندارد؟ آن ،ـ اصالحی کوچک را پیش ببرد َ  َلَتْعََلر َما نر . با «ِإنه
ما نه  !خواهیمدانی ما چه میودت خوب میگویند تو خمی همان زبان لمپنی خودشان به لوط

 ست.جوان ای ما آن دو خواهیم. مسئلهه میدانی چخواهیم و نه پیامت را. میا میدخترانت ر
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کاش در مقابل شما قدرتی داشتم یا به »کند کند و تصریح میهم به خدا استغاثه می لوط
گذارد که ب نمیبه هر ترتی اینجا یک سرفصل است. لوط .«جستمگاهی استوار پناه میتکیه

 در پاسی» :رسدی قرار بگیرند. بزنگاه سر میاین دو جوان مورد هجوم آن جریان منحرف جنس
 .«گاه آنان صبح است. مگر صبح نزدیک نیست؟گمان وعدهات را کوچ ده... بیاز شب خانواده

ْبحر »آیه معروف  ر الصا ِریب ِإنه َمْوِعَدُهر َْ ْبحر ِب  َلْیَس الصا
َ

 بح، صبح واقع است و صبح کاذباین ص  «أ
شود و هم صبح ی این جریان منحط جنسی رها میاست که هم از شب تیرهنیست. صبحی 

چون : »کند[]بیان می 82ی . آیهرسد[]فرامی اشحداقلیو گروندگان  لوط برای [صادقی]
  .«شهر را زیر و زبر کردیم سید، آنفرمان ما ر

 

  ؛بیشع تیروا
 . میرا روانه کرد بیبرادرشان شع نیاهل مد ی( : و به سو80-81)

شما را  ستین دش،یو بپرست دیبرقرار کن ژهیو یرابطه «او»قوم من با  ی: ابیشع
 . مناکمیببر شما  ریفراگ یاز عذاب روز ... دیو ترازو را مکاه مانهیجز او. پ یاله

 دیحق مردم را فرو نگذار د،یعدل و به تمام کمال ده بهو ترازو را  مانهیجماعت پ یا
است و من  ترکیبر شما ن ماندهیباق دیریرا مبنا گ« او» . اگردیفساد نکن نیو در زم

 . ستمیبر شما نگاهبان ن
تصرف  لیبه مدر اموال خود  م؟یرها کن دندیپرستمی ( قوم: ... آنچه را پدران مان87)

 م؟ینکن
 

ی دیگر، انحراف تقلب یعنی رسیم. این دوره از تاریخ و در یک محدودهمی به روایت شعیب
و به سوی اهل مدین، برادرشان : » 82تا  84دستکاری ترازو و پیمانه پیدا شده است. آیات 

کید طرازیهم . اینجا هم باز بر«را روانه کردیم شعیب  ای که شعیباولین گزارهکند. می تأ
روابط ویژه برقرار کنید و بپرستیدش. نیست شما  "او"ای قوم من با »کند ]این است[: ساطع می

ت جماع. پیمانه و ترازو را مکاهید... از عذاب روزی فراگیر بر شما بیمناکم. ای "او"را الهی جز 
را به عدل و به تمام و کمال دهید، حق مردم را فرونگذارید و در زمین فساد نکنید و ترازو  هپیمان

ما تر است و من بر شمانده بر شما نیکرا مبنا گیرید، باقی "او"اگر  .)فساد در مقابل اصالح(
نچه را آ»پرسند: صورت[ استفهامی میگیرند و از او ]بهقوم موضع میباز  «.نگاهبان نیستم

ان ها به زبباز این .«پرستیدند رها کنیم؟ در اموال خود به میل تصرف نکنیم؟می پدرانمان
ی هم ی بعدپدران ما را بس و بسنده و اصالح هم برنتابیم. آیهنو نخواهیم، گویند خودشان می
 : کلیدآیه است
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  ؛بیشع تیروا
ِریدر ِإ :  بی( شع88)

ر
ْن أ یب... ِإ ِن

ر
تر َو ِإَلْیِ  أ كله ِ َعَلْیِ  َُتَ اَّلله ِفیَِق ِإاله ِب   اله ااْلْصََلَح َما اْسَتَطْعتر  َو َما َُتْ

من مگر به  یبرا یتیموفق ستیندارم جز اصالح ]روند[ در حد توان خود و ن یااراده
 . گردمیبازم« او» یام و به سوبسته ژهیاعتماد و« او» او. به لهیوس

 

، ای ندارمگوید من امید و ارادهکند. میرا مطرح مینبوت ی جان کالم یا فلسفه شعیبجا این
وان یک ت نظرم بر چیزی قرار نگرفته جز اصالح روند در حد توان خودم. من یک توان دارم، نوح

گوید طور که خدا میآن ءی انبیاان شگرفی دارد. همهیک توان دارد، ابراهیم تو دارد، موسی
سازی گوناگون است. های تشکیالتی متفاوت و ضریب دورانها و توان، اما اندیشه1طرازندهم

چکی ی کودهد، دیگری فقط محدودهتأثیر قرار مییکی مثل ابراهیم کل دوران و اعصار را تحت
ی اصالح را پیش ام که در حد توانم پروژهگوید من آمدهمی شود. اینجا شعیببه او سپرده می

ام )توکل به معنای اعتماد ویژه( و بازگشت من به سوی اعتماد ویژه بسته «او»ببرم. من به 
 ست. «او»

 پیشگی شما با من، شما را به آنجاای قوم من، سخت»دهد: ادامه می شعیب 30و  83آیات 
این  .«.رسید، به شما نیز برسد.. نکشاند که مانند آنچه به قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح

گوید ممکن است شما مقابل دهد. میها توضیح میی تاریخ را برای آنتکانهی تکانزنجیره
دازید. قبل نپیشگی کنید و با شخص من دشمنی بورزید. ولی یک نگاه به عقبتان بیمن سخت

ان از شما چند قوم لوط» است: ای رخ دادهها اتفاقات کیفیپیشگیاز شما بر سر همین سخت
ی است نیکورفیق "او"بازگردید.  "او"دور نیست. از پروردگارتان آمرزش جویید و سپس به جانب 

 .آید. به کمکتان  تواند در این بزنگاهو می
و را در میان تیابیم و به راستی هایت را درنمیبسیاری از گفته»گیرد: موضع میقوم در برابر او 

ا این بینی هستی. ما ببا ادبیات امروز یعنی عددی نیستی و موجود ذره .«بینیمخود ضعیف می
ـ سه ماهادبیات به خصوص در  ت خاندانت نبود، سنگسار و اگر به خاطر»اخیر آشنا هستیم.  دو 

تر زهالینتاگونیسم خود را با تو رادیکرای پدران و پدرت یک احترامی قائلیم، وگرنه آب .«کردیممی
. انسجام ما و پدران ما «انسجامی مقابل ما نداری  و تو در برابر ما عزتی نداری»کردیم. می

 ها هم بر انسجام پدران خودشان ایستادند. تر است. اینجدی

                                                                                                                 
ْفراَنَ  . »1 َطْعنا غر

َ
ْعنا َو أ وا ََسِ ِلِ  َو قالر سر َحٍد ِمْن رر

َ
قر َبْیَ أ َفرل ْمَصیر  ال نر ا َو ِإَلْیَ  ا ُّبه  183ی . همچنین آیه(281بقره: )« َر

 کند. عمران همین موضوع را تصریح میآل 11ی هبقره و آی
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 :گویدکند که کلیدی است. میی دیگر را مطرح میمایهیک جان شعیب 31تا  39در آیات 
وْا لَْعَ » ِمل َو َیاَقْوِم اْعَملر ْم ِإِنل َعا ِتكر . «ای قوم، شما بر اساس امکانات خودتان عمل کنید»  «َمكَاَن

ت مکانکنید دارید، امکانات تاریخی، امکانات فکری یا انسجامی که فکر می]بر مبنای[ 
من هم با امکانات خودم عمل ]عمل کنید[ تان یا امکانات تشکیالتی دیگری که دارید، پدران

 آید. کنم. به زودی درخواهید یافت که عذاب بر که فرود میمی
و کسانی را که با او ایمان آورده بودند  و چون فرمان رسید، شعیب»کند:[ تصریح می 34ی ]آیه

 .«آمدندپا دری خود از ب خویش رهانیدیم، فریاد مرگبار فروگرفت و در خانهبه گشایشی از جان
یعنی در محل خودشان و همان محلی که بر سنت پدران ایستاده بودند، در همان محلی که 

لح، درز و مستمامت با ادبیات امروز یعنی بتن . عز]گرفتار شدند[ کردند انسجام دارندفکر می
ها هم فکر این انسجام است. مطلقوییم خدا عزیز است، یعنی گندارد. وقتی می روزن

، استکردند بتن مسلح انسجام دارند، ولی در همان محل خودشان که فکر میمطلق کردند می
ا ی خود از پدر خانه»کند: توصیف می زیبازبر شدند. خدا فیکون و زیروفرو رفتند و کن

دور باشد،  های خداد. اهل مدین از کارگشاییانهرگز سکنی نداشتهدرآمدند. گویی در آن 
اندازد. این این خدا نیست که بین خودش و اقوام فاصله می .«که قوم ثمود دور شدندهمچنان

روند و عقب میشوند، خودشان عقبخواهد این را بگوید که خودشان بعید میمایه میجان
خدا  کنند.پدرانشان سمت پیدا میناف افتند. خودشان به جانب بندام میباز آن طرف پشت

  محصول نزدیکی با ماست، دور شدند هایی کهگوید اهل مدین از کارگشاییهم در اینجا می
 ها بعید شدند و فاصله گرفتند.همچنان که قوم ثمود قبل از آن

صورت تفصیلی توضیح داده و در  به ی اعرافرا در سوره خدا چون در گذشته روایت موسی
 به عنوان روایت هم به صورت تفصیلی توضیح خواهد داد، اینجا در روایت موسی ی طهسوره

 :ی هودسوره 39و  32کند. آیات ی کوچک بسنده میآخر به چند آیه
 

  ؛یموس تیروا یعصاره
وَس  (:97-90) ا مر ْرَسْلَن

َ
ِبٍی * ِإیَل  َو َلَقْد أ ْلَطٍن ما سر ْمَر  ِفْرَعْوَن  ِباَیاِتَنا َو 

َ
وْا أ َبعر ْوَن َو َمََلْیِ  َفاته ا    ِفْرَع َو َم

ِفْرَعْوَن  ْمرر 
َ

 ِبَرِشیٍد  أ
به  میبس روشن روانه کرد یهانشانهژهی[ وزیها و ]نا نشانهرا ب یموس یو براست

کردند و  یروی[ فرعون پی[ مهترانش. پس از امر ]راه و مشفیو ]ط جانب فرعون
 او[ به ]راه[ رشد نبود. یشدههیتوص یفرمان ]مش
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کیدد و ، راه رشد نبوکند که راه و مشی فرعوناینجا خدا تصریح می انند م ی هودسورهی ویژه تأ
کیدتصریح و  ی اعرافسوره ی حرکت از موجود به مطلوب و رشد، بر راه رشد است. جوهره تأ

ی آن کنیم تا نهایتًا ببینیم کنسانترهمی آبششمساوی تغییر است. حاال این شش روایت را 
 چیست. 

 

 ؛ هاتیافصول مشترک رو
 :ساختارشده از فطرت و راه رشد بشر بستهشکل یهاانحراف یداریپد

 قرار دادن  کیشر
 نقض عهد 

  یانحراف جنس
 یکاهمانهیتقلب و پ

  ارتفاع ـ فراادعا 
 اصالح  امیروانه کردن صاحب خبر و انتشار پ

 قوم  تیمهتران و اکثر یدتیـ عق یخیواکنش تار
  رییمدار تغ تیاقل یمنتشر از سو امیجذب پ

  ریسدکنندگان مس ییجوزهیگو، ستواستدالل و گفت ریس انیپا
 عذاب سدکنندگان  ت،یاقل ییرها

 یاجتماع ینیجانش
 

کیدمقابل دیدگان و ذهن ما قرار گرفت، مقدمتًا  ی هودهای مندرج در سورهروایتاز آنچه   تأ
ها ارشده از فطرت و راه رشد بشر است. یعنی انسانی ساختبستههای شکلبر پدیداری انحراف

انحرافی از راه فطرت و راه رشد خودشان پیدا کردند که آن انحراف در  ،های مختلفدر دوره
یک دوره انحراف  ای نقض عهد،ای شریک قرار دادن، دورهها ساختاری شده است. دورهآن

و  فراتاریخی ادعاهایگیری و بعد هم ارتفاع یکاهی و دورهی بعد تقلب و پیمانهجنسی، دوره
لْْع »و  فرادورانی فرعون

َ
ر اْل ُكر َنا َربا

َ
 . گونه«أ
دهد، از آنجا که مشی خدا مشی اصالح مبتنی بر فطرت و رشد است، این اتفاق که رخ می

. مقدمتًا دهد[انتشار ]می راپیام اصالح و  کندمی مانند را روانهن خبر کیفی و بییا صاحبا ءانبیا
آنان، اکثریت قوم هم دچار همین  آیندپیدهند و مهتران واکنش تاریخی و عقیدتی نشان می

 شوند. العمل میعکس



 2باب بگشا؛ دفتر سوم: تبیین ما ـ       222
  

 

تاریخ را پیش  ءانبیابا و همراه مدار تغییر هستند اقلیت این پیام منتشره فقط از سوی اقلیتی که 
گفتند اراذل و اوباش دور  ها[ی آن]دربارهه قوم نوح همان کسانی ک شود[ ]جذب می اندآورده

 جویی پیشهها ستیزهرسد. آنگو فرا میوای. پایان سیر استدالل و گفتخودت جمع کرده
شود. اقلیت را رها و اکثریت کنند. خدا وارد پروژه و پروسه میکنند و مسیر را مسدود میمی

نشینی اجتماعی برای اینکه اقوام بتوانند سیر و این سیکل جا  کندمی سدکنندگان را عذاب
و  509 ،500)آیات همین سوره هست ییابد. سه آیهکنند ادامه می طیتکامل خودشان را 

 دهد:ها را توضیح می، کارکرد روایت روند500ی آیه کند.بندی میها را جمعکه روایت (520
 

 : روندها تی؛ کارکرد رواروندها تیبست رواجمع
َری( 233) نَباِء اْلقر

َ
ْیَ   ِمنَها َقائٌم َو َحِصید َذالَِ  ِمْن أ صا ر َعَل ْر   َن

از آنها بر پا مانده و  یبعض م،یخوانی[ آن شهرهاست که بر تو میفیاز اخبار ]ک نیا
 اند.بر باد رفته یبرخ

 

 این ـ« خوانیمتو می این از اخبار ]کیفی[ آن شهرهاست که بر»گوید می به حضرت محمد
برپا مانده و برخی  (هاها یا قریهآن سرزمین)ها بعضی از آن» ـ ای داردها فلسفهگزارش دادن

 باز روی سخن با حضرت محمد است:  520ی . در آیه«اندبر باد رفته
 

َؤاَد ( 213) تر ِبِ  فر بل َ ِل َما ُنر سر نَباِء الرا
َ

صا َعَلْیَ  ِمْن أ ْر َك  َو َجاَءَك ِف َهاِذِه اْلقَ ا َو َمْوِعَظٌة َو َو كَلره نه
ی ْؤِمِنی ِذُْكَ   ِِّلْمر
است که قلبت را به  یاگزاره م،یخوانیم توکه بر  امبرانیپ یهاتیاز روا کیو هر 

 یشده و برا داریبر تو پد قتی]گزاره[ها جان حق نیو در ا میگردانیآن استوار م
 است. یپند و تذکر آورندگانمانیا

 

  :و آخراالمر اینکه
 

ْشهر ( 233) ٌم مه ِلَ  َیْ ا ر َو َذا وٌع له ر النه مر ٌم معهْ ِلَ  َیْ ِخَرِة  َذا َْن َخاَف َعَذاَب ااَل  دوِإنه ِف َذالَِ  اَلَیة  مل
 یاست. آن روز، روز یدارد، عبرت میکه از فرجام ب یکس یها براخوانش نیقطعاً در ا

 مشهود است. یو آن روز، روز شوندیم عیو تجم ندیآید مها گراست که انسان
 

کنیم، دو اینکه به تو طمأنینه ها مجهز میکند که یک، ما تو را با این خوانشتصریح می
ًا کنیم و نهایتمجهزتر می به لحاظ روحی و روانی اتبرد پروژهبخشیم و تو را برای پیشمی

 کنیم.یواقع م ،گیرده این آیات مقابل ذهنشان قرار میی کسانی کفرجام را پیش روی تو و بقیه
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جو به نظر برسد، خدا اهل سرکوب و اهل فرصت شاید در تصور اول خدا خودش ستیزه 1]...[
 دهد:ندادن به نظر برسد، خودش توضیح می

 

 : هاییها و جابجا؛ استدالل انهدامروندها تیبست رواجمع
ْ َو ( 232) ن َو َما َظَلْمَناُهر ِ ِم وِن اَّلله وَن ِمن در َِّت َیْدعر ر اله ُهتر ْ َءاَِلَ ْغَنْت َعهَّنر

َ
ْم  َفَما أ َسهر نفر

َ
وْا أ َلِكن َظَلمر

ْ َغَی ََتِْبیب وُهر َ   َو َما َزادر ْمرر َربل
َ

ها َجاَء أ  َشٍء مه
پس چون فرمان  دند،یبلکه آنان به خودشان ستم ورز میما به آنان ستم نکرد

و  امدیبه کارشان ن چیه خواندندیخدا م یکه به جا یمعبودان دیرس پروردگارت فرا
 .فزودیشان ن[ و هالکتیجز به ]فروپاش

 

ود(  231) ْعدر مه َجٍل 
َ
هر ِإاله ِل رر َؤخل    َو َما نر

 . میافکنینم ریخأبه ت ینیو ما آن ]فرجام[ را جز تا زمان مع
 

(222  ) ْ َیهَّنه ها َلیَوفل كَلره مه ْم  ِإ َو ِإنه  اََلر ْعَم
َ

َ  أ وَن َخِبی نه ر  َربا ا َیْعَملر   ِِبَ
را به تمام و کمال به آنان ]صاحبان روندها و  کیو قطعاً پروردگارت اعمال هر 

 آگاه است. دهدیبه آنچه انجام م« او» رایز ؛ها[ خواهد دادعمل
 

 :بل دیدگانتان بودای که مقابندی خدا از روایت روندها در این شش آیهنهایتًا جمع
 

 ؛ روندها تیبست رواجمع
  یخیتار یبه حافظه زیتجه

  یقرصو دل نهیطمان
 فرجام عمل و روند 

 دار جهان حساب
 دارکتاب خیتار

 

قرصی ناشی از این تجهیز آوری و دلی تاریخی است  دو، طمأنینهیک، تجهیز به حافظه 
یتًا اینکه جهان حساب و تاریخ هم کتاب است. تصریح بر فرجام عمل و روند است، و نها

هود، یک پرسش و یک  559و  552شویم. خدا در آیات آرام به آخر بحث نزدیک میدارد. آرام
 : پرسش این است کهکند. تصریح تاریخی مطرح می

                                                                                                                 
اهی در این بخش دچار انقطاع کوت)تنها ثبت و ضبط موجود از این نشست( سفانه فیلم سخنرانی . متأ1

 ضبط نشده است.  چند جملهشده و ظاهرًا 



 2باب بگشا؛ دفتر سوم: تبیین ما ـ       224
  

 

 

  یخیتار حیتصر کی؛ کیپرسش استراتژ کی
(220 ) 

ر
ْم أ وِن ِمن َقْبِلكر رر ْی َفَلْو اَل ََكَن ِمَن اْلقر نعَ َ

ْن أ ه یَل  ِمل ِض ِإاله َقِل ْر
َ
نَهْوَن َعِن اْلَفَساِد ِف اْل ٍة َی یه ِْ وْا َب ا ْولر َن

ِرِمی ْا معر وْا ِفیِ  َو ََكَنر ْتِرفر
ر

وْا َما أ ِذیَن َظَلمر َبَع اله ْ  َو اته  ِمهَّْنر
ا[ ر گرانی[ نبودند که ]دیابیاز شما خردمندانِ ]مغز شیپ یهانسل انیچه شد که در م
که  یو کسان میشان دادآنان نجات انیکه از م یباز دارند؟ جز اندک نیاز فساد در زم

و آنان  رفتندبودند،  افتهی[ که یامکاناتژهیبه دنبال ناز و نعمت ]و و کردندیستم م
 مجرم بودند.

 

 کند که امکان دارد کسی بیرون از وحی هم صاحب پیام شود. آیا کسی از ایناینجا تصریح می
برندگان یا خردمندان مغزیاب بین این اقوام نبودند؟ خدا بعد از اینکه اولوااللباب یا مغزیابان یا پیش

کند. البته خدا درد ندارد، به قول دل میدرد با حضرت محمدرساند، ها را به خاتمه میاین روایت
های قبل از شما، ی این نسلگوید فکر کن در بین همهد. میکنمی وگفتی با محمدها گپامروزی

مغزیابانی نبودند که مستقل از انبیائی که ما ارسال کردیم، بیایند و دیگران را از فساد در زمین 
ی فردی هان پروژهگوید که بقیه برای خودشابازدارند؟ جز اندکی که از میان آنان نجاتشان دادیم. می

، بردیای، پیشی اجتماعیکار اجتماعًا الزمی، پروژه  از و نعمت و تذلذ و...ن  کردندتعریف می
شود شده و میکنیم، میطور که ما از آیه درک میای، مداری... چیزی در کار نبود. اینتعریفی، هسته

کند و خدا هم در او به عنوان که خارج از کادر وحی هم، با تجهیزی که انسان خودش، خودش را می
توانند کار گوید ـ میطور که خدا میها ـ همانشود، انسانی تاریخی وارد میهازدهندهج

 یکدینامخودشان برخورد فعال و انحرافات دوران ای تعریف کنند و با ای بکنند، پروژهاصالحی
 کند:خدا کل فرجام بحث را مطرح می 559ی در آیه پیشه کنند.

  

  یخیارت حیتصر کی؛ کیپرسش استراتژ کی
َری( 227) ْهِلَ  اْلقر َ  لِیر ْصِلقرون َو َما ََكَن َربا َها مر ْهلر

َ
َْلٍ َو أ  ِبظر

گرند، به ستم اصالح اشیرا که اهال ییو پرودگارت هرگز بر آن نبوده که شهرها
 هالک کند.

 

م اییشهپیا ستم داشتیمی اصالحی تعریف شده، مگر ما بیماری جاهایی که پروژهگوید خدا می
م بنا نداریم و هرگز ه ما بنا نداشتیم وبساط را نابود کنیم؟  و هایشان را به هم بریزیمکه پروژه

 یاش اصالحگرند، به ستم خراب کنیم. در همین دورهکه اهالیهایی را محدودهنبوده که 
 ءای تعریف شده و فردی بیرون از کادر وحی انبیای اصالحیمعاصر خودمان هم هر جا پروژه

 ایم. بارزاتی شده که قباًل بحثش را کردهسمبل مآمده و اصالحاتی صورت داده، مانده و تبدیل به 
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کیدمتشکل از روایت، تجربه و آموزش و دوم هم در  ی هودگفتیم که سوره  فهسه فلسهایش تأ
صیل به تف ی هودوره. حال که خدا سیر تاریخ را در همین سبود های استراتژیکو نهایتًا خروجی

تعریف کرده، آخر سر از درون آن  گذاری برای محمدکاست و بدون کموکمو با حوصله و بی
 آورد. های استراتژیک، تشکیالتی و تاریخی درمیخروجی

 

  یخیتار ،یالتیتشک ک،یاستراتژ یزهایتجه
 ( 239مباش ) دیدمعبودان آنان در تر یقتیحقیدر ب

 ( 221مقاوم باش ) یاافتهیهمان گونه که فرمان 
 ( 221) دینکن انیطغ

 ( 223) دیمزن هیتک گانشهیپستم یبه اردو
 ( 221نماز بر پا دار )

 ( 225صبر بورز )
 ( 212کرد ) میما هم عمل خواه د،یخود عمل کن امکاناتبگو: بر اساس 

 (211) میمنتظر زیکه ما ن دیبگو: منتظر باش
 ( 213برقرار کن ) ژهیرابطه و« او»با 

 (213) دیببند ژهیاعتماد و« او»بر 
 

در » توضیح دادیم، []حضرت محمد که ما این شش مدل را برای تو حال ها َیْعبر ِمْرَیٍة ِمل َت ر ِف  َفََل 
اَلء ی حقیقت. اگر در بی«اش، در تردید مبقوم(آن شش ) حقیقتی معبودان آناندر بی»  «َهؤر

معبودان آنان تردیدی داشتی، این بزنگاه، بزنگاهی است که تردیدت را فروبگذاری و بگذری 
 و به سمت یقین پیش بروی. 

ِمْرت»یز دوم، هتج
ر

ایدار استقامت کن و پ  «ای مقاوم باشگونه که فرمان یافتههمان»  «َفاْسَتِقْم َكَما أ
 تردید را کنار بگذار و پایداری پیشه کن. خطاب به حضرت محمد باش. دومی مقابل اولی است.

د ح»برد. فعل جمع به کار می .«َو اَل َتْطَغْوا»کند و مخاطبان فعال و گروندگانش تصریح می
. پیشینیان شما حدناشناس بودند. حد خودشان را نشناختند. شما دیگر آن «خودتان را بشناسید

 بود، ولی اقوام هم حد خودشان را نشناختند. قوم لوط نکنید. سمبل حدناشناسی فرعونرا تکرار 
ی غریزی متعادل برقرار کند، اما روی انحراف خودش ایستاد و حد خودش را توانست رابطهمی

ند. همه به نوعی کردند حد خودشان را نشناختها هم که ترازو را دستکاری مینشناخت. آن
 خودتان را رعایت کنید.  و قدر نکنید. حد و اندازه طغیانحدناشناس بودند، شما 
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وْا »گوید:و گروندگان می حضرت محمد خطاب به 559ی آیه ِذیَن َظَلمر وْا ِإیَل اله َكنر دو به ار»  «َو اَل ََتْ
آفرین و امسجگاه مستحکم و انخودشان تکیه هاکه آن. چرا«پیشگان تکیه نکنیدیا کمپ ستم

ها آن چادرها اردو بزنید و چادربهدلیلی ندارد که شما در همسایگی آن  بخشی نداشتندرضایت
 های آنان تکیه کنید. شوید و بر ناداشته

َلوة»گوید:می پیامبر فردجا خطاب به این ِقِم الصه
َ

ماز برپا ن»گوید ، می«اننماز بخو»گوید نمی«. أ
ز که . نمامت را مرور کنانسجا، ا قائم کن و هم در این قائم بودنیعنی هم خودت ر ،«دار!

تواند نشسته هم صورت خواند. خواندن میایستد، نماز نمیدم ندارد. یک فرد قائم میوشاخ
یرد. هم صورت بگگرمی یا چرت تواند در چشممی ،تواند خوابیده هم صورت بگیردمی ،بگیرد

ار ات سوگوید. قیام یعنی خودت بایست، بر محور پروژهفرق دارد با این قیامی که خدا می
 درقیعنی مرشدی که آن  «سوارمرشد کهنه»گویند اصطالحی هست که می پهلوانی، در باش

 ،دقدر بر کسانی که داخل گودنقدر شاهنامه خوانده و آنقدر زنگ زده، آنضرب گرفته، آن
سوار بر محیط است. نماز در   سوار استچهل ـ پنجاه سال، کهنه مسلط است، دیگر بعد از
اشد، که تعریف کرده ب یاسوار پروژهکهنهمرشد ی خودش بایستد، اینجا یعنی فرد وسط پروژه

 کند.  ترمستحکمو در این ایستادگی، ایدئولوژی، عقیده، اندیشه و انسجامش را مرور و 
سال ]صبر کردند[،  چهل سال، موسی نهصد . نوح«صبر بورز»  «َو اْصْب: »551ی یهنهایتًا آ

یسد میسال عمر کرد. اآلن هر کس یک مقاله  558ابراهیم که   !ی مدنیشود فعال جامعهبنو
کند که یک دویده و این خیلی فرق می سالگی مثل اسب تازی 558سالگی تا  59از  ابراهیم

زیون فعال تلوی یک سخنرانی و یک مصاحبه با این تلویزیون و آن ،اوجینفر با تشکیل یک ان
 . اینجا ]خدا[ به محمداند[، ]ولی صبر ورزیدهاستارت فعالیت را زده بله، !شودبی مدنی جامعه

کردند، عرق ریختند، وجودشان با عرق پروسه طی  ،های قبل از تو تاختنداین انسان گویدمی
  تبخیر شد! تو هم باید صبر پیشه کنی.

و مخاطبان  بندی مقابل محمدهایی که اینجا به کار برده در جمعفاکتمجموعه خر سر، خدا آ
نید، نات خودتان عمل کگفته بود شما بر اساس امکا کند. قباًل شعیبها استناد میدوباره به آن

گوید به جریان و کمپ مقابلت و می من هم عمل خواهم کرد. اینجا خدا به حضرت محمد
اردویی که با تو مواجهه دارند، تصریح کن و بگو شما بر اساس امکانات خودتان عمل کنید. 

ی جنب کعبه است. کدههای ارتجاعی قریش و بتامکانات شما چیست؟ دین پدران و سنت
زری و زوری و تحمیلی دارید، با این امکانات خودتان عمل کنید. ما هم امکاناتی داریم. 

مان است، تقاضایمان است که تبدیل به پیام نو شده، پیام نو داریم، پژواک امکانات ما انرژی
 ل پیشه خواهیم کرد. ما هم عمل خواهیم کرد. منتظر باشید، ما هم انتظار فعا داریم، انرژی داریم،
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ژه ی ویرابطه« او»با  ،بریات را پیش میکند که ضمن اینکه پروژهخدا تصریح می در ادامه
اعتماد ویژه داشته باش. در آخر خدا تصریح « او»توکل کن و نهایتًا به « او»برقرار کن و به 

قین طلبد که یمی و رشد، روندبرد تاریخ، برای رهبری پروژه و اصالح کند که برای پیشمی
د و کار را شروع کرابراهیم  از تو . پیشهستی گوید که تو سرآمد همهمی محمد پیشه کنی. به

ر د سیر را چند بار روایت کردیم، حالاستارت را زد و فنداسیون را بنا نهاد، قبل از تو هم که 
ی جدید هم بر تو آوردیم. تری کردیم و چند آیهو کیفی ترهم روایت پرحوصله ی هودسوره

ای ندارم جز اصالح، یکی اینکه گفت من با امکاناتم و شما هم با یکی اینکه من اراده
مایه اصالح است. باالخره به این آیات جدید هم مجهز شدی. امکاناتتان، یکی اینکه گفت جان

ت را با تکیه بر آن کمپ نزن، خود اش، حد بشناس،پایدار ب یقین پیشه کن، تردید کنار بگذار،
قباًل  ءعمل متناسب بکن. یکی از انبیا تر برپا دار، شکیبا باش،نماز با انسجام و تجهیز جدی

کنم. تو هم در حد توانت بایست، انتظار دینامیک داشته گفته که من متناسب با توانم کار می
 ی ویژه برقرار کن. باش و رابطه

 فرسایش مقابل،روبهن به جریان این عناصر، یقین، پایداری، حدشناسی، تکیه نزدی همه
 و انسجام داشتن در عقیده، عمل متناسب و...قرار کردن پیشگی، نماز کیفی، ایستاده برصبر

نشیند یمهست که هستند. اینجا خدا برد تاریخ برای پیشهمه عناصر عقیدتی و استراتژیکی 
 فقط با محمدکند. خدا[ ]برای ما وقت صرف می گونه در شب یلدازرگوصله و مادربو با ح

تواند با ما هم صرف کند. ما هم در ها میهمین وقت را در همین شب  کندوقت صرف نمی
خصوص این ده هخودی نیستیم. در این سی سال و بکدام از ما نُ کنار محمد مخاطبیم. هیچ

فتاد ه، نهایتًا خواستند این را جا بیندازند که پرشتاب تاختندد اصالحی بر هر رونکه سال، 
، نخودی و بیخودی تاریخ ایرانند. مگر این طور نیست؟ قطعًا این طور نیست. این نظر میلیون

مشرف بر تاریخ که  شهایاش، به خاطر همین ویژگیداییخدایی که نه به خاطر خ ـ خداست
گوید که ما هم مخاطبیم و نخودی نیستیم. می «او»کنیم. ماد میاعت «او»ما به اشراف  است،

ی کادرهای کیفی خودش ی انبیا و همهبرای همه ،زمان که خدا برای محمد، برای ابراهیمهم
 صرف وقت کرده، برای ما هم در جاهایی صرف وقت کرده است. 

خدا دیگر  ،کنیم در دوران مدرن. شاید فکر میدهیمبها ن« او»ما شاید خیلی به خودمان و به 
کتاب هست که قابل مرور است. به   چنانی را ندارد. خیرهای آنو وقت صرف زمان حوصله

چسبید. به بو  بگیریدآن را برگش نزنید،   ن کتاب فقط خواندنی نیستگوید ایاین اعتبار می
ذهبی از این کتاب غفلت کرده و تصورش این اعتبار است که تا به حال عمومًا روشنفکری م

  !هایی از کتاب غیرتاریخی استبخش است، این است که دوران کتاب تمام شده
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ک دینامیی عناصر گشاید. همهای است. روی سخن میکتاب، کتاب کیفی. طور نیستاین
ر شتهای خدا هستند. بیخون و حس و مهر و نفرت بجا و... همگی ویژگی  تاریخ در آن هست

گین است. جاهاها، گزارهگزاره ، بازهابر همجنس  کندیی هم باالخره نفرتش بروز میهای مهرآ
 .بر سدکنندگان، بر انسداد کنندگان و... 

تواند همان وقت را کنار وقتی که برای انبیای بزرگ صرف کرده، برای ما می ،اگر ما بخواهیم
 یم. را بگیر پیامتوانیم هایی هستیم که میمتوسطورف کند. ما هم در حد خودمان کوچکهم ص

را در یازده جلسه،  ی طهاست. بخش مهمی از سوره ی طهی دیگر نوبت سورهدفعه شاءاَّللان
 و مصر آن زمان در مواجهه با فرعون ی مشترک خدا و موسیدر خدای استراتژیک و در پروژه

 را در جلسات ها را اشاره خواهیم کرد، آن جلسه از دوستانی که طهبررسی کردیم. طبیعتًا آن
ت ها به صوری بعد دست خود بچهکنیم که بخش مهمی از جلسهتقاضا می ،دیگر مرور کردند

را جمعی  ها طهبچه کنم تا در کنارکوچکی را اشغال می وقتفردی یا جمعی باشد. من هم 
ی قرآن و مغز کاهو است. مادر من یک عمو داشت که خیلی خیلی مهربان میانه پیش ببریم. طه

ها نبود. فصل کاهو، کاهو ی فصلها کاهو در همهرفتیم، آن وقتشان میبود. هر وقت به خانه
گفت تا کسی نیامده و زنگ آورد و میدم گوش ما می . در حیاط، دهانش راآوردمیو سکنجبین 

نیست که یک  ایگونهبههم مغز کاهو است و مغز کاهو هم طبیعتًا  طه! نزده، این مغز را بخور
اَّللشانها هم مشارکت کنند. ای بنشیند و آن را تکی بخورد. بهتر است که بچهنفر گوشه  اء

ه اینک شوید و همی ما خسته میان تریبون را اشغال کنند. هم از چهرههای جوی دیگر بچهدفعه
 ،دویمت. تا هر وقت بشود دوید، میایم و دور، دور شماسما این جوانی را پشت سر گذاشته

افسرده نباشید و عکس قلب تیرخورده که  شاءاَّللانشماست که نسل اما اآلن گوی تاریخ دست 
طور وی سر و صورت شما حک نشود. دوران، دوران شماست. همانقباًل توی کالسورها بود، ر

 راه بیفتد.  تریامواج کیفی شودبا کار کیفی می شاءاَّللان ها این موج سبز را راه انداختند،که بچه
ده ی پیش آماده کررا در جلسه بحثیتان کردم. دوست جوانی من زیادی صحبت کردم و خسته

 عرضه خواهند کرد. تا حدود ده ـ دوازده دقیقه قبل از افطار ن را بودند که این جلسه بحثشا
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 کنندگان های مشارکتآورده
 ها و کارکردهاهای اجتماعی، محدودیتضرورت پیوند با بحران: 1ی اولکنندهمشارکت

ِح  ِن الره ْْحَ لره ِ ا که من  بحثی ضمن خسته نباشید خدمت آقای صابر و دوستان عزیز، .میِبْسِم اَّلله
 بود، در مورد همان کارهایی کهاز تعطیالت  پیشام[  بحث قبلی]ادامهخواهم ارائه دهم، می

ولی محتوایش در  ،را آقای صابر پیشنهاد داده بودند خانم قندهاری کرده بودند. عنوان
ا و ههای اجتماعی، محدودیتضرورت پیوند با بحران»]بود[ مبنی بر  امقبلیهای صحبت

 . «دهاکارکر
به گویم. امیدوارم از این ماه ماه رمضان را خدمت دوستان تبریک میهایم از صحبتغدر آ

 ها و راهکارهای پیشین تجدید نظر کنیم و بهمشیدر خطبتوانیم و  کنیماستفاده نحو بهترین 
 باشیم.  صورت نو ازهای نو و عمل نو دنبال ایده

ت استفاده کنم و در این ماه مبارک برای ملت ایران خواستم از این فرصقبل از شروع بحثم می
به خاطر اینکه راه دموکراسی و آزادی و رسیدن به رهایی را انتخاب کرده آرزوی توفیق کنیم و 

شود، مسئولیت ما را نسبت به تعهدات امیدواریم خون شهدایی که بر زمین ریخته می
 تر کند. ای که داریم، سنگیناجتماعی
بیشتر از جنس یک دغدغه است که در ذهن من  ، یک کار علمی نیست،کردم دهآمابحثی که 

شود ما به دنبال ای که باعث میو احتمااًل ذهن بسیاری از دوستان وجود دارد. دغدغه
به دنبال حرکتی باشیم که در اجتماع ما تأثیرگذاری داشته احیانًا راهکارهای نوینی بگردیم و 

دوستان بیان کنند و اگر  که امیدوارم هستوارد ی هایبحث ایرادر این پس احیانًا بباشد. 
کنم. این فقط یک طرح دغدغه است کند، پیشاپیش عذرخواهی میانتظاراتشان را برآورده نمی

 های علمی را رعایت کرده و چقدر قابلیت اجرا دارد. دانم این بحث چقدر چارچوبو من نمی
وافق بر سر تعریف حداقلی بحران برسیم که اصواًل بحران قبل از هر چیز الزم است که به یک ت

ت به صوری که کنیم، منظور این است که مشکالتیچیست؟ ما وقتی صحبت از بحران م
استمرار  مشمولگیرد و در این روند در یک روند قرار می ،آیدبرای ما به وجود میموردی 

ای را که ما در حالت عادی مان و بازدهیکشد و آن راندموجود ما را به چالش می نظمشود و می
 آورد. داریم پایین می

                                                                                                                 
م ام )سخنرانی خانویکم که به ارزیابی نشست سیکننده در بخش دوم نشست سی. این مشارکت1
  اول طرح بحثکنندهعنوان مشارکتاختصاص داشت، به«( ی مادر و کودکخانه»ندهاری، بنیانگذار ق

 کرده است. 
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 کنیم که نظم اجتماعی را بهکنیم، به روندهایی اشاره میوقتی از بحران اجتماعی صحبت می
د. ندهتأثیر قرار میای وسیع، بخش وسیعی از جامعه را تحتد و در گسترهنکشچالش می

  شوندو کارکردهایی که مدنظر جامعه است، ایفا نمی کندخارج می حالت تعادلجامعه را از 
شوند که آن دستخوش مشکالت و معضالتی می ،هایی که در این جامعه هستندو انسان

 شود. معضالت بر عدم تحقق استعدادهای انسانی تأثیرگذار می
کی یخواهیم ضرورت پیوند بحران اجتماعی را با سه مقوله بررسی کنیم: ما در این بحث می

ی عقیده، دیگری جغرافیای حرف یا شرایط زمانی و مکانی و سوم، کارکردگرایی. به این مقوله
ک ایرانی عنوان یی ما، بهمعنی که اصواًل ضرورت پیوند با بحران اجتماعی چه نسبتی با عقیده

مذهبی دارد؟ دیگر اینکه در حال حاضر این بحث چه ضرورتی دارد؟ یعنی در شرایط زمانی، 
کانی و جغرافیایی که در آن قرار داریم، این بحث چه ضرورتی دارد؟ و پیوند با بحران م

تواند برای ما چه کارکردهایی ـ در مقیاس فردی و اجتماعی ـ سوم می یاجتماعی در مرحله
به  با هم ،که برای تحقق این ایده وجود داردرا هایی داشته باشد؟ در پایان بحث هم محدودیت

  یا به صورت سرفصل اشاره کنیم. یمگذارببحث 
طور که من اینی ما دارد؟ خواهیم بدانیم این پیوند چه نسبتی با عقیدهی اول میدر مرحله

شود هایی که باعث میحداقل  هایی با هم اشتراک داریمدر یک حداقل دانم ما در این جمعمی
توانیم بر اساس تماعی را میما یک خوانش اجتماعی از مذهب داشته باشیم. این خوانش اج

مین اشد، دومی نجات مسلبعرفان اجتماعی تواند ها، یکی میلفهؤلفه استوار کنیم. این مؤسه م
 گرایی باشد. نجات اسالم و سومی فردیت در کنار اجتماع مثابهبه

  الال»گوییم است. وقتی می« ال  اال اَّللال»یک مسلمان  محوری دانیم شعارما می طور کههمان
فاهیم، م یکه در برابر تمامها فراتر از نسبیتمطلقی   ، یعنی نیست مطلقی مگر او«اال اَّلل

ای هنام دارد، یک رابط« اَّلل»ها باالتر و برتر است. ما نسبت به این مفهوم که اشخاص و قدرت
ها و مکانها ی زمانعیار با خداوند است که در همهی تماماجتماعی این رابطه عرفانداریم. 

ـ چه معنوی، چه جسمی و چه اجتماعی و چه فردی  ـ ی ابعاد انسانجاری است و در همه
کند گذاری شده که ما را وادار میتواند تأثیرگذار باشد. این رابطه بر اساس معنویتی بنیانمی

اوند خدهای با مخلوق رابطه ،گر این عرفان اجتماعیمان را با خدا تنظیم کنیم. تنظیمرابطه
ا و سپاسگزاری از خدی انسان با انسان و مخلوق با مخلوق. به این معنی که یعنی رابطه  است

 های آنان است. ها در جامعه و تالش برای رفع بحرانعبادت خدا به معنی رفع مشکالت انسان
نجات اسالم است.  همثابی این خوانش اجتماعی از مذهب، نجات مسلمین بهلفهؤدومین م

اصولی که یا به ما به ارث یک مجموعه مفاهیم نظری و  عنوانبهی دین ی ما صرفًا دغدغهنیع
ی اصلی ما نجات . بلکه دغدغهنداریم ،ایمها رسیدهیا در یک روند تحقیقی به آن رسیده
 ها مترتب است. که بر آنهایی است ، و بحرانظلم و ستم بند جهل وها از انسان
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گرایی است. به این معنی که در وانش اجتماعی، فردیت در کنار اجتماعی این خلفهؤسومین م
گرایی. یعنی فرد در فرایندها و شود و نه اجتماعاین خوانش اجتماعی، نه فردیت مطلق می

گاه در امور هستی شکل های اجتماعی ساخته میپروسه شود و اجتماع از افراد فعال و آ
شود و نه اجتماع حق دارد فدای افراد شود. بلکه ی اجتماع میگیرد. به این ترتیب نه فرد فدامی

اند در تشکیل فرایندهای اجتماعی حضور فعال داشته باشند و ها موظفانسان
 هایشان را به جا بیاورند. مسئولیت

ا محقیقت سروکار داشته باشیم،  اسالماین خوانش اجتماعی از مذهب، بیش از اینکه ما با در 
خیزد و در های مردم برمیاسالمی که از دل برخی توده  کندهویت درگیر میاسالم  بارا 

. و این اسالم است رسوم و فرهنگ عاداتی شکل گرفتهوزمان طوالنی از طریق آدابمدت
های نظری برای پیدا کردن ها به دنبال پژوهشخواهد در کنج کتابخانهحقیقت است که می

و قابل نقد نیست. همین اسالم خاص است که شاید در  حقیقت باشد. این اسالم خاص است
 بین معدود افرادی از جامعه تجلی داشته باشد. 

همواره ن در قرآ ،مثابه کتاب آزادی استقبول داشته باشیم قرآن بهاگر  ،های قرآنبر اساس آموزه
ریف زکات و انفاق و کمک به دیگران تع در کنار. نماز است تعریف شدههای جمعی پروژه

 ها وصل شدههای کلیدی رویکرد افراد به رویکرد اجتماعی آنشده است. در بعضی از آیه
ْفسا  ِبَغْیِ َمْن َقَتَل َن »گفته شده  ی مائدهیعنی عمل هر فرد بر اجتماع تأثیر دارد. مثاًل در سوره است 

َتَل  ا َق َّنه
َ

َفَكأ ْرِض 
َ
ْو َفساٍد ِِف اْل

َ
اَ  ََجیعا َنْفٍس أ ْحَیا النه

َ
ا أ َّنه

َ
ا َفَكأ ْحیاه

َ
اَ  ََجیعا  َو َمْن أ یعنی هر  (92: )مائده «النه

ا ی گویی مردم ،گویی مردم را کشته و هر کس یک نفر را زنده کند ،کس یک انسان را بکشد
ع اهایی که تغییر هر اجتماع را بر اساس خواست مردم آن اجتمرا زنده کرده است. یا آیه جهان

گرایی گرایی و جمعشود که فردیت ما را به اجتماعهای کلیدی باعث میکند. این آیهاستوار می
استفاده شده، به وفور « ربنا»ها از کلمه جمعی که در آنپیوند بزند. در قرآن دعاهای دسته

ند و زگرایی پیوند میشود. به این ترتیب خوانش مذهب ما فردیت ما را به اجتماعمشاهده می
 کند که در فرایندهای اجتماعی حضور فعال داشته باشیم. ما را موظف می

در  یعنی  یک نسبت واقعی است هم نسبت ضرورت پیوندهای اجتماعی با جغرافیای حرف
بریم ای به سر میایم؟ ما در زمان و مکان و جامعهچه زمان و مکانی ما به این ضرورت رسیده

خواهیم از شود. اما ما نه میحث گذار از سنت به مدرنیته مطرح میگاه ببه نام ایران که گاه
تعامل  خواهیم به یکبلکه می ،خواهیم مدرنیته را نقد کنیمسنت به مدرنیته گذر کنیم و نه می

ردهای کرویت به عنوان قوام اجتماع و پذیرش سنحفظ سنت در کنار مدرنیته برسیم. یعنی 
ی ما یک چالش انحرافی است. ما هم به درنیته در جامعهمدرن. به نظر من چالش سنت و م
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ها نیاز داریم که قوام اجتماع را تشکیل دهند و هم به رویکردهای مدرن که در کنار سنت
ها استفاده کنیم. اما متأسفانه به هر دلیلی در جوامع جهان برای پیشرفت و توسعه از آن ،هاسنت

ورود » ای به نامشوند، با یک پدیدهت مدرنیته وارد نمیسوم به دلیل آنکه اصول و مفاهیم مثب
ها و کمرنگ شدن نقش سنت زوالکه به  یخزعبالتمواجه هستیم.  «مدرنیتهخزعبالت 

رشد فردگرایی و انزوا در جوامع جهان سوم منجر  ،خالقا سست شدنهای اجتماعی، قوام
 شود. می

کنده از زده و بحرانکنیم که ندگی میگوید که ما در ایرانی زجغرافیای حرف به ما می آ
مشاهده  وفوربههای اجتماعی است. ایرانی که رشد اعتیاد و کاهش سن اعتیاد در آن بحران

صحبت  رکنند. وقتی ما از کودک کاافزایش پیدا می وفوربهشود. در ایرانی که کودکان کار می
ای به آن تأثیراتی است که پدیدهلی[  اصی]مسئلهبلکه  ،کودک کار نیستآن  رف  کنیم، ص  می

کند. ما در ی ما را دچار بحران میگذارد و جامعهمی یهای ایرانر خانوادهبنام کودک کار 
دختر فراری در تهران توسط پلیس  400، ساالنه رسمیکنیم که طبق آمار ای زندگی میجامعه

د. وقتی از دختران فراری شونها هم دستگیر نمیشوند و مسلم است که خیلیدستگیر می
ست که تبعات و پیامدهای منفی آن را در ههایی مترتب بر این پدیده بحران کنیم،صحبت می

مورد تجاوز جنسی قرار   فرار[ی]از لحظه ساعت 24ی بینیم. این دختران در فاصلهجامعه می
ای هش نیستند. در جامعیا دیگر در خانواده قابل پذیر شونددچار میافسردگی  یا بهگیرند می

سال را نشان  3ی آمارها سن سال رسیده و حتی بعض 59کنیم که سن روسپیگری به زندگی می
که برای قوام  نیاز داریمزده است. و ما ی ما بحراندهد که جامعهد. این نشان میدهمی

 ها وارد یک چالش مستقیم شویم.با این بحران ،اجتماعی
ماعی موثر است. پیوند با بحران اجتنیز اجتماعی از منظر کارکردگرایی ضرورت پیوند با بحران 

دگاه یدر اینجا دو د به عنوان بستری مناسب برای شرکت فعال در فرایندهای اجتماعی است.
محور قصد محور. دیدگاه دولتمحور و دیدگاه جامعهدیدگاه دولت :گیردمورد توجه ما قرار می

اما  .و توسعه را عملی کندمحقق  ،را از طریق دولت و تسخیر قدرت دارد تمام تغییر و تحوالت
قش ساختار دولت ن اعتنا نیست، اتفاقًا برای قدرت ومحور نسبت به قدرت بیدیدگاه جامعه

 ارهای اجتماعی فعالیتمستمر در و حضور منتها شرط تغییرات در جامعه   مهمی قائل است
در  ثرؤکند از طریق حضور مسعی می . بر این مبناداندی عمومی میدر عرصه ایجاد لنگرهایی

 جامعه بر ساختار قدرت یا دولت تأثیرگذار باشد. 
در مئنًا مط باشد.دموکراسی   متوسطی هستیم که حاملینیازمند طبقه ،بر اساس این کارکردها

ا رو به ی متوسط مهایش در حال تعمیق هستند، این طبقهای که بحرانزدهی بحرانجامعه
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 های اخیر همدر دوره. منجر شودطبقاتی  هایتضادبه ی ما رود و در جامعهفروپاشی می
 کند. بینیم که این تضادهای طبقاتی رشد پیدا میمی

پیوند با بحران اجتماعی از دو منظر مفید فایده است. یکی از منظر برونداد اجتماعی و دیگری 
بیان  یگردمکاتبی از سوی ادیان و یا  مفاهیمی که در قرآنعی. زیباترین ی اجتمااز منظر تجربه

ترین ابزارها مورد سوءاستفاده قرار تواند به عنوان خطرناکمی اجتماعی بدون تجربه، شودمی
 رویکردها به انفعال یاآیند های اجتماعی است که توهمات به وجود میبگیرد. در خالل تجربه

 شود. منجر می
  بدون برونداد اجتماعی یک جریان برای هر جریانی یک نیاز ضروری است برونداد اجتماعی

. در قرآن هم به آن اشاره شده است. برونداد اجتماعی همان الگوی عملی است که میردمی
 ی ایران و مقابله با نیرویفرایند ساختن جامعهدر تواند ما را های اجتماعی میشرکت در بحران

و ما را در تجارب   آشنا بکند ،سرعت آن در حال افزایش است روزبهکه روز گریتخریب
گیرد، ها صورت میاجتماعی کمک کند و از سوی دیگر با استفاده از ساختنی که در دل بحران

ذهب ماز توجه برای یک جریان با خوانش اجتماعی ما به سمت بروندادهای اجتماعی قابل
عنوان یک راهبرد مشخص تواند بهاجتماعی می هایو بحران حرکت کنیم. شرکت در فرایندها

های سیاسی و اجتماعی مطرح شود و این نیازمند یک تغییر نگرش از شرکت در بحران
هروندی ی اساسی شبرانگیز و دگردیسی آن به سمت یک وظیفهیک کار ترحم عنوانبهاجتماعی 

  1]...[ گیرد.میشکل  انسانیاست که بر اساس حقوق 
 

                                                                                                                 
 یابد. جا پایان میشده از این نشست در همین. متاسفانه تنها فایل ضبط1
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 1(4)دید تاریخی؛ تحلیل تاریخی  :تبیینچهارم: ست سی و نش
 

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

 و استراتژیک با خدا یگاههمه، مستمر، دالنهصاف یرابطهضرورت 
 

ِح  ِن الره ْْحَ ِ الره و مهندس  ، دکتر پیمانبا کسب اجازه از دوستان بزرگتر، مهندس سحابی. میِبْسِم اَّلله
 کمستدر باشند، حاض اگر این دوستان در جلسه طبیعی طوربه .میکنیمبحث را آغاز  میثمی

و ویرایش  بحثی جمعی یریگشکلنیست. از این دوستان بیشتر به دو منظور   باالجای بنده این 
برای اصالح و تصحیح آنچه  ،ت و هر زمان که مایل باشند، دعوت شده اسشودیمآنچه مطرح 

 : میکنیمدر خدمت ایشان هستیم. بحث را آغاز  ،شودیمگفته 
 یجلسه 99آغاز شد که تاکنون  یجلساتسلسلهاول رمضان،  یهفتهدرست یک سال قبل در 

روزماه بحث ام .خواهیم داشتآن را با یکدیگر گذراندیم و امروز نشست سی و چهارم را 
 ، دید تاریخی ـ تحلیلی تاریخ است. «او»و کارکردهای  هاداشته

یک سال گذشته داریم. سال گذشته با بحث از بحران آغاز  یهابحثنگاهی بسیار فشرده به 
که هم در درون دچار بحران هستیم و هم در  دیرسیمبه نظر  گونهنیاچرا که پارسال  ،کردیم
، «او»بحرانی بودن رابطه با  مترتب برو  «او»، بحران  رابطه با و بحران به طور مشخص  بیرون

 باشیم. در هستی بارسبکفعالی  میتوانینممختل شدن فعالیت ما در هستی است و به هر علت 
پس از اینکه همه این مسئله را پذیرفتند، شروع به کنکاش کردیم. با توجه به اینکه سنت 

بست بمانند و در آن ُاتراق این نبوده است که در بحران  بن عصر ماپیش از ما و هم یهاانسان
 اند، ما هم سعی کردیمکنند و منزل بگزینند و طبعیتًا و المحاله از مدارهای بحرانی خارج شده

ُتد انسانمیباش همین تالش را داشته یر یها. نگاهی داشتیم به م   پیش از خودمان که چگونه س 
  رهایی را طی کردند.

 

                                                                                                                 
 است. 1811 ماهوریشهر 91سه شنبه  ،. تاریخ برگزاری این نشست1
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در کادر خدای صاحب دید « من رفیقم، رهگشایم، باب بگشا، نزد من آی» ترجمانیاعتباربه 
تعریف کنی و  یاپروژه یخواهیمر اگ که شودیمبرای بحث امروز ما این و تحلیل تاریخی 

این ا ب اتپروژه بردشیپدر سرفصل و جریان  توانمیمهستی باشی، من فعال  یخواهیماگر 
یفی به ک   ییهادگاهید، تو را مجهز کنم، به تو منظر ببخشم و که اشراف بر تاریخ است امداشته

ا برگ کتاب آخر ر ماننییتب یادامه تبیین آمدیم. در یادامهبا این کلید سراغ  تو منتقل کنم.
 زدیم: جایگاه تاریخ در چینش او.

 

 ما؛  نییتب
 « :او» نشیدر چ خیتار گاهیجا

 در کتاب آخر  هاداده بیترت
 یهست

 ـ فرجام  زیرستاخ
  خیتار

 انسان
 

به  مربوط یهانشانهاست که که ابتدا آیات و  یبندسطحدر کتاب آخر با این  هادادهترتیب 
طراح در آجرچینی ـ یک مهندس  عنوانبه «او»است.  چینش کردهرا مطرح و  یشناسیتهس

در مدار سوم تاریخ و   استکردهدید استراتژیک را چینش  یاشاعهدوم، رستاخیر و فرجام و 
کتاب آخر، ابتدا  یهانشانه. به تعبیری، در ورودی ]مطرح کرده است[ در مدار چهارم انسان را

و  ، فهم دینامسیم خودمانما ستی و سپس مترتب بر آن، ضرورت هستندگی فعالدرکی را از ه
 . کندیمدینامیسم جهان را به ما منتقل 

ه بخشنده )کاثربخشی و سیر آزمون فرد اثر دهدیمدر گروه دوم از آیات ما را در این موضع قرار 
 را با یک دیدگاه استراتژیک ودرک کنیم. نهایتًا ما  را خودمان یا مشابه خودمان باشد( تواندیم

 یهجامع ی  امحاورهسنتی از نوع  یی  گراآخرتنه به معنای  گرافرجام  کندیمتجهیز  گرافرجام
 دهدیمما را در شرایط درک دینامیسم تاریخ قرار  اشیخیتارچینش  یحوزهخودمان. سوم در 

در چینش گروه آخر آیات که گروه  . و در نهایتکندیمو ما را به حافظه و دیدگاه تاریخی مجهز 
که درک کنیم خودمان عامل تغییر و  رساندیمهستند، ما را به این موضع  شناسانهانسانآیات 

ندهشیپ ر   هستیم.  هاپروژه یب 
پرداختیم. ابتدا « او» یشناسروش تدقیقدر کتاب آخر کمی به  «او»در تجهیز تاریخی 

ان  مخاطب یهمهگزارش تاریخ را به ما و   کندیمنی  کیفی خبری را مطرح و خبررسا یهاگزاره
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 راسمت حرکت   کندیم یبندمفصلو  گذاردیم نیچنقطهرخداد را   کندیممانند ما عرضه 
 سیر یهاآموزش  دهدیمپیشاروی  ما قرار  کندیمفرجام روندی را که روایت   کندیمترسیم 

نهایتًا روش مواجهه با آینده و    وکندیمقانون استخراج قاعده و  هاآنو از  کشدیمرا بیرون 
 . دهدیمپروژه را مقابل ما قرار  ُبردشیپ

 

 ؛ «او»های یدر محتواپرداز خیوزن تار
 : یخیفلسفه دار ـ حکمت دار تارهای لوح

 اعراف
 هود
 طه
 اءیانب

 مؤمنون
 شعراء

 

تاریخ  یفلسفهکه هم  ییهالوح  متن، شش لوح را از یک متن انتخاب کردیم ُبردشیپما برای 
تاریخی صاحب حکمت و دانش ویژه و کیفی هستند.  لحاظبهمندرج است و هم  هاآندر 

 . و شعراء ، مؤمنون، انبیاء، طهود، ه: اعرافبیترتبه
 عبارت بود از:  بیترتبه اعراف یهیماجانتوقف کردیم.  یک یا دو جلسه بر اعراف

 

 ؛  اعراف هیجان ما
  رهایدر س اشدهیدرتنو حضور  خیبر روند تار« او»اشراف 
 یدوران یهاانحرافرفع  یبرا نونوبه یهاامیپارسال 

 از درون و همچون خود  یمرد قیاز طر
 «او»مبنا گرفتن 

 مهتران ؛ سد دوران 
 اصالح ؛ جوهر تحوالت 

 و وراثت  ینیاصل جانش
 ؛ موضع  تابک

 کارانستهیشا یروندها، صاحب کتاب، متول ورایخدا ؛ 
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رای رفع ب نوبهنو یهاامیپارسال  در سیرها تنیدهروند تاریخ و حضور در« او» تصریح بر اشراف
  «او»مبنا گرفتن   درون قوم و همچون خود آحاد قوم دورانی از طریق مردانی از یهاانحراف

و  طبقاتی، عقیدتی یاغهیتسدهای دوران که  نعنوابهبرخورد تند و شدید و غلیظ با مهتران 
  اصالح، جوهر تحوالت تاریخ  اندکردهچینش  نونوبه یهاامیپتشکیالتی را همیشه مقابل 

پروژه،  بردشیپیک موضع قابل تمسک در  عنوانبه   کتابنی و وراثتتصریح بر اصل جانشی
یاور روندها، صاحب کتاب و متولی  خدا  و نهایتًا یزدنبرگخواندنی و  یامجموعهنه صرفًا 

  .کارانستهیشا
 یقتیحقیبتصریح بر اینکه در عبارت بود از:  اشهیماجانبود که  لوح دوم بعد از اعراف هود

طغیان مکن، حد    مقاوم باش یاافتهیکه فرمان  گونههمان  باشمعبودان آنان در تردید م
ود بر اساس امکانات خ  صبوری  برپاداری نماز  به اردوی ستم تکیه مزنید  بشناسخویش 

 «. او»و اعتماد ویژه به  «او»برقراری رابطه با   انتظار دینامیک  عمل کردن
 

 ؛  هود هیجان ما
  یخیتار ،یالتیتشک ک،یاستراتژ یزهایتجه

 ( 239ش )مبا دیمعبودان آنان در ترد یقتیحقیبدر 
 ( 221مقاوم باش ) یاافتهیهمان گونه که فرمان 

 ( 221) دینکن انیطغ
 ( 223) دیمزن هیتک گانشهیپستم یبه اردو

 ( 221نماز بر پا دار )
 ( 225صبر بورز )

 ( 212کرد ) میما هم عمل خواه د،یخود عمل کن امکاناتبگو: بر اساس 
 (211) میمنتظر زیکه ما ن دیبگو: منتظر باش

 ( 213برقرار کن ) ژهیرابطه و« او»ا ب
 (213) دیببند ژهیاعتماد و« او»بر 

 

دقیقه بحث  20 حدود . به مدتمییآیم« طه»، امروز به سراغ «هود»و از پی « اعراف»ز پس ا
دقیقه در خدمت آقای مهندس  90. سپس میدهیمجمعی ارائه  صورتبهرا « طه» یسوره

که مدت مدیدی بر روی آن کار  طه یدرباره شانیهادگاهید یارائهخواهیم بود برای  میثمی
 . اندکرده
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فت از گ توانیمرا طی کرده، و  یاسالهکیطرح مشارکتی این بود که این جمع سیر  یفلسفه
و  شدیم، در بخش اول بحث ارائه شدیا چهارم به بعد، جلسه به دو نیم تقسیم سوم  یجلسه

منفرد و مجتمع دوستان اختصاص داشت. حدود سه ماهی هست که  یهابحثبخش دوم به 
د. را ارائه کردن شانیهابحثآشنا بودیم و  هاآناز دل این جمع سه جمع جوان شکل گرفته که با 

تژیک هم هست و مناسبت استرا است، بحث طه یسالگکیرفصل گفتیم در این سرفصل که س
همخوانی دارد، بتوانیم این بحث را مشترک با خوانش و ما  یجامعهبا شرایط امروزی دارد و 

است که  پژوهش مشارکتیحاصل  شودیمبحثی که امروز ارائه دوستان جوان ارائه دهیم. 
منفرد در شرایط امروزین. ارائه هم مشارکتی است.  یهاپروژه ُبردشیپپاسخی است در مقابل 

مشترک عرضه،  یحوزهامکان همکاری دو نسل است.  یدهندهنشانتا حدودی  هانیا یهمه
کوتاه مستقلی را هم  یحوزه. میکنیمو آن را عرضه  میاکردهمتنی است که با یکدیگر کار 

 تقل که شاید مشابهتی هم با یکدیگر نداشته باشند. بحثمس یهادگاهید یارائهبرای  میاگذاشته
 امروز را با این چارچوب خدمتتان ارائه خواهیم کرد: 

 

 (یشناسمخاطب) طه یسورهمخاطبان 
 سوره )نمایش لوح( یهامشخصه

 سوره در کل کتاب( یابیمکانجایگاه سوره در کل کتاب )
 سوره( یهیآ 235)تیتراژ محتوایی از  ر طهموجود د یهانشانه یبندعنوان

 روح عمومیِ حاکم بر سوره )فضاشناسی(
 (یشناسروش) امبر آخر در سوره طهخدا با پی یمواجههروش 
 اصلی( یهاهینماهای کلیدی سوره )تأکید

 )جوهرکشی( محتوای طه یهیماجان
 مستقل دوستان یهابرداشت

 

و سپس پیوند  شودیم، ابتدا آنالیز دهدیمنشانه را در خود جای  591این لوح که  یه تعبیرب
و در نهایت به  شودیممشخص  مانارائها حد امکان و دانش و توان ت شدهلیتحلمیان اجزای 

عدی وبت کوتاه باز نو بنده هم  دهندیم. دوستان جوان بحث را ارائه میرسیمیک آنالیز  پیوندی 
 . کنمیمخود استفاده 
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 کنندگان )کار گروهی(های مشارکتآورده
 اول  یکنندهمشارکت
 یشناسمخاطب

 قرآن بهتر است که ابتدا بررسی یهاسورهبرای داشتن تحلیلی درست از هر یک از . به نام خدا
حال . چون به هراستبودهخاص چه نیاز و چه بستری از سیر پیامبر ما  یسورهکنیم مخاطب آن 

پیامبر بوده است که آیات متناسب با شرایط و نیازهای ایشان به ایشان وحی  ،مخاطب اول قرآن
 یشدهافتهیجوهررایط جوهریابی کرد و بعد آن از آن نیازها و ش توانیماست. سپس  شدهیم

خود را  دخواهیمخاص را به عام تعمیم داد و بعد خطاب آن آیات را نسبت به شخصی که 
 مخاطب آن سوره و آیات قرار دهد و نسبت به نسل و فضای خودمان پیدا کنیم. 

 پیامبر در دیدگاه خودش رسدیمبه نظر  ،داشت توانیمدر درکی که از این سوره برای پیامبر 
نوعی حس مشقت و سنگینی نسبت به وحی و کالم خدا )یا هر چیز دیگری که تحت عنوان 

فاق در سیر این اتکه  رسدیم. یعنی به نظر کردیم( در خودش حس است آمدهقرآن برای پیامبر 
افه ، گویی باری به ایشان اضهستند ر حال سنگین شدنکه د اندکردهیمپیامبر حس افتاده که 

پیامبر است و از  یدغدغه. خطاب خداوند در آیات این سوره، این شودیمو شرایط، سخت 
کیدو  خواهدیمپیامبر   این حس را از خودش دور کند.  کندیم تأ

چون در دو جای دیگر   خطاب قرار دهد گونهنیاپیامبر را  خواهدیمکه خدا  رسدیمبه نظر 
 «اللتض»، در آن دو جا نیز کنار 1استشدهبحث  «تَْشََق »هم که از شقاوت و این سوره 

  در مطرح شده استاین مشقت و شقاوت  و در آنجا هم هدایت است که رهگشای استآمده
این یکی از نیازهای پیامبر  رسدیمبه نظر  هم شقاوت مطرح شده است. 5598و  5299 یهیآدو 

در این سوره درصدد جواب دادن به آن است و نیاز دوم هم از بررسی سیر  است که خداوند
 چارچوبیخداوند با دادن رهنمود و  دیآیم. در بررسی سیر سوره به نظر دیآیمسوره به دست 

مسئله  سه جا اینـ بود که احتمااًل پیامبر داشته است. در دو  یاعجلهبه دنبال کنترل شتاب و 
ول جاساسًا ع موسی مینیبیمکه دقیقًا  و سیر موسی در داستان موسی ازجمله. استشدهمطرح 

                                                                                                                 
نَزْلَنا َعلَ »است:  طه یسورهات ابتدایی به آی کنندهمشارکت یاشاره. 1

َ
ْرَءاَن لَِتْشََق)یَما أ ن  (2َ  اْلقر َ ة  مل ِإاله َتْذُِكَ

ََش  ، پندی ترسدمیه برای هر که نکیجز ا (2)م تا به رنج افتییتو نازل نکردقرآن را بر »  «(3)یخَ
 «. (9)باشد

ا ». 9 ِت یَفِإمه
ْ

م أ كر نه نه َی َفََل هر  مل َدا َبَع هر ی َفَمِن اته  «(211)یْشََق لا َو اَل ضِی د 
ْلَنا ». 8 ِلَزْوِجَ  َفََل یَفقر َ  َو  وٌّ له )ی ا اَدمر ِإنه َهاَذا َعدر ِة َفَتْشََق نه َما ِمَن اْلعَ كر نه ِرَج  «. (225خر
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 ت.او اس یزدگشتاببه دنبال برخورد با  ،اندازدیمرا در آن  موسی است و خداوند با سیری که
پیامبر نسبت به وحی و  یدربارههمین عجله این بار  ،در خود آیات هم بعد از روایت موسی

 خطاب سوره بررسی این دو نیاز پیامبر است.  1.شودیمپیشی گرفتن از قرآن مطرح 
 ،آمدهه که در سور پس از بررسی سیر آدم و موسی ،نسبت به این قضیه داد شودیمکه  یعمیمت

هستند که احتمااًل این مشکالت  یمنداندغدغهمخاطبان سوره  رسدیماین است که به نظر 
و احساس مشقت داشتن نسبت به راه، نه سرزندگی و آزادی و  یزدگشتاب)نظیر 

الت . این مشکدیآیمبرایشان پیش  شاندگاهید( در مسیر و راه یبخشتوانو  یبخشتامکانا
به وجود آید. این سوره دنبال حل  منددغدغهممکن است چه در نظر و چه در عمل برای افراد 

 ،ستنده یاپروژه ُبردشیپکسانی که در حال تعریف پروژه و حتی  یمسئلهاین مسئله است. 
 . شوندیمکالت ولی دچار این مش

این سوره از امام صادق هست که شاید در تحلیل این سوره به ما کمک  یدربارهروایتی هم 
، الحقطالبپیامبر است، معنای آن یا  یهاناماز  طه: »ندیگویمکند. امام صادق 

این عالوه بر بنابر. 9«استبه سوی آن  کنندهتیهداکسی که طالب حقی و  یا  هیالیالهاد
را دارد مخاطبان این  یمنددغدغهپیامبر که مخاطب خاص این سوره است، کل افرادی که این 

. از امام صادق )علیه السالم( روایت دیگری هم هست که در تفسیر فخررازی نیز اندسوره
ل ابا این مضمون که خطاب این سوره متوجه این وجه از پیامبر است که شدیدًا دنب 8استآمده

ا وجه عام این سوره ر رسدیم. به نظر استبودهحقیقت و گسترش و انتقال سریع آن و هدایت 
 این گونه بتوان دریافت کرد.

  

 سوره یهامشخصه
  :سوره عبارتند از اینکه یهامشخصه

  .دنبال هدایت خلق هستند کسانی است مخفف طالبان حقیقت و طه رسدیمبه نظر  (5)
  (مکی است.2)
  نازل شده است. سال یازدهم (9)
 . استآمدهدر آن  سوره نسبتًا تفصیلی است و دو روایت عام و کالن آدم و موسی (4)

                                                                                                                 
ن ». 1

َ
ْبِل أ ْرَءاِن ِمن َق ْل ِباْلقر ضَی ِإلَ ی َو اَل َتْععَ ل  ر  یَ  َوْح یْْ به َو قر ) ره ا [ خواندنو در ]»  «(114: ط ِزْدِِن ِعْلم 

 .«گو: پروردگارا، بر دانشم بیفزایابد، شتاب مکن، و بیان یش از آنکه وحی آن بر تو پایقرآن، پ
 .153، صفحه 18تفسیر نمونه، جلد . 9
ت یالطاء طهارة أهل الب»مده است: ( این روایت از امام صادق آالغیبیحمفات. در تفسیر فخر رازی )8

 (. اء التراث العربییدار اح  بیروت: 2، ص: 22جب، یح الغیمفات« )تهمیو الهاء هدا
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 است.  نشانه 591شامل  (1)
 یهاتیرواریز وارد بعضی از  صورتبهولی   است کوتاهکوتاهمقطع و  هانشانهالبته  (2)

 . استهشدتاریخی هم 
برشمرد: یک جهت با لحاظ کردن آیات و جهت  توانیمتفصیلی بودن آن را از دو جهت  (9)

است که داستان  ییهاسورهاز دیگر با لحاظ کردن مطرح کردن کامل روایات. مثاًل این سوره 
 . استآمدهوجه  نیترکاملدر آن به  موسی

اعتالست برای انسانی که بخواهد  ینشانه« طه»اعتالست،  ینشانهحروف انتهایی  آیات،  (8)
 یریمسهمهم نوایی،  توانیمرا هم « آ»به  هانشانهختم آهنگین بودن و . ر اعتال را طی کندسی

بخش سوره و نوای درون انسان است که فطرتش به دنبال اعتالی هنگی با مضمون اعتالاو هم
 ن خودش است. وجود خود و پیرامو

، روایت محوری این سوره است. آن هم روایتی که همان طور که گفته شد روایت موسی (3)
ع بودن آیات،  رغمیعل  شده است.  وگوهاگفتدر آن وارد ریزترین مقط 

آموزشی و  ییهاچسبمضامین سوره در قالب دو روایت کالن است. این دو روایت با  (50)
معاد و  یدربارهعقیدتی  یاگزارهبه این صورت که  . مثالً اندخوردهی به یکدیگر پیوند عقیدت

روایتی تاریخی از داستان  ،عقیدتی یگزارهو بعد پیرامون همان  استکردهرستاخیز مطرح 
دین است و ب هدادیمیا نداشتن عزم  آدم آورده است که تجاربی را در اختیار پیامبر قرار  موسی

 را به پیامبر انتقال داده است.  ییهاآموزشصورت 
اهمیت  هاالوگیدو چیدمان سوره هم به نحوی است که به  هاپردازش رسدیمبه نظر  (55)

 ،شودیماست که نقل  ییوگوهاگفتاست. گویی محور روایت،  شدهداده  یاژهیو العادهفوق
میان آدم و خدا و  وگوگفتو همچنین  و فرعون و ساحران و میان موسی میان موسی وگوگفت

 و غیره.  نمیان خدا و فرشتگا
لوح با اینکه قرآن برای چه آمده و برای چه نیامده )اینکه برای مشقت نیست، برای خشیت  (52)

که هدایت به سمت  کندیمرا ارائه  فصلیو بعد یک انتظار دینامیک و م   شودیماست( آغاز 
و تاریخ بر حسب تجربه و وقوعش که در آن مواضع رو به شفاف  کندیمشفاف شدن حرکت 

ِو ». در این آیات این اصل با عبارت دهدیماین گواهی را  ،رودیمشدن  ِط السه را ْصقابر الصل َ
 َو  یأ

دی  . است ( آمده591: )طه« َمِن اْهَت
 

 سوره در کل کتاب یابیمکان
 یهاسوره یدستهکه ابتدا آقای صابر گفتند، در  گونههمانجایگاه این سوره در کل کتاب، 

بلکه بیان   کوتاه ابتدای وحی نیست یهاسورهیعنی شامل بیان احکام و مانند   تبیینی قرار دارد
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ر دید به پیامب تا هاستآن قویتایدئولوژیک پیغمبر است و به دنبال ت یهاچسبو  هادگاهید
قویت ت استکردهتاریخی و استراتژیک بدهد و مبانی جهشی را که پیامبر درون قومش ایجاد 

 رسوب دهد.  اشجامعهکند و آن را در 
، حاوی مضامین تاریخی اندیخیتارکه جنسًا  1است یاسورهشش جزو  که گفته طه طورهمان

آدم ستان ابتدا دا هاسورهدر این  مینیبیمسیر تاریخی هستند. از همین روست که  یکنندهانیبو 
 . سپس داستانردیگیماین داستان به نوعی مبنا قرار  هاآن یهمهکه گویی در  شودیمبیان 

 یهاناداستاسر قرآن پخش است و جزء مهمترین ت، داستانی که عمومًا در سرمینیبیمرا  موسی
 قرآن است. 

کل  یارهدربتاریخ است به این معنا که  یفلسفه، در همان راستا، بیان هویژگی دیگر این سور
است که ذکر شد  یاهیآهمین  هاسورهاین  یجنبهاز این  یانمونه. کندیمتاریخ قضاوت 

ِو » راِط السه ْصقابر الصل َ
دی یأ صرفًا مرور اقوال  دیفرمایمکه  یاهیآو ( 591: )طه «َو َمِن اْهَت

است که آموزش عبرت گرفتن از تاریخ  یاگزارهگذشتگان هدایت نیست. این آیه درصدد بیان 
  یادآوری چیزهایی که تو کندیم)یادآوری( بیان « ذکر»این آموزه را هم با تعبیر  9است.

عجول  و مشقت دانستن ازجملهخود را  مشکالت ، پیامبرهاآنرا مبنا بگیری و با  هاآن یتوانیم
 را حل کند.  بودن
  یا روش شودیمهم هست. در نوع برخورد خدا با پیامبر یک روش برخورد دیده  بخشروش

ام نجخدا بر این روش برخوردها ا که ییهاحیتصح  سامری یهیقضدر  و هارون برخورد موسی
 هاانسانبا  هاانساندر روش برخوردهای  تواندیمکه این سوره  رسدیمبه نظر در و  دهدیم

 مفید باشد. 
 

 دوم یکنندهمشارکت
 ( سوره یهیآ 531تیتراژ محتوایی ) یبندعنوان

ده محور جهدر  توانیمکالم  ظاهررا بر اساس مبناها و با رعایت پایبندی به  طه یهسور
 کرد:  یبندعنوان گونهنیا

                                                                                                                 
 .و شعراء ، مؤمنون، انبیاء، طه، هوداعراف. 1
صا َعلَ : »طه یسوره. 9 ْر ا َقْد َسَبَ   َو َقْد َءاَت یَكَذالَِ  َن نَباِء َم

َ
ْن أ اَ  ِم ا ِذُْك  نه در ن له َض َعْن ر َفِإنه ر  (99) َناَك ِم ْعَر

َ
ْن أ مه

ا)یَم اْلِق ْی قَِملر ی  انیم، و مسلمًا به تو از جانب راین گونه از اخبار پیشین بر تو حکایت می. »«(166َمِة ِوْزر 
[ آن روی برتابد، روز قیامت بار گناهی بر دوش هر کس از ]پیروی (11ایم. )داده ]ذکری[ خود قرآنی

 «(100گیرد. )می
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ه زیاد و البته مختلفی پیرامون این آی یهاصحبتدر تفاسیر  است.« طه» نشانهتک 5 یهیآ (5)
 ولی چیستی رمز و معنای آن حقیقتًا برای ما روشن نیست.  استشده مطرح 

ه چرا به پیامبر بگوید ک تهخواسیم. این آیات است کارکرد کتاب آخر گرانیب 9و 2 اتآی (2)
بر، نسبت به نسل پس از پیام یفهیوظاین کتاب خلق شده و وظیفه پیامبر و به تبع پیامبر، 

 این کتاب چیست. 
استیالی خدا بر هستی  ازجمله  کندیمجایگاه صاحب کتاب را مشخص  8تا  4آیات  (9)

 خواهدیماین آیات  . گویی خدا دربعدی است یهابحثورود خدا به  ینقطهو در واقع 
 کارکرد کتاب را برای او ،و بر مبنای توحیدکند را تجهیز و مستحکم به توحید  محمد

 مشخص کند و ظهور و بروز تاریخی آن را به محمد نشان دهد. 
َتئَ  َحِد ) 3 یهیآ (4)

َ
وسثر یَو َهْل أ  . شودیم ( : با این آیه سوره وارد داستان موسیمر

 . استشدهپرداخته  هاآناست که در سیر این جلسات به  روایت موسی 39تا  50آیات  (1)
کیدبا  38 یهیآ (2) برای  یتاریخی از انباشت موس یریگجهینتی بر یگانگی معبود وارد یک تأ

 . شودیم )ص( حضرت محمد
 . است کارکرد روایت احوال گذشتگان 500و  33آیه  (9)

  : که آن هم در این دنیا نیست رسدیم یخواهفرجامپس از بیان این آیات به 
 . کنندیمیف ا توصر قیامت و شرایط قیامت  552تا  500آیات  (8)
چون به تعیین جایگاه خدا، کتاب و   اندکتابآیاتی بسیار کلیدی در  554و  559 اتآی (3)

از  بعدآغازین سوره این بود که کارکرد کتاب را نشان دهد.  یهیآمبنای  .ردازدپیمپیامبر 
این  یترجمه. ردیگیمصورت « تعیین جایگاه»و گزارش از قیامت،  روایت داستان موسی

 و این گونه آن را قرآنی عربی نازل کردیم و در آن از انواع هشدارها: »اندصورتدو آیه بدین 
به است مرتپدید آورد. پس بلند هاآنی برای سخن آوردیم، شاید تقوا پیش گیرند یا پند

خدا، آن فرمانروای حق و در خواندن قرآن پیش از آن که وحی آن بر تو پایان یابد شتاب 
ص شده هم دقیقًا جایگاه کتاب مشخ بیترتنیبد .«نکن و بگو پروردگارا بر دانشم بیفزای

آن است،  یکنندهاینکه به زبان عربی  قوم است، خدا نازل  ازجمله  هم پیامبر و است
 ( باید صبر کند و بر اساس صبر خود به جلو برود. )ص خدا مسئول هدایت است، محمد

می عز کندیمبیان  و گرددیبازمبه جایگاه آدم  و استداستان آدم  ورود به یهیآ 551 یهیآ (50)
  .جدی در آدم ندید

وارد  ،شتاب مکن دیگویمو به او  زندیم: بعد از تلنگری که به پیغمبر 529تا  552آیات   (55)
 . میشویمآیات هبوط 
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 . پردازدیمبه بیان هدایت بعد از هبوط  524 یهیآ (52)
بحثی از هدایت بعد از  سوره اعراف. در و طه ، اعراف: بقرهشودیمهبوط در سه سوره مطرح 

 . شودیمهدایت بعد از هبوط مطرح  و طه ولی در بقره ،هبوط نیست
 . این آیات شاملشودیمبه حقیقت مطرح  ییاعتنایبسیر فرجام و  529تا  524آیات در  (59)

نكا»معروف  یهیآ  شودیممعیشًة ضنکا  هاآنینکه در قیامت وضعیت است و ا« معیشة  ض
 . شوندیمبرانگیخته و در آخرت کور  شودیمو دگرگون سخت  هاآنو زندگی برای 

 یهیآ. خدا در شودیممطرح و عبرت بستر تجربه  عنوانبهتاریخ  ،523و  528آیات در  (54)
ذشته بود و و اگر از جانب پروردگارت سخنی مبنی بر مهلت نگ: »دیفرمایم 523

  .«میکردیمدر همین دنیا عذاب نازل  هاآنسررسیدی معین در کار نبود، حتمًا بر 
. شودیم )ص(دوباره رویکرد به محمدبعد از سیرهایی که طی شد،  592تا  590آیات  (51)

 . شودیمو دوری از ظواهر و توصیه به نماز  «او»توصیه به صبوری و پیوند با 
. روی صحبت این آیه با است متقن پیشین یهانشانهناظر بر بسندگی  599 یهیآ (52)

در میان خود کتابی داشتند که اگر بر مبنای همان کتاب  کتاباهلاست.  کتاباهل
اما زیربار کتاب سابق  .رفتندیپذیمکتاب جدید را باید  ،کردندیمخودشان عمل 

 جدید هم نرفتند.  یهانشانهو  هاهیآو بالطبع زیربار کتاب جدید و  روندینم
تاریخی و عقیدتی  حجت عنوانبه از آیات کلیدی این سوره است و در آن انبیاء 594آیه  (59)

 حجت بفرستد.  هاآنکه برای  داندیم. خدا این را حقی بر بندگان شوندیممعرفی 
اریخ است. تاریخ مملو است از انتظار همگان از ت یدهندهنشانکه  است یاهیآ 591آیه  (58)

ام تاریخ فرجام و سرانج گرانیباتفاقاتی که باید فرجام و سرانجامی داشته باشند. این آیه 
ر د شودیمو بخشیدن شفافیتی به سیر تاریخ است که آن هم در یک کلمه خالصه 

 «. افتگانیتیهداشفافیت تاریخ و برمالیی »
 

 (رهحاکم بر سو ِی روح عموم) یفضاشناس
ه نظم بیک توان عقل خودمان  یاندازهبه میتوانیم، شودیمکه در سوره  ییهابحثبر اساس 

 ببخشیم: هم روح عمومی سیر آیات 
  أسمع و » دیگویم موسیخدا در آیات این سوره به  :هاپروژهو  هاپروسهدر  «او»حضور

و  دارد که با موسی ییهاصحبت تکتکاینکه . یا شنومیمو  نمیبیمتو را   «أری
دارد و کارکرد  حضرت محمد یپروژهیا ورودی که به  ،کندیماو را اجابت  یهاخواسته

 . دهدیمکتاب را برای او توضیح 
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 :روش  مبنایی است برای واقعاً است که  ییهاسورهاین سوره جزء  اصل هدایت و بیان
 هدایت.  ضیحتو
  برخوردی که همان ابتدای سوره با حضرت محمد :دارانتیظرفذکر مسئولیت توانمندان و 

ان را ایش ،که ایشان دارد ییهایتوانمنددر واقع با ذکر   ذکر شده استدرمورد کارکرد سوره 
 دیگویمو  کندیمبرخورد  بارور کند. یا با موسیایشان را تا  هایتوانمندبه آن  دهدیمتوجه 

بر تو منت گذاشته بودیم. یا اینکه بعد از هبوط ظرفیتی برای هدایت ذکر  هم ما از قبل
 در واقع تجهیز و ذکر توانمندی است.  هانیا یهمه. شودیم
  :یالحظهضمن اینکه این سوره نمایش جهت تاریخ هم هست. یعنی نمایش جهت تاریخ 

ر َخ »که  ْبَقٌی َو اَّلله
َ

ْبَق» ، یا فرعونشودیمتوسط ساحران به کار برده «  َو أ
َ

َشدا َو أ
َ

ا در مورد ر« أ
هم از جانب فرعون و هم از جانب ساحران در  «ابقی». بنابراین بردیمعذاب خود به کار 

 شودیممبر به کار برده از جانب خدا در مقابل پیا طورنیهم  شودیممقابل او به کار برده 
َ  َخ ) ْبَقٌی َو ِرْزقر َربل

َ
 . شودیمتاریخی قائل  یدهجهتو یک  ( َو أ

  تجهیز تاریخی: سوره حاوی تجهیز تاریخی است که توضیح آن داده شد و من بیشتر روی
 . کنمینمآن توقف 

 عاین سوره همچنین تجهیز دانش استراتژیک هم هست. نو :تجهیز دانش استراتژیک 
و بحث هایی که در جلسات گذشته داشتیم، در واقع تجهیز  مواجهه با حضرت محمد

 حضرت محمد است. 
 شروع این سوره بر مبنای امیدبخشی به پیغمبر است که  :آرامش بخشی و امیدآفرینی

در حقیقت مشقت نیست، جای  ،یکنیممشقتی را که بر سر راه خود احساس  دیگویم
 را با خشیت عوض کن تا بتوانی راه را پیش ببری.  هامشقت این
 مبنی بر افزایش ایمان.  ییهاگزاره 
 

 سوم یکنندهمشارکت
 یشناسروش

نگاهی هم داشته باشیم به اینکه روش  میتوانیم ،راجع به کلیت سوره شدهعنوانبعد از موارد 
 و ذکر ادی که داستانشان در سوره آمدههم با افرـ  خدا در این سوره چگونه بوده است یمواجهه

کلی که ببینیم کلیت سوره هم خطابی است به پیامبر و ما برای اینکه  صورتبههم  ،شده است
 از پند آن استفاده کنیم. 
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ه در این سوره آورده شد هاآناین را بررسی کنیم که با افرادی که نامی از  میتوانیماز یک منظر 
که هم در کلیت  شودیمدیده شده است چگونه برخورد شده است.  ذکر هاآنیا مشکلی از 

سوره، با توجه به دو آیه اول سوره، مشکل پیامبر ذکر شده و کل سوره در جواب مشکل پیامبر 
 یمسئلهدر روایت در سر راه هدایتش داشته است، خداوند  آمده و چه در مشکالتی که موسی

و فقط آن را تصحیح  شناسدیمو به رسمیت  دهدیمرا تشخیص  محوری مخاطب خودش
 دیدگاه تو را یهمهکه این مشکل نباید  کندیمبه این معنا که برای مخاطب واضح   کندیم

 یترس دیگری هم وجود دارد. یعنی با مشقت پیامبر در هدایت و لکنت و یهاییتوانابگیرد و 
ئه آن را تخط که اوالً  کندیمبرخورد  گونهنیا ،داشته است ورد با فرعونبرای برخ که موسی

تنها که  دهدیمبه این نکته توجه را  پیامبر یا موسی ثانیاً   شناسدیمبلکه به رسمیت  کندینم
 . هستند هستیجزئی از 

از حضور خودش در همه جا و  هشت( یهیآا با آوردن آیاتی از کل جهان )آیات ابتدایی سوره ت
است  هدایت و مسئولیتی یطهیحو اینکه دنیا خیلی بزرگتر از  دیگویم ترنهانعلمش به نهان و 

در مسیر آن  و رنج اکنون در این مقطع خاص به هر دلیلی دچار یک ناتوانی )کهکه پیامبر 
حتی او هم تنها جزئی از این دستگاه که  کندیمو پیامبر را متوجه این  دارد( مسئولیت شده

ه و امکاناتی ک هاییتواناعظیم است و این دستگاه در مسیر خود در حال پیش رفتن است و 
هم که صحبت  . با موسیآوردیمجلوی چشم پیامبر  ،در کل جهان پیرامون خود داردپیامبر 

پیرامون  یهاییتواناو همه را  عصا و برادر موسیو  )ید بیضاء( دستامکاناتی نظیر تمام  کندیم
د پتانسیل تغییر را دارد. ضمن اینکه خو هاییتواناکه تمام این  شودیمو متذکر  شماردیم موسی

 مطرح ،رهنمود و پند و ذکر را برای پیامبر داشته باشد تواندیمپتانسیلی که  عنوانبهقرآن را هم 
 . کندیم

. با مثال آوردن از داستان کندیماز وضعیت بیان  رفتبرونبرای  ییهاراهدر طول کل سوره هم 
 عنوانبهپذیری را بر در آیات اول خشیت و پند. برای پیامکندیمآموزش و هدایت را بیان  ،آدم
 ،ندفرار ک از دست فرعون خواستهیم یدر جایی که موس موسی به .کندیمبیان  رفتبرونراه 

از مشکلی که داری  رفتبرونیا و خشکی، استفاده کن، راه ها، از راه درمفر   یهمهاز  دیگویم
 برای تو گشوده خواهد شد. 

یان ب یآستانهدوم این است که روش برخورد کل سوره چگونه است. هر جای سوره که در  منظر
دا ابت ،و چه پیش از بیان روایت آدم یک روایت جدید است، چه پیش از بیان روایت موسی

تا ذهن مخاطب را آماده کند و بعد به  زندیمتلنگری به مخاطب نسبت به کل روایت پیش رو 
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روایت  تو از» دیگویم پیش از شروع داستان موسی . مثالً پردازدیمگزارش تاریخی خود  یارائه
 . «آدم عزم استواری ندیدمدر » دیگویمو پیش از روایت آدم « با خبری موسی

یلی از بلکه متنی تفص ،کندینمعمل  زدهشتابسریع و  سرسری و صورتبهبعد اینکه  ینکته
پذیری مورد نظرش پند تا کندیمو گزارشی تاریخی از هر کدام بیان  دهدیمهر کدام ارائه 

 صورت بگیرد. 
. انواعی دهدیمخاطب قرار را هم برای م ییهایخروج ضمن گفتن سیر تاریخی آدم و موسی

راجع به سیر داشتن و روند فراز و فرود داشتن  دهدیم، تذکرهایی کندیمبیان  برخوردهاروشاز 
 دکنیم. بیان بخشدیمر خود به مخاطب امید و استواری هر چیز، با یادآوری خلقت و حضو

 و طلبدیمزمانی که یار  که در مقاطع مختلف بیان شده، چه از سوی موسی ییهادرخواست
 ،خواهدیمو هدایت  کندیم، و چه موقعی که آدم توبه خواهدیمبرطرف شدن لکنت زبانش را 

 برای اینکه بتوانیم هشدارها را با تو بیان کندیمتوصیه هایی هم چنین مواردی هست و  دیگویم
 یا حتی هر مخاطبی که از قرآن صرفاً  شودیماین تو هر مخاطبی است که با قرآن مأنوس ـ  کنیم

 .خود یهاپروژهو  هاروندبرای  ـ کندیمیک کتاب روش برخورد و کمکی استفاده  عنوانبه
با کسی که قرار است مخاطب  میشویم زبانهم، یعنی میاکردهزل ما قرآن را عربی نا دیگویم

 . میکنیمو با راه تقوا آن پندپذیری را تضمین  میآوریماین آیات باشد و انواع هشدارها را برای او 
 

 (یاصل یهاهینماسوره ) یدیکل یهاتأکید
یم از داشته باش یایبندجمعولی اگر بخواهیم  ،در کلیت آنچه گفته شد نکته هایی ذکر شد

کید  ،کندیمستگی را در کالم سوره ایجاد جکه در کل سوره وجود دارد و نوعی بر یاژهیوهای تأ
 اشاره کنیم:  میتوانیمبه این نکات 

  قرآن با  دیگویمو  کندیمضرورت خشیت را بیان  و مشقت که مذمت 9و  2آیات
نیست که بار مسئولیت محمد برای  گونهنیاکرده است و را توانمندتر  رهنمودهایش محمد

او محدودیت به وجود آورده باشد. این بار مسئولیت چون با رهنمودی همراه است، او را 
توانمندتر هم کرده است. شاید بتوان گفت آزادی و اختیار عمل فقط این نیست که آدم هر 

 ،تهس اشعهدهند در انجام کاری که بر بلکه اینکه انسان بتوا ،کاری را بتواند انجام دهد
 خود یک آزادی عمل است.  ،توانمند پیش برود

 راهکارش خشیت  دیگویمو  آوردیم 8تا  1یات آبر هستی را در  «او»اطه و استیالی اح
باعث  تواندیم. این حضور خدا هم آوردیماست و خشوع در برابر آموزشی که به وجود 

 رتریپذتیمسئولباعث  ،ندیبیمرا  ترنهاننهان و  دیگویماینکه  دلگرمی بشود و هم از طرفی
 بشود.  ،شدن توانمندها در هر جایگاهی که هستند
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 تصریح کرده بود که همه  8 یهیآدر  . قبالً شودیمبیان  54 یهیآع نماز در پرستش او و موض
پس   یستخدایی جز من ن دیگویمنیکو به خدا اختصاص دارد و اینجا هم  یهانام

 ایمانی ذهنی امری مبهم و صرفاً  صورتبه ولی این پرستش .پرستش مخصوص او است
خودش  ،خیر باشد یدهیابلکه با آوردن کلمه نماز که همان قیام کردن برای برپایی  ،نیست

 که هم معرفت در آن است و هم عمل.  کندیم معنااین پرستش را 
  کید هم به موسیرا یانی طغهم موضع ضدظلم و ضد 49و  24در آیات . ابتدا او کندیم تأ

گاه ، که دارد یادهندهتغییر  یهالیپتانسرا از   واندتیماگر چوب را  دیگویم. به او کندیمآ
 یلهیوسبه تواندیم برداشت کنیم( قطعاً  وارلیتمثبه اژدها کند )اگر این جریان را  مبدل

لب صمت صورتبهبزرگی را که سر راه مردم آن سرزمین  مانع ،که داردایمان و اعتقاد و روشی 
 شده و از حدود انسانی خودش طغیان کرده نیز تغییر دهد. ظاهر 

  گذاردیمناست از اینکه او را تنها  یانشانهکه باز اینجا  کندیم تأمینپروژه را  برندهشیپنیازهای . 
  کیدروی اصل پرورش من تو را برای خود پروراندم و اشاره  دیگویم سی. خدا به موکندیم تأ

ز کودکی ا دیگویمپس از رسالت.  نه فقط مسیر زندگی موسی ،کندیمبه کل مسیر زندگی او 
این  خواهدیماز این طریق  ، کاری که برای همه ما انجام داده است و ظاهراً میاپروراندهتو را 

 آن مسئولیت را بخواهم.  توانمیمو از همه  امدادهنوان کند که من همه را پرورش ع را
  هک کندیمبیان  . موسیکندیمروندها بیان  یهمهبا  درتنیده 42 یهیآحضور خودش را در 

در هر لحظه اگر  دیگویم. داندیم موسی ییاتکایبرا  ترس این یشهیرترس دارد و خدا 
. ودشیمبرطرف  ترس حضور و ناظر بودن خدا این یواسطهبه ،داشته باشی اتکابه خدا 

پیشنهادی  یهاروشکه  ردیگیمالبته این حضور و نظارت خدا این معنی را هم در بر 
 خداوند را به کار ببندیم. 

 ام منطق م و به دشته باشیباید منطق مستقلی دا دیگویمروشی دیگر این است که  ینکته
با کل ادعای  خواستیمبا منطق خود  ()فرعون . طرف مقابل موسیمقابل خود نیفتی

کل منطق و هدایت طرف را تخطئه  خواهدیمراجع به وجود خداوند مقابله کند،  موسی
 یافتهییا اینکه پروردگار فقط  کردندیمبل از او چه کار ق یهانسلبا گفتن اینکه  کند. مثالً 

)مانند آنچه امروز در مورد علوم انسانی در جامعه  آن دو تن است یا اینکه شما سحر دارید
ما را از سرزمینمان بیرون کنید و  دیخواهیمکه شما  کندیم یسازپروندهیا  (1شودیمگفته 

در دام رد  منطق  ولی موسی  مقابل منطق خدا بایستد هدخوایم هایسازپرونده گونهنیابا 
کیدبلکه  ،افتدینماو   . که خودش باور داشته است یایدرستبر منطق خودش و  کندیم تأ

                                                                                                                 
 است.  1811نمایشی سال  یهادادگاهعلوم انسانی در جریان  یمحاکمهبه  کنندهمشارکت یاشاره. 1
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 اصل ریزش عقیدتی است. به این معنی که وقتی ساحران در دربار  ،روشی دیگر ینکته
 دتوانیمتوانمندی است و  العادهفوقباور داشتند که فرعون فرد  ،کردندیمکار  فرعون

 سیبرای اینکه مو هالحظهرا داشته باشد. فرعون تا آخرین  هاآن یهایناتوانتمام  مقابلنقطه
دست  هاآنرا در دربار خودش نگه دارد، بر روی ادعای توانمند بود خودش و ناتوانی 

تلقین کرده است که شما افراد ناتوانی هستید و مجبورید  هاآنمدام این باور را به و  گذاردیم
که  نندیبیمخودتان را با ابر قدرتی مانند من جبران کنید. اما وقتی که ساحران  یهایناتوان

 گیرند ودر راه هدایت قرار  توانندیمهم  هاآناز فرعون است و  تریقوبسی  خدای موسی
 گاههیتکه و ب زدیریمبه فرعون فرو  گاهشانهیتک ،شان نیستهیچ مانعی سر راه توبه و هدایت

 . رسندیماصلی 
  با پای خودش در  که فرعون شودیمو بیان  شودیمعقوبت طغیان هم در این آیات مطرح

 یرمسرعون در خالف طبیعی این حرکت ف یجهینتدریایی رفت که او را فروپوشانید. 
 باعث شد که به آنجا برسد.  ،هدایت

  کیدپرهیز از شتاب یکی از نکات دیگری است که در این سوره روی آن ک . یشودیم تأ
از قوم  و یشتاب کن توکه چه چیز باعث شد  شودیمگفته  که به موسیاست در جایی  مورد

که باعث شد قوم به انحراف کشیده  یه بیایو به سمت عبادت چهل روز یشو خودجدا
که از وحی ما به شتاب مگذر و همیشه  دیگویمشوند. جای دیگری هم به مخاطب وحی 

 از قوم و وحی برعبور سرسری این  دیآیمبگو که خداوند دانش تو را اضافه کند. به نظر 
 ،قداری از پروژهکه در دست دارد و بعد از گذشتن م یاپروژهبه جدی نگرفتن  گرددیم

ی آن را رها کند. در صورت تواندیمتا این مرحله که پیش رفته، گمان کند پروژه تمام شده و 
ت و نباید هس با موسی آن تا هرجا که پیش رود، بار مسئولیتنیست و این پروژه  گونهنیاکه 

 ل شده بگذرد. شتاب داشته باشد تا از سر پروژه و هر چیزی که به او محو
  سیو به مو کندیمآن را عنوان  قوم موسیاصلی هم هست برای آزمون عقیدتی که نسبت به 

از آن آزمون سربلند بیرون نیامدند.  دیدیمآزمودیم و در نبود تو را  عقاید قوم توما  دیگویم
 ای رهبران قوم. این آزمون عقیدتی برای همه هست نه فقط بر

  آخر این سوره است که  ینکته ،پیشگانو فرجام خوش تقوا یپوشقتیحقبدفرجامی
را فراموش کردی، عقوبت  «او»و وقتی یاد  کندیمبگوید یاد خدا زندگی را آسان  خواهدیم

طبیعی آن است این است که چه در این دنیا و چه در آن دنیا به زندگی تنگی  یجهینتآن که 
 . برسی
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 1دوم یکنندهمشارکت
 (ی)جوهرکش طه یمحتوا یهیماجان

 بیینت یسورهواقع . این سوره درمیرسیمسوره  یهیماجانکه شد به بررسی  ییهابحثپس از 
هدایت  بحثخود  ولی در این سوره مخصوصاً  ،هدایت است هدایت است. اگرچه قرآن تماماً 

 یورهستاریخی نامبرده،  یسورهمل و مبسوط بررسی شد. در شش به شکل کا آن یریگشکلو 
ولی  ،دارد که بحث هدایت هم در آن بسیار مطرح است طه یسورهشروعی مانند  اعراف

 ت. بیشتر اس اعراف یسورهنسبت به  ،شودیمزده  به بحث هدایت که در این سوره ییهاکیت
ولی مشقات هدایت در آن یک مرتبه و در  ،تاریخی است یسورههم یک  انبیاء یسوره مثالً 

چیزی از مشتقات هدایت نیامده است. به همین  اصالً  مؤمنونو  دو مرتبه آمده و در هود شعراء
ه ب توانیممشتقات هدایت  ازجمله. کندیمخاص خودش را پیدا  یهایژگیویل این سوره دل

 نوع و همچنین کندیم)ص( به هدایت محمداشاره کرد، همان آیاتی که شروع  9و  2آیات 
 93 یهیآ . مثاًل دراست دایته ،استاننگاه به د یهیزاوو  و سامری بررسی داستان فرعون

ْونر ) «هدایت نکرد وو فرعون قوم خود را گمراه کرد و به جایی نرساند » دیگویم َضله ِفْرَع
َ

 َو أ
: دیگویمو  دهدیمکه با مشتقات هدایت این سوره را پایان  591 یهیآ   یا(َقْوَم ر َو َما َهَدی

ْصَقابر » َ
وَن َمْن أ ِوی َو  َفَسَتْعَلمر َراِط السه و  اندانیککه بدانند رهروان راه راست  زودا»  «َمِن اْهَتَدی الصل

 .«؟اندکدام افتگانیتیهدا
 یرتبهممرتبه و جایگاه قائل شویم. این اصل یک جایگاه و مرتبه در  میتوانیمبرای اصل هدایت 

ردن البته جدا ک .انسانی دارد یمرتبهپیامبر و یک جایگاه هم در  یمرتبهاالهی، یک جایگاه در 
 یمرتبهه از بلک  انسان نه از باب جدا بودن خود پیامبر از انسان است یمرتبهپیامبر از  یمرتبه

. به این شکل است که ظهور شودیمجدا انسان  یمرتبهاز پیامبر  یمرتبهاست که حامل وحی 
 . ردیگیمو بروز هدایت در تاریخ شکل 

دی در این سوره راجع به جایگاه خداوند و هدایت است که یک هدایت دائم را کلی یهیآ چهار
 : کندیماعطای خلق و در پس آن هدایت را مطرح  10. آیه شودیممتذکر 

َدی» (5) ه َه ر
ْعَطی كله َشٍء َخْلَق ر ُث

َ
ِذی أ ا اله َ پروردگار ما کسی است که آفرینش هر چیز »  «َقاَل َرُّبا

نوعی ممزوج بودن هدایت و خلق و توأم  .«است آن را هدایت کرده ه آن عطا و سپسرا ب
 بودن آن دو با هم در این آیه مطرح شده است. 

                                                                                                                 
که به عنوان نفر دوم طرح بحث کرد، مجددًا محورهایی  کنندهتمشارک. در این بخش همان دوست 1

 . دهدیمرا مورد بحث قرار 
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َدی»است:  افتگانیتیهداسالم خدا بر  49 یهیآ (2) َبَع اَْلر ََلمر لَْعَ َمِن اته آن  درود بر»  «َوالسه
که  درویمبه کار  ییهاهیاعالمدر زیر  متأسفانهاین آیه  .«کسی که از هدایت پیروی کرد

 که حالت فرعونی برندیمبخواهند طرف مقابل را بکوبند و در مقابل شخصی به کار 
ابزاری صورت  یاستفادهو  ردیگیمتحریف از کالم صورت  ینوعبهداشته باشد  

، ودشیم، دافعه ایجاد شودیم  چون در کسی که این آیه در مقابل او به کار برده ردیگیم
این آیه سالم خداست بر همه   کهیحالگفته شده است. در  آیه در مقابل فرعون چون

 شامل آن شوند.  توانندیمو دیگران هم  شامل فرعون بشود، حضرت محمد تواندیم
كم »فرستادن هادی بعد از هبوط است:  حاوی( 529 یهیآبعد ) یهیآ (9) ِتنه

ْ
ا یأ ی َفِإمه د  نل هر مل

َدای َفََل ضِیلا َواَل یْشََق  َبَع هر  ،پس اگر از جانب من برای شما رهنمودی برسد»  «َفَمِن اته
. گفتیم که در این «و نه تیره بخت شودیمپیروی کند نه گمراه  راهنمایی منهرکس از 

 . شودیماست که بحث هدایت بعد از هبوط مطرح  بقره یسورهسوره و 
ا : »دیفرمایماست که خدا  594 یهیآدیگر،  یهیآ (4) َ وا َرُّبه ن َقْبِلِ  َلَقالر َلكَناُهر ِبَعَذاٍب مل ْه

َ
ا أ نه

َ
َوَلْو أ

َزی ِذله َوَنخْ ن نه
َ

ک ِمن َقْبِل أ ِبَع آیاِت وال  َفَنته ْرَسْلَت ِإَلیَنا َرسر
َ

ز ]آمدن و اگر ما آنان را قبل ا»  «َلْواَل أ
پروردگارا چرا پیامبری به سوی ما  گفتندمی قطعاً  میکردمیعذابی هالک  قرآن[ به

ین آیه . خداوند در ا«نفرستادی تا پیش از آنکه خوار و رسوا شویم از آیات تو پیروی کنیم
البته حقی تکوینی نه حقی که  ـ ارسال رسول کند یمطالبهکه از خدا  داندیمحق انسان 

 . وظیفه قائل شویم وانعنبهبرای خدا بخواهیم  ما
 است. و نه وکالت که آن ابالغ وحی شودیممشخص سوره  در این «هدایتو پیامبر جایگاه »
: دیگویم دهدیمدر سیری که پیغمبر  592 یهیآ. کندیماین مسئله را تبیین  9و  2 اتآی
 . «یدهینم، تو به ما روزی میدهیمپیامبر! این ما هستیم که به تو روزی »

و نوع گویشی که در داستان  3 یهیآاست. اصاًل سبک « عمل به وحی»بعدی،  یهیمانجا
آن  ( بر مبنای، بیانگر این انتظار است که حضرت )محمدردیگیمبا پیامبر صورت  موسی

 بکند. « عمل»
که االن هم خیلی جای آن خالی است « شدگانفراموشیادآوری »و « تذکر»دیگر،  یهیماجان

 کلیدی در قرآن و در این سوره است.  یواژهاست. چندین 
ه ک شودیممطرح  «انتظار از انسان در مقابل هدایت» این است که در این جایگاه، دیگر ینکته

ز )هدایت بعد ا این انتظار چیزی نیست جز پذیرش وحی .شودیمپیامبر هم شامل این جایگاه 
به  یچیست؟ وقتی موس لیاسرائیبناز  موسیسترش وحی و پایداری بر وحی. انتظار ، گهبوط(

 که آمده، پایدار باقی بمانند.  یایوحبر هدایت و  هاآناین است که  ، انتظار موسیرودیمکوه طور 
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ست من د دیگویمبه ساحران  است. فرعون شانیداریپادر مقابل، تقدیس ساحران به سبب 
بیرونی  یهاشاخهرا در  )بدن زمیآویمو به درخت نخل  کنمیمو پای شما را خالف هم قطع 

مورد  طه یسورهو در  کنندیم(. ولی ساحران مقاومت و پایداری اندکردهیمفرو درخت نخل 
 . رندیگیمتقدیس قرار 

 یهمرتب. هم پیامبر در هاانسانهم برای پیامبر و هم برای   راه هدایت مشکالتی هم در پی دارد
ت که این اس شودیم. آنچه به پیامبر گفته هاانسانو هم  ردیگیمپیامبری خود مورد آزمون قرار 

به جان خود بخرد و  جانابنباید انتظار بیش از حد از خودش داشته باشد و مشقت  محمد
ی : »دیفرمایم 554هم نباید بکند  در آیه  یسوزفرصتتعجیل و  َض ْْ ن ی

َ
ْرآِن ِمن َقْبِل أ ْل ِباْلقر َواَل َتْععَ

ا بل ِزْدِِن ِعْلم  ل ره در ]خواندن[ قرآن پیش از آنکه وحی آن بر تو پایان یابد شتاب »  «ِإَلیک َوْحی ر َوقر
 . «انشم بیفزایمکن و بگو پروردگارا بر د

ظهور و بروز خرافه در طول  ینحوهاست که  داستان بسیار زیبای سامری ،هاانسانمدار برای 
یکی   داز گذشته با خود آورده بودن ییهایوابستگ لیاسرائیبن. قوم گذاردیمبه نمایش  را تاریخ

اعتقادی که  یمحمولهدو یگری، دو زیورهای مادی که با خودشان آورده بودند و  هامحموله
قت که در حقیبود و دیگری صدای گاو  بود که هنوز با آن مانوس بودند یپرستگوسالهیکی 
 از ایدئولوژی زمان گذشته بود.  جاماندهبهاز سحر بود که آن هم  یاجلوه

را چ پرسدیماز سامری  . وقتی موسیگذاردیمآراستن نفس را هم به نمایش  داستان سامری
 رهر کسی ب دیگویمسامری پاسخ داد نفسم این کار را بر من آراست. خدا  ؟این کار را کردی

 نفس خودش بصیر است. 
 خودمان را جای میخوانیموقتی قرآن را  ما اصوالً است.  فرعون یطلبیبرتربعدی،  یمسئله

 یا مالء و مترف و مهتران جای فرعون میکنیمو کمتر سعی  میگذاریمخوب  یهانانسا
  جایگاهمان دچار خدشه شود. میخواهینمچون  !بگذاریم

ْد َل ر : »کندیمهم نشناختن جایگاه را مطرح  551 یهیآ َوَلَقْد َعِهْدَنا ِإیَل آَدَم ِمن َقْبلر َفَنَِس َوََلْ َنعِ
ا این آیه  .«برای او عزمی نیافتیمما لی فراموش کرد و و دیمما از پیش به آدم سفارش کر»  «َعْزم 

جایگاه خودش را درک کند و این عدم درک جایگاه است موقع و بگوید انسان باید  خواهدیم
و از  هاگاهیجایعنی خلط   هم از این راه وارد شد . شیطانکندیمکه انسان را از هدایت خارج 

مشکل  تواندیم هانیا اه ملک شدن و خالق شدن انسان را فریفت.طریق وعده دادن جایگ
 انسان بر سر راه هدایت باشد.
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 نظرصرفوقت به انتها رسیده است. من از بحث خودم متشکرم از دوستان.  هدی صابر:
شده،  هبتوانند بحثشان را در حد وقتی که به ایشان اختصاص داد که آقای مهندس میثمی کنمیم

تمام و کمال بیان کنند. االن دوستان هر کدام در حد یک دقیقه درک و دریافت کالن خود از 
  .کنندیمسوره را بیان 

 

یکی از موضوعاتی که هنوز جای کار دارد و در بحث ما به آن کم بها  اول: یکنندهمشارکت
وده که یین کنیم. باالخره حکمتی بتب نیزبا هم را  هاعنوان یرابطهبتوانیم  که است اینداده شد، 

، کندیمطرح ، بعد رستاخیز را کندیمبیان را  ، بعد داستان موسیدیگویماز خلقت  دیآیمخدا 
به  اشهیتوصو  دهدیمو دو درس تاریخی  کندیم، بعد دو توصیه شودیمبعد وارد داستان آدم 

چه  . اگر بشود تبیین کرد باکندیمظار از انسان را بیان و آخر بحث هم انت دیگویمپیامبر را 
 بحث را تکمیل کند.  تواندیم، اندگرفتهکنار هم قرار  هانیامنطقی 

 

 یسیاس یهاانیجر»با توجه به شرایط جدیدی که پیش آمده و بحث  دوم: یکنندهمشارکت
)موضع تدافعی گاردی  یک ،ینوعبه، مطرح شده و رودیمخوجوش جلو  صورتبهکه « سریب

تفاوت بین هدایت و قیمومیت را  تواندیمدر مقابل هدایت هست، به نظرم این سوره و سلبی( 
 مشخص کند و این جاری کار جدی در سوره دارد. 
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 «طه» یسوره یدرباره سخنرانی مهندس میثمی
ِح  ِن الره ْْحَ ِ الره میانبر  میخواهیم. با تشکر از دوستان به ویژه آقا هدی. دم افطار است میِبْسِم اَّلله

و  59، آنچه من را جذب کرد و خیلی با آن انس گرفتم، آیات طه یسورهبزنیم. در این داستان 
 اشخانوادهو با  دیآیم ش شعیببعد از آنکه از پی به موسیخطاب بود که خدا  طه یسوره 54

 و از صورتی به سیرتی دیآیمآتش برایش پیش  یمشاهدهو داستان  رفتهیمبه طرف مصر 
َ  َفاْسَتِمْع ِمَا : »دیگویم، شودیممتحول  َنا اْخرَتتر

َ
ْدِِن 13َحی)یَو أ َنا َفاْعبر

َ
اله أ ر اَل ِإاَلَه إِ َنا اَّلله

َ
ِن أ ِقِم ( ِإنه

َ
 َو أ

ی) َلوَة ِلِذُْكِ   بدون دهدیمکه وحی را خوب عریان نشان  ستیاهیآاین به نظرمن تنها «. (14الصه
ْل » دیگویم سوره کهف 550 یهیآروی آن باشد. در  ینحووصرفاینکه اختالف گرامری و  قر

َنا بََشٌر 
َ

ا أ َ كمر ِإَّنه لر ْث َ  ِإیَل َحی ی مل َّنه
َ

ٌد أ ْم ِإاَلٌه َواِح كر ْل یَفَمن ََكَن  ا ِإاَلهر ِ  َف وْا ِلَقاَء َربل ِل یْرجر ْك ی ق ا َو اَل ْعَمْل َعَمَل  َصا ْشِر
َحَدا

َ
ِ  أ ری ما بش» ندیگویمکه در فهم آن اختالف هست و غالب مترجمان و مفسران « ِبِعَباَدِة َربل

ل کفار بشر بودن انبیا را قبو یهمه کهیلدرحا«. شودیممثل شما هستیم "جز اینکه" به ما وحی 
نا»داشتند:  ْنَت ِإاله بََشٌر ِمْثلر

َ
ه بگوییم ک شودیممنجر  ییهایگمراهاین نگاه به وحی، به یک «. َو ما أ

 هایمذهبو غیرقابل استدالل است و چون ما  یافتنیندست یحوزهخاص و  یدهیپدوحی یک 
 یدهیپدو  ینافتیندستاست که استدالل ندارد و  یاحوزهکنیم به وحی اعتقاد داشتیم، اگر قبول 

حکومت  تواندیمو  شودیماستدالل عقل خارج  یحوزهخاص و مدرکات ویژه هست، از 
است که استدالل و  یاحوزهاز درون آن بیرون آید ـ چون  یپرورمخیبدیکتاتوری و شعبان 

 در آن نیست.  ییپاسخگو
ن و را باز ک تیهاگوشخوب : »دیگویم   به موسیکندیمکلیف را روشن ولی این آیه کاماًل ت

و امتیازاتی که داری( اختیار  هارجحان  من تو را )براساس شودیمببین چه چیزی به تو وحی 
َنا»که جایگاه من چیست؟  دیگویمبعد «. کردم

َ
ر اَل ِإاَلَه ِإاله أ َنا اَّلله

َ
ِن أ جایگاه من این است »  «ِإنه

ْدِِن َفا» دیگویمبعد «. که من خدا هستم، خدایی هم جز من نیست فاء در این آیه، فای «. ْعبر
 دیگویم من باشید، بندگی و عبادت کنید. به موسی یبندهنتیجه و تفریع است  یعنی پس 

خدا  یهرابطکه  شودیمی مطرح جایگاه تو بندگی است. اینجا به نظر من یک استدالل توحید
و این خیلی مهم است  جایگاه من خدایی کردن است و جایگاه تو  کندیمو انسان را بیان 

 یبندهزر و زور و تزویر نشوی   یبندهکه  دهمیمبندگی کردن است و این افتخار را به تو 
عریف ت طورنیاهم  خدا باشی و این اساس رشد بشر است. وحی یبندهاربابان متفرق نشوی  

پر  زیچچیهبا  ،شودیممنطقی که بین خدا و بنده ایجاد  یدرهاین  دیگویم  یعنی خدا شودیم
 . و دیگری خدا باشد  باالخره این خداست و این موسی ـ هر چند یکی موسی شودینم
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متر در  940یعی است. اگر سرعت سیر صوت را بسیار سر یرابطهانسان و خدا  یرابطهاین 
 رداربزمانانسان و خدا اصاًل  یرابطهکیلومتر در ثانیه بگیریم،  900000را  سرعت نور ثانیه و

و بندنافی با خدای خالق داریم. اگر در درک وحی به این  یوجود یرابطهنیست  یعنی ما یک 
. ما در فرهنگ جاری خدا شودیمبسیاری از مشکالتمان حل  خالق و مخلوق برسیم، یرابطه

 که، شودیماین    وشودیمو این خدا مخلوق  میکنیم  در واقع خدا را خلق میکنیمرا اثبات 
من سه بار با خدای  دیگویمبوده،  ورغوطهآقای کردان بعد از سی سال که در این نظام آموزشی 

خالقش نیست، خدای  ی. چرا که این خدادیگویمهم  خود خلوت کردم  ولی همزمان دروغ
 عالم نیست، خدای سمیع و بصیر نیست  خدایی که دیالوگ بین قلب و ذهن آدم است، نیست. 

مرکزی این سوره و قرآن  یهستهو اگر ما این را  کندیماین خدای خالق خیلی مشکالت را حل 
 واندتیمرگ ایران و جهان را بز یهاچالشد بگیریم، من یک بررسی کردم، دیدم ده ـ پانزده مور

که ما از نود درصد  شودیماینکه این روش خداشناسی قرآن موجب  ازجملهکند. حل 
ما آن هم با پول نفت مردم انجام  یکالمی که برای اثبات خدا در نظام آموزش جار یهابحث

ت  ولی قرآن این را کالمی ما اثبات خداس یهابحث، نجات پیدا کنیم. نود درصد شودیم
گاهی بیشتر است، شیطان دیگویمقبول ندارد   دا که خدا و خالقیت خ اگر اثبات خدا برای آ

منکرین و منافقین و مشرکین هم هست، همه خدا را قبول دارند، پس  یهمهرا قبول دارد  پدر 
 چرا باید خدا را اثبات کنیم؟ 

 کندیمانسان و خدا، یک زبان مشترک ایجاد  یرابطهز وحی و دیگر اینکه این درک ا یمسئله
 خالقیت باشد و هم جهانی. وقتی شیطان یامنطقهمحلی باشد، هم  تواندیمکه این زبان هم 

رند قبول دا پرستانبتقبول دارد،  خالقیت خدا را قبول دارد، نمرود خدا را قبول دارد، فرعون
  نمرود در مقابل 1و زمین خداست هاآسمانخالق  ندیگویم پرستانبت)چهار آیه داریم که 

 رسید.  وگوگفتبه زبان مشترکی برای  توانیم( این استدالل بهت زده شد
متفاوت است یکی  مانیهافهمد ی. ما اصاًل کلکندیمرا حل  هاچالشاین زبان مشترک خیلی 

ا د فهم دیالکتیک یا هرمونتیک یا علم یی، دیگری با کلشودیمرسطویی وارد قرآن با پارادایم ا
. ندکیمفرق  مانیهافهمد ی. از بدو امر کلکنندیمطبقاتی به قرآن ورود  یهادگاهیدبرخی با 

، یک زبان مشترک است که تئوری طبقات را در هم کندیمد فهم که قرآن مطرح یولی این کل
ن ل لی  با وی با قو دیگویمبرخورد کن،  برو با فرعون دیگویم که خدا به موسی . وقتینورددیم

ن چیست؟  ولر »سخن بگو. قول لی  ا َرسر (. ما رسول خدای 52: )شعراء« یاْلَعاَمِ  َربه ِإنه
                                                                                                                 

ْلَقَمَر لَ ». 1 ْمَس َو ا َر الشه ْرَض َو َحخه
َ
ماواِت َو اْل ْ َمْن َخَلَ  السه ْلُهَتر

َ
ر یَو َلِئْن َسأ نه اَّلله ولر (. آیات با 25: عنکبوت« )قر

 زخرف.  یسوره 17و  1  آیات زمر یسوره 81 ییهآ  لقمان یسوره 95 ییهآعبارتند از: مضمون مشابه 
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این است که فرعون نتواند  و هارون یت هستیم. هدف از این سخن موسیبشر یدهندهپرورش
این را به فرعون گفت، فرعون  ادعای خدایی کند. ظاهرش ساده است، ولی بعد از اینکه موسی

ون: »دیگویماطرافیانش  به  اَلتَْسَتِمعر
َ

وش دهید: این خط برانداز (. یعنی خوب گ21: )شعراء« أ
ًا و یک خط واقع شودیماست! ولی اطرافیان فرعون متوجه نبودند که ربوبیت فرعون نقض 

دیالوگ کند. در  تواندیمبا این زبان مشترک با فرعون هم  برانداز است. به هر حال، موسی
 یفرعونآلرا بکشد، یک رجل  موسی خواستهیمن روایت شده که وقتی فرعو غافر یسوره

ن »را بکشی؟  موسی یخواهیمبه چه دلیل  دیگویمبه فرعون  دیآیم
َ

َل  أ وَن َرجر لر تر ْْ ََ  
َ

به وَل ْر ی أ  َر
ه است. تو رب من الل   دیگویمبکشی؟ کسی که  یخواهیم(. تو چه کسی را 28: )غافر« اَّلل

ه خالق آسمان و زمین را قبول داری، پس ربوبیتش را هم بپذیر. منطق وحی را به این هم که الل  
آقای فرعون تو خدا را قبول داری. خدا  دیگویم. کندیمسادگی و راهبردی و کاربردی بیان 

ر »  من رب هستم ییگویمخالق آسمان و زمین است. تقابل بر سر این است که  ُكر َنا َربا
َ

لْْع اأ
َ
« ْل

و زمین را رب هم بگیر و این منطق وحی  هاآسمانهمان خالق  دیگویم(. بعد 24)نازعات: 
 است. 
ِذی : »دیگویم این منطق همان است که خداوند به حضرت محمد یجوهره َ  اله  ِباْسِم َربل

ْ
اْقَرأ

باشد  به نام پروردگار. کدام پروردگار؟ همان که  گونهنیانشت یعنی بخوان و بفهم  خوا« َخَل 
انسان  خدا و یرابطهبا خالق را به ربوبیت هم ارتقاء بده. اگر که ما  اترابطهخالق است. یعنی 

به  میتوانیمکه  داردیمخالق و مخلوق بگیریم، این امر زبان مشترکی به ما ارزانی  یرابطهرا 
ی و وحدت جهانی و یونیورسال هم برسیم. این زبان، زبان تمام وحدت ملی، وحدت محل

مهم آن هم جدال  یجهینتادوار طبقاتی است  در تمام ادوار، این زبان، مشترک بوده است و 
 احسن است. 

 میرویمحسن بکنیم، در بهترین حالت اجدال  مییگویمجاریمان وقتی که  یهاآموزشما در 
و بعد تضادهایش را کف دستش  میکنیما دشمن را کشف یا فرد آن قوم یا حزب ی یهاتضاد

م رویش را ک»و به اصطالح عامیانه،  میکنیمو به دلیل این تضادها با او برخورد  میگذاریم
 ، ناشی از این زبان مشترک است. موسیکندیمولی جدال احسنی که قرآن مطرح «! میکنیم

 قوتطهنق  ولی بر اساس اعتقاد و کنمبا تو بحث و دیالوگ  خواهمیمکه من  دیگویم به فرعون
 تضادهایت را کشف کنم و کف دستت بگذارم. خواهمینمبا تو برخورد کنم   خواهمیمتو 

ن » دیگویمهم به فرعون  فرعونآلمؤمن 
َ

َل  أ وَن َرجر لر تر ْْ ََ  
َ

وَل ی أ اری  ه را قبول دتو الل  «. اَّلل َربه ْر
را هم نکش. به همین دلیل  توست، ربوبیت خدای خالق را هم بپذیر و موسی قوتنقطهاین 

 . شودیممنصرف  فرعون از خط کشتن موسی



 2باب بگشا؛ دفتر سوم: تبیین ما ـ       261
  

 

 شودیممگر  ما به دلیل رسوب فرهنگ طبقاتی در خودمان، اصاًل این برخورد را قبول نداریم.
استدالل ما اثرپذیر باشد! اما واقعیت این است که  شودیمبرویم برخورد کنیم! مگر  با فرعون

که آن هم در برابر این پرسش که آسمان  میکنیمفرعون برخورد  قوتنقطهدارد. چرا؟ چون با  اثر
رد. ما روی این زبان مشترک ه. چیزی دیگری نداالل   دیگویمو زمین را چه کسی خلق کرده، 

ری و این بش میکنیمقبل او جدا  یهایهست. علت این بوده است که ما بشر را از میانکردهکار 
. این است که کندیمرا برای اثبات خدا استخدام  یایدئولوژیاکه صاحب ذهن شده یک 

 .کندینم  ولی قرآن این کار را شودیمجدا  یشناسیهستاز  یشناسمعرفت
االزهر مصر پرسیدند که نظرت در مورد دعای کمیل  جامع س اسبقیاز شیخ شلتوت رئ

اطات ، ارتبمیرویمچیست؟ گفت بهترین روش دیالوگ با خداست. حال ما وقتی که به زندان 
، انگار که تنها هستیم  ولی راه پیوند بندندیمو دوم و درب سلول را که  زیادی داریم. درب اول

 هکلیم الل   . دعای کمیل، راه دیالوگ با خداست. موسیشودیمدا تازه شروع و دیالوگ با خ
 . زندیم  یعنی دائم با خدا حرف کندیماست. دیالوگ با خدا را مطرح 

خاص متافیزیک یا ماوراء الطبیعه یا سوپرنیچر است  یدهیپدکه خدا یک  میکنیمولی ما فکر 
 دیگویم. دهدیماین راه را به ما نشان  موسی کهیدرحالحرف زد. « او»با  شودینمو اصاًل 

م داشته و یمستق یرابطهبا این هستی  یتوانیمهستی که هست و گذری در نیستی ندارد  تو 
ین راه غلط بگویی نه  ا یتوانیمرسیدی،  یانگارستنین هوگ کنی. اگر در سیر این دیالوگ بدیال

که عذاب نیست، رافت و  دیگویمبه خدا  و دیالوگ را ادامه بدهی. مثاًل حضرت علی است
َة  لَْعَ َكَتَب »مهربانی است   ْْحَ ْفِسِ  الره ب (. من عذاب را از کجا بیرون بکشم؟ عذا52)انعام: « َن

. رسدیمه صفات فعل خدا عذاب را دربیاورد. بعد ب تواندینم . اصالً دیآینماز ذات خدا بیرون 
برابر است؟ نه، برابر نیست. بنابراین عدل الهی ایجاب مؤمن  آیا آدم فاسق با آدم دیگویم
  1که جهنم و بهشتی باشد، مکافاتی باشد، حساب و کتابی باشد. کندیم

                                                                                                                 
َن )ی ». اشاره به این فراز از دعای کمیل است: 1 عِ ْسَِلٍ حر ی َو ِبقَْمِدَك تَْسَمعر ِفیَها َصْوَت َعْبٍد مر ْبقَاَنَ  یا ِإََلِ اَك سر َ  َفرتر

َ
نر أ ( ْسعَ

َو  ِ  َو هر ْرِمِ  َو َجِریَرِت ْطَباِقَها ِبعر
َ

ِبَس َبَی أ ْعِصیِتِ  َو حر ا ِِبَ ِ  َو َذاَق َطْعَم َعَذاَِبَ اَلَفِت َ  ِفیَها مِِبر
ََ

َلیَ   ِتَ  َو یَناِدیَ   ضِی ُّا إِ ٍل لَِرْْحَ َؤمل یجَ مر عِ
َِبِتَ  ی ُبر لر ِإَلیَ  ِبرر ِحیِدَك َو َیَوسه ِل َُتْ ْه

َ
و َما َسَلَف ِمْن ِحْلِمَ  ِبِلَساِن أ یْرجر َو  ِب َو هر ْم َكیَف ا َمْواَلی َفَكیَف َْيََق ِف اْلَعَذا

َ
 أ

َتَ   َلَ  َو َرْْحَ لر َفْض مر
ْ

َو یأ ارر َو هر ْؤِمر ر النه یْشَتِملر َعَلی تر ْم َكیَف 
َ

تَْسَمعر َصْوَت ر َو َتَری َمَكاَن ر أ ْنَت 
َ

َها َو أ یبر ْم َكیَف یقِْرقر ر ََلِ
َ

ْنَت ِ  أ
َ

َها َو أ  َزِفیر
َها َو  هر َزَباِنیتر رر ْم َكیَف َتْزجر

َ
ْنَت َتْعََلر ِصْدَق ر أ

َ
ْطَباِقَها َو أ

َ
ْم َكیَف َیَقْلَقلر َبَی أ

َ
َو یَناِدیَ  َتْعََلر َضْعَف ر أ ِف  هر و َفْضَلَ   ْم َكیَف یْرجر

َ
ْ  أ  یا َربه

( ِفی َك ر كر ر )َفَترْتر ِدیَن ِعْتِقِ  ِمْنَها َفَترْتر ِبِ  اْمرَوحل ٌ  ِمَا َعاَمْلَت  ْشِب وفر ِمْن َفْضِلَ  َو اَل مر ِبَ  َو اَل اْمَْعرر نا  َك ِم َها َهیَهاَت َما َذِلَ  الظه ل ِِ ْن 
ْقَطعر َلْو اَل َما َحَكْمَت ِبِ  ِمْن َتْعِذیِب َجاِحِدیَ  َو َقَضیَت ِبِ  ِمْن ِإْخََل  َو ِإْحَساِنَ  

َ
َعْلَت َفِباْلیِقِی أ یَ  َلعَ َعاِنِد َبْردا  ِد مر َها  له اَر كر  النه
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که هر بشری که عذاب خودساخته و خودخواسته دارد، مستحق  رسدیماینجاست که به این 
کار بشر است  نه کار خدا. این است که از این  یجهینتکه عذاب ببیند. عذاب این است 

 یک استدالل رسید.  به شودیمدیالوگ 
خاص است و استدالل ندارد، با سخن خدا در  یدهیپدبعدی اینکه بگوییم وحی یک  ینکته

َنا ا» دیگویمهمخوانی ندارد. اینجا  طه یسوره
َ

ِن أ َنا إنه
َ

اله أ ر اَل ِإاَلَه إِ ْدِنَّلله (. استدالل 54: )طه« َفاْعبر
ا » دیگویم انبیاء یسوره 508 یهیآ. در کندیمرا مطرح  َ ْل ِإَّنه َ  ِإیَل َحی یقر َّنه

َ
ٌد أ ْم ِإاَلٌه َواِح كر بگو  .«ا ِإاَلهر

جوهر وحی، خدای واحد است. اگر ما خدای واحد که خدا واحد است.  شودیمبه من وحی 
و  هانگجاین  ـرا از وحی برداریم و به تقدم وحی بر خدا برسیم، مشکالتی که تاکنون داشتیم 

که اصاًل استدالل ندارد، هر کس  یایوح. بر اساس شودیمنتیجه  ـمذهبی  یهایکتاتورید
ل هدایت د مسئویاییر چتر من و دنبال من ببرود در راس حکومت قرار بگیرد و بگوید ز تواندیم

چ یهم نکن و هیچ چیزی هم نپرس و ه سؤالشما هستم، هیچ استداللی هم نیست، هیچ 
 هم نخواه!  یجواب

َفاْسَتِمْع ِمَا » دیگویممن را جذب کرد این است که اینجا  طه یسورهمهمترین پیامی که در 
اسر این سوره هم وجود دارد. یک تو این استدالل در سر کندیمح ، استداللی را مطر«َحیی
 آن هم جدال احسن بود.  یجهینتآن زبان مشترک بود  یک  یجهینت

بندنافی با خدا  یرابطهخدا هستند و  یبنده هاانسان یهمههستند   طلبحق هاانسان یهمه
ود. یدار کردن این رابطه  انبیا کارشان ذکر بیعنی ب« ذکر»دارند. ما باید این رابطه را فعال کنیم. 

ذکر در بیاورند، نه اینکه  صورتبهانبیا کارشان این بود که خدا را وارد معادالت بکنند و 
 بخواهند خدا را اثبات کنند. 

ی را بزرگ یهاچالشاگر ما خدا را وارد وحی بکنیم و خدا نسبت به وحی تقدم پیدا کند، واقعًا 
گرفتیم، بحث اخالق بود. همین که  هیآدیگری هم از این  یجهینت. کندیمحل  مانجامعهدر 

َنا » دیگویم
َ

اله أ ر اَل ِإاَلَه إِ َنا اَّلله
َ

ِن أ ْدِنإنه تی ، یعنی تو بنده باش. وقتی قبول کردی که مخلوق هس«َفاْعبر
گاه به مخلوق بودن خودت  وق بودن . عبد کسی است که به مخلیشویم، عبد یشویمو آ

گاه  گاه شودیمخودش آ مَنْ »که مخلوق خداست.  شناسدیم  نفسش را شودیم  به نفسش آ
  کسی که بشناسد مخلوق خداست، همزمان خدا را شناخته است. «عَرَفَ نفسَه فقد عَرَفَ ربَّه

                                                                                                                 
ْق 

َ
َك أ اؤر َْسَ

َ
َسْت أ ده َْ ََ   َ ( َلِكنه َقاما  )َمَقاما  ا  َو اَل مر َحٍد ِفیَها َمَقره

َ
َن )ََكَنْت( ِل َها ِمَن اْلَكاِفِریَن ِمَن َو َسََلما  َو َما َكَ

َ
َْل ْن َتْ

َ
 َسْمَت أ

َْجَ 
َ

ِ  أ ا ِة َو النه نه َت اْلعِ ْنَعاِم مر ْلَت ِباْْلِ ْبَتِدئا  َو َتَطوه ْلَت مر َك قر له نَثَاؤر ْنَت َج
َ

َد ِفیَها اْمرَعاِنِدیَن َو أ لل خَ ْن جر
َ

ما  :ِعَی َو أ ْؤِمنا  َكَمْن  َكرل َاَفَمْن َكَن مر
وَن   «.َكَن فاِسقا  ال یْسَتور
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 یرابطه: ما مخلوق خداییم، عین ربط با خداییم، دیآیماینجاست که اساس اخالق به وجود 
 اصلی است.  یهستهاین خدایی که خالق است،  مییگویمدی با خدا داریم. وجو

 اَل »؟ میرسیمبعد از خدای خالق به چه چیزی 
َ

(؟ آیا آن کسی که 54)ملک: « ْعََلر َمْن َخَلَ  یأ
سه هزار متر زیر زمین چه  دانستمیم، علم ندارد؟ من سر چاه نفت بودم، کندیمخلق 

مکانیزم درون قفل چیست  چون  داندیم سازقفلاحی کرده بودم. یک   چون آن را طرگذردیم
گاه است و علم دارد. وقتی که به علم  خالق قفل بوده است. خدای خالق به تمام درونیات ما آ

کسی که علم دارد، یعنی شنوا نیست، سمیع نیست، بینا نیست، بصیر  مینیبیمخدا برسیم، 
اوند خالق، علم دارد، سمیع، بصیر، دانا، شنوا و بینا است، نیست؟ اگر ما به این برسیم که خد

. میاندیمبا علم به این امر، ما خدا را همیشه ناظر  این بزرگترین دستاورد اخالقی ماست  چون
! مسئله این بود که او خوردمیممن یادم هست مادرم گفت قند نخور. وقتی که مادرم نبود، قند 

  .دانستمینمرا بینا و عالم 
. برهان رب چیزی رسدیم، به برهان رب ردیگیمحضرت یوسف وقتی در آن مخمصه قرار 

ْت ِبِ  : »دیگویمنیست جز همین که خدا را ببیند. خدا ناظرش باشد.  ن ره  َو َلَقْد َُهه
َ

ْو اَل أ َءا َو َُهه َِبا َل
  ِ َهَن َربل ْ  .کنمیماین نبیند من چه  روی بت انداخت و گفت یاپارچه(. آن خانم 24)یوسف: « ِر

یم ما بدان کهنیهم؟ همین بینش یوسف را نجات داد. ندیبینمیوسف گفت خدای خالق مگر 
و ناظر است، این اساس اخالق است. از این مسائل در قرآن زیاد است. بعضی  ندیبیمخدا 

. دو دیآیمست که اخالق از دین قابل استخراج نیست و از عقالنیت به د ندیگویممتفکران ما 
دین هم یک عقالنیت دارد  مبنای عقالنیت دین این است که خدا  مییگویمادعا هست: اواًل 

 انسان و یرابطهمن جایگاهم خدایی کردن است و جایگاه شما بندگی کردن است   دیگویم
بندنافی با خدا، اساس استدالل است و خیلی مهم است. دوم اینکه از این  یرابطهخدا و 

و همین که ما خودمان را مخلوق و فقیر محض  دیآیمستدالل که دینی است، اخالق هم در ا
 هانیاکه  شودیمبدانیم و این را در خودمان نهادینه کنیم، خاضع و خاشع بودن از آن نتیجه 

 اساس اخالق الهی است. 
د  آنجا را در حال خروج از کشور در مرز گرفته بودن یعضو گروه 48سال  دیآیمیادم 

 جانیمهدستگیرکننده گفته بود هدف شما این است که در تاریخ اسمتان ثبت شود  اما من 
. همانجا آن فرد سست شده بود و یک گروهی لو رفت. داندینمهم  کسچیه، کنمیمدفنت 

 بن جعفر در زندان چنین نکرد. امام موسی مینیبیمولی ما 
را دیدیم که گفت که من سی سال با نفسم مبارزه کردم تا اینکه با انگلیس بتوانیم  ما گاندی

دهیم. یا انجام ن یالعملعکسا یک کار یبکنیم  یعنی بر اساس کینه و  شدهیزیربرنامهبرخورد 
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ه گریه ع بآن کار کثیف را در سفر به هلند کرده بود، شرو دیدیموقتی بقایی را  مرحوم مصدق
کردن کرد و گفت: خدایا ما با امپریالیسم انگلیس درگیر هستیم، با چه افرادی داریم کار 

 یخوردهقسم  ولی این را حتی به رخ بقایی هم نکشید  با اینکه بقایی بعدها دشمن میکنیم
 او استفاده نکرد. آقای منتظری مثاًل فرزندش )محمد ضعفنقطهاز این  وقتچیهمصدق شد، 
و بزرگترین مقامش را هم از دست  کندیم  از قاتلش که اسیر هست دفاع کشندیممنتظری( را 

و معادباور نباشیم، ما به این اخالقیات  محوریهستاخالقیات الهی است. اگر  هانیا. دهدیم
 نیاز ما هست.  هانیابرسیم   میتوانینم

سوره هم خودش  یجایجاالهام گرفتم و در  طه 54و  59آیات دیگری که من از این  ینکتهیک 
است. من نظرم این است که اینجا خداوند  بشرحقوق، خود تعریف بشر و دهدیمرا نشان 

اه بشر در که جایگ کندیمکه تو مخلوق هستی. تعریفی از بشر  دهدیمباالترین مقام را به بشر 
لینه و از خودبیگانه نشویم و حرکت کل هستی کجا است؟ ما ا انجام  یخودخودبهگر بخواهیم ا 

 شودیمندهیم، اولین کار این است که جایگاهمان را در تکامل و کل هستی بدانیم. وقتی معلوم 
که جایگاه بشر، مخلوق بودن است، مجاز نیستیم از مدار بشر بودن خارج شویم. در تشهد 

لر ر  َاْشَهدر َاَنه »مییگویمنماز  ر َوَرسور َدر دا  َعْب َقَمه اول عبد است، به  محمد دهمیم  شهادت «مر
گاه شده، بعد یک  وجودی و بندنافی با خدا برقرار کرده و بعد هم  یرابطهمخلوقیت خود آ

 : دیگویم. رسالت امر محیرالعقولی نیست  مولوی شودیمرسالت روی این سوار 

 شد  الّله کلیم  موسی توانیم الّله شد           توانین از عبادت 
 یپروسهیک بشر که حتی قتل )غیرعمد( هم مرتکب شده و در  دهدیمبه ما نشان  طه یسوره

ا َفَنعه »پیامبر بشود  تواندیمغم افتاده،  ك موقع ما ی گونهنیا(. 40: )طه« َناَك ِمَن اْلَغمیَو َقَتْلَت َنْفس 
. میوشینمو ناراحت  میافتینمدیه دارد، رهایش کن! اصاًل در غم  ندیگویم، میکشیمکسی را 

 «. میدیتو را از اندوه رهان»  «َناَك ِمَن اْلَغمیَفَنعه »غم افتاد، خدا گفت  یپروسهوقتی در  ولی موسی
خلوق م عنوانبهاین تعریف بشر «. می به جایی که به جز خدا نبیندرسد آد: »دیگویمسعدی 

نفی نژاد، نفی جنسیت کند، تضاد زن ـ مرد و تضادهای نژادی را حل کند   تواندیماست که 
تی است که . این مزیشودیمتمام امتیازات طبقاتی و دیگر امتیازها با این تعریف از بشر گرفته 

مخلوق خدا، جایگاه واقعی بشر در کل هستی  عنوانبهاما بشر  تعریف بیولوژیک بشر ندارد.
 .کندیمرا مطرح 

است و عنصر زمان در دین جایگاه بزرگی دارد. آقای  محورتکاملدیگر اینکه دین  ینکته
 یجامعهمانند  تواندینم یاجامعهکه هیچ  کنندیممطرح « محکم و متشابه»در بحث  طالقانی
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تا جوامع سیری را طی کنند. اگر خرمان از پل گذشت و در گذشته  خواهدیمر باشد. زمان دیگ
، باید این زمان را به دیگران هم بدهیم  فکر کنیم همه مثل میاشدهسنتی بودیم و حال نواندیش 

خودمان هستند. این است که جایگاه زمان در متن دین مهم است. این دو امتیازی است که 
است که در اثر تجربه به دست  یبشرحقوققرآن دارد و به نظر من مکمل  ،و در کل طه یسوره

 آمده است. 
 

.ارائه دادند میثمیخیلی متشکر از صرف وقت همه و بحثی که آقای مهندس  هدی صابر:
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 1(5)دید تاریخی؛ تحلیل تاریخی  :تبیین :نشست سی و پنجم
 

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

 و استراتژیک با خدا یگاههمه، مستمر، دالنهصاف یرابطهضرورت 
 

ِح  ِن الره ْْحَ ِ الره ز و، کسب اجازه از دوستان و تبریک عیدی که دو رخیرعصربهبا سالم و  .میِبْسِم اَّلله
یران روی ا یجامعهخوبی پشت این عید باشد و  اندازچشم شاءاَّللانبیشتر با آن فاصله نداریم. 

 خوش و آسایش، آرامش، امنیت و آزادی را ببیند.
را بررسی و امروز هم آخرین روز از  «او»و کارکردهای  هاداشتهکماکان در مدار تبیین هستیم. 

 ، همهدالنهصاف یرابطهاز سال گذشته در پی ضرورت  .میکنیم را با هم سپری 88تابستان 
ءاَّللانپیش آمدیم.  ییهاقدمبودیم.  «او»گاهی، مستمر و استراتژیک با   یهاقدمکه  شا

 .برای خودمان و پیرامونمان در بر داشته باشد هابحثاین  برداریم و تریخوش
این است که از درون خودمان  یدهندهنشان همیشگی جلسات است.  یمقدمهتکرار  نمودار،

، حلراهپیدا کنیم.  حلراه میاکردهرا مورد کنکاش قرار داده و سعی شروع کردیم. بحران 
 ،مبنای بسیط  میکنیم حرکت بود. االن در تبیین و بین دو مبنا تبیین ، تبیین و پساتبیینپیشا

عبور کنیم و فعال هستی  هابحران. اگر بنا باشد که بخواهیم از خودمان ،و مبنای کوچک «او»
هستی  که منتشر در «او»کنیم، در موضع تقاضا هستیم و یکی از وظایف  شویم و پروژه تعریف

 دارد  ییهاداشتهکه در موضع عرضه است،  «او»عرضه و پاسخگویی است.  یفهیوظاست، 
 ست و بود. دید استراتژیک به ما منتقلهطراح و مهندس عالم بود. اهل خلق و خلق جدید 

 .دکنیم و مجهز و دید و تحلیل تاریخی را به ما منتقل آموزدیم را به ما یبندمرحله. کندیم
 «خدای صاحب دید تاریخی و صاحب تحلیل تاریخی»گذشته، بر  یهابحث یادامهامروز در 

  .میشویم متمرکز

 

                                                                                                                 
 است.  1811ماه شهریور 81اریخ برگزاری این نشست . ت1
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ییر عامل تغا و پیشینیان باشیم ـ ـ که مو انسان هم هست فاصل ابتدا تا انتها تاریخ هم حد
 ،پایان عالم ،غلغله ،است. ما به این جهان آمدیم که خود و پیرامونمان را تغییر دهیم. آغاز عالم

 «او»ی از تجهیز تاریخ میتوانیم روشی که .عامل تغییر هستیم عنوانبهما  ،مابین این دو ،ولوله
 در کتاب آخر استخراج کنیم:

 

 « او»تاریخی تجهیز  یشناسروش
 خبررسانی کیفی

 رخداد یزننیچنقطه
 ترسیم سمت 
 فرجام روند

 آموزش
 قاعده ـ قانون 

 روش مواجهه با پیشاروی
 

 نیچنقطه. رخداد را کندیم خبررسانی کیفی که ما بررسی کردیم ییهاسورهدر این ابتدا 
 از آن ییهاآموزش، . فرجام آندهدیمقرار  . سمت آن حرکت و واقعه را پیش روی مازندیم

 هواقعه توضیح داد ،در این سیر ما مجهز خواهیم شد. به عبارتی واقعه، قاعده و قانونی و نهایتاً 
و  ردیگیم قرار ما یمشاهدهمورد  «او»توسط . پایان آن شودیم . جهت آن ترسیمشودیم

ونی است و ارتباطی و به این ترتیب، تاریخ برای رهنم دیآیدرمآموزش، قاعده و قانون از آن 
شش لوح را از یک متن پرو پیمان انتخاب  .شودیم ما یهمهکه شامل  «او»دارد با هدایت 

 : اندخیتارکه حاوی فلسفه و حکمت  ییهالوح م ردیک
 

  ؛لوح از یک متن 0
 ِ تاریخی  دارحکمتـ  دارفلسفه یهالوح

  اعراف
 هود
 طه

  انبیاء
 مؤمنون
 شعراء
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گاهحکمت به مفهوم دانش باردار است. دانشی که حامله است از عناصر، عوامل و  این . هایآ
این شش سوره با اینکه . و شعراء مؤمنون، ، انبیاء، طههود ،اعرافشش سوره عبارت بودند از 

. درسنیم به نظرو واسع هستند که باردار  یاگونهاما همگی به  ،اندکردهنام گذاری  هاانسانرا 
 هاآموزشو از  دهندیم تحول را به ما نشانعد که میدان وسیعی از هم طول دارند و هم عرض و بُ 

 مییگویم میبندیم هم عریض است و هم طویل. زمانی که چشممان را «اعراف». سرریزند
 یهااالندخدا اتوبان استراتژیکی را مقابل ما قرار داده که ابتدا و انتها و  رسدیم ، به نظر«هود»
لند ب یفواره  دهدیم معنای ارتفاع «طه». دیآیدرمدارد که قاعده و قوانینی از آن  یچیدرپچیپ

 باز یک شاهراه را پیش روی ما «انبیاء» داد و و تدارک آن را سامان تاریخ و هستی که موسی
 توانیم هم میدان وسیع و مداری است که «شعراء»و  بردیم ما را به عمق «مؤمنون». گذاردیم

تاریخی را  دارفلسفهو  دارحکمت یهانشانهکه  هاسوره نیا یهمهدر آن به شعور رسید. لذا 
ا را به هم م ،اندازچشمهم  دارند و هم ایوان ،، هم عرصه دارند هم اعیانانددادهدر خود جای 

 یدهندهنشان هازبراین زیر و  یهمهکه  کنندیم هم فواره باز ،زنندیم هم نقب .برندیم عمق
 عقیدتیآموزش  هم به ما از یک متن تاریخی ت از دل این شش لوحاین است که خدا بناس

 ـ اول دید تاریخی یجلسهرا در  اعراف بدهد و هم استراتژیک و تا حدودی هم تشکیالتی.
 : حد فهم خود از آن استخراج کردیم در ییهاهیماجانتحلیل تاریخی بررسی کردیم. 

 

  ؛جان مایه اعراف
 در سیرها  اشدهیدرتنبر روند تاریخ و حضور « او»اشراف 
 دورانی یهاانحرافبرای رفع  نونوبه یهاامیپارسال 

 «او»مبنا گرفتن 
 )عقیدتی، تشکیالتی، طبقاتی(  سد دوران  ؛مهتران
 جوهر تحوالت  ؛اصالح

 اصل جانشینی و وراثت 
 موضع  ؛کتاب

 کارانستهیشایاور روندها، صاحب کتاب، متولی  ؛خدا
 

ِئبی» بر روندهای تاریخی بود. «او»سطح اول آن حاوی اشراف  ا غا ما كنه ما در روندهایی  « :و 
کیدت  دورانی یهاانحرافبرای رفع  نونوبه یهاامیپارسال   غائب نیستیم ،دیزنیم که رقم بر  أ
قیدتی ع یهیالدوران که هم  دس عنوانبهکردن تضاد با مهتران را مبنا بگیریم. عمده  «او»این که 

 دارند هم تشکیالتی و هم طبقاتی. 
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 ان دادند. ویژگیمهتران را تجربه کردیم که واکنش خونینی از خود نش ، ماچهار ماهـ  در این سه
کر روی آن پیام نو فبتوانند ، پیش از آن که مردم دیآیم این است که زمانی که پیام نویی هاآن

اما  .برسد هاتودهذهن  پزآرامبه  گذارندینم و کنندیم تلقی شدهباطلکنند، از اول، آن پیام را 
 هاقدرتی هم جلودار آن نیست. رسید و کس هاذهن پزآرامچهار ماه به ـ  خوشبختانه در این سه

ر و  خود رااگر  د  هم که قطور و  قدرچهکنند و سد دوران باشند، هر  ضمهتران، فر موضعدر ق 
، ، هوددر دوران موسی کهنیاکما   کندیم عبور هاآنعریض و طویل باشند، باالخره پیام از 

نیست. خدا  ینپیش یهادورانو... عبور کرد. این دوران هم خارج از قواعد  و لوط صالح، نوح
 مانع نو و زندیم به شدت با مهتران که قشر اول هستند و فقط از وجودشان کپک و تعفن بیرون

هر جا که پیامی آمد،  .شاهد آن بودیم دارد که در اعراف یایجدشدن و تحول هستند، برخورد 
آن پیام، موضع مهتران را توضیح داده که  انزال و ارسال مربوط به یهانشانهخدا پس از آیات و 

ر که مخاطب خب یاجامعهبا  ـ صاحب خبر کیفی ـ آورامیپ، سدی باشند بین کنندیم سعی
  کیفی است.

کی در اعراف و برگشت انسان به روش، است اصالح  خاطرتحوالت به  یهمهکه  کردیم دتأ
کید. است نزد ما قرار داده« او» منزهی است که یعهیودمنش و فطرت پاکش که   دیگر این تأ

که بتوانند  شوندیم جانشین هم دوردوربه هاانسانجوامع و  .که این سیکل ادامه دارد است
فید، که در لوح س اعراف ماقبل آخر یهیماجانبه جلو ببرند. پیام یا  تاریخ را یینونوبهکاروان 

کیدمقابل دیدگانتان قرار دارد،  حاوی  قطف مجلدی که عنوانبهبر این کتاب است. کتاب نه  تأ
روی آن  شودیم ،استو مستمسک و موضع  هاستامیپ . ]بلکه کتاب حاوی[هاستبرگ

و  یافتنیدستاست،  «موضع»به این مفهوم  ت، وجد داشت و پروژه اجرا کرد.ایستاد، راه رف
 ینونوبه یهاامیپ از را مشرف بر تاریخ بدانیم و «او»اگر این اتفاق بیافتد و ما  است. تمسکقابل

نا را مب «او» ،و صاحب خبر باشیم آورامیپودمان هم در حد فهم خودمان استقبال کنیم، خ« او»
ح و که اصالرا ه داشته باشیم و جوهر تحول تاریخ ها مهتران در حد توان خود، مواجب ،بگیریم

ود را درک کنیم و خ ،هستی و گوهر هستی است یزهیپاک یسرچشمهبازگشت به متن اصلی و 
ر روند یاو «او» ،م و کتاب را هم موضع و مبنا تلقی کنیمینپیش از خود بدا یهاانسانجانشین 

 ما فرض شود. کارکمک تواندیم صاحب کتاب عنوانبهما خواهد بود و 
 

 : تجهیزهای استراتژیک، تشکیالتی، تاریخی هود
 معبودان آنان در تردید مباش  یقتیحقیبدر 

 مقاوم باش  یاافتهیهمان گونه که فرمان 
 طغیان نه؛ حد خویش بشناسید
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 تکیه مزنید  گانشهیپستمبه اردوی 
 اری نماز بر پا د

 صبوری
 بر اساس امکانات خود عمل کنید

 انتظار دینامیک
 «او»اعتماد ویژه به  ،«او»رابطه ویژه با 

 

، استراتژیک، تشکیالتی و تاریخی بود. تصریحات پرپژواکی را مقابل هود یهاهیماجان
مباش. همان گونه که فرمان  یددودان آنان در ترعبم یقتیحقیبدر  داد  ردیدگان و ذهن ما قرا

مرت»ـ  مقاوم باش یاافتهی  شگانیپتمسد. حد خود بشناسید. به اردوی طغیان نکنیـ  «فاستقم كما ا
تنی است. برپا داش ، ]بلکه[خواندنی نیستمثل کتاب نماز که ـ زنید. نماز را برپا دارید متکیه 

شرایط، صاحب  نیترسختصبوری پیشه کنید. با امکانات خود جدی برخورد کنید. در 
، شما کنندیم بر امکانات خود عمل هاآنکه  طورهمان امکانید، امکانات خود را باور کنید.

ویژه با  یرابطهامکانات خود، عمل کنید. انتظار دینامیک پیشه کنید نه صبر منفعالنه.  هم بر
 بربندید. «او»برقرار کنید و اعتماد ویژه به  «او»

گذشته سعی بر این بود که بحث مرکبی  یجلسهاست. از  و از پس هود از پس اعراف حال، طه
 یهادگاهید دوستان جوان بیشتر از این فرصت استفاده کردند و بعد هم آقای میثمیارئه شود. 

 دادند.ارائه  خودشان را روی طه
  

 ؛چارچوب ارائه
  مخاطبان طه

 سوره  یهامشخصه
 جایگاه سوره در کل کتاب

  طه یبندعنوان
 روح عمومی 

 با نبی در طه« او»روش مواجهه 
 های کلیدی سورهتأکید

  جان مایه محتوایی طه
 کارکرد طه
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 عنوانبهنشانه را  591چارچوبی که مشترک با دوستان جوان، درآمده بود این بود که ابتدا این 
کنیم که مخاطب آن چه کسانی هستند؟  یشناسمخاطب آن را کنیم.تلقی یک لوح پژوهشی 

 ه این سوره؟ جایگااندشدهنشانه چیست که درقالب یک سوره به ما ارائه  591مشخصات این 
و تیتراژ محتوایی را بررسی کردند. روح عمومی  یبندعنوانو  یبندبخشتاب چیست؟ در کل ک

 تفهرس .شد یشناسروش خدا با نبی در طه یمواجههقرار گرفت.  دقتمنتشر در سوره مورد 
 .د[]بررسی ش و کارکرد طه محتوایی یهاهیماجان قرار گرفت. های کلیدی سوره مقابل جمعتأکید

 

  ؛مخاطبان طه
   مخاطب اول : پیامبر 

 کتاب و رهنمود، رافع مشقت
 متناسب با شرایط و نیازها 

 پرهیز از شتاب 
 مخاطبان همزمان : 

 طالبان حقیقت و تجهیز به تجارب تاریخی 
 آغازگران 

 پروژه برندگانشیپو  کنندگانفیتعر
 

اما پیش از آن مروری بر  میکنیم ایت، غفلت و استراتژی را مطرحبحث هد یادامهامروز 
م فرد قرآن، ه یهاسوره یهیبقمثل  . دوستان عنوان کردند که مخاطبان طهمیکنیم قبل یجلسه
 .نیستیم زمانهم واماهایی که با  یهمهبودند و  زمانهمکه با او  کسانی یهمههم  است وپیامبر 

دا خود را با خدا مطرح کرده بود. خ تقاضایبود و قاضا طب اول، پیامبر بود که پرنیاز و پرتمخا
با او  ـ صاحب خبر، امین، پاک و پرتقاضا محمد ـ اوی نیازها مطابق با شرایط و هم در طه

در مشقت افتاده  ، محمددیآیرمبسوره اول  یهاهیآکه از  چنانآنبرخورد متناسب را داشت. 
 شتابی آن رافع مشقت است و ظاهراً  رهنمودهای مندرج دربود و خدا تصریح کرد که کتاب و 

و به صبوری  دهدیم کلیدی او را از شتاب پرهیز یهیآکه خدا هم در سه چهار داشته در ابالغ 
انسان اول و  عنوانبهـ را  که عجول بوده و آدم روایت موسی، هم به همین دلیل. کندیم دعوت

، در مشقت افتاده برای محمد  مبسوط  صورتبهبوده  ترعجولهم  که از موسی پدر و نیای اول ـ
هم دارد که  یزماننیامخاطبان  داشته و یزمانآننشانه، مخاطبان  591اما این . کندیم مطرح

طالبان حقیقت و نیازمندان به تجهیز به تجارب تاریخی، آغازگران، ما باشیم   میتوانیم
  باشند. مخاطب طه توانندیمهمه پروژه  برندگانشیپو  کنندگانفیتعر
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  ؛سوره یهامشخصه
 طالب حقیقت  ؛عنوانِ برگرفته از : یک گمانه

 مکی
 سال نزول: یازدهم 

 حرف  5111کلمه،  2112نشانه،  235به طور نسبی تفصیلی : 
  مقطعمهین: مقطع و  هانشانهطول 

 « آ»: یاء با صوت اعتالیی  هانشانهحروف انتهایی 
 کامالً آهنگین

 ( 9-98) روایت محوری : روایت موسی
 ریزنگار  یگرگزارشروش ارائه روایت : 

 امین سوره : روایی، تجربی، آموزشی مض
  وگوهاگفت سازنهیزم+ اخبار  وگوهاگفتنوع پردازش : سرجمع 

 آغاز لوح : کارکرد کتاب 
 پایان لوح : انتظار دینامیک و هدایت

 

 یدهندهنشانطالب هدایت. گمانه است که این کد  به معنایمرکب است  یاکلمه «طه»
 تفصیلی نسبتاً  است. ساطع شده یازدهمدر سال  بوده وسوره، مکی  است. طالبان هدایت

مقطع  هانشانه. طول دهدیم حرف را در خود جای 1242 که کلمه 5245نشانه با  591است. 
 . کامالً «ءها» است با صوت اعتالیی« ءیا» ،هانشانهاست و حروف انتهایی  مقطعمهینو 

 تمثیل طه ،است که موسی تاریخ غزال تیزتک  دهدیم آهنگین است و صدای پای غزال را
 است.  روایت موسی 38تا  3آن از آیات  است. روایت محوری

 ،امین سورهضاست. م لحظهبهلحظه نگارزیر یگرگزارشاز طرف خدا،  وایتر یارائهروش 
نشانه،  591ت. بخش مهمی از . نوع پردازش، کیفی اسروایی، تجربی و آموزشی است

  مشحون از با موسی ، فرعونهاانسانبا  با هم، انبیاء هاانسان یهاالوگید هستند  هاالوگید
ی ، اخبارودشیم ظاهر وگوهاگفتبین  ]این است که[ ،کندیم خدا کاری که است. وگوگفت

 یگوهاوگفتگوش به زنگ شدن ما برای شنیدار دقیق  سازنهیزمکه  کندیم را منتشر
ار و پایان لوح هم انتظ شودیم تاریخی است.آغاز لوح با کارکرد کتاب شروع یکنندهنییتع

. قرآن است یهانیم یانهیم یانهیم و تصریح بر هدایت دارد. طه کندیم دینامیک را توصیه
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ءاَّللانذهن ما و  زیوخجستبرای  طهآن را که کنار بزنیم، مخمل سبز  یهیالبههیال برد پیش شا
 پهن است.پروژه 

 

 : محتوایی طه یهاهیماجان
 پروژه ،آموزش ،«او»

 
ما هم همین اعتقاد را  هدایت است. هاهیماجاند که یکی از کرتصریح  دوستگذشته هفته 

از پژوهش  کههمچنان .کنمیمگذشته وصل  یهفتهبحث خودم را به بحث دوست در  داریم.
 یک مثلث، بر، آموزش و پروژه «او»، حول طهمحتوایی  یهاهیماجان، یکی از دیآیبرمآیه  591
ل مثاگر  خصوصاً  ،کنندیم وجهت مثلث خیلی مهم است. همه به دو ضلع یقاعده. زندیم دور

باشد. اگر قاعده نباشد، اضالع، چسبی ندارند که به هم وصل  االضالعیمتساواین مثلث 
هست. دو پهلو هم که با هم  «او»برخوردارند. قاعده،  یاژهیوبشوند. قاعده و مبنا از اهمیت 

 «او»بر  طه 49و  54، 52، 9، 1 یهانشانهبرابرند، یک وجه آن کتاب و وجه دیگر، عهد است. 
و  کندیم تأکید «عهد»بر  طه 590و  551، 82 یهاهیآ استوار است. «او»و بر محور  زندیم دور

، فرقان 91، مؤمنون 43مثل  ،است و فرعون که در کادر روایت موسی آیاتی هم درون و هم بیرون طه
 .دکنیمتصریح  و جایگاه و کارایی آن «کتاب»بر  قصص 49و  1اسراء 2، صافات 559، سجده 29

نر »  1 یهیآهست، خیلی کلیدی است.  «او»که مربوط به  یانشانهپنج  ْْحَ . «لَْعَ اْلَعْرِش اْسَتَوی الره
ْخََف یَفِإنه ر »  9 یهیآ

َ
ره َو أ ا »  54 یهیآ .«9این منم در وادی مقدس طوی»  52 یهیآ «.ْعََلر السل َن

َ
ِن أ إنه

اَفا»  49 یهیآ. «اَّلل َری اَل جخَ
َ

عر َو أ َْسَ
َ

َما أ ِن َمَعكر  ،بر حضور فرازین پروردگار [1 یهیآ] لیاو. «ِإنه
کید چیرگی بر هر آنچه هست و تسلط از فراز ،بر عرش «او»استیالی   فتمه یهیآ. کندیم تأ

کید ]هر دو نشانه[  .است نهانی نهانی نهانی یهیالو  هانهاندانای کامل بر  «او»که  کندیم تأ
 دورن.  یا حاطه بر فروداولی عمق احاطه بر فراز و دومی عمق ا  رساندیم عمق احاطه را

                                                                                                                 
 اسراء است.  9مرتبط،  ییهآذکر شده که  19 ییهآرانی . در سخن1
َ  َفاْخَلْع َنْعلَ  ِإِنه ». 9 با َنا َر

َ
ییأ و  ِ  طر ِباْلَواِد اْمرَقده   َ  (19ـ  )طه «َ  ِإنه

 «  او»ی کتاب و عهد بر قاعده
 

 فرقان 35منون، ؤم 19
 طه 233، 225، 80       عهد            کتاب  صافات     227سجده،  13

 قصص 13اسراء،  1
 «او»

 طه 17، 21، 21، 7، 5
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در وادی مقدس  و این منم در صحرای سینا در طور دیگویمخیلی کلیدی است.  52 یهیآ
کن و  زیوخجست ،راحت باش ،مرا حس کن، لمس کن و نعلین از پا درآور ،ما  طوی. پیش تو

یک را سامان ژماراتن استرات یک دوی در این بیابان یتوانیمکه  امکردهمن بستری برای تو فراهم 
در حضور و  !منم من  خدا ،هستمپیش تو  جانیااست  من  52 یهیآ، مکمل 54 یهیآبدهی. 

 و حضور قطعی و منتشر و همه جایی دهدیم خود را حاضر جلوه ،دهدیمغیابی که خدا انجام 
 است زمانی که ارونو ه موسی یپروژهاعالم حضور در  49 یهیآ .[کندیم]خود را اعالم 

اَفا» کندیم اعالم]خداوند[   دندیترسیم َری اَل جخَ
َ

عر َو أ َْسَ
َ

َما أ ِن َمَعكر بیم نکنید، همراه و  «ِإنه
 . نمیبیم و شنومیم ،هستم رتانیسهم

 ماطه داراز فراز، اح . مشرفمبرساند بودن خدا را ییجاهمه خواهدیم نشانهدر حقیقت این پنج 
در پروژه  ،در صحنه هستمهستم،  جانیهم ،با شما. در دشت هستم امدهیتندر هم  و از درون

ایی . جکنمیمپیشم و پسم و با پروژه سیر  هستم. در فرازم، زیرم، بمم. در درونتان هستم.
 نباشد. «او»نیست که 

تکرار  یک آیه است که عیناً  سجده 29و  فرقان 91، مؤمنون 43 آیات درآیات مربوط به کتاب: 
از آن جا که خدا اهل تکرار نیست، هر  . این مهم است.«کتاب دادیم همانا به موسی»شده  

ا جهان را به لعب م دیگویم که طورهماناهمیت آن است.  گرنشانچه که تکرار شده 
کید در سه سوره، سه جا حکمتی دارد که اً یافریدیم، حتمن کید)   هماناکندیم تأ ت( ما ی استأ

را کتاب  (و هارون یعنی موسی)آن دو »  دیگویم 1صافات 559 یهیآ درکتاب دادیم.  به موسی
  .«روشن عطا کردیم

ْسَر ِء َو َلَقْد َءاَت  » دیگویم جاثیهی سوره 51 یهیآ َة  الْقكْم َل اْلِكَتاب َو یَنا َبِن ِإ وه بر  عنصرهسه  «َو النا
 ارککمکهم که معاون و  و هارون هاستآنو سر  رهبر موسی که لیاسرائیبنبه  دیگویم .است

، هم کتاب دادیم، هم کندیم را حمل موسی )وزر( زر است و تا حدی باراوزیر اوست، و و او
نبوت  وـ  است)استراتژیک( تغییر دال بر دانش کیفی است و هم دال بر حکم هم که ـ حکمت 

]به  همه با هم یتشکیالتی و خبر کیف یهیتوصکتاب و حکم و دانش و  دادیم  یعنی خبر کیفی
  .[است داده شده هاآن

کیدباز  9اسراء 2 یهیآ ی سوره 49ی آیهکتاب کارساز عطا کردیم.  که به موسی کندیم تأ
، تنویرها، هارتیبص  کتابی که شامل کندیم ، کارسازی این کتاب را خوب باز8قصص

                                                                                                                 
ا اْلِكَتاَب اْمرْسَتِب َو َءاَت ». 1 َ  «یَناُهر
ِكَتاَب َو َجَعْلَن َو َءاَت ». 9 وَس اْل َبِن ِإْسَر ِء َنا مر ی لل د  وِِن َوِك یاهر هر وْا ِمن در ذر خِ اله َتته

َ
 «َلیَل أ

ویَل َو َلَقْد َءاَت ». 8
ر
وَن اْل رر ْهَلْكَنا اْلقر

َ
وَس اْلِكَتاَب ِمن َبْعِد َما أ ْم  َنا مر هر له َع ة  له ی َو َرْْحَ د  اِ  َو هر ونیَ َبَصائَر لِلنه ر  «َذُكه
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عطف به  . پس پهلوی سمت راست مجموعه آیاتاست ای مردمرهنمودها و سرریز رحمتی بر
 :دیگویم قوم او و معاون او داده و مندرجات کتاب را به طور کلی، که به موسی است کتابی

 و سرریز از رحمت و برکت (رهمنونی) رهنمود (روشنگری)و تنویر کبصیرت، دید استراتژی
 و کیفیت و خجستگی.

کیداست که  (590و  551، 82[ )]طهدر همین سوره  سه آیه هم ، 821ی آیهبر عهد دارد.  تأ
و  آدم یخوردهترکو  شدهشکست   عهد  5519 یآیه و قومش است. معطوف به عهد موسی

 د.ببند «او»با مبتنی بر عهد اول  اشپروژهو باید بر سر پروسه  )ص(  عهدی که محمد5908
 

 :  محتوایی طه یهاهیماجان 
 حضورِ 

 یمکانهمه
 یزمانهمه

 همه مداری
 مبنای: 

 آموزش )کتاب(
 عهد )پروژه ـ استراتژی(

 

حول  یمدارهمهو  یزمانهمه، یمکانهمهبر حضور  خواهدیم آن یقاعدهاین مثلث، به ویژه 
کید که همه جا هست «او» در عین حال   است مداریب و مکانیب ،زمانیب ]او که[  کند تأ

 . ا در اختیار خود داردر مدارها یهمهو  هازمان یهمه ،هامکان یهمه
رای را ب هاجام یهمهششم دبستان بودیم. آن سال، سال پرسپولیس بود که  ـ ما کالس پنجم

هم بر  طه یهیآاین چند . «پرسپولیس جاهمه»د با عنوان مو شعاری مردمی درآ گرفتیم خود
کیدخدا  ییجاهمه ه چشم ب زمانی و فقطبود  سبز پرسپولیس تنها روی چمن ییجاهمهدارند.  تأ

ن بی باال، پایین، عرش، پیروز است  «او»که پیروز بود. اما خدا همه جا هست و مشی  آمدیم
 که خیلی فرض آن مشکل است.  یارهجداشما و قلبتان و 

                                                                                                                 
وَس ِإیَل ». 1 ا َقاَل  َفَرَجَع مر ِسف 

َ
ََبَ أ  ََلْ یَقْوِمِ  َغْض

َ
ِم أ  َفَطاَل َعلَ یاَقْو

َ
ا أ ا َحَسن  ْ َوْعد  ُكر ْ َربا ْ ی ِعْدُكر َردّتا

َ
ْم أ

َ
مر اْلَعْهدر أ ن كر

َ
له ی  أ قَ

ْوِعِدیی َعلَ  ْخَلْفْمر مه
َ

ْ َفأ ُكر بل ن ره ْم َغَضٌب مل  «كر
ا َِس َو َلَقْد َعِهْدَنا ِإیَل َءاَدَم ِمن َقْبلر َفَن » .9 ْد َل ر َعْزم   «َو ََلْ نعَ
وَِبا َو ِمْن َءاَنای اله ی َما  َفاْصِْب لَْعَ ». 8 رر ْمِس َو َقْبَل غر وِع الشه لر َ  َقْبَل طر ْمِد َربل قِ ْح ب وَن َو َسبل ولر َ  ِل َفَسبل یْر له اِر َلَع ْطَراَف النهه

َ
ْح َو أ

 «َتْرضی
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 را مبنا فرض کنید، مثلثی برایتان به نجار تاریخ «ما»این نتیجه را بگیرد که اگر  خواهدیم حال
عهد. یعنی آن نجار  ،آن، آموزش کتاب است و ضلع دیگرش بتراشد که یک ضلع تا میدهیم

 و یاسمباده. یاارهودتان . خشودینم ید. این مثلث، به جایی سفارش دادههست هم خودتان
. چوب پایه و مبنایش ما هستیم. اگر بدانید که ما همه جا هستیم و دیریگیم به دست تراشی

)قبلُت التزویج( آموزش و کتاب، یک پهلو هم عهد. عهد ازدواج  شودیم منتشریم، یک پهلو
دگی و زیست پاسخ همیشگی در فراز و فرودها به یک زن  همین استرمانتیک  یترجمههم 

 بین زوج. فرازها و فرودهای مشترکپاسخی است به  «بلی»مشترک و استراتژیک و 
از عهد  ترمحترمو  تریجد، خیلی شودیم عهدی که بر سر پروژه و استراتژی بسته جانیاحال 

خصوصی و این در  یحوزهمحترم نیست. او احترامش در  عهد ازدواجدو نفر است. نه این که 
علمی، فکری، سیاسی، اجتماعی و...  یپروژهیک  تواندیم این پروژه است  مومیع یحوزه
کید «او». خوردیم با بیش از یک نفر پیوند انسان هرحالبه  ولی باشد مبنا  ، چوبکندیم تأ
 با شما. ـ که پروژه و استراتژی استـ و عهد ـ  است کتاب کهـ ولی تراش آموزش  ،با ما

  :محتوایی ترسیم کرد یهیماجانحول این این نمودار را  شودیم   از طهمیرسیم به اصل قضیه
 

 ؛محتوایی طه یهاهیماجان 
 آفت استراتژی، پروژه خوره غفلت عقیدتی ـ بدعهدی :

 دو سر ریز تجربی ـ آموزشی ،دو گزاره            
 طه 225-213   طه 83- 98

 بدعهدی   غفلت آموزشی

 اغوا   شکاف در انسجام نوین
 دورافتادگی   بازگشت عقیدتی 

 تنزل موقع   کردگی گمره
 

 یخوره ،غفلت عقیدتی که تصریح کند خواهدیم خدا دیآیم بر این طور که از سوره
که حاوی دو سرریز  کندیم آفت استراتژی است. دو گزاره را مطرح ،و بدعهدی هاستپروژه

 انسجامشکاف در  ،غفلت آموزشی از سوی موسی ،از طه 38تا  89. اندیآموزشتجربی و 
تی قوم و نزدیکانش و ، بازگشت عقیدآن بود گذارهیپابه کمک خدا  نوینی که خود موسی

، دورافتادگی از مسیر دال بر بدعهدی آدم، اغوا طه 529 تا 551.[کندیم]را بیان  یکردگگمره
  است. اولیه و تنزل موقع

برای  موسیو آن اینکه  کندیم ، این است که خدا طرحی را مطرح38 تا 89 یاتشان نزول آ
ر سر د. خدا بنهم با او همراهی داشته باش لیائاسریبنبه طور برود و طیفی از  گرفتن تورات
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 وسیبنا بوده که م. بود واگذار کرده و افراد کیفی قوم خود زمان همراهی چیزی نگفته، به موسی
شی آموز یک فراز جدیدبروند   به همراهی بخشی از افراد کیفی قومش برای گرفتن تورات

 بناست که آموزش وارد فاز جدید خود شود. جانیاهم که از قبل آمده بودند و  هاامیپاست. 
در  .زندیم از قبل هم شتاب داشته و اینجا هم شتابش بیرون .رودیمشتابان خودش  موسی

 به او رسدیم . خدا که به موسیستا کردهبرخورد  موسی خدا با این شتاب ،قرآن یجایجا
 «را بر آن داشت که شتاب ورزی و از قومت پیشی گیری؟و چه چیز ت ای موسی»  دیگویم

 .«پروردگار به سویت شتافتم تا خشنود شوی یا اینان در پی من هستند و من» گفت  موسی
 دیمو به آزمایش درافکنـ در حقیقت ما قوم تو را پس از فاصله گرفتنت آزمودیم » دیگویم خدا

 (کندیمرا روایت  )اینجا خدا وضعیت موسی کرد. گشتهگمریمسو  کجراهرا  هاآن و سامری ـ
ای قوم، آیا »: ش بازگشت و گفتبه جانب قوم خورانهافسوسو  گنانهخشم موسی گاهآن

ا ست؟ آیبعهدی ن و نیکو نگذاشت یاوعدهپروردگارتان در آغاز مسیر و در جریان آن به شما 
مکدر شود که در قرارتان با من  "او"با  تانروابطعهد طوالنی شد یا خواستید  به گمانتان این

 ،خودم نزدیم. از زر و زیور بر ه ما به اختیار خود با تو وعده» :قوم گفتند« خالف کردید؟
پخت  یکورهرا افکندیم و سامری زر و زیور را در  هاآنبارهای سنگین بر دوش داشتیم و 

جسم  هاآنبرای )سامری( پس » :دهدیمو توضیح  کندیمروایت را خدا دیالوگ  «.انداخت
 خدای موسیگاو داشت. آنگاه گفتند  این خدای شما و  چونهمساخت که بانگی  یاگوساله

  .«است. پس عهد را فراموش کرد
ه و به احوالشان ن دهدینم را انآن سخن که گوساله پاسخ نندیبینم مگر» :دهدیم توضیحخدا 

قوم من به  یاگفته بود  هاآنپیش از این به  سودی دارد و نه زیانی و در حقیقت امر، هارون
ی کنید . پس پیروگشاستره. پروردگار شما مهرریز و دیادرافتادهین گوساله به آزمون ا یلهیوس

(. قوم گفتند  هرگز. ما عاکفیم. بر پرستش موسی یپروژهیعنی ) مرا و داوطلب طرح من باشید
یدی د شانکردهره گم گفت: یا هارون! وقتی  به سوی ما بازگردد. موسی آن، پایداریم تا موسی

چه چیز تو را مانع شد تا از مسیر من پیروی کنی؟ آیا بر طرح من عصیان ورزیدی؟ هارون 
)یعنی دقت کن چه اتفاقی افتاده. برخورد  پسر مادرم. نه ریشم بگیر و نه موی سرم را یاگفت 

نداختی و م داشتم که بگویی میان قوم تفرقه امن بی (مکانیکی پیشه نکن. به کنه مشکل پی ببر.
 «؟چه بودتو قصدت »خطاب به سامری گفت   . موسی«پیامم را پاس نداشتی

پروژه بوده  یدهندهادامهبا قوم، با برادرش که در غیاب او  موسی الوگید) هاالوگید یهمهخدا 
پاسخ  .کندیم و بعد از آن نتیجه گیری آوردیم را (ختهیرهمکسی که انسجام را به ـ  و با سامری

سامری گفت  به چیزی که دیگران به آن پی نبردند، ره یافتم و »سامری خیلی کیفی است. 
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بخشی از خاک رد پای رسول را برداشتم. پس آن را به کوره انداختم و نفسم شرایط را برایم این 
ن ن باشد که بگویی به مگفت  پس دور شو که نصیب تو در زندگی ای ت. موسیچنین آراس

 گوساله() آن خدایی که پیوسته معتکفش بودی هکنون با من تماس نگیرید و اب و دست نزنید
  .«میپاشیفرومو خاکسترش را در دریا  میسوزانیم بنگر. آن را قطعاً 

 دیگویم را به زبان امروزی برگردانیم، زمانی که خدا به موسی 39تا  89آیات اگر بخواهیم 
 هاآنچرا با قومت حرکت نکردی؟ چرا مقدار اندکی از با شتاب حرکت کردی؟  قدرنیاچرا 

را به من  خودتبخواهی فاصله بگیری و  هافرسخپیشتازی این نیست که پیشی نگرفتی؟ 
 ردبشیپخوشنودی خدا  کهیحالدرکه من برای خوشنودی تو آمدم.  دیگویم موسی !برسانی

. تاس بوده اول بخشییرهاآموزش و انسجام قوم بر مدار پیام  بردشیپ. است آن پروژه بوده
با  االنهیخخوش که چه خبر بوده؟ چرا عجله؟ چرا شتاب؟ موسی دیگویم خدا برای همین

َثِریلَْعَ »  دیگویم . از زبان موسیکندیمو خدا خیلی زیبا این را بازگو  کندیم ا برخوردخد
َ

 « أ
 و به زبان زنندیم و رد طرح مرا رندیگیم طرح مرا پی ،دهندیم دارند خط مرا ادامه هاآنیعنی 
 .ستند و جای نگرانی نیستهوادار من ه ،سمپات من هستند هاآن دیگویم تشکیالتی، امروز

د کار خو   غافلی که چه شده؟ در غیاب تو سامریدیگویم و کندیم ولی خدا شوکی به او وارد
و را کرده و قوم ت یبرداربهرهکه تو از آن غفلت کردی، حداکثر  را کرده و از این شکاف آموزشی

در اینجا دچار  . موسیتجاع اول چیستـ حال خواهیم دید ار است اولش برده عرا به ارتجا
 از دست را هافرصتوقتی هم مثل ما انسان است که  . موسیشودیم سفابرآشفتگی و واا  

از انحراف عقیدتی قومش و  هم موسی جانیایم. در هست در پی آه و کاش و افسوس ،میدهیم
 ندکیم که چرا خدا این قدر با شتاب او برخورد فهمدیم و خوردیم پروژه افسوس فروگذاردن

 آشفته مهم است؟ موسی قدرنیابد است و تزریق زمان به پروژه چرا  قدرنیاو شتاب چرا 
 .است خورده استراتژیک یضربهعقیدتی و هم  یضربهکه قومش هم  فهمدیم و شودیم

َل  َجَسدا  »  کندیم توصیفزیبا  خیلیخدا  ْم ِععْ ْخَرَج ََلر
َ

 خت چهپ یکورهدر آن  ببینیم سامری «َفأ
 موسیرد پای خاک زر و زیور،  ؟است جسد گوساله بودهکوره، یک خروجی آن  که زدیریم

 ،دیآیم ه و آنچه از کوره بیروندر کوره ریخت را و چیزهای دیگر که کسی به آن توجه نکرده بوده
زر و  .کندیمرا بیدار  پیشین یهاخرافه :کب محصول پخت و فرآوری سامری استترکیب مر

کرده  را مومیایی انجسدش کردندیم که فوت یافراعنه در مصر  و بنی اسرائیل زیور قوم موسی
 ندکیم قوم را با زر و زیور بیدار یخرافهسامری  .دادندیم تابوتش جایدر و زر و زیور و... را 

بود که سامری آن را گرفت و بر دوش ما  سنگینیاین زر و زیور بار  ندیگویم به موسی هاآنو 
اله   شکل گوسدیپرستیم قوم در کوره ریخت. چیزی که درآورد مرکب است  جسمی که قبالً 
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 قوم بر پرستش ارتجاعی آن پایقباًل چیزهایی که  یهمه صدای گاو داشت. یعنی ،داشت
 خاک پای او بود که ،موسیآموزش به جای پیام  . حال یک عنصر نو هم اضافه کرد کهفشردیم

 بود.  شدهیفراورعنصری خرافی بود. لذا خروجی آن  هم آن
 []در اثر غیبت موسیقوم  ولیه درا یهاآموزشسامری از آن شکاف زمانی که بین  یعبارتبه

حداکثر استفاده را کرد و انسجام خود را جانشین انسجام از قطع آموزش و غیبت پیش آمده بود، 
چیزی هنرمندانه که خوشایند خرافی و ارتجاعی قوم بود فراهم کرد و را کرد. هر چه  موسی

است. درست هم بود.  موسیو رامونیان سامری گفتند که این خدای ما بیرون آورد و در آخر پی
ْخَرَج ) مخرج مشترک آن دیگویمخدا داشت و  بود و ردپایی هم از موسی هاآنخدای قبلی 

َ
َفأ

َل  َجَسدا   ْم ِععْ ه بود. جالب است ک بود که بیشتر حاوی ارتجاعیات و اسرائیلیات یاملغمه، (ََلر
هم در مورد خود سامری. قوم  و آورده ،اندشدهکه منحرف  هم در مورد قوم موسی را« عاکفین»

ن که پیشیکه پروژه را پی بگیرید و از همان پیام  زندیم نهیب هاآنبه  زمانی که هارون ،موسی
 . موسیرانیگهگوشیعنی  عاکفین که ما عاکفین هستیم. ندیگویمپیروی کنید،  است موسیپیام 
 و آوردینم جمعیت را به صحنه ،کردینم باشد که پروژه تعریف ریگگوشه خواستیم اگر

 بودن حنیفاز و عاکف شده و از متن  هانیا .گرفتینم قرارپروژه  یهستهو خودش در محور 
 : دیگویم حافظ نشستند. یاگوشه و شدند نینشهیحاشنیف و د، رفتند ی  خارج شدن

 غیب یرپدهصبح امید هک شد معتکف 
 هک کار شب اتر آرخ شدی آ ربونگو  

. از صحنه خارج شده و به امید خورشید شودیمیعنی صبح امید هم گاهی اوقات عاکف 
  . به او بگو که خورشید آمد و کار شب تار آخر شد.ندینشیم یاگوشه

عاکف  سامری یگوسالهکه تو با همین  دیگویم کندیم را طرد هم زمانی که سامری موسی
و هم برای سامری. از خدای متن و منتشر که هم در  دیآیم هم برای قوم جانیا. عاکف شدی

غافل  ،هست و منتشر است جاهمهفرود و هم در پروژه و هم در پروسه است،  فراز و هم در
. دیابستهدلخوشی ایدئولوژیک  است، که او بیرون آورده یایخروجبه گوساله و آن شده و 

اما طرد عامل شکاف  .کندیم عامل شکاف را طرد که موسی دیگویم هافیتوصخدا در  نهایتاً 
 یجهینتشد و غفلت آموزشی مرتکب  . موسیدهدیم یست و خدا او را به کتاب رجوعکافی ن

  .بود یکردگگمرهبازگشت عقیدتی قوم و  ،آن شکاف در انسجام
ل شک و فرعون کل روایت موسی لگوی آن را مرتب کنید،را در هم بریزید و  هانشانهاگر کل 

 مخدوش شدن انسجام را طردتفرقه و که عامل  برخالف موسی ،بعد از این واقعه .ردیگیم
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طینه کردن که با قرن کندیم که تو دور باش که کسی با تو تماس نگیرد و فکر دیگویم و کندیم
و  شودیم مسئله حل ،این عامل عقیدتی و با به محفظه فرستادن کسی که انسجام را به هم زده

کیفی خود را  حلراهخدا  . ولیدیآیم جای خودش باز کرده سر آن شکاف، مثل زخمی که سر
 : گذاردیم مثل همیشه وسط

 

 بازگشت به مسیر؛: رفع انحراف کارراه
 هدایت آموزشی  آموزش بر موضع کتاب 

 )آدم(      ()موسی
 

 مجدد یفرآور   الواح را برگیرید 

 ( )خطاب به موسی
 

 نوین هدایت   کتاب را به جدّ برگیر
 و قوم( )خطاب به موسی

 

  رهنمونی استمرار   کتاب را به جدّ برگیرید
 پس از هبوط

 

 همان عصر، جلوتر است. موسی یهاانسان نیتریفیک یهاحلراهخدا همیشه از  یهاحلراه
بازگشت به آموزش  ،رسدیم که به ذهنش یحلراهخودش بوده اما  یدورهعنصر  نیتریفیکهم 

ر ]آموزش ب در سه جاولی خدا  .و مخل انسجام پیشین است افکنتفرقهطرد عنصر  ،نیست
خطاب  ربار دیگ د.الواح را برگیری دیگویم به موسی یک بار [.کندیمموضع کتاب را توصیه 

به جد  کتاب را دیگویم و قوم و باز خطاب به موسی .کتاب را به جد برگیر دیگویم به موسی
 یامعهجمخاطبان و و  و موسی دهدیم بازگشتبه کتاب را که لیدر است،  برگیرید. خدا موسی
 . باز آموزش و کتاب استپس پادزهر،  .دهدیم ارجاعبه کتاب  اً هدفش را هم مشترک

و رد  میکنیم یااشاره ،میاکردهچون قباًل بحث آن را  .مییآیم 529 تا 551 آیات اغسر بار دیگر
 یهایزبرو  هالطافتانتقادی است با  ادبیاتی  قشنگ است جانیاادبیات خدا در  .میشویم

به  قبل از ]نزول[ طه . محمدی کهدیگویمسخن  )ص(محمد اب 551 یهیآدر  ش.خاص خود
 گاهچیهسخت شده، چون او  نه این که است ـ برایش پیچیده شده ،ادامه مشقت افتاده و ظاهراً 

ان او هم انس خاص خودش را پیدا کرده است. یهایدگیچیپبلکه  است  گذاشتهنکار را زمین 
پیمان  ،و به یقین پیش از این با آدم»  کندیم ، صحبت«عهد»بوده اما انسان کیفی. خدا با او از 

  .«بستیم اما آن را فراموش کرد و ما برای آدم، عزمی استوار و پابرجا نیافتیم
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 یوصلهحبدعهدی کرد، اغوا شد و  ]آدم[ که دهدیم توضیح )ص(سپس برای محمد
در  د.تنزل پیدا کر]موقعیتش[  اشموقعاستراتژیک به خرج نداد و از اصل توافق دور افتاد و 

 پیش عنوان کرد  هدایت آموزشی یهفتهبا بحثی که دوستمان  خوردیم بحثمان پیوند جانیا
کیدرا فرآوری مجدد ]خدا باز هم به آدم[ آدم.  اجتباء  که مثل دور اول، ما تو را مورد کندیم تأ

ساطع خواهد شد و  توینی بر . هدایت نومیدهیم فاء و فرآوری به لحاظ آموزشی قرارصطو ا
 بعد از هبوط هم رهنمونی ادامه دارد و در شکل خاص خود به تو و به اعقاب تو خواهد رسید. 

بتدا خدا این است که ا برخورد یشناسروش، میکنیم لوحی که بررسی گفتیم که در این شش
ا ر به تو رسیده یا روایت نوح که روایت موسی دیآیم که یک گزاره دهدیم عه را توضیحواق
. با حوصله ریزنگاری گذاردیم نیچنقطهبعد   کندیم ؟ و ذهن را برای جذب، آمادهیادهیشن

 و در نهایت، شیهاوزشآمسپس  ،بدون ترک صحنه لحظهبهلحظه. بعد گزارش دهدیم صورت
آخر،  خبرصاحببرای  آدم و موسی یهاتیرواخدا از  یبندجمع.[دهدیم]انجام  یبندجمع

 : کلیدی است یهیآدو 
 

 برای پیامبر آخر از دو روایت«او» یبندجمع
 :هشدار کلیدی

در  کارفراموش، فراموش کردن هانشانهفراموش کردن 
 (210فرجام )

 (211تنگنای حیات و معیشت ) ؛از یادِ مبنا یگردانیور
 

فراموش  ،هانشانه اموش کردن  فر» دهدیمکه نشان است  طه 522 یهیآکلیدی،  یهیآاز دو  یکی
روی » [دیگویم]که در آن  524 یهیآدیگری هم  .«فرجام را به دنبال دارد در کارفراموش کردن  

مثلث(، تنگنای حیات و معیشت و فرجام  یقاعده که همان چوب پایه است)بنا گردانی از یاد م
فرجام که پایان این جهان  درکه  دهدیم توضیح )ص(. خدا برای محمد«دهدیم را مقابل قرار

که سیر فراموشی را طی  ییهاانسان ابدر روز آخر ، این چنین خدا است شیهاتالطم یهمهبا 
هم از  تو دیگویم به نوع انسان .«این چنین آیات ما به تو هم رسید» :کندیم ، برخوردانددهکر

ن ایشدی[ و  مندبهره] ،تو رسید عصرانهمکه به  هاامیپپژواک و تشعشع این  یرهیداو  مدار
، یدنه روی آن پژوهش کر .فراموشی سپردیرا به باد  هاآنولی تو هم  ،به تو هم رسید هانشانه

  ردی.برخورد ک اعتنایب هاامیپبا قیقی نه عنایتی و در مجموع دنه ت ،نه به آرام پز ذهن سپردی
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َمِع » 1]...[ ی َفِإنه َل ر  ن ِذُْكِ َض َع ْعَر
َ

هر یَو َمْن أ رر ا  َو نقَشر نك ْعَمییَم اْلِق ْی َشة  َض
َ

هم  جانیا .(452ـ  )طه« َمِة أ
کید وزمره حیات و معیشت ر یتنگناکه هم به  شودیم از یاد مبنا باعث یگردانیروکه  کندیم تأ

  شد. دخواهی و هم در فرجام با مشکالت کیفی مواجه ددچار شوی
ده پیشین یاد ش یهایعهدشکنپس از این دو هشدار کلیدی که معطوف به غفلت عقیدتی یا 

 آخر از دو روایت ارائه خبرصاحببرای  که یایبندجمعچند توصیه از از طرف خداست، 
 :دیآیم بیرون دهدیم

 

 از دو روایت«او» یبندجمع
 برای پیامبر آخر

 توصیه به پیامبر آخر
 ( 233رابطه مستمر )
 ( 233صبوری )، پرهیز از شتاب

 ( 231موضع صاله )
 (233آشکار ) یانشانه ؛کتاب

 

ا را با م اترابطهکه  کندیم م افتاده بوده تصریحکه در مشقت ه )ص(به محمد 590 یهیآ در
یدن و قبل از فروکش گردش شبان روز، قبل از برآمدن شمس یهامفصلدر   کن تریفیک وغنی 

کمتی ح هم استراتژیک و هم تشکیالتی و ،هم عقیدتی است ، سر قرار با ما بیا. این قرارشمس
کیدبه او جا دارد. چند  ونی َما  لَْعَ َفاْصِْب » که کندیم تأ ولر  ،د دارد[]را در خو هم پرهیز از شتاب  «ْر

 . خورشید ینشانههم صبوری پیشه کردن و هم سر قرار حاضر شدن با 
که هم نماز را برپا دار و هم بر آن  کندیم تصریح جانیاکه  است موضع صالت]سپس[ 

 که نه خواندنی اعراف یسوره مثل کتاب در .هم نماز موضع است جانیاپایداری پیشه کن. در 
کید .است ل. صالت هم همین طورأاست و نه تف ، نه فال حافظیزدنبرگاست نه   دکنیم تأ

 نت را برپا دار و این برپا داشتنبا صالت خودت و پیرامو است.« موضع»که کتاب و صالت 
، «آشکار ینشانهکتاب  »آن با عنوان  یبندجمعهم  سرآخر .ارانه و ماندگارانه باشدپایدهم 
 : مان پژواکی بگیریمخود در حد فهم متوسط از طه میتوانیم پس ما .شودیم تمام

 
 

                                                                                                                 
 دگی کوتاهی شده است. . متاسفانه نوار سخنرانی در اینجا دچار بری1
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 برای ما« طه»پژواک 
  ؛«او»غنیمت حضور 

 مبنای آموزش 
 موضع کتاب 

 عهد 
 ف پروژهتعری

 

استبداد و سرکوب و رنگ خون  یسلطهدر این دوران دود و دم و ماشین و  «او»غنیمت حضور 
خدا را کجا  باالخره خدا کجاست، ندیگویم .. برای کسانی که.پاشیدن بر مخمل سبز و

ودیم  یجامعهدارد. همچنان که در این سه چهار ماه اخیر، همه حس کردند،  حضور دید، ش 
ا حضور خدا ر توانیم] است از خودش بیرون زده و د و رویکرد نسبی به معنا داشتهرشایران 

ود خهستند که یک وجب از  ییهاانسانکیفی  یهاانسانکردیم که  صحبت . قبالً حس کرد[
ایران باالخره از خودش بیرون زد، همه به پیرامون  یجامعهندیشند. بیرون بزنند و به پیرامون بی

که  ستا یاپروژهاز همین  «او» یهاتیحمااین رشد، محصول  .شندیاندیماندیشیدند و 
آن هم  یهایکاست شاءاَّللان ودارد  یایجد یهایکاست، اما ایران، تعریف کرده یجامعه

همان باران  مانند آرامآرام  جاری و شتابان و عجوالنه رفع شودنه انف و با تزریق زمان آرامآرام
 و شودیم زیرزمینی از آن تشکیل یهاحوضچهو  رودیم که بر زمین فرو (راربر وزن اد)مدرار 

 «او»درک کنیم که  د.زمینی هم منشاء تزریق طراوت بیرونی خواهد بوزیر یهاحوضچهاین 
بیاء ان]مشارکت داشته، اکنون هم مشارکت دارد[.  العزمولوو انبیاء ا در دوران ابراهیم کهچنانهم

به  هاآناینکه خدا اولوالعزم را برای بلکه  ،نبودند محیرالعقولی و ویژه یهاانسان هم العزمولوا
که  مه داشتند و پای پروژه ایستادند. یونس یولبابلبعزم ، به این اعتبار است که بردیمکار 

 داد و به او حی کرد و آموزش مجددباز خدا او را مجاب کرد و با او کار توضی ،ترک میدان کرد
 دیآیرمبکه از آیات  طورنیاهم که ترک پروژه کرده بود، پس از هبوط،  به پروژه برگشت. آدماو 

  .. انحراف با فرزندان آدم ایجاد شد نه خود آدم و این مهم استبر سر پروژه ایستاد
دود و دم و  ماشین و وجود دارد و کاری به ا االناز دوران آدم ت خدای منتشرولی حس کنیم که 

غنیمت است و « او» حضور منتشر ،نتشر استاستبداد مذهبی و غیرمذهبی و... هم ندارد و م
 مبنای آموزش در دوران جدید قرار بگیرد. این کتاب را جدی بگیریم.  تواندیم این غنیمت

 چنداننه متن مرجع  ،مرجع تجربی دارداالن حرکتی ایجاد شده اما متن مرجع ندارد. نه متن 
 این حرکت ]در عین حال که[ وجه مثبت را دارد اما هاحداقل  ندارد زیچچیهعقیدتی. نه این که 
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 تواندیمکه  خواهدیم متن مرجعی ،این است که اجتماعی است اجتماعًا الزمی که پیش آمده،
. متنی که شاخ و دم ندارد. کتاب میرجویم داریم آن را هایمیقدباشد که به قول  همین متن

است و تعریف  «عهد»و  اشیرهنمونو  شیهاآموزشکیفی است. به اعتبار عقالنیت و 
 است:  را تشخیص داده کارکرد طه مولویبزرگ تر.  یهاپروژهدر درون  ستا یاپروژه

 

 ؛کارکرد طه
 را پایببود  بخشروش ،روش عشق

 

که در خصوص خود  در خصوص طه ]فقط[ خیلی کیفی است نه مولوی یهاصیتشخ
اما عاشق عجول  ،خودش عاشق بود موسی .«.را.. پایببود،  بخشروشروش عشق، »کتاب 

وقتی  اما ،لنگ بود کرد. پای استراتژیک موسی مندروش و سراسیمه و شتابان. خدا او را در طه
 ،نعلینت را درآور ،به او گفت، دیگر صاحب دو پا شدی تمثیلی صورتبهخدا کامل شد، 

 این جا دیگر زمین، زمین بازی توست.  ،ماراتن بدوی یتوانیم
صرف، عبور کرده و به یک  ینهیکتنفرها و  ایران از دوران یجامعهدر این دوره هم که  شاءاَّللان

ت، اس طه اشیانگشترنگین  وآن  یانهیم یانهیم یانهیمعشقی ممزوج شده، این کتاب هم که 
 قرار بگیرد.  «.را.. پایبروش عشق، روش بخش بود »بتواند برای ما هم 

 «نونمؤم»و  «شعراء»و  «انبیاء» ]بحث[ که میکنیم آینده سعی یجلسهدر یک یا دو  شاءاَّللان
آن را  یهایپوشانهم ،دارد «هود»و  «اعراف»و  «طه»چون وجوه مشترکی با  ،کنیم ترفشردهرا 

خدای صاحب »دیگر بحث  یجلسهدو  آن را بگیریم. احتماالً  یاهزهیمم و صرف نظر کنیم
احب خدای ص»جدید،  عنوانبهدیگر  یهفتهتمام شود و بتوانیم از سه  «دید و تحلیل تاریخی

ن با جوا یهابچهبین بحث  یافاصله، بپردازیم و جلسه را از این حالت در بیاوریم که «ایده
دیگر برای ورانداز خدایی که صاحب  یهفتهوانند از سه بت هابچهنباشد و  جانیا یهابحث

 . آمادگی پیدا کنند ،ایده است
وقتی  .خدا را با این که مرئی و دیدنی نیست، از زوایای گوناگون ورانداز کنیم میاکردهسعی ما 

غیر [ صورتبه]کنیم اما  وراندازرا  «او»با فهم خودمان  میتوانیم ما ،که همه جا حاضر است
ورانداز در پس پیشانی. از این منظر وراندازش کنیم که در کجاها  و وصیفی و غیرمشاهداتیت

به چه ترتیب  «او» یدهیامنجر به چه تحوالتی شده و روش انتشار  شیهادهیاایده آورده و 
رای که جمع هستند ب هاآندیگر دوستان آمادگی پیدا کنند به خصوص  یهفتهاست. اگر از سه 

همگی روی یک مدار،  بدون تنفس توانیمو  شودیم روزبه هابحث، دیگر هاثبحآوردن 
  حرکت کنیم.
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 کنندگان )کار گروهی( های مشارکتآورده
 ی اول: مقدمهکنندهمشارکت

  هستیمی ایران با جامعه ییهمنوا یارشاد با پنجاه سال سابقه یما در حسینیه. به نام خدا
که با کالمشان از این مکان ما را به پویایی و تحرک در جامعه  هایی چون شریعتیانسان

ر طوایشان این یاز زبان مخالفان دکتر شریعتی درباره 5943واداشتند. در اسناد ساواک سال 
جموع ماسالمی. از  مفردی است ملی، طرفدار سوسیالیس دکتر شریعتی»که:  شده استثبت 

وانان ج گویدسکون و میشود که او معتقد به حرکت است نه طور استنباط میی ایننظریات و
الن تاریخ و ف "یتاریخ بیهق"ها را با مطالب نو و تازه آشنا نمود. به تحرک واداشت و آن ستیرا بای

 هاآن یمسیر اندیشه به دنتوانند نمینکبازگو میبدون ذکر علل قرن ششم و هفتم که وقایع را 
 ،جنبدبرای طلب چیزی ب کهوقتیبلکه باید کاری کرد که او جستجوگر شود. زیرا  .کمک کند

  .«رسدخود به آن میخودبه
  .ها هستیمهای خدا و خلق او برای رفع بحرانما هم طالب استفاده از داشته

 
  آنی خلق در قر ای به واژهی دوم: نگاهی ریشهکنندهمشارکت

 یای به کلمهخواهیم نگاهی ریشهمان میکار گروهی یپیش از ارائه. با سالم خدمت دوستان
. برخی رفته استبار در قرآن به کار  249در قرآن داشته باشیم. این کلمه با مشتقاتش « خلق»

ق در سوره اندعبارتاز مشتقات خلق در قرآن  ، ، رعدانعام هایره، خالق در سوحجر یاز خال 
و ُخُلق در  حج ی، مخلقة در سورهص ی، اختالق در سورهوالفجر و ، غافرر، زم، فاطرحجر

کلمه  ایناست که  ترتیبینابهی خالق در قرآن ی پخشانی کلمهنحوه. و فلق شعراء هایرهسو
های فاقد این واژه و مشتقات آن از سوره یسوره 93بزرگ قرآن آمده است و  یسوره 91در 

های متعدد از قرآن د سورهپخشان ر صورتبه  ولی این کلمه آیندکوچک قرآن به شمار می
 . تکرار شده است

 
 ی سوم: بررسی آیات خلق جدید در قرآنکنندهمشارکت

گروه روی آیات خلق در قرآن کار کرده است. وسعت آیات خلق در قرآن بسیار زیاد . به نام خدا
 در فحص پیشین به یک سری قول آقای صابر، پخش و پاشانی آن خیلی زیاد است.  بهاست
مهندس رسیدیم و اکنون در بررسی  ـبه خدای طراح  درنهایتهای خدا نظر داشتیم و هداشت

، خدا را خالقی تدبیرگر نسبت به خلق خودش یافتیم. آیات خلق در قرآن در قرآن آیات خلق
رود و هم در است. هم در جاهایی صحبت از آن رفته است که انتظار آن می توجهجالببسیار 

 رود و در ظاهر آیات قبل و بعد ربطی به خلق ندارند. آن نمیجاهایی که انتظار 
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وشانه هدف یک شاخکند. مطمئنًا برای انسان ایجاد می« چرا؟»این بسامد استفاده از خلق یک 
دعوتی است از انسان برای نگاه به ساحت پیرامونی کشیدن الهی برای انسان نبوده، بلکه 

ـ هم ساحت درونی و هم ساحت بیرونی انسان ـ عنوان ساحت خلق بهدر قرآن خودش که 
ای که در بررسی این آیات مهم است این است که انسان این استفاده از مطرح شده است. نکته

ی نکند و به بازی نگیرد دفی جدی برقرار کند و بداند ه یبلکه با آن رابطه ،خلق را بیهوده تلق 
 پربسامد است.  یریکارگبهپشت این 

ه خلق گر بخلق جدید هستند. وقتی به آیات اشاره یگر به مسئلهاشاره ،آیات خلق ای ازدسته
ـ ـ که در هشت آیه و در هفت سوره آمدهجدید نگاه کنیم   شود آیاتمی استنباطدر نظر اول اند 

ت که کنند. ولی نکته اینجاسها آیه مدنظر را پشتیبانی نمیآیات پیرامون آن و جایی هستندنابه
 کنند: آیات دو مطلب را بیان میاین 

ها را به خلق دعوت پیامبران که پیامبران آنزدگان نسبت به و حیرتتوصیف زبان ناباوران  .5
انکار و تعجب به این دعوت  ی ناباوری وولی مخاطبان به دیده ،اندجدید دعوت کرده

ین ه شدیم، دوباره اآیا وقتی ما حیاتمان را از دست دادیم و زیر خاک پوسیدکنند. نگاه می
 شود؟ شود و در یک خلق نو ظاهر میبدن یکپارچه می

ن این بود که بر روش گذشتگانشان اصرار کنند و در رد صحبت پیامبران امنطق متعصب .2
بگویند تو بشری هستی مانند خود ما، تفاوتی با ما نداری، چرا باید روش گذشتگانمان 

 را رها کنیم و دعوت تو را بپذیریم؟ د ـ کننو منافعمان ـ که ما را رهنمونی می
واکنش آیات پیرامونی نسبت به آیات خلق جدید از نوع اول این است که شروع به پاسخگویی 

م ای مستقیشیوه)که پاسخ را به مارایج ن و نه با منطق اولی نه با منطق مخالف ،کرده است
های جدید ها و ساحتن عرصهبلکه با منطق خودش. شروع به باز کرد خواهیم بدهیم(،می

ها دانسته است. خدا در مقابل انسان کرده است و خودش را عامل تغییر و تحول در آن ساحت
این آیات خودش را مالک و جوهر حیات پیرامونی دانسته است، هم حیاتی که به انسان داده 

 خلقی برای افرصت و عرصه صورتبهی که پیرامون انسان طزمان و هم حیا عنوانبهاست 
 . گشوده شده است

ها واکنش آیات پیرامونی نسبت به آیات خلق جدید از نوع دوم این است که پیامبران در آن
ی   و از باور شما پیروپذیریم، ما هم بشری مانند شما هستم ولی با باور دیگریگویند میمی

هایی ها و نعمتین قوم بهرهگوید به اهاست. خدا به پیامبران می. پاسخ دیگر یادآوریکنیمنمی
 یادآوری کنید و برایشان برشمارید.  ،اند و اکنون دارندرا که نداشته
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ندگی در میان شما بود و ز گوید به یادآورید که فرعوناسرائیل میبه بنیی ابراهیم در سورهمثاًل 
اما  گرفت،نانتان را به اسارت میبرید و ز، پسرانتان را سرمیشما را به عذابی تبدیل کرده بود

شت آورد از سرگذها مثال میاکنون فرعون نیست و این نعمت کنونی را فراموش نکنید. برای آن
رار همین منطق تعصب و اص منطقشانتحول ایمان نداشتند و عامل و جوهر که به  یشینیانشانپ

 یبه سمت نابودی برده و اثر را راه جامعه درنهایتبر منش گذشتگان بوده است که این منطق 
 ها باقی نمانده است. از آن

 جای دهد: و حوزه و سطح ها را در سه دسته به ذهن گروه رسید این پاسخگویی
 55 یکردند. ازجمله آیهاشاره میدر درون انسان نو بخشی و خلق نوبهآیاتی که به حیات .5

گاه به سیر درونی  1کندک اشاره میکه به خلق انسان از خا فاطر یسوره خدا خودش را آ
گاه داخل میبخشی بهداند. خدا خودش را در این حیاتانسان می کند. عنوان عنصر آ

گاهیم»است:  ق یسوره 52 یدیگر آیه یآیه  و ما او ]انسان[ را خلق کرده و از نفس او آ
شاید اگر آیه به تمثیل سخن گفته باشد،  9«.تریمیکبه او نزد گردنشو ما از شاهرگ 

توان تصور کرد، چراکه تمام انسان را بدون مغز نمیکه  گونه بتوان برداشت کرداین
و رسانی شاهرگ تنها مجرای خون های اصلی در مغز اوست  حال اینفعالیت
 . انسان استدر ذهن  و خلق نو رسانیحیات

که بر این گمان بودند انسان با مرگ  را ت و کسانیقرآن منکرین امکان خلق جدید در قیام .2
ها ارجاع به زمین و آسمان پیرامونشان و تدبر در کیفیت خلق آن ،شودتبدیل به خاک می

کیددهد. می خلق همین  ،کند بر اینکه خلق جدیدی که شما به آن ناباوریدمی تأ
 کند. بخشی میمکانیسمی است که پیرامون شما را حیات

گاهی از اقوام   گرددبرمی ،ه به خلق جدید و تحولی که در اجتماع پدید آمدهآیاتی ک .9 آ
ه اقوام شد یا عذاب یا گمراهی های گذشته و مسیرهایی که باعث نابودیگذشته و روش

 ها گرفته بوده است. و پویایی را از آن

                                                                                                                 
ْْن ». 1

ر
ْقِملر ِمْن أ ْزواجا  َو ما َج

َ
ْم أ ه َجَعَلكر ر

ْطَفٍة ُث ه ِمْن نر ر
راٍب ُث ْم ِمْن تر ر َخَلَقكر ِ  َو ما  یَو اَّلله ٍر َو َع یَو ال َتَضعر ِإاله ِبِعْلِم َعمه رر ِمْن مر مه

ِرِه ِإاله فیال  مر ِ  ِكتاٍب ِإنه ذلَِک لَْعَ  ْنَقصر ِمْن عر  از پسس آفرید، خاکی از را شما[ که ست] خدا و: » «ٌی س ی اَّلله
. او لم  ع به مگر نهدنمی بار و گیردنمی بار ایمادینه هیچ و گردانید، جفتجفت را شما گاه آن ای،نطفه

. تاس[ مندرج] کتابی در آنکه مگر شود،نمی کاسته عمرش از و یابدنمی دراز عمر ایسالخورده هیچ و
 .«است آسان خدا بر[ کار] این حقیقت، رد
ْقَربر ِإَل ». 9

َ
ْسِو ر ِبِ  َنْفسر ر َو َنقْنر أ َ َنْعََلر ما ُتر ْنساَن َو   .«ِد یِ  ِمْن َحْبِل اْلَوریَو َلَقْد َخَلْقَنا اْْلِ
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 انعنوبهه ای کبودند. در عرصه یرگذارتأثدو طیف آیات هستند که خیلی  ،در هر سه دسته
داند که فارغ از یک تعصب مذهبی عالمان را کسانی می ،طبیعت مقابل انسان است یعرصه

گاه که آیات میانی هم به خلق جدید  3و  2آیات  سبأ یترند. )سورهاز همه به این عرصه آ
 1.پرداخته است(

ک تمثیل استفاده کرده است. در خلق جدید از ی یکه قرآن در همین هفت آیهبندی اینجمع
 دهیو وسعت یبخشذات افسونجوهر و آورد و انسان را به دو مثال می و رعد فاطرهای سوره

نیاز ستوده ای مردم شما به خدا نیازمندید و خداست که بی: »دهدتوجه میدهی خدا و امکان
 «. است

ی شوند و داراسیراب می با یک آبولی های مختلف با ریشه اندرختوجود آورد از تمثیلی می
ه گوید در ریشولی می ،پذیردگوناگونی را می سطحگویی در  شوند محصوالت گوناگون می

انی آورد، کسمثال کافران را می ،. مقابل این تمثیلدر تحول یک قاعده داردبخشی این حیات
د. برو آن خاکستر را می وزددر آن میخاکستری است که بادی  مانند اعمالشانکه ناباورند و 

باور  جهیدرنتبرند و ای از آن نمیولی بهره ،گویی پذیرفته است که کافران هم دستاوردی دارند
 پیدا نکردند.  ،ها استواری برای تحول بدهدبه جوهری که به آن

 
قهای انسانی دوم: ویژگیکنندهمشارکت

ا
 های خّل

ودن خالق ب ،ها و کارکردهای خدایکی از داشته که آقای صابر مطرح کردند، احث گذشتهدر مب
 ال در ذهن من ایجاد کرد: ؤمطرح شد. این مطلب دو س «او»و خلق جدید 

 یهای خاصانسانتواند این خالقیت متعلق به تواند خالق باشد و اگر میمی انسانآیا  .5
 ؟ هاانسان یاست یا همه

خدا نزدیک شویم و دچار جمود ی این داشتهتوانیم به انسان چگونه می عنوانما به .2
 نشویم؟ 

                                                                                                                 
ذ یَر ی َو ». 1 ا َن یاله وُتر

ر
ذ اْلِعَْلَ  أ ْنِزَل  یاله

ر
َک  ِمْن  َک یِإلَ  أ َو  َربل  از که سانیک و»  «ِد یاْلقَم ِز یاْلَعز ِصراِط  ِإیل یدْی  َو  اْلقَ ه  هر

 آن اهر به و است حق شده، نازل تو سوی به پروردگارت جانب از آنچه که دانندمی اند،یافته بهره دانش
  .(3)« کندمی راهبری[  صفات]  ستوده عزیز  

« 
َ

  َی َب  ما ِإیل َرْوای َفََلْ  أ
َ

ْم  ما َو  هِیْ دیأ ماِء  ِمَن  َخْلَفهر ْرِض  َو  السه
َ
ْن  اْل   إِ

ْ
ِسْف  نََشأ ر  َنخْ

ْرَض  هِِبِ
َ
ْو  اْل

َ
ماِء  ِمَن  َسفا  ِك  هِیْ َعلَ  نرْسِقْط  أ نه  السه  إِ

لل  ة  یَْل  ذلَِک  ف ن َعْبٍد  لِكر  ستا سرشانپشت و دسترسشان در -زمین و آسمان از -آنچه به آیا»  «ٍب یمر
 سرشان بر آسمان از هاییسنگ پاره یا بریم،می فرو زمین در را آنان بخواهیم اگر اند؟ننگریسته

 . (1)« است عبرت کاریتوبه بنده هر برای[ تهدید] این در قطعاً . افکنیممی
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ق است:  یواژه ،است کاررفتهبهیکی از مشتقات خلق که در قرآن  ق »خال  ْلخَله َو ا ک هر ِإنه َربه
قیت او محقق می 1.«اْلَعِلمیر  شود. به این نتیجه رسیدم صفت خالقیت انسان با همین وصف خال 

قیت یعنی بهرو میناز همی قیت داشته باشم. خال  های کارگیری تواناییخواهم تعریفی از خال 
 ذهنی برای به وجود آوردن اندیشه، فکر و مفهوم جدید یا آوردن چیزی جدید به مرحله وجود. 

قیت مخصوص انسانکه اول هم به این نتیجه رسیدم  سؤالدر پاسخ  های خاصی نیست. خال 
قیت درونیسطحی از علم، شرایط اقتصادی و اجتماعی می هر انسانی در هر  اشتواند از خال 

رار دادیم، ق یموردبررس، سیر زندگی افراد را که «بگشاباب»در جلسات  ینکهکما ابهره ببرد. 
وضوح از این خالقیت در وجودشان استفاده رغم تفاوت در سیر زندگی، دیدیم همگی بهعلی

 کردند. 
از طریق توجه و مشاهده ذهنم را معطوف کنم به زندگی کسانی  سعی کردمم دو سؤالدر پاسخ 

نویی در لحظه ایمان داشتند و تالش کردند حس حیات و حس بودن را در خود و که به نوبه
های ویژگیاین افراد  یبه این نتیجه رسیدم که همه درنهایتاندازند. شان به حرکتجامعه

کنند و هدر اند و زمانشان را مدیریت میاهل تفکر و اندیشه کهاین ازجملهمشترکی دارند  
چون   شنویمها میرا هم کمتر از آن «افسوس»و  «کاشای»، «دریغ»دهند. کلماتی مانند نمی

 یبه مادیات نیستند، نه به این معنی که برنامه بستهدلدهند. هایشان را هدر میکمتر فرصت
 شانذهن درها را دهند. کلیشهگرایی نمیعنا که تن به مصرفبلکه به این م ،اقتصادی ندارند

پذیر انعطاف ادراکشانشوند. ذهن و ها خارج از چارچوباین توانایی را دارند که و  شکنندمی
را از  ذهنشانبینیم تحول زمانی رخ داده است که فرد یا افرادی است. در تاریخ هم می

ا کردند. این افراد رستگاری ردفاع نمی اشتباهشانافکار  اند و ازهای باطل رها کردهفرضپیش
 هم مطرح کنند پشت سرتازه را  هایها و اندیشهحرفاند کنند. مایلدر نام و آوازه جستجو نمی

ده کنند، دید گسترای چیز نویی پیدا مینکند. این افراد در هر پدیده دچار رکودها را و موانع آن
ت متفاو هایشان اغلبی اندیشهستعداد نقد و نوآوری دارند و در ارائهاو ذهن جستجوگر دارند. 

ی بارزش هم نمونهاند. رویی نیستند، صاحب سبک و روشافراد دنباله هستند 
یچیدگی پکاران مازندرانی بودند که آقای صابر توضیح دادند و صاحب سبک بودند. زمینیسیب

 کنند. جدید استقبال می هایدهند. از چالشترجیح می یسادگبهرا 
ق نیستنداما  ده های سنگین و پیچیروند، مسئولیتها نمیاصاًل سراغ سختی ،افرادی که خال 

ق به ریشهشده را انتخاب میهای قباًل طیکنند و همیشه راهرا اصاًل قبول نمی ها کنند. افراد خال 
 کند. ها را قانع نمیده آنشوند. چیزهای ساها سرگرم نمیبرگوپردازند و با شاخمی

                                                                                                                 
 .(13:حجر) «ننده داناستیرا پروردگار تو همان آفریز. »1
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ن ها ایمادانست ابراهیم به بتاست. آزر با اینکه می و ابراهیم اش ماجرای آزرنییازای عمابه
یک  انعنوبهابراهیم ها را به کار بگیرد. ها را بفروشد و آنندارد، ولی از ابراهیم خواست که بت

ق می ر د همین دلیلبهشود. مسئله حل نمی ،رزهای آنست صرفًا با نفروختن بتدافرد خال 
بود.  پرستیبت یای مسئلهولی نزد خودش دنبال حل ریشه ،ها کردظاهر اقدام به فروختن بت

ن بیا یطورجدبه ،موجود جامعه در تضاد بود هایفرضیشپهای تازه خودش را که با اندیشه
 گوید چه کسی هست که اینبرد، میها را با خود به کوچه و بازار میبرای مثال وقتی بتکرد. 

ها را که اصل قضیه بود با مردم ناتوانی بتها را که هیچ سود و زیانی ندارند از من بخرد؟ بت
 ها امتناع کند. در میان گذاشت، نه اینکه صرفًا از فروختن بت

ق  ق این ،کندیرا معطوف اهداف مهم و واال م ذهنشانافراد خال  طور نیستند. ولی افراد غیرخال 
ق سراغ زمینه کاری پراکنده  ای موفق نیستندلذا در هیچ زمینه ،روندهای متعدد میافراد غیرخال 

ق از سالمت روانی کامل برخوردارند. روانشناسان  ینتیجه ذهن پراکنده است. افراد خال 
قیت زمانی بروز میانسان اماًل و ک که فرد تعارض درونی نداشته باشد کندگرا معتقدند خال 

ق به خودشان ایمان دارندوحدت داشته باشد خدا روی  یچون معتقدند نماینده ،. افراد خال 
کنند احساس توانمندی را گیرند و سعی مینمی کمدستخودشان را  دلیل ینبه هم  اندزمین

 ده را بکنند. در خودشان رشد دهند و از امکانات موجود هم کمال استفا
 

  اول: خّلقیت و شناخت خداکنندهمشارکت
و گفته از روح خودم در تو  دانیم که قرآن آدمی را خلیفه خودش روی زمین قرار داده استمی

توانیم از این های خلق جدید خودش را هم در انسان قرار داده است و میپس ویژگی دمیدم.
اعی به نتایج اجتمگان ما هم از آن استفاده کردند و طور که گذشت  همانویژگی استفاده کنیم

شناسایی طبیعت، شناسایی رفتار و سنت خداست. »گوید می . اقبالرسیدندعلمی زیادی هم 
عنی شناسی هم ییعنی هستی کتاب مقدس است و قوانین هستی آیات خداوند هستند. هستی

مرگ و حیات را برای آن آفریدیم تا شما در »است:  . در قرآن هم آمده«شناسی و خداشناسیآیه
آن با قر .«خودتان دست پیدا کنید یاین میان شکوفا شوید و به استعدادهای شگفت وجود

 کنید وفکر  یرامونتانپجهان و طبیعت  یدرباره گویدیمها و ... به ما «کیف»ها، «انظروا»
داشناسی ها ما را به ختحقق این پدیده ندیافرها و . این نگریستن با شناسایی مکانیسمبنگرید

 رساند. می
گذاری شده است و گفته شده سراسر جهان را انسان سال جهانی نجوم نام عنوانبه 2003سال 

مطرح شده است  و این به مناسبت « جهان برای کشف، از آن تو ]انسان[»باید بشناسد و شعار 
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اختراع اولین تلسکوپ به دست گالیله است.  ی نجومی گالیلهچهارصدمین سالگرد مشاهده
ت زمین ی در ول ،محکوم شدهای تفتیش عقاید در دادگاهگرچه از طرف کلیسا  ،و کشف کروی 

قی افتاد و گسترش و تکامل یافت تا به نیوتون رسید که به طول تاریخ به دست انسان های خال 
 نبال شناخت جهان بود. د

ی نیوت توانند عامل شناخت ما از جهان و از جهان این بود که علوم طبیعی و ریاضیات می نتلق 
ی ای در اروپا شکل گرفته بود که ریاضیات و علوم حتی خدای ما شوند. آن زمان چنین تلق 

جدید مسیر شناخت جهان هستند. این روند هنوز ادامه دارد و هنوز باعث شکوفایی علمی 
ی علتینابهماندگی ما هم بجهان است. عق ای از قرآن نداریم و برداشتمان است که چنین تلق 

ی قشری را عامل  مهندس بازرگان موحمربسیار قشری است.  هم نداشتن این نگاه و داشتن تلق 
بنده در »گفتند:  5949دانستند. ایشان در دفاعیات سال ماندگی و مانع پیشرفت ما میعقب

دانستم که به مأموریت و رسالت خویش را این می ینترمهمام وظایف تحصیلی یشیهحا
روات کشاپو و واقعی، اروپای سینما نیست. اروپا با و اروپای متمدن مترقی  بفهمانموطنانم هم

ت فعالیآل دارد، و ایده ، مذهبها اروپا نشده است. اروپا معنویتخانم و ماتیک مردان و زلف
  .«دارد، تقوا و روح اجتماعی دارد اجتماعی

 
 ی چهارم: نگاه خداوند به خّلقیت در اجتماع و شکوفایی انسانکنندهمشارکت

نوزایی در اجتماع انسانی یکی از ی سوم[ گفتند کنندهطور که آقا ایمان ]مشارکتهمان
ن م. کندمیباز  ندارند،کسانی که باور به خلق جدید  در جواب خداوندبسترهایی است که 

بحثم را در همین راستای نگاه خداوند به چگونگی تحوالت یا خالقیت در اجتماع و شکوفایی 
 کنم. انسان مطرح می

ایستایی و قناعت به وضع موجود، عدم نوآوری، عدم راهگشایی در  ،های جامعهیکی از بحران
قیت قابل توجه درراه روشنفکر، سیاستمدار،  ـخود و پیرامون  های جدید و بکر و ندیدن خال 

 ،هالحیکی از بهترین راهمطرح شد که « بگشاباب»ی بحث در مقدمهاست. نسل نو ـ نهفته 
 خداست.  یتن دادن به توصیه

ها و کارکردهایی است که خدا به ما داده است که یکی از خدا به ما، نگاه به داشته یتوصیه
 دباش یبحرانهمان ن داشته باید معطوف به حل خلق جدید است. رویکرد ما به ایخلق و ها آن

قیت جدی در زندگی خود، جامعه، سیاسیون یعنی مه اول بحث گفتم  ،عدم مشاهده خال 
تواند گردد که در قرآن آنچه میبه این برمی در اینجا بحثپس است.  و نسل نو و ... روشنفکران

قیت و  بهانسان را به آفرینش و خال  چه  ،اجتماع برساندی یک شاکلهیی به خصوص در نونو
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قهای پیامبران در قرآن دیده میدر داستان چیزی و چگونه بوده است؟ یت شود که پیامبران با خال 
ایستایی ندارند. به نظر شان. کند هم از جامعهخودشان باز میکار  ای هم ازگره ،به خرج دادن

 دند، جعل، فطر و هدایت طلبیبا کنکاش در مفهوم خلق، خلق جدیرا  سؤالمن جواب این 
  1]...[ توان یافت.در قرآن می

 
  
 

                                                                                                                 
 مشکل در صوت مواجهرش و ی جاری به بعد با پ. متاسفانه تنها ضبط موجود از این جلسه از دقیقه1

  کننده شده است.است که سبب ناقص ماندن بحث مشارکت
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 1(6نشست سی و ششم: تبیین: دید تاریخی؛ تحلیل تاریخی )
 

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

 و استراتژیک با خدا یگاههمه، مستمر، دالنهصاف یرابطهضرورت 
 

ِ ا ِح ِبْسِم اَّلله لره ِن ا ْْحَ . به مینکیمجمع، بحث را آغاز  یاجازهدوستان و با  حضور ریخبهشببا  .میلره
خود را موظف برای یاری و  «او»که اگر حرکتی را آغاز کنیم،  یگریارینام همراه 

نشست سی و ششم هستیم. کماکان  .میکنیمبحث را آغاز  ،تلقی کرده است یرسانسیسرو
به ما  یجامعههم نداریم که از آن بیرون بیاییم.  یاعجلهو  میزنیمقدم  تبیینریدور وسیع در کُ 

ه منتها ببه یک دستاوردی برسند   زود خواهندیمعجول و پرشتاب است و همه کافی  یاندازه
ار بودنش وجود دارد. بحثمان  نسبتی که زودتر به دستاورد برسیم، به همان نسبت هم امکان فر 

 .میبریمپیش  ،آرام، نه خیلی کند و نه خیلی تند شاءاَّللانرا 
ی و دید تاریخ». ذیل تیتر فرعی هست «او»و کارکردهای  هاداشتهدر چارچوب تبیین، بحث 

 «او» کلیدی یهاداشتهقبلی، یکی از  یهاداشته یادامه  یعنی، خدایی که در «تحلیل تاریخی
 باشیم به ما منتقل خواهد شد. البدید تاریخی و تحلیل تاریخی است که اگر ما ط

راتژیک ، مستمر و استیگاههمه ،لهیپلهیشیب، دالنهصاف یرابطهباب بگشا به مفهوم برقراری 
ا که ر ییهابحثگذشته به این طرف،  یجلسهاز سه  انددهیکشدوستان زحمت . است «او»با 

دیم و از رمضان هم عبور از رمضان سال گذشته مشترکًا شروع کردیم و به رمضان امسال رسان
مجزا نیز آورده شده تا سریع از آن  صورتبه. این مطالب اندآوردهدر چارچوبی یک کردیم، 

 ، توضیح دهیم.اندوستهیپبگذریم و آن را برای دوستانی که جدید آمده و امروز به ما 
 

 
 

                                                                                                                 
 است.  1811ماه مهر 7 شنبهسه، ست. تاریخ برگزاری این نش1
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ا وضع موجود خودمان و ن، تعیین تکلیف بی. پیشاتبیداردتبیین تبیین و پسا پیشاتبیین،این متد، 
امن این مدار گسترده و بزرگ و پردامنه و د ایستادن در ییعن با وضعیتمان در هستی بود. تبیین

ان صاحب هر انس .عرضه است ینقطهدر  «او» ،تقاضا باشیم ینقطهاگر ما در  ی پرپیل
 «باب بگشا»با هم در بحث تاریخ و بحث  کهچنانآنمذهبی، تقاضایی چه مذهبی چه غیر

و  وارقیقعدیدیم، خدا از عرضه به او دریغ نکرده است. به نسبتی که فرد به یک تلقی شفاف، 
از هستی رسیده، خدا بیشتر برای او گشایش ایجاد کرده است. اگر ما در موضع تقاضا  وارعسل

را  هاداشته است. شیهاداشتهناشی از  هم« او» یهعرضدر موضع عرضه است.  «او»باشیم، 
ت به . یک پساتبیین نیز هسمیادهیرس «او»تاریخی  یداشتهبه و امروز بررسی کرده  کیبهکی

 یضهعرتنظیم کنیم و تقاضای خودمان با  «او»تعادل خودمان را با  ینقطهاین معنی که اگر ما 
 ی آن چه خواهد بود؟برسد، خروج سرسربه ینقطهبه یک  «او»

 

 پیشاتبیین : 
 وداع با یک تلقی 

 سالم بر یک دیدگاه : 
 هستنده 

 فعال هستی 
 در مدار تغییر 

 اثرگذار
 

رن ق عیسوی ده یحوزهکه هم در  یایتلقست. ا گراآخرتوداع با یک تلقی ما، تبیین پیشا
ول کشیده است، برای ما خودمان نیز ده قرن ط یهزارساله یحوزهمیانی وجود داشت و هم در 

قای ـ ب ءشرایط بقا قدرچهو  به کجا خواهد رسیدقرن، طول کشیده و ببینیم  دههم تا اکنون 
یز چ هانیا از درون شاءاَّللانبرای آن در این شرایط، فراهم است؟ فکری و نه بقای فیزیکی ـ 

یک  غیر از یابارقه الً نویی بیرون بیاید که هم برای خودشان و هم برای مردم مفید باشد. فع
 محدود نیست.  یهارگه

ت روحانیهم کلیسا در آن سوی جهان و هم  کهنیا رغمبه .ستا گراآخرتاین تلقی، یک تلقی 
 اهل تحقیر دیگران شدتبهو  اندقدرتچسبنده به تاریخ و  شدتبه در این سوی جهان، اغلب

گذر از جهان و گذر از زمان و  ،ای جامعهبر هاآن یهیتوصو ارتقاء خود در ذهن هستند، اما 
دوران کودکی تا االن پر  یهاآموزشذهن ما از  یهالیفاچسبیدن به آخرت و... است که در 
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 داشته رویکرد« او»نیز خارج شدی، به  بستبنغیرتاکتیکی بودن اینجاست که اگر از کن. 
بخواهد ازدواج اگر   کاری ندارد آمدورفتباشد، غیر از  کنجسهاگر آدم در انفرادی و باش[. 

پیش ببریم، فردی خودمان را  یپروژهی شبانه کاری ندارد. اگر بخواهیم کند، غیر از نجوا
 ابراهیم هم در دیگویم« او» است.اما مهم بعد از آن   طبیعی است ]انسان به خدا[ رویکرد

یک وجود و یک پایگاه  عنوانبه. ما داشتیبرمبین ما و خودش گام  هایفراخناها و هم در تنگ
 از ما است. تریجدهم یک وجود و پایگاه  «او»هستیم و 

هم در موضع عرضه است. مقدمتًا در  «او» ،درموضع تقاضا باشیم مثل ابراهیمحال اگر ما 
را  «او»را بررسی کردیم. دو جلسه توان طراحی و مهندسی  «او» یهاهداشتو  هاعرضهتبیین، 

بحث کردیم. دیدیم  «او» خلق یادامهو  ار دادیم. در مورد توان شگرف خلقمورد واکاوی قر
هم در رهنمونی تاریخ صاحب دید و انسان  یگذارانیبنهم در  ،هستی یگذارانیبنکه هم در 

 خم رنگرزی ،عجول نیست ،است بندمرحلهژیک دارد، استراتژیک است. چون دید استرات
 و تحلیل تاریخی هم هست. صاحب دید تاریخی ،هایژگیواین  یادامهدر تاسیس نکرد و 

 

 تبیین ما؛ 
 خدای صاحب دید تاریخی ـ تحلیل تاریخی 

 ، باب بگشا، نزد من آ میگشارهقم، یمن رف
  ؛من

 دارم  اشراف
  کنمیممجهزت 
  مبخشیممنظرت 

 دهمیمدیدگاهت 
 

 نزد من آیید، در دیگویمکه  «او»بدانیم و دعوت  بگشابابرا رفیق، رهگشا و  «او»اگر که ما 
 خواهیدکه اگر ب دیگویمو  زندیمپس پیشانیمان منتشر شده باشد، این ]ندا[ در گوشمان صدا 

ابتدای  در انمتویممن  ،گذاری تاریخی داشته و اهل تغییر باشید و وضع موجود را برنتابیدتأثیر
 به دید تاریخی مجهزتان ،راه و در جریان کار، اشرافی را که به تاریخ دارم به شما منتقل کنم

 کنم و صاحب منظرگاهتان نمایم. 
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 تبیین ما؛ 
 « :او»جایگاه تاریخ در چینش 

 در کتاب آخر  هادادهترتیب 
 هستی 

   رستاخیز ـ فرجام 
  تاریخ 

  انسان 
 

شناسانه، هستی یهانشانهرا به آخر گر مجموعه عناصر و عوامل محتوایی داخل کتاب ا
که به  مینیبیم گونهنیارا  اشهندسهیابانه تقسیم کنیم، گویانه و انسانشناسانه، تاریخفرجام

، بعد با فرجام، سپس با تاریخ و بعد هم با خودش اول انسان را در کتاب آخربا هستیترتیب 
 .کندیمان است، آشنا که انس

 

 « او»تجهیز تاریخی  یشناسروش
 خبررسانی کیفی

 رخداد یزننیچنقطه
 ترسیم سمت 

 فرجام روند   
 آموزش  

 قاعده ـ قانون 
 روش مواجهه با پیشاروی 

 

نه هنرمنداو جا بی روش نیست و در روش تجهیز تاریخی هم بسیار مهندسانه هیچ  روشی دارد
 و کندیمآماده بسیار جدی  یواقعهبرای دریافت یک خبر و ا ذهن ما را ابتد :عمل کرده است

 ،سمت .کندیمو به ما منتقل  زندیم چیننقطهگزارشگری،  یوهیشآرام با سپس آن واقعه را آرام
 یهتختبرای ما آموزشی را روی  ،زنیچیننقطهاز دل این . کندیمواقعه را ترسیم  فرجام و معاد

که وزن  کندیمو آخرسر، آدم فکر  کشدیمقاعده بیرون  هاآموزش. از دهدیمار سبز تاریخ قر
 است. شدهمجهز  ،نوعیافزون شده و به لحاظ تاریخی به اشمخصوص
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  ؛لوح از یک متن 0
 ِ تاریخی  دارحکمتـ  دارفلسفه یهالوح

  اعراف
 هود
 طه

  انبیاء
 مؤمنون
 شعراء

 

نبرای این که ببینیم این   روش به چه ترتیب است، از کل این کتاب، ششو مصادیق این  تعی 
ست  حکمت به معنای ههم حکمت تاریخ و  فلسفههم  هالوحلوح را برگزیدیم که در این 

 رسدیمگفتیم به نظر  .و شعراء مؤمنونو  و انبیاء و طه و هود اعرافاست:  دانش کیفی و وزین
هستند دود و هم عریض و نامح دنکنیمداالنی را به روی ما باز  ،دنها طول داراین یهکه هم

 وما را به درک  ، بلکهشودینماما از آن چرخاندن، سرگیجه متصاعد   دنچرخانیمکه ما را 
 رگروشنجلسه بر آن ایستادیم،  که یک اعراف .رساندیمجدید و جدی تاریخی  یهاافتیدر

 : این مضامین بود
 

  ؛اعراف یمایهجان
 در سیرها  اشدهیدرتنبر روند تاریخ و حضور « وا»اشراف 
 دورانی یهاانحرافبرای رفع  نونوبه یهاامیپارسال 

 «او»مبنا گرفتن 
 )عقیدتی، تشکیالتی، طبقاتی( سد دوران  ؛مهتران
 جوهر تحوالت  ؛اصالح

 اصل جانشینی و وراثت 
 موضع  ؛کتاب

 کارانستهیشایاور روندها، صاحب کتاب، متولی  ؛خدا
 

کیدبه ما  «او» که نای مشرفم و در طول تاریخ منتشرم. دومبر روندهای تاریخی من  کندیم تأ
آدم  یهپروژگردد و به ازب انسان به فطرت خودتا  امکردهنو پیام ساطع در این اتوبان، من نوبه
این  ، ایمان بیاورید. من بهترین مستمسکبگیریدکه من را مبنا  کندیمبازگشت کند. تصریح 

 عالم هستم. رویکردتان رو به من باشد. 
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. مهتران  سد عقیدتی، تشکیالتی و طبقاتی دوران هستند. کندیمتضادش را با مهتران عمده 
 اً و نه انتقام و نه صرف داندیمروندگی و درافتادن با مهتران و سدهای دوران را اصالح جوهر پیش
. از کندیمکل جانشینی و وراثت را مطرح در این چارچوب، سی .طلبیو نه قدرت جایگزینی

کیدو  دیگویمکتاب  غییرید، کتاب صرفًا که اگر اهل هستید و از اهالی مدار ت کندیم تأ
فتد و شما به سرفصل و سرموضع تقاضا موضع است و اگر این اتفاقات بی ،خواندنی نیست

، یاور دیکنیمتان تعریف وژهبرد پرکه خودتان برای پیش یامحدودههر  در توانمیمبرسید، من 
 با شما والیت یا رفاقت ممزوج پیشه کنم. توانمیمروندتان باشم، من که صاحب کتابم و 

 

 : تجهیزهای استراتژیک، تشکیالتی، تاریخی هود
 معبودان آنان در تردید مباش  یقتیحقیبدر 

 مقاوم باش  یاافتهیگونه که فرمان همان
 ه؛ حد خویش بشناسیدطغیان ن

 تکیه مزنید  گانشهیپستمبه اردوی 
 بر پا داری نماز 

 صبوری
 بر اساس امکانات خود عمل کنید

 انتظار دینامیک
 «او»، اعتماد ویژه به « او»ویژه با  یرابطه

 

رند. ساز ابیشترین نفس را برای شیپور زدن د انپایان است. سیاهمثل شیپوری با صدای بی هود
 شکم یجداره. بیشتر از آن یا هستدقیقه رکورد آن  سهکه حدود است ترومپت  اناهیساصلی 

که  د. اما هودهدینممکانیسم انسان بیشتر از آن را اجازه   داردیمیا حنجره ترک بر شودیمپاره 
 ـ چه سفید باشدچه سرخ و  ،چه سیاهـ از اسمش هم پیداست، شیپوریست که انسان 

م آمد هود بود که اسنام پسر یکی از دوستانی که اینجا می. نوازدیمنفس این شیپور را خوش
 قشنگی است. 

که پس از او هستیم و حق داریم که مخاطب ـ و به ما  از دل این شیپور خطاب به محمد هود
 داردیمحقیقتی معبودان آنان در تردید مباش و در ادامه بیان بیدر  کندیمتصریح ـ  وحی باشیم

ِمْرَت »که 
ر

 که برـ یت ژنتیک داری مأموریت اداری، یک مأمورنه  هستی ـ مأمور  «َفاْسَتِقْم َكَما أ
بایستی و مقاوم باشی، طغیان نکنی و حد خودت را بشناسی، به  یاکردهدریافت  که یامیپ
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امکاناتشان تکیه نزنی، نماز را برپا داری، صبوری پیشه کنی، اجازه  یهمهپیشگان با اردوی ستم
، کنندیمخود عمل رانتی ها بر اساس امکانات ات تزریق بشود. آنبدهی تاریخ و زمان به پروژه

من است، عمل کنید. انتظارتان  یهاآموزششما بر اساس امکانات کیفی خود که مبتنی بر 
اگر تعریف کردید، در ابتدا و در جریان و فرجام  یاپروژهو  .ته باشیدصبر داش ،دینامیک باشد

آخرین لوح مورد  طور ویژه اعتماد کنید.به «او»برقرار نمایید و به  «او»ویژه با  یرابطهآن، 
 : آن اختصاص پیدا کرد گذشته به یجلسهبود که  بررسی طه

 

 ؛محتوایی طه یهاهیماجان 
 :غفلت عقیدتی ـ بدعهدی

 پروژه یخوره
 آفت استراتژی

 دو گزاره ، دو سر ریز تجربی ـ آموزشی
 طه 225-213  طه 98-83

 بدعهدی  غفلت آموزشی

 اغوا  شکاف در انسجام نوین

 دورافتادگی  بازگشت عقیدتی

 تنزل موقع  کردگی گمره
 

پرهیز از غفلت عقیدتی و بدعهدی و بدمیثاقی است. غفلت عقیدتی که دیدیم  هط یهیماجان
 هط استراتژی است.و بدعهدی آفت  ـ مشاهده کنیم میتوانیمو االن هم ـ پروژه است  یخوره

مربوط که 38تا  89آیات  :داد رآموزشی در مقابل دیدگان ما قراـ دو گزاره با دو سرریز تجربی 
که باعث شکاف در انسجام قومش شد و بازگشت ارتجاعی  است به غفلت آموزشی موسی

 551 آیات . بدعهدی هم درشد هاآنموقت  یگکردگمقومش را در غیاب او رقم زد و منجر به ره
که ما در آدم عزم  کندیمرا با این شروع  551 یآیه .شودیمدر روایتی از آدم بیان  طه 520تا 

کان بود جهان را ت بنااش که ی اولیهاش اغواء شد. از پروژهاستواری نیافتیم. به دلیل بدعهدی
و آدم  یاغوا و از آموزش غفلت موسی رغمیعلش تنزل پیدا کرد. اما ادهد، دور افتاد و موقع

 .گذاردیم هاآنخدا راهکار جلوی پای  هد اصلی،دست برداشتن از پروژه و ع
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 رفع انحراف کارراه
 بازگشت به مسیر؛

  هدایت آموزشی  آموزش بر موضع کتاب
 )آدم(   ( )موسی

 

 فرآوری مجدد  الواح را برگیرید
 

 هدایت نوین  ()خطاب به موسی 

 کتاب را به جدّ برگیر
 

 پس از هبوط استمرار رهنمونی و قوم( به موسی)خطاب 

  کتاب را به جدّ برگیرید
 

کیدو قومش  و برادرش، به موسی ، به موسیبه موسی  برخورد مکانیکی  راه،که  کندیم تأ
مد و انسجام قوم تو را بر هم زد، مشکل، درون تو و نه بیرون تو آ که سامرینیست. حال این

یر، بیا نگ ـ را پیش ببرد اتپروژهکه جانشین تو بود و نتوانست ـ  را است. ریش و موی هارون
تو و  طموضع، توس عنوانبهمحکم، الواح و کتاب را بگیر که اگر استحکامی در گرفتن کتاب 

 کالیاش، دیگویم. آموزش، مبتنی بر موضع کتاب است. به آدم شودیمشد، راه باز با تو قوم
مشمول هدایت نوین خواهی  ،کنمیمت ادًا فرآوریداما من مج ،باالخره اغواء شدی ،ندارد

از این شش لوح، سه  شد و رهنمونی به تو و به فرزندانت، پس از هبوط، ادامه خواهد داشت.
 .و شعراء مؤمنونو    انبیاءماندیملوح 

 

 سه لوح در یک 
  انبیاء

  مؤمنون
  شعراء

 در میانه( ییهاسوره) 
 

را  هایپوشاندارند، این هم و طه و هود جدی با اعراف یهایپوشانبه دلیل این که این سه هم
در میانه ]ی کتاب[  ییهاسوره. این هر سه سوره، میپردازیم هازهیممو به  میگذاریمکنار 

ده، یفی بوبه پسرش را چون ک لقمان یهاهیتوصخدا ها اهمیت دارند. هستند، از نظر خدا میانه
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توسط خود خدا نیست. انحصارطلب نیست که بگوید  هاآموزش یهمه. الزامًا کندیمکد 
در آموزش  هاآناز  «او»م. هر کسی هر آموزشی داشته، هست صرفًا منشاء آموزش من

 استفاده کرده است.  خودیعموم
 اقتصاد است. مقتصد باشید، ،هاهیتوصاین یکی از کند  به پسرش چند توصیه می لقمان

ه یک پیشهیچ] ،گریروی و نه ارتجاعیسوزی، نه راستروی و نه مرحلهرو باشید. نه چپمیانه
میانه خیلی مهم است. اقتصادی که خدا به نقل از لقمان خطاب به پسرش این است که . نکنید[

ِف » ـ دیگویم یط، آن شرا شی متعادلی باشد ومشی تو م]بدین معناست که[  ـ «َ  یَمْش  َواْقِصْد 
 ت را عقالنی کن. توصیه اینارادیکالیسم ،کار و رادیکال افراطی نشویرا مواج نکند، محافظه

 اشارانهکت را عقالنی و محاسباتی کن. محاسباتی نه به مفهوم محافظهااست که رادیکالیسم
 به مفهوم این که دستاوردی شکل بگیرد و آن دستاورد، حفظ شود. 

قبلی  هایپرده ]باید مضامین سورهمدام پرده این است که  هستنددر میانه  این سه سوره مثل طه
چهل، تازه جشن تولد، باب  یدههدر دوران ما در اوایل  پس بزنیم و به یک میانه برسیم. را[

د، یک کارتنی را کادو ببرن خواستندیمداشتند  مثاًل،  ییهابداعتهم  هایبرخشده بود. 
ذ کاغکرد داخل کاغذ کادو چیزی هست! فرد فکر می. کردندیمو آن را کاغذ کادو  گرفتندیم

 .طورتر بود و داخل آن هم همینیک قوطی کوچک ،داخل آن کارتن کردندیمکادو را که باز 
 ها اهل شوخی بودند و بعضی مواقع در داخل آن قوطی کوچک سوسک یادر این بین بعضی

هایی که زرورق ـهایی که خدا به این کتاب بسته اما از این زرورقپرید! بیرون میموشی 
و  بیاء، انمؤمنون، وسط این کتاب، طهدر وسط]اگر عبور کنیم[  ـ عکس کاغذ کادو شفافندبر

تی مل یهکه یق پردینمد. سوسک و موش و حشره و گودزیال از وسط آن بیرون نقرار دار ءشعرا
 را بگیرد.

 

  انبیاء
 :  هامشخصه

  12 یسوره
 نشانه  221

 : متوسط ـ کوتاه هانشانهطول 
 : نِ هانشانهحرف نمایان پایان 

 بندعیترجآهنگین با یک 
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نشانه را در خود مرتب کرده و طول  552بیست و یکم است.  یسوره .دارد مشخصه چند انبیاء
  شودیمتمام  «نون»ا با اکثًر  ، انبیاءشدیمتمام « اء»با  . اگر طهاستها متوسط کوتاه نشانه

و آهنگین با یک رف طمانینه حرف پایان، حرف فرجام، حرف آخرت، حرف استراتژیک، ح
 بند است.ترجیع

 

  انبیاء
 :  هامشخصه

 ( 52-71) روایت محوری : روایت ابراهیم
 مضامین سوره: روایی، تجربی، آموزشی

 آغاز لوح: حساب و غفلت 
 «او»پایان لوح: تقاضای داوری از 

 

. دهدیمنشانه را به ابراهیم اختصاص  21است. حدودًا  روایت محوری آن روایت ابراهیم 
 ،که بررسی کردیم، روایی، تجربی و آموزشی است. آغاز لوح یاسورهمضامین سوره مثل سه 

 ست.ه «او»وری از . پایان لوح هم تقاضای داکندیملت صحبت فاول، از حساب و غ ینشانه
و  هود و در مقایسه با طه «انبیاء»ات یبرداریم و به اختصاصرا  هایپوشاناگر بخواهیم این هم

 :دهدیمکلیدی به ما  یهیماجان قبلی بودند برسیم، چند یهاگانهکه سه اعراف
 

  انبیاء یهاهیماجان 
 جهان، جدّی
 معبود یگانه

  فرقان ؛کتاب مرزبند
 تضاد دینامیسم ـ فیکسیسم 

 اجابت 
 نجات

 

است. تضاد ماهوی در هستی و  جهان، جدی و معبود، یگانه است. کتاب، مرزبند و فرقان
 یهاهیماسرگل جان ،تاریخ، بین دینامیسم و فیکسیسم وجود دارد. دو مورد اجابت و نجات

کیدست. ا ءایبان  اهل اجابت و اهل نجات  مهست ، من مجیبهاپروژهدر تاریخ و در  کندیم تأ
ءاَّللانم. هست  .میکنیماجابت و نجات را جلوتر باز  شا
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 بیشتر با حضرت محمد جا هم روی سخن. اینزندیمشانزدهم تلنگری جدی  یهیآابتدا در 
هستند که تجهیز روحی، روانی، تاریخی و استراتژیک  ییهاسوره ،میانی یهاسورهاست. 

ما و  یهابرگاین   نبوده است موسی متعلق بهپیامبر آخر را خدا به عهده دارد. الواح تنها 
ن الواح، شما هم الواح هستند، کتاب آخر هم الواح است. شش مورد از ایهای یادداشت

پیمان است و اختصاص به تجهیز روحی، روانی، بزرگ و کیفی و پروکاماًل  یهاسفره
 شخصیتی، تاریخی و استراتژیک حضرت محمد دارد. 

َم »جدیست که جهان جدی است   یشانزدهم تلنگری آیهجا در این لسه ا ا ا َو َما َخَلْقَن َض َو َم ْر
َ
اَء َو اْل

ا اَلِعِب نهر ََب   .«هاست به بازی و سخره نیافریدیما آن چه را در زمین و آسمان و میان آنو م»  «یَم
جدی است  یاکردههم که تو انتخاب  یاپروژهجهان جدی است و چون جهان جدی است، 

 یدآمیم[ اگر یا مثل آدم، بدعهدی نکنید. ]محمد زمین نگذارید خی نیست. مثل یونسو شو
که ما تو را از  یکردیمنهاد بودی و تقاضا ، حنیف بودی، پاکیکردیمسالی دو ماه تحنف 

 ،. این از حاشیه به متن آوردنمیاآوردهحاشیه به متن بیاوریم، حاال ما تو را از حاشیه به متن 
 از متن دوباره به حاشیه بروی. جدی است! یتوانینمجدی تو بود.  یسالهچهلمحصول تالش 

 .خیلی دچار اغتشاش و تشویش نباش پس خوب بشنو، جهان جدی و معبود هم یگانه است.
جایی که معبودها را متعدد، تلقی کردند، دچار تشویش فکری، روحی روانی پیشینیان تو تا آن

یش از تو هایی که پو استراتژیک شدند. نتوانستند جاپایی در این تاریخ باقی بگذارند. اما آن
عبود را یگانه تلقی کردند، به اعوجاج نیفتادند، تکلیفشان با هستی و منشاء هستی و بودند و م

را  هانیا خواهدیمبه ما  و ه محمدخودشان روشن بود، توانستند پیش از تو منشاء اثر بشوند. ب
 بگوید. 

ْبقَاَن ایَلْو ََكَن ِف »معبود یگانه   َلَفَسَدَتا َفسر ر  ٌة ِإاله اَّلله آَِلَ ا ِهَما  ِ َربل اْلَعْرِش َعمه وَن َِی َّلله  دیگویمبه پیامبر  1.«فر
اما  ،مثل تو روشن کنند. تو روشنی، رویکردت به ما جدی بوده ییهاانسانتکلیف را باید نوع 

 بدان که معبود، یگانه است. 
ْرَقاَن َوِض َن َوَلَقْد آَت »  کندیمتلقی و فرقان کتاب را مرزبند  در روایت موسی وَن اْلفر وَس َوَهارر ء یا مر ا

ِق  ته ْمر ا ِّلل . گذار و عامل تمییز استانداز، فاصله. فرقان در لغت عرب به معنای جدایی9«َی َوِذُْك 
 و به ما منتقل را به محمد اشیخیتارجا که بحث تاریخی است و خدا دید و تحلیل لذا، این

                                                                                                                 
ن و آسمان[ تباه ی]زم گر[ وجود داشت قطعاً یانی ]دین و آسمان[ جز خدا خدایزمها ]اگر در آن. »1

 (99: . )انبیاء«کنندمیآنچه وصف پروردگار عرش از  خدااستپس منزه  .شدمی
ی و اندرزی یزگاران روشنایم و ]کتابشان[ برای پرهیداد فرقان قت به موسی و هارونیو در حق. »9

 (11 :. )انبیاء«است
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کید، کندیم در ذات هر دو  جدی، و هم در جهان جدی که هم در عنصر تاریخ کندیم تأ
مرزبندی وجود دارد و عامل این مرزبندی هم کتاب است، فرقان است که هم ما به تو دادیم 

کیدعطا کرده بودیم.  و موسی هم قباًل به هارون انداز اییدجبین تو و مشوشان  ،، کتابکندیم تأ
. اندازی کرد[]جدایی که مشوش بودند و طیف فرعون که بین هارون و موسیهمچنان  است

درت چه ق ،چه قدرت ایدئولوژیکـ  کسانی که صاحب قدرتند رسدیمگونه به نظر در ظاهر این
دارند طمأنینه و استواری برخوراز ـ  تاریخی، چه قدرت طبقاتی، چه قدرت سیاسی و تشکیالتی

این کتاب است که  دیگویمو هارون  جا به موسیاما ایندهند. ها سامان میچیز را آنو همه
 کندیمهم فکر  ]فرعون[ تو یک قطبی که متصل به قطب هستی، هستی، او .اندازدیمفاصله 

)روشن( و ذکر )یادآورانه( را بین  و ضیاءاین کتاب، امکان مرزبندی دقیق   که یک قطب است
 . آوردیم تو با او فراهم

بگوید که جهان جدی و معبود، یگانه است و تو  )ص(به محمد خواهدیمجای کار پس تا این
برگشتی نیست. وکه در حال انجام کار تاریخی هستی، درک کن که جهان شوخی و رفت

آمدی به متن، معبود یگانه است، این کتاب  !بروی و به متن برگردی مدام به حاشیه شودینم
 روی آن بیاستی و با پیرامونت مرزبندی کنی.  یتوانیمهم مستمسک و موضعی است که 

کند [ تصریح میسمیکسیـ ف سمینامیتضاد د]بر  29و  22، 21، 29وجه بعدی هم در آیات 
آیات ر دتوحید فکری و عملی است.  یاستوانهکه استوارساز و  هستند که همه به نقل از ابراهیم

 یموعظه  نه روی منبر تاریخ است ، ابراهیم روی تریبون تاریخ رفته24منهای  29تا  29
، اگر دیگویمخطاب به قومش  ها را شکسته،، بعد از اینکه بت. در تریبونکندینمآخوندی 

گ»  دیگویمطقند، از خودشان بپرسید. قوم به ابراهیم (، سخنور و ناهابت) هانیا اهی تو خود آ
 شیهاآموزشخدا از این دیالوگ در  در این جا  دهدیمابراهیم پاسخ  «.که اینان نه سخنورند

بلکه دیالوگی هست و چه اصراری است که  کندینمخودش دیالوگ سازی   کندیماستفاده 
آیا با چیزی غیر از » دهدیمابراهیم ادامه  .دهدیمقرار  دخودش بسازد؟ آن را مقابل ما و محم

 در«. ؟رساندیمکه نه برای شما نفعی دارد و نه به شما زیان  دیکنیمبرقرار ای ویژه یرابطه "او"
. مگر اندیشه دیپرستیم "او"افسوس بر شما و بر آنچه جز ُاف و »: دیگویم 29 یآیه
بندی خدا در طرح تضاد دینامیسم ، جمع«دیورزینممگر اندیشه »]عبارت[ این  .«دیورزینم

 و فیکسیسم است. 
خواب، تشعشع، بی، هستی مواج، پرتاللوء، پردیگویم و به ما و محمد کندیمجا تصریح این

 هم که صاحب برپاست. تاریخ اییک ولوله و غلغله اشگوشهو هر  استهیجان پر و پردغدغه
اظر ناز دور . خدا زندیمبدل  دیگریبه  یکیدینامیسم و فرود و فرازها است و این به آن فن و 
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. تاریخ هم که خواب و خور ندارد و انسان هم که شودیماست، خدا از نزدیک، وارد کار 
تموج و متاریخ است. در این هستی مواج و از این تاریخ  یبرندهدینامیک و عامل تغییر و پیش

، هست «او»و جان جهان و منشاء تموج هم  موج است هاآن یهمهانسان اهل تموج، که در 
با زبان امروزی این است، چرا بر همین  فیکسیسم بایستیم؟ استدالل ابراهیمبر پس چرا 

؟ به اخته استبرای خودشان و برای شما کاری س هانیا ؟ آیا ازدیستیایمفیکسیسم خودتان 
. هستی دینامیک است، تاریخ دینامیسم دارد و خودتان هم که کندیمدینامیسم دعوتشان 

است که از دل دیالوگ ابراهیم با قومش بیرون  ییهادعوتنی دارید. این ورد و خلجان دغدغه
 .دیآیم

ن ی متموسیقواجد  همه 30و  88، 84، 92، 95، 23آیات  .رسدیم «هااجابت» بهبعد 
 بیاءولی ان  یک موسیقی متن بیرون بیاید  صدای پای غزال است. ممکن است از طه سانیک
دو یا چند نت ساز این است که تکه هنر نُ  کنندیمعنوان  هانیسیموز .ملودی استپر

. خدا هنرمندانه این متجانس را با هم ترکیب کند و از آن یک قطعه درآوردغیرهمجنس و غیر
 ،ماالندیمبه هم  ،30و  88، 84، 92، 95، 23آیات نتی را که در  است. کرده کار را در انبیاء

 اجابت و نجات است. ایجاب و رهایی است.
ا َن ر ینعَه َو » :95 یآیه .«سرد و سالمت کردیم آتش را بر ابرهیم»، دیگویم 23 یدر آیه وط  ِإیَل  َو لر

َِّت َباَرْكَنا ِف  ْرِض اله
َ
ِِّلَْعَلِم یاْل یم که را رهانیدیم و به زمین بردیم و منتقل کرد و لوط و ما ابراهیم»  «یَها 

ش را از و اهل و پیش از این نوح: »92آیه . «سرریز قرار دادیم یهابرکتدر آن برای عالمیان 
ا ِإْذ َناَدی»  «اندوه بزرگ رهانیدیم ح  ْبَنا َل ر َفَنعه  َو َنر ْلَعِظ یِمن َقْبلر َفاْسَتعَ ْهَل ر ِمَن اْلَكْرِب ا

َ
 84 یآیه«. میَن ر َو أ

ر»است  [ایوب]در مورد  ْبَنا َل ر َفَكَشْفَنا َما ِبِ  ِمن ضر کسانی  یهمهو  ونسدر مورد ی 88 یآیه .«...َفاْسَتعَ
ْبَنا َل ر َو نعَه » :اندگرفتهکنج قرار در سه شانپروژهبرد است که بر سر پیش ِلَ   اهر ِمَن اْلَغمه َن یَفاْسَتعَ ی نن َو َكَذا عِ

ْبَنا َل ر َو َوَهْبَنا » :ستکریازدر مورد  30 یآیه .«یاْمرْؤِمِن   . «...َر  ََی قْ ی َل ر َفاْسَتعَ
به وسط تاریخ و در متن آمدند، حنیف بودند،  ،تاریخ بودند یهادرشتی کسانی که پاهمه

 اشهپروژهم یک مدت از  اگر یونس) ن ایستادندشاپروژهتعریف کردند و سر  «او»با  یاپروژه
( ]مشمول ایجاب و نش برگردددور شد، خدا او را مجاب کرد که سر مسئولیت و عهد آغازی

: ایجاب، کندیمقلو تعریف عبارتی سه. خدا در این جا یک دوقلو یا بهاجابت خدا قرار گرفتند[
 ،بخواند چه درون پروژه و چه بیرون پروژهرا  «او»کشف، رهایی. ایجاب یعنی اگر هر کس 

، امًا و در ذات خودب تقاضاست، الز. فردی که صاحدهدیمجواب  و به خوانش شنودیم «او»
اند و ما مسئلهپر ،اندخوانندهی موجودات همه دیگویمنیز  «او»صاحب خوانش هم هست. 
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 .شودیمبه پروژه انجام  «او»و فراخوان  ردیگیم. خوانشی صورت 1هم هر روز در کاری هستیم
ع ری، رفبردا. کشف به مفهوم پردهکندیمو مشکل را کشف  کندیمهم ایجابی برخورد  «او»

و آخر سر هم رهایی است. یعنی این شش آیه که هم   تنگنا ، غامض وو تشخیص از مشکل
و از آن سیر  دهدیمرا در دستور کار قرار  ایوبو هم  هم زکریا ،هم یونس ،هم نوح ،ابراهیم

ها فعال و شان در سیر خودشان خوانش داشتند، خدا با آن، همهآوردیمبیرون ش برای ما آموز
ع و برداری و رفو پرده دهدیمکند و تشخیص را کشف می شانمسئله، کندیمایجابی برخورد 

 «او» از میخواهیم برای ما که ،انبیاء یسوره، در آموزشاین . کندیمکنج رهایشان از سه
 و هاکنجآموزش تاریخی اخذ کنیم، این است که در داالن تاریخ و در کشاکش پروژه از سه

 دیوگیم انبیاء. این آیات مرهانیمما را هم ش، مرا رهانید که انبیاء چنانهم ،هاگاهپرتتنگناها و 
 مؤمنون به سراغ سورهتاریخی است.  یهابزنگاه یدهزنن، حامی، ناجی و رقممؤید که خدا

 رویم. می
 

  مؤمنون
 :  هامشخصه

  13 یسوره
 نشانه  228

 : کوتاه هانشانهطول 
 : نِ هانشانهحرف نمایان پایان 

 آهنگین
 

نشانه را حمل  558ن است. آکیفی قر و یکم   یانهیمن، ، بیست و سومین سوره و کماکامؤمنون
مایان نتر است. حرف (، کوتاه)انبیاء ی قبلیآن کوتاه است. از سوره یهانشانه. طول کندیم

 یفوارهآن  ها ـ«اء»، نون است. مهم است قرآن در مهندسی آواشناسی خودش از هانشانهپایان 
و انسان  دشویمپایین کشیده  آرامآرامفواره ـ  قبلش باز کرده یسورهو مریم و در  بلندی که در طه

 امالً ها. ک«؟چه باید کرد»ست برای نشستن، تعمق و یافتن ا جایی «نون» .بردیم «نون»را در 
دستگاه حجاز  دراند، را اگر کسی که صدای خوبی دارد، بخو مؤمنونآهنگین است. خود 

 . رسدیمو به یک کفی  ردیگیماوج  ،شودیماز پائین شروع   است
 

                                                                                                                 
ْر  ْسَئلر ر َمْن ِف ی ». 1

َ
ماواِت َو اْل له السه َو فْی ِض كر ن ٍم هر

ْ
از او درخواست  ،ن استیها و زمهر که در آسمان»  «َشأ

 .(23رحمن: ) «کند. هر زمان، او در کاری استمی
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  مؤمنون
 :  هامشخصه

  و روایت موسی : روایت نوحروایت محوری
 مضامین سوره: تجربی، توضیحی، آموزشی

 آغاز لوح: بشارت به مومنان
 «او»یان لوح: تقاضای بخشایش و مهرریزی از پا

 

است. داستان نوح، محوری است و از شش  و روایت موسی روایت محوری آن، روایت نوح
است  ، روایت موسیتریگوهرو  تریمحور. روایت دهدیملوح، سه لوح را به خود اختصاص 

تجربی، توضیحی و آموزشی است. آغاز  ،شش لوح وجود دارد. مضامین سوره یههمکه در 
ون»  کندیملوح، شوک مثبت وارد  ْفَلَح اْمرْؤِمنر َ

 ،ح قبلیلوح، مثل لو نپایا .بشارت به مومنان  «َقْد أ
 است. «او»تقاضای بخشایش و مهرورزی از 

 

  مؤمنون یهاهیماجان
 (مؤمنونمبناداران ) یهانشانه

 معبود یگانه
 خلق جدّی

 پیشتازان )مشفقون( یهانشانه
 مالء

 تشکیالت
 

یعنی کسانی که به ذات هستی  مؤمنونهای مبناداران است. ی مومنان، نشانهمایهاولین جان
 معبود یگانه مثلهای دیگر عبارتند از[ مایه]جانایمان آوردند و ذات هستی را مبنا گرفتند. 

ه شش آیـ جا پنج . اینبا یک ادبیات و شان نزول دیگر ـ هرچند ، خلق جدی مثل قبلی1قبلی
و در  دهدیم. روی مالء مانور کندیمهای پیشتازان یا مشفقون را باز هست که خدا نشانه

 . رسدیم «او»با به ضرورت کار تشکیالتی مشترک  روایت نوح
که ذات هستی  دهدیم. بشارت به کسانی شودیم، در آغاز با شوک مثبت شروع 55تا  5آیات 

داران ارند و فروتنان در نمازند، فاصله  رستگدهدیمرا  مؤمنون. نشانی و آدرس اندگرفتهرا مبنا 

                                                                                                                 
 که پیش از این سوره بررسی شد.   انبیاء. سوره1
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که قول دارند، البته نه اینمع یهاپردهاز لغوند، دینامیسم بهشت دارند، اهل زکاتند، شرم و حیا و 
جدی یا ند و حافظان نماز ا. حافظان امانتشوندیممورد خیس و از عرق شرم بی اندیخجالت

 نمازشان از سر کسالت و با خمیازه و اداری و  اندعاشقدر نماز  .هستند «او»کیفی با  یرابطه
رار پرطراوتی برق یرابطه ام. با ندیآیمپر نیست و سر وقت سر قرار کالغتنگیوقت و آخر  

 بلکه نشاط و وجد دارد. به سمت ،بودن نیستو ترسا ترسو  صرفاً ند. خاشع، او خاشع کنندیم
 . روندیمو به سمت قرار  «او»

 ،مثل ابراهیمآدم دووجهی اهل زندگی بوده است.  ، صمدیهمینیبیم 1لبافدر خاطرات صمدیه
ویِل »  کندیمکه خدا به آنان قسم یاد بوده  یعقوب و اسحاق

ر
  أ

َ
ْبصار یدیاْل

َ
  هم اهل 9«َو اْل

 ض[]مح روشنفکری خواهندینمند و وپا دارهم دست  کنندیمند و کار استراتژیک ابصیرت
ر این فک خواهندیم ،روشنی دارند که فکرکنند که دستشان چیزی را لمس نکند. ضمن این

ر و د کنندیماز مسائل پیرامون و مردم را حل  یامسئلهی آزمون هم بگذارند و روشن را در بوته
 بوده است. گونه صمدیه این .خود درنتنند یپیله

 زیون آمد و سر موضع خودش بود.به تلوی صمدیه 14در اردیبهشت   ما کالس دهم بودیم
یح خودش را توض .جا گفت که من خیلی تیپ فکری سازمان نبودم و تیپ پراتیک بودمآن
ه و ب قدر به صمدیه و به خلوصآن ندیگویم شودیم. خاطراتی که از صمدیه تعریف دادیم

به سر قرار او بیایند، سیانور زیر زبانشان  خواستندیمها که سر قرار آمدنش اعتماد بوده که آن
 و سر عهد است.  دیآیمت. مطمئن بودند صمدیه سر قرار نبوده اس

یعنی هر نمازی و هر   نماز سمبلیک است  «فروتنانه در نماز» :دیآیمدر این نشانه هم که 
روی. ، با طراوت بیرویمپنج نوبت که سر قرار  .رفتن «او»خصوص سر قرار کیفی قراری، به

گوی بعد از نماز، وگو کنی و از گفتوفتگ «او»عطر بروی. بخواهی با وجد و خوشخوش
 مثال روز است و مثال تاریخی هم زیاد است. . صمدیهبه دست آوریچیزی 

                                                                                                                 
 یدانشگاه صنعت کیزیف یمهندس یودانشج ودر اصفهان  5921سال  متولدلباف  هیصمد یرتض. م1

الله ی لطفدر شاخه . ویخلق درآمد نیسازمان مجاهد تیبه عضو 5910اصفهان بود که قبل از سال 
بهشت یارد 52 در روز صمدیههای بسیاری مشارکت داشت. در سازمان فعال بود و در عملیات میثمی
د. ش ه سبب اصابت گلوله و انتقال به بیمارستان دستگیربهای درون سازمانی در جریان تسویه 5914

وم به اعدام محک یمشترک ضدخرابکار تهیو شکنجه در کم یسازپرونده ،ییها زندان، بازجوس از ماهپ
به جوخه  1851بهمن  خلق، در روز چهارم نیسازمان مجاهد یاز اعضا گریتن د 1شد و همراه با 

 و شهید شد. مرگ سپرده 
ْ ِعباَدنا ِإْبراهَو اْذ ». 9 ْحقاَق مَی ُكر ویِل یَو   َو إِ

ر
وَب أ   ْعقر

َ
ْبصاِر  یدیاْل

َ
 .(41ص: ) «َو اْل
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جهان جدی است، مناسبات  .فروتنان در نماز هستند و از لغو فاصله دارند]مومنان و مبناداران[ 
لغو  ی خودش، جلوتر بوده است.دارد که از سن و دوره ییهافیتعر نژادجدی هم دارد. حنیف

نرد بازی کردن و شطرنج بازی کردن نیست. لغو به مفهوم فاصله به مفهوم تخمه شکستن و تخته
 بر آن تمرکز داشت. به همین خاطر دیبایمگرفتن و عدم تمرکز بر روی کاری است که 

. در کردیم، انتقاد کردندیمی اصلی فعالیت آن دوره به کسانی که بیرون از مسئله نژاد[]حنیف
. از وقتشان حداکثر کندعنوان میفاصله از لغو مبناداران را جا خدا ویژگی بعدی مومنان و این

. اهل دهش کنندیمجهان را جدی تلقی  چون  و با لغو مرز دارند کنندیمی کیفی را استفاده
ِذ » .هستند َكوِة َفِع یَو اله ْ ِِّلزه ونَن ُهر و م شش  استمراری است. اهل زکاتند و زکات هم فقط یک«لر

، دهش دارد و بر این کندیماز هر چیزی که کسب  !اشیاء تسعه نیست هشتمیکهفتم و یک
ناپذیر انجام دادن. اگر آموزش یک فعل خستگییعنی « فاعلون»است   «فاعلون»دهش هم، 

رار دیگران ق یهیسرمابخشی از آن را  ،یاندوزیم یاهیسرما. یکنیمتو منتقل  ،دهندیمبه تو 
ر آخ کند وها را برای مومنان تعریف می. این ویژگییوندیپیمبه خلق مستمر . و...  یدهیم

و  اندپروژههم وارث  ،نداها هم وارث تاریخ. این«انندثآنان وار» دیگویمیازدهم ی آیهسر در 
 یهاینشانپس در شوک اول،  ی کیفی آخری هستند.برندگان مأواارث هاآن .هم وارث پروسه

 . دهدیممبناداران را 
ْن ِإاَلٍه َغ ) است مؤمنونبند در شوک دوم که ترجیع َلكمر مل َ َما  وْا اَّلله در بر ِن اْع

َ
ون هر یر أ قر ته َفََل َت  

َ
آیات  و در (أ

کیدآیند پی آید،می 92و  29 جا که معبود، یگانه است. در این است قبل یسورهدر چهار  تأ
جا از خلق از خلق جدی جهان صحبت کرد و این [ انبیاء]سوره جاآن  باز خلق جدی است

ْم ِإلَ » :دیگویمجدی انسان  كر نه
َ

ا َو أ ْ َعَبث  ا َخَلْقَناُكر َ َّنه
َ

ْ أ  َفقَِسْبْمر
َ

وَن یأ ْرَجعر یعنی، تصور ( 551: مؤمنون)« َنا اَل تر
و  یاهپروژکل زندگی را به لغو بگذرانید؟ به  دیخواهیماید؟ که بیهوده آفریده شده دیکنیم

 .دهدیمجا روی این موارد مانور عهدی تن ندهید؟ خدا در این
اگیران را مبن یهاینشان، 50تا  5آیات . ابتدای سوره از رودیمپیشتازان  یهاینشاننهایتًا روی 

ِذ » دهد:را می مشفقون یهاینشان، 25تا  19 سوره، آیات یانهیمو در  دهدیم ْن یِإنه اله َن ُهر مل
وَن یَخْش  ْشِفقر ِ ما

ِذ  *ِة َرهِبل ْ یَن ُهر ِبآیَواله
ِ

وَن یاِت َرهِبل ِذ  *ْؤِمنر ْ اَل یَواله
ِ

وَن ی َن ُهر ِبَرهِبل ِذ  *ْشِركر َن َما آَُت یَن یَواله ْ ْؤُتر ر هِبر و لر قر ا وه
َن  و ْ َراِجعر

ِ
ْ ِإیَل َرهِبل ر هَّنه

َ
وَن ِف ی ْوَلِئَ   *َوِجَلٌة أ وَن َی اْلخَ  َساِرعر ْر ا َساِب ْ ََلَ و  قتسببحث سرعت و  .«اِت َوُهر

 . پیشتاز کسیدهدیمای را توضیح خدا یک چیز کیفی 25 تا 19 آیات جا در. اینبرد استپیش
ه . به نسبتی کدهدیمبه رشد پیرامونش هم بها  ،دهدیمد بها که به رشد خواست که ضمن این
را بر بقیه  هاافتیدر، این درک و رسدیم یتریجدجدیدتر و  یهاافتیدرخودش به درک و 

 هافرسنگ نشود که و این تضمینی است که خیلی فاصله نگیرد. مثل موسی کندیمپرتوافکن 
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گاهی و شن ه ]ب برای خشنودی خدا و شناسی از قوم فاصله بگیرداخت و هستیدر دانش و آ
قدر . برای چه اینکندیممحترمانه و دوستانه نقد را  موسیخدا آن سرعت  بشتابد[.« او»سمت 

که جا ضمن اینبود. در این کافیدو قدم از قومت که جلوتر بودی، ـ عجله به خرج دادی؟ یکی 
و هم برای ما  هم برای حضرت محمد ،، هم برای نوع موسیکندیمرا بیان  روایت موسی

 دیگویما جدر این .اما خیلی فاصله نگیرید ،آموزشی دارد. ارتقاء پیدا کنید و به رشد بها بدهید
رتوافشان و پرتوافکن است و که پیشتاز کسی است که اهل شفقت است. اهل شفقت پ

ش و زکات فقط کشم  . ابتدا از زکات، صحبت کردکندیمخود را به دیگران منتقل  یهاداشته
 .یکنیمسیر دهش آن را باز  ،بلکه هر چیزی را که کسب کردی ،نیستو ... گندم و برنج 

ای هیافته یههمدهش است،  شانیهایژگیوکه یکی از پیوند با آن مبناداران، هم «مشفقون»
َن َما آَُتا] دهش و گرفتن  برندیمستد خود را در مکانیسم دادو ِذیَن یْؤُتر له بقت . این سرعت و س[َوا

این نوع سرعت و سبقت است  مؤید ،است یحام ـ مؤید اگر گفتیم خدا  کندیم تأییدرا خدا 
 . کندیمو از این نوع سرعت و سبقتی که مشفقون پیش گرفتند، حمایت 

ساز  ،ساز اصلی یکیعنی، در این موزیک متن، همیشه  .پردازدیمبه مالء  42و  99 آیات در
، مالء است که خدا آن را در هر شش سوره، کوک کرده است. دست آخر هم در برخورد با نوح

ْل »، هود یسورهدر   اْلفر
ِ

ْع  َو اْصَنع
َ

توضیح  مؤمنون 29ی را مطرح کرد که در آیه« انیِننا َو َوْح یِبأ
ْوَح »: دهدیمبیشتری روی آن 

َ
ْع یَنا ِإلَ یَفأ

َ
ْلَ  ِبأ  اْلفر

ِ
ع ِن اْصَن

َ
ا َو َوْح یِ  أ  .یفی استک ی بسآموزش .«َنایِنَن

پیرامون  وتو به انسجام رسیدند و از اهالی  یدهیاپیرامون تو هستند که با  ییهازوجزوج دیگویم
ْهَل تو )

َ
اند. ، وحدت دارند و منسجماندهماهنگتو  یدهیاها هم با (، کسانی هستند که آنأ

 شمادارها را بردار، ما را سوار کشتی کن و از معرکه خارج کن. انسجام هامنسجماین  یهمهتو 
رده که ، دعا کنوح قبل از طوفان آمده است ی قشنگی . سپس آیهمیرسانیمرا به منزل مبارکی 

منزل یعنی، جایی که جای نزول و استقرار و پربرکت هم  1خدا او را به منزل مبارکی برساند.
، از آن منزل هم حوض نارمک که سرریز دارد. مثل هفتشودیمهست و از آن کیفیت سرریز 

و  هازوجد که این زوج، وجه تشکیالتی دارمؤمنونآخر  یهیما. جانشودیمکیفیت سرریز 
بردار و دعایت مستجاب شده  ،انددهیرسبه وحدت و انسجام با تو پیرامونیت را که  یحلقه

ی و اگر این کشتی را به وح  رکه به منزل مبارک فرود بیاوریماست. خواستی که تو را از این مع
ت ما عینی رظو این تشکیالت تو تحت ن شودیممستجاب  یتدعا ،ذهنی ما بسازی یاشاره
 کند. میپیدا 

                                                                                                                 
به . »1 ل ره نَز  َو قر نِزْلِن مر

َ
نَت َخ أ

َ
َباَرَك  َو أ ْمرنِزلِ  یر ال  ما  (23: نوح)«َی ا
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کیدمیانه و در انتها  ابتدا، در مؤمنون سوره قش بر ندوم بر نقش مبناداران و یکم : کندیم تأ
او را دارد است که خدا  ها عمومًا حضرت محمدی اینبرندگان تاریخ. مخاطب در همهپیش

 .میرسیم به شعراء .کندیمتجهیز 
 

  شعراء
 :  هامشخصه

  10سوره 
 نشانه  117
 : بس کوتاه هانشانهطول 

 : نِ هانشانهحرف نمایان پایان 
 بندعیترجکامالً آهنگین با چند 

 

کاردئون خداوبیست یسوره شعراء  کامالً  در آن موسیقی متن شش و باز میانه و بسیار پر است. آ
 گفت شودیمبس کوتاه است و  هانشانه. طول کندیمرا کامال فشرده  آیه 229. شودیمجمع 
 در هانشانهخواب نهفته است و  در شعراء ،مطول قرآن یهاسورهدر بین  هانشانهترین کوتاه

نشانه  229عمومًا در این  هانشانهشرده است. حرف نمایان پایان بسیار بسیار ف سوره ی شعراء
 آهنگین است با چند شد. کامالً  عنوانکه برای نون  ییهایژگیوبا همان  شودیمتمام  «نون»با 

ِط »ترجیع بند 
َ

َ َو أ وْا اَّلله ْر ونیَفاَه ْم َعلَ . »شودیمچند بار تکرار « عر كر ْسلر
َ

ا أ ْجٍر یَو َم
َ

ْجِر  ْن ِإ  ِ  ِمْن أ
َ

لَْعَ أ اله   َی ِإ
اَمِ  َربه  َو اْلَعِز » بند دوم است. سومی  ترجیع«یاْلَع َ  َلر ِح یَو ِإنه َربه ٌل َلكر  ِإِنه »چهارمی   «میزر الره و ْم َرسر

ِم 
َ

ِلَ  الَ »پنجمی «. یأ ْؤِمِن  ة  یِإنه ِف َذا ُهر ما ْکرَثر
َ

 . هستند« یَو َما ََكَن أ
، اندرسیم نگین و ریتمیک که وجد خدا و وجد تاریخ و وجد هستی رادر این موسیقی بسیار آه

. کسانی که شودیمآهنگ کاماًل ریتمیک  درآمد، آخر سردر این پیش گفت که توانیم
به این دلیل که بسیار،   کنندیمرا انتخاب  ی شعراءتجوید را آموزش بدهند، سوره خواهندیم

 است و مطول هم نیست.آهنگین و مقطع 
 

  شعراء
 :  هامشخصه

  : روایت موسیروایت محوری
 مضامین سوره: روایی، تجربی، آموزشی

 آغاز لوح: کتاب روشنگر
 پایان لوح: فرجام اردوگاه ستم
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تجربی، آموزشی است. آغاز است. مضامین سوره روایی،  روایت محوری آن روایت موسی
ل سوره، ک بند درلوح، کتاب روشنگر و پایان لوح، فرجام اردوگاه ستم است. این پنج ترجیع

 کننده هستند.خیلی تعیین
 

  شعراء یهاهیماجان
 پیام نو، کتاب نو

 ردپای انبیاء
 نرم رابطهپروا ـ 
 ک استراتژی یهاپرسش

 تضاد دینامیسم ـ فیکسیسم
 

ِت یَو َما »: خیلی کلیدی است 1 یهیآ
ْ

ن ِذُْكٍ مل هِی أ اِن مقر  مل ْْحَ ْعِرِض َن الره ْا َعْن ر مر ک .«یَدٍإ ِإاله ََكَنر  کندیم یدتأ
که از آن آنمگر  شودینمای از طرف خدای مهربان، بر ایشان نازل تازه یهیآهیچ و »که 

کید. «گردان باشندروی  یمدهمیشرح آن را به تو االن داریم در طول تاریخی که ما  کندیم تأ
ه قول بو مفصل، به، مفصلمرحلهبهمرحلهدوره، به، دورهمیکنیمآن را به تو منتقل  یهیماو جان

 . محدث است  یعنیمیاآوردهرکاب، پیام نو و کتاب نو بهرکابطوقه و بهطوقه ،سواراندوچرخه
که کاروان  میاآوردهاحداث را احداث است  پیام نواحداث، کتاب و آرمان نواحداث، نوتازه

 .دهدیم، توضیح را به حضرت محمد]نکته[ اول این  شعراءی سورهدر ل گیر نکند. تاریخ در گ  
دار فهدار و فلسحکمتتاریخی  لحاظبهقبلی که  یسورهوجه بعدی، ردپای انبیاء را مثل پنج 

ردپای عناصر  .و شعیب ، صالح، هود، ابراهیمموسی :دهدیمقرار  پیش روی محمد ،است
ی محدود ]از جامعه[ را مقابل روی با فاصلهپیشاپیش و در  ندگانکنحرکتدارها، جدی، عهد

ِط  »بند اصلی، . ترجیعدهدیمحضرت محمد قرار 
َ

َ َو أ وْا اَّلله ْر ونیَفاَه وْا َف  »است. یک وجه آن « عر ْر اَه
 َ  را رعایت کردن و نه «او»برقرار کردن و حریم  «او»ی پرواگرایانه با است، یعنی رابطه« اَّلله

ِط »یگر . وجه د«او»از  ترسیدن
َ

ونیأ  که آمده گفته از پیام ما و نه از پیامبریاست  یعنی، هر « عر
روا روی پجا قبول کنید. این )با طوع و رغبت( خود ما، اطاعت کنید و پیام جدید را داوطلبانه

 . گذاردیمدست  ،برقرار کردن «او»ی نرم و داوطلبانه با و رابطه
راف که همه به انح کندیمرسش استراتژیک را مطرح ی سوره به بعد، چند پخصوص از میانهبه

خطاب به . کندیماز ساده به عالی میل  هاپرسشند. ااز فطرت و انحراف از متن معطوف
همسرانی که خدا برایتان آفریده است، ترک »کند: عنوان می جنس بازهای قوم لوطهم
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خطاب به قوم  «.؟دیزیپرهینمآیا »شود: عنوان می عصران شعیبخطاب به هم «.؟دیکنیم
  .1«در رسیدن عذاب شتاب دارید؟» کند:)ص([ تصریح می]محمد

جا خدا   چه سود؟ چه کیف؟ چه کم؟ چه مسیر؟ اینکندیمچند پرسش کیفی را هم مطرح 
ه شاعر اصلی است و از شعرش شعور و با شعراء مسئله دارد. شعرایی که برخالف خود خدا ک

 ولی هیچ .کنی نیستکموقت اهل روهیچ ،کنی نیستخدا اهل روکمـ  شودیمآهنگ متصاعد 
اه شعرها را نگ یهمهبند داشته باشد. اگر در ادبیات خودمان نیست که پنج ترجیع یاقطعه
ا . اما خددهدیمآن رجوع غیر از یک ترجیع، چیزی ندارد  غیر از یک بندی که شاعر به  ،کنید

. خدا در تکنیک و توزین و تشخیص و صنعت شعر، شعرایی گذاردیمبند جا پنج ترجیعاین در
 هانیا دیگویمو  گذاردیمجا  ،خود بودند یدورهمسئولیت زمان روشنفکران بیکه آنرا 

  بند استپنج ترجیع مشحون ازمصراع دارد که  229که  آوردیم یاقطعه .بافندیمو  اندبافنده
 بند داشته باشد.نیست که پنج ترجیع یاقطعههیچ 

از عمل و  هایی است آهنگین در آخر  چه سود؟ چه کیف؟پرسشها و استفهاموجه بعدی 
شد؟  اطعس؟ چه کیفیتی از شما متدیارساندهی به خودتان و پیرامونتان چه سود ،عمر و حیاتتان

 و نهایتًا در این گویش شعرگونه چه مسیری را رفتید؟  ؟ذاشتیدچه کمیتی را از خودتان باقی گ
و  ، یکی به نقل از ابراهیم39و  99آخری هم که تضاد دینامیسم و فیکسیسم است. در آیات 

ْو : »کندپرسش می. ابراهیم شودیماست و در دیگری خود خدا وارد ادبیات 
َ

ْو یأ
َ

ْم أ وَنكر نَفعر
وضیر  ِمن : »دیگویمو خود خدا  «؟رسانندیمشما را سودی دارند یا زیانی »ها[ ]آیا بت  «َن را

ِ َهْل  وِن اَّلله ْو یدر
َ

ْم أ وَنكر رر وَن نینصر ر د «.؟رسانندیمو خود را یاری  دهندیمآیا شما را یاری »  «َتِصرر
ـ امیسم رجیح دینجا بر تضاد دینامیسم و فیکسیسم در هستی، تاریخ و در درون انسان و تاین

کیدبر فیکسیسم،  ـ سته اکه خود خد  .کندیم تأ
و  مؤمنون، ، انبیاء، طههودشروع شد،  در این شش لوحی که از اعرافکنیم. بحث را جمع می

از  .هنری هم نهفته است. هم حاوی فلسفه و هم حاوی حکمت هستندرا در برگرفت،  شعراء
از  هاهیآو  هاسورهاز اول تا آخر طول  عددیلحاظ مهندسی مطول قرآن هستند. به یهاسوره

کاردئون خدا مطول،   آرامآرامآهنگین نیست.  . اولی اصالً رسدیم شعراءتا به  شودیمجمع آ
ست ا هارقص آذربایجانینوعی که ریتمش مثل  رسدیم ی شعراءتا به سوره کنندیمآهنگ پیدا 

و یک لحظه طرف  کشددقیقه طول می 20-21که خیلی پرانرژی و طوالنی است و حدود 
 . سرپا نیست

                                                                                                                 
 َفِب . »1

َ
وَن ی َعَذاُِّبَا أ لر  (901: )شعراء« ْسَتْععِ
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جامی به یک انستوانیم ما باشیم اطب که مییعنی مخگونه است  هم این ءشعرا]ریتم آهنگین[ 
تاریخی  یهافلسفهو  هاحکمت ازیک وزن مخصوصی به ، میرسیم «او»تاریخی  یهادادهاز 

ر روی مدار تغیی شودیم ،که با آن انرژی و انسجام میشویمنائل  ،کندیمکه خدا به ما منتقل 
 . از این نوع کردیک رقص  برد پروژهو پیش

ش، و با این رو رسدیمآهنگین به آهنگین و ریتم کامل از غیر  رسدیمکوتاه ه کوتاهاز مطول ب
که این دور خیلی مهم است. خدا انسان را  کندیمآماده برای پذیرش دور تند آخر ابتدا ذهن را 

که پایان  دماغ شود. آخر سر، در شعراءخون و که آخر سر به در و دیوار بخورد کندینمکوک 
. بعد از این که محمد را روی شودیماست، با صبوری تمام  تاریخی حضرت محمدجهیز ت

مرور آخر برای حضرت که این  کندیم، خیلی سریع برای او مرور آخر بردیمدور تند تاریخ 
و... که به خود حضرت محمد  و موسی است. از ابراهیم شعراء یسوره، محمد در چینش

 . رساندیم، او را در پایان کار و پایان این رقص به صبوری و توکل رسدیم
ت حاال هشی است،که کاری پژو آقای حجتی کرمانی «آمدی برتاریخ علوم قرآندر»در کتاب 

خصوص در مقاطعی که . در آخر بهدهدیمرا بعد از وحی توضیح  و احوال حضرت محمد
، عرق افتدیمنفس به نفس ]حضرت محمد[زیاد است،  هانشانهمدت نزول طوالنی و تعداد 

 و بعد از اعرافجا خدا دویده است. اینرا و انگار یک ماراتن  شودیم، پیراهنش خیس کندیم
ها هستند . برخی مربیآوردیدرمعرق محمد را  ،نپایان مارات و و شعراء مؤمنونو  و طه هود

نی، در آخر . پس از یک تمرین فشرده و طوالرندیگیمکه خیلی عاقلند و از هستی کمک 
که فرد، احساس خلسه و آرامش بکند و حس نکند این همه انرژی را روی  دهندیمهایی نرمش

دوان او را پای زمین ریخته است. در آخر برخورد خدا با حضرت محمد این گونه است. دوان
کاردئون شعراء و که تاریخ پیش از تاین  دکنیمو آخر سر با صبوری و توکل او را آرام  آوردیم آ

  دوانی رسیدی و بعد از تو هم تاریخ سیر خود را خواهد رفتدوان آمده، تو هم به دواندوان
این پیام را برخی  دیگویمخدا  1قدر از جانت نکاه.  ایندیگویمهم  پس زیاد عجله نکن. اول

تزریق  هاآنهی این پیام را به ها نیستی که بخوابگیرند، چه زوری است؟ تو وکیل آن خواهندینم
کنی. پیام را پخش کن، او که بخواهد بگیرد و اهل گرفتن و همراهی با تو است، خواهد گرفت. 

 . کندیماو را آرام  ،دهدیمکه به او آموزش  یاسورهدر آخر خدا پس از این شش 
رآن ق یر میانهد . شش لوحآینده روی مشترکات شش لوح بحث خواهیم کرد یجلسه شاءاَّللان

، دهدیمببینیم که تکلیف ما با تاریخی که خدا آموزش  ،و بعد از این جستجو در میانه هستند
 برد پروژه چه خواهد بود. و پیش «او»و رابطه با  یدهپیام، سازمان ،، مبناگیریبا قواعد

                                                                                                                 
اله . »1

َ
ْفَسَ  أ َ  َباِخٌع نه ْؤِمِن ی َلَعله ْا مر وَنر  (9: شعراء)« َی كر
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حثی د، وارد ببع یجلسه. از میکنیمرا تمام  خدای صاحب دید و تحلیل تاریخیآینده  یجلسه
خدای صاحب ایده و »عنوان   میرویمخدا  تریاساس یهاداشتهو به سراغ  میشویمتر کیفی

. دو هفته فرصت است که هر که خواست، داوطلبانه سراغ این کتاب برود و است «پردازایده
جاها ، کمیاآمدهجهان بنا گذاشته شده و ما به وجود  هار این ایدهکه مبتنی ب ییهادهیاببیند 

برود که محصول انسان با الهام  ییهادهیاها( هم به سراغ درسی)کمک هست و بیرون از کتاب
 در ریاضی، یا اجتماع، یا فلسفه چه ـ بوده یادهیااست. در تاریخ هر کس که صاحب  «او»از 

ه با این ک منبع الهامی در درون آن روشن بوده و تلنگری از جایی خورده است. ادیسون ـ یا هنر
کیفی یار بس یاجملهآدم ایدئولوژیکی نیست و خیلی اهل فکر سیاسی و عقیدتی و... نبوده اما 

یعنی، فرد از جایی  «.نبوغ عبارت است از یک درصد الهام و نود و نه درصد عرق»دارد: 
 یده است.تلنگری خورده، ملهم شده و برای آن نود و نه درصد عرق ریخته و به نبوغ رس

طور پیش ببینیم انسان این ایده را چهوجو کنند و را جست ideaهایی که عالقمند هستند بچه
در این سیری که ما  تواندیمو خدا چه نقشی داشته است؟ آیا خدا  و به سرمنزل رسانده و برده

که ایده  دندکریمهمه فکر  1پردازی ما باشد؟ پیش از این اتفاقاتکار ایدهکمک میاگرفتهپیش 
خردی وجود دارد که در سطح  یهادهیاباالخره گونه نیست،[ نه  ]ایندر ایران ماسیده است. 

ها ، ایدهکندیمو مجهزمان  دهدیمبا سیری که خدا در تاریخ به ما  شاءاَّللانجامعه آمده است. 
نباشید. بعد  هخیلی متشکر  خست رکه بزند.تر بشود و خودش به خودش ت  حوصلهتر و پرعقالنی

ءاَّللانی بحث[ هستند. از تنفس، دو نفر از دوستان در نوبت ]ارائه ه دوستان حضور داشت شا
 ها استفاده کنیم. باشند که بتوانیم از بحث آن

 
  

                                                                                                                 
 است.  1811. مقصود حوادث و رویدادهای پس از انتخابات سال 1
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  کنندگانمشارکت یهاآورده
 هیرا ته اشهخالصاز دوستان هم  یکی و کار کرده سوره طه یاز دوستان رو یکی صابر: یهد

 . کشندیمآن را  عیدوستان زحمت توز است  کرده
 

 مندرج در طه ابیکام یاستراتژ: اول یکنندهمشارکت
 یزمان تی. با توجه به تناسب موقعیعرض سالم خدمت دوستان و با کسب اجازه از همگ با

 انیقربان و ثارگرانیشهدا و ابا خط سرخ و نسبت به  ینسبت به سبزها کنمیمابتدائًا خضوع 
وع خض یمکان تیدر تناسب با موقع نیجنبش سبز و همچن یو روان یو ذهن یو جنس یجسم

 امیما را سرود و ما نام و پ یهابغضکه  یعتیشر یعل ییو اهورا سترگنسبت به روح  کنمیم
 . میادهیشن شانیرا از کالم ا هینیحس

از خدا » دیگویمکه  است ریاز حضرت ام یسخن امکردهانتخاب  متن یکه برا یشیگشا 
ورود به متن قرآن، به باور ما معطوف به  یچهی. در«دیجهان برکنار بمان یکه از غوغا دیمخواه

وع موض نیا «ینیتفکر د یایاح»کتاب  یدر ابتدا هم اقبال و دیگویم یعمل است، هم امام عل
و  یمولو و نیمانند امام حسبه یکتاب، کتاب مردان متن، کتاب سرمستان نیا .کندیم انیرا ب

 است.  ژهیو ستیکتاب روش و مدل ز
 نیا 80تا  5 آیات مورد اشاره هم اتیاست. آ« مندرج در طه ابیکام یاستراتژ»بحث  موضوع

کار شده است. اما  یلیآن خ ینداشته باشد و رو یسوره است. ممکن است بحث من تازگ
 به آن اضافه کردم.  ییزهایکه چ گرددیمبر  شیهفت ماه پ ی بحث به حدودنهیشیپ

 تیاست که قابل یمجموعه اصول ی. استراتژکنمیمارائه  یعام از استراتژ فیتعر کی ابتدا
 از وضع موجود به وضع مطلوب را ریمس شودیم ییهاروش یریدارد که در آن با به کارگ ییاجرا
 ینه نسخه است، نه فرمول. راهبرد ،کندیمبحث  یاز چگونگ یداد. استراتژ رینظر سمورد

مهم است، « بردشیابزار پ»در آن لحاظ نمود که  دیموارد را با یسر کیهدفمند است که 
آن در  «ییتوانا زانیم»و « فصلچهار یهاسرباز» عرفات اسری ریبه تعب ایآن  «یفاعل استراتژ»

 نیترمهممهم است و  یلیخ« وضع موجود ییشناسا» ،یاستراتژ یمشخص است. در طراح
تن  یو طراحان به الزامات استراتژ انیاست که مجر نیلحاظ شود ا یتژدر استرا دیکه با یبحث

 بدهند. 
و  یورانهم کالن است و هم د ،شان نزول طه 1را که دوستان اشاره کردند. اتیشان نزول آ

 . کنمیماست که من اشاره  یهم کل قرآن است و هم مورد یعنی  است یمورد
                                                                                                                 

  ارائه شده است. ی طه. در نشست سی و چهارم، بحثی گروهی در مورد سوره1
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و  طه یسوره ییابتدا اتیآ در امبریمعناست که به پ نیآن به ا یشان نزول مورد طور کلیبه
 ،هم است یمک یسوره. چون سوره، ندازیا نبه تنگن راخودت  غمبریکه پ شودیماشاره  اعراف

جهت  نیبخش نبوده است، از اکارش اثر یول ،کار بودهپر غمبریبود که پ یمکه طور طیشرا
 طه ی. خدا در سورهکندیم یدارماری)ص( ت از محمد نجایا در زیبه تنگنا افتاد  خدا ن غمبریپ
شده است. به نظر من هر جا در قرآن سخن از  زادهکه با بحران  زندیممثال  شیرا برا یغمبریپ

 شیاز افزا یگرید ،یدواریبحث از ام یکیسه نکته مورد اشاره است.  آید،به میان می یموس
ه این ببارز و روشن  یلیکه به طور خ یو موس خضر یمسئلهو  کهفی سورهدر ) است تیظرف

 هم یرگی، د(موضوع اشاره شده است نیبه ا زین قصص یدر سوره  اشاره شدهافزایش ظرفیت 
کید  داشته است.  یخواهزود یژگیو ی. چون موسکندیممدت ازدر مانیبه ا تأ

است  یبمرک طه رایز ـ میبه عقب نگاه کن بغل مرکب طهنهیآ و از میبه گذشته بزن یزیاگر گر
که  یحث. بمیکنیمرا مرور  یموس یکار یسابقه یانیجر ینهیشیپ ـ یبرندگشیپ یاست برا

ه و چ چه در قصص قرار گرفته است اشاره مورد  یادیموارد زدر ن آدر قر میارائه کن میخواهیم
 یول ،درافتاده ضیداشته و با تبع یادیز یلیمبارزه خ یزهیانگ یموس .و در نمل در غافر

و  دشویمهم از مصر خارج  یتیامن لیاست. به دال کردهیم یکیزیبوده و حذف ف یاحساسات
و  یبه رفاه حداقل  ردیگیم بیواقع از شعرا در یجا آموزشآن .شودیمآشنا  بیا شعب نیدر مد

 یوسم اورد،یب یممکن است وابستگ ییزناشو یچه درآمد و زندگ. گررسدیم ییزناشو یزندگ
 بچسبد.  تواندینمو به وضع موجود  کندیم یخطر

کالم  یاندازطرحاست. در  یادهیپدچه  هایموسو  یموس یدهیپد هم هست کالً  یانکته کی
 وردآره با ختهیانگ-و هم خدا ختهیانگهم خود یرانیفس ،رشد است یبرندهشیپروردگار که پ
نه روا یخیارت یو باورها هایتلقعبور از  یبخش براییهم روشنگرانه و هم رها یکاغذ اخبارها

خودش قائل شده است. من االن بحثم  یاست که خدا برا یفیدر واقع جزو وظا نیا ،شوندیم
 . دهمیمادامه  یرا بر متن استراتژ

اصول  و ربنایو ز یاست که ابتدائًا پ نیرا که بنده استنباط کردم ا یاول استراتژ یمرحله
 یانکته صورتبهرا  هاآناست؟  یموارد چه ،مراحل بر آن سوار شود ریسا دیکه با یاستراتژ

بزرگ  فرعون یدر اندرون یاست. موس هیاول ییو شناسا طیشرا لیو تحل هیتجز یکی. خوانمیم
هم آمده  که در قرآن هم آمده و در قصصچنانآن .و ملموس است ینیشناختش ع یعنیشده 

شته، دا یخودریو غ یخود ییجدا یمعن دی. آپارتااست بوده دیآپارتا ینظام یفرعونخود نظام 
ن زنان و و کشت هایخودرینگه داشتن غ فیضع یعنی است  کردهیماستضعاف  و بوده یطبقات

 یپنداربزرگبوده که محصول خود یاژهیو ینگنات است. کردن پسران را به دنبال داشته ریاس
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در  ییرها یمسئلهاست. مطالبه بوده رهایی در مصر هم  ،مسئله نیبل از اق فرعون بوده و کالً 
 کیجمع ی ناحیه از .«مردم مرا به استغاثه خواندند یموس» :دیگویمهم آمده خدا  تورات
 در خود مصر هم بوده است.  یامطالبه

ندن از ک یمسئلهبزرگ  یکارها یاست. برا نیشیپ طیادوم عزم آزاد شدن و کندن از شر ینکته
  وجود باشد یبا همه دیبزرگ با یکارها یکندن برا .مهم است یلیخ شتنیوضع موجود و خو

در شهر  یاشاره شد موس .است، مثل کندن اصحاب کهف زشانیکه با همه چ هایاتیلیمثل ا
در خود  و چدیپینمبه خود  یموس یول ،ش رو داشتهیپ یخطرناک طیبوده و شرا بیتحت تعق

گام  ریدر مس «دار در روندپربار از آموزه و هدف زه،یسرشار از انگ»بلکه او،  ،رودینمفرو 
 . نهدیم

 یابیاهو ر یابیجهت یعنی روند ریروش و جهت در مس افتنیلحاظ شود  دیکه با یبعد ینکته
 طیدر شرا  شودیم پدیدار یریدرگ نیکار و هم در ح نیروشمند، هم در ح یاستراتژ است.

به مصر  نیمد ریاز مس .است شیدر حال تکاپو و پو ی. موسشودینم دیتول یحرکتیبسکون و 
 «ابمیراه ب ییاز آن به جا ایو  اورمیشما ب یآتش را برابروم پاره» دیگویم ینآقر اتی. در ادبدیآیم

: دیفرمایماست که  نمل یسوره 8 یهیآاز مسئله در  یترواضحو  ترقیدقالبته شرح  .(50:ه)ط
به  ایآتش است و  نیا اقیکس که در آن اشتاو را ندا کردم آن ،شد کیبه آتش نزد یچون موس»
است. از مشعل در  کیسمبل یمسئله کی. به نظر من «مقدمش مبارک ،در طلب است ردشگ

. بوده است یبه نظر من خدا چشم به راه موس است. شدهیماستفاده  یابیراه یبرا میزمان قد
در  .نباشد دهیپسند ما یبرا اتشیادب دیالبته شاـ  کندیماشاره  نوح یمسئلهبه  باز هم در تورات

و در  که سالک دیآیمشده و به استقبال نوح  مانیپش یهست نشیاز آفر وندآمده که خدا تورات
جا به نیاست. به نظر من خداوند در ا یمضمون، مضمون درست نیرونده است و ا ریمس
 یقدم زدن موس یرا برا ریو مس دیآیم یل موسو به استقبا گذاردیماحترام  یموس یزهیانگ

 که افتدیمو راهبرد خدا اتفاق  یحرکت موس نیب یتالق کیجا نیدر ا .کندیم یچراغان
 ،است «نیالجبارقاصم» . خداشودیمبا هم چفت  یجزئ یبا مبنا یاصل یمبنا یهادغدغه

 .افتدیماتفاق  یمانیپهم نیا  ظلم استضد هم یموس  کامگان استخود یکوبانندهمهدر
 ،باشد ایو پو ندهیکه در راه ما پو رکسه»خدا دانسته که  فهیرا وظ نیا عنکبوت یسوره 23 یهیآ

 یافشانرا نور ریخداوند هم مسو  زندیماستارت  ی. موس«میدهیمخود را به او نشان  یهاراهما 
 . شودیمو راهنما  کندیم
 وزبه نظر من ج نیاست. ا یاستراتژ کیبرد شیپ یبرا دیجد تیحس وضع ،یبعد ینکته 

 یروژهپ شبردیپ یمعنا که برا نیبد .دیهم به وجود آ دیجد تیحس وضع دیالزامات است که با
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من » دیگویم 52 یهی. در آدیبه وجود آ تیاز وضع یدیحس جد کی دیبا حتماً  دیجد
 قیطر نی. خدا از ا«ییمقدس طوا یاکنون در واد ،خود به دور کن یاز پا نیپروردگارم، تو نعل

 یط را با آن یقبل یهاراهرا که  یپوشیاست پا یدیجد تیموقع ت،ی: موقعدیگویم یبه موس
شو،  دیجد تیوضع یآماده ،ریفاصله بگ نیشیپ طیاز شرا  دور افکناز خود  ،یاکرده

جا خدا آن. است تیوضع کی ،ستین ییایمقام جغراف کی صرفاً  ی. طوتریانرژ، پرتربارسبک
 آماده بشود.  ریالزامات مس یکه برا کندیمالقاء  یرا به موس دیجد تیوضع

 یکل پیت است. اگر اشاره به کیاستراتژ یو آمادگ نیفاعل یگستیو شا تیفیک ،یبعد ینکته 
  :بکنم یموس
 نیاست. هم یجوگرواو جست یاساس یهایژگیواز  یکیگر است. وجوجست یموس 

ـ  ودریم یپکین خضر یهم در پ یوقت .هاستاز نشانه یکیبه مصر  نیبازگشت از مد
 . دهدیمرا نشان  یموس یگروجوجا هم روح جستآن ـ دهآم کهف یآنچه در سوره

 و  ضرچه در داستان خ  نسبت به حق دارد ییباال اریبس تیحساس نکهیهم ا گرید ینکته
روایت شده  که بر قوم او رفته که در قصص یاست و چه در ستم که در کهف یموس

 است. 
 دیگویمبه خدا  حیصر  شودیموبست اش که با خدا چفترابطه .خواه استزود یکی 

  «یترانلن» دیگویمکه خدا  شودیم یخودمان عیسر یلی. خنمتیبب خواهمیممن 
  .است یخواهاو زود یگژیو کالً  یعنی. «دید یهرگز نخواه»
 اش هم مستمر استرابطه  الله است میکل یکی. 
 است.  زهیپرانگ اریبس  است یاز جنس شور در هست یجنس موس 
 عزم  یمعنا که دارا نیبه ا .اولوالعزم استکه صابر گفتند  یقبل آقا یهم در جلسه یکی

 .است یقو اریبس
 اش هم اشاره شدیقبل ینهیشیصحنه هم هست. به پدر  یموس.  
 شتریاش هم بتجربه عتاً یطب ،هشت سال باال رفتهـ هفت  ،که از مصر آمده یسنش از زمان 

 رداشتهب زیقوم هم خ ییرها یکرده و برا دایارتقاء پ یگفت موس شودیم یطور کلشده و به
 است. 

اشاره  ی طهسوره 54 یهیآ است. یاهیپا یاهیریو جهت گ هایاستراتژ نییمهم تع اریبس ینکته
ر وزن ب دیتوح) دیتوح ی. مسئله«دار یما را پرستش کن و نماز مخصوص ما را به پا»: کندیم

 یعال ا امرب ییکه گفته بود که وحدت امر جزشنیدم  یثمیم یاز آقا (باب مشارکت است لیتفع
 وندیدر پ  : با ما باشکندیماشاره  54 یهی. خدا در آاست یمعن نیاست. به نظر من هم به هم

  .با ما باش
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 یا» دیگویمجالب است که  یلیخ یخدا با موس یهاییرازگوهم در  «نیالمتقةیحل»در 
 یموسه در آن ک بوده یارابطهرابطه،  نی. ا«پناه مبر گریبه کس د امشدهمن برکنار  ینیتا نب یموس

 گانهمگشت کالن که باز کندیم( اشاره 51) یبعد یهیاست. آداشته  یکیاستراتژ وندیبا خدا پ
  باشد زیل دیآدم نبا یپا ریز قتاً یحق کیمدت و استراتژهر حرکت بلند ماست. البته در یبه سو

ته داش یاستحکام کی دیهم از باال دست شما با دیرویکوه که م یوقت معنا که مثالً  نیبه ا
  .هم امر بسیتر مهمی است نیشما لغزان نباشد و ا یپا ریهم ز ،باشد

 یزیر. طرحرسدیم «یزیرطرح و یبندکرهیپ»نوبت به  ،یاستراتژ برای تدوین یزیریاز پ بعد
 دیوگیم یخدا به موساست که  «یشخص بودن فاعل استراتژم» یکیدارد  یساسا یهیپادو 

که  نیل از اقب امبرانیبه نظر من پ .پس به گوش باش، گوش به زنگ باش میکرد اریما تو را اخت
 .ندهست ختهیانگ. خودشوندیماز جانب خودشان مبعوث  ، ابتدائاً از جانب خدا مبعوث شوند

جا نیاز ا .افتدینماز طرف خداوند هم اتفاق  یگختیبه نظرم برانگ ،نباشد یگختیانگتا خود
 یری. مسمیکرد نشتیو گز یتو همکار ما هست دیگویم یو به موس شودیم یخدا همکار موس

 است:  شاملوشعر احمد  نیاز ا یگفت مصداق شودیم ،کرده رینجا آمده و سیکه تا ا
 جستن 
 افتنی 
 دنیبرگز اریگاه به اختو آن 

 افکندن. یپ ییبارو شیخو شتنیاز خو و
 "بارو" ساخته است.  کی ینمودن از موس اریو اخت افتنیاز جستن و  ریس

 حاتاز مشکالت عصر اصال یکیاست.  «یو متن استراتژ تیمأموراعالم » یبعد یمسئله
ص مشخ دیبا یمتن استراتژدر  .خواهند اصالح کنندیم را زیبود که مشخص نبود چه چ نیا

 دیگویمو  کندیماشاره  یخدا به موس 24 یهیدر آ ؟یانجام ده یخواهیمرا  زیباشد چه چ
 یهم تضاد اصل ،را مشخص کرده تیمورمأهم  «.کرده انیکه سخت طغ فرعون یبرو به سو»

  است. یمعن نیاستکبار هم به هم و عدول کرده یمرز انسانفرعون از حدوکه کند بیان میرا 
 ینکته اً است. ابتدائ «به تعبیری سازواره اجرااز  شیپ یکربندیو پ یسازمانده» یبعد یمرحله

ت. اس «یاقناع بردشینمودن ابزار پفراهم »برداشت من از قرآن بوده  ایاول که من لحاظ کردم 
ه ب است که احتماالً  یموس اندازراهکار  یعصا یکی برد، این ابزار پیش23تا  52 اتیآمطابق 

ل آن ح به کار و بودندصاحب آن  یدوران موس خبگانکه ن یدوران تکنولوژیخاطر تناسب با 
 ترشیب زیتجه یهم وعده یکیهم دست درخشان،  یکی. است ستفاده شدها از آن آمدهیممسئله 

  .کندیم دواریام شتریب زیتجه رو در انتظا کندینمرا اشباع  یدر واقع موس .دهدیم ندهیدر آ
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 ییهادهیا لیاست جهت تکم یعقالن زیتجه، ستین ییاجرا زیتجه ز،یتجهاین  به نظر من کالً 
هم  ریبجوشن ک یدر دعا زیتجه یبعد کال مسئله .شده است بیان یکه از جانب موس یکیتئور

 یا» یعنی  «نی  ممکن مز ای» دیگویم .کندیمنظر هم جلب یلیهست که خ یااشاره .هست
کند که می نشیچ و شیو هم آرا بخشدیم التیخداوند هم تسه «.دهندهشیبخش آراامکان

 باشد.  یبخشسامان ای یالتیتشک ک،یدئولوژیا این چیشن و آرایش، ممکن است
 اریدر اختاین تجهیزات را خداوند . با اینکه است «ییبرآورد توان اجرا»هم  یبعد یمسئله
. شودیمتوان و قدرت خودش  نه دچار توهم درو  یزدگنه دچار جو یموس ،گذاردیم موسی

 هالبالغپنج جا در نهج ای)ع( در چهار  یامام عل .است یمسئله اساس کی ییبرآورد توان اجرا
ن خود بیشتر از توا و بار یبس است که قدر خود را نشناس نیتو هم ینادان یبرا» کندیماشاره 

فر ی ال » «.برداری ْسَعهاَكلل ر َنْفسا  ِإاله ور  یتوان و موجود یاست. موسمعنا  نیهم مؤید هم «اَّلله
را متناسب با قدرت و  التیتسه ،ردیگیمقد و وزن خودش را در نظر  ،سنجدیمخودش را 

خدا  خود را از یهاخواستدر ستیو سپس ل کندیمخواست در فرعون یتوانش و قدر قدرت
استفاده  «رب» یاز کلمه یموس که هم وجود دارد یاساس ینکته کیجا نیا .کندیممطرح 

در  عیرا در واقع سر هازیچ نیکه خدا ا ستیآمپول ن قیبه شکل تزرو  یکیمکان یعنی .کندیم
  کندیم دایپ یپرورش یصبغه ،است رب استفاده کرده یچون از واژه .قرار بدهد یموس اریاخت

  واهدخیم یحقوت رو دیگویملیست مطالبات از این قرار است:  .ستین یکیمکان یمسئله
ْمِریی )» خواهدیم ییامکان اجرا ،است ینیبار، بار سنگ

َ
ْر یِل أ فهم توده تایبه ادب یابیدست  «(سل

 کی موسی نجایا .کندیمهم  یبلد فنکادر کار کیخواست در  خواهدیم طرح ایده یبرا
  .دهدیم لیتشک یامبریپ میت یموس یول ،نداهآمدعمومًا  گانهی امبرانیپ  کندیمهم  یبدعت

 دیگویم یخدا به موس ه است.آمد 52 یهیاست که در آ «ییاجرا زیتجه» کیبعد  یمسئله
 نیزم روینه درخواستش را  ،زندیمنه سرکوفت  یخدا به موس .میبه تو عطا کرد یآنچه خواست

 . دهدیمو پاسخ مثبت  کندیمو برآورد  ندیبیمتدارک  !گذاردیم زیم یکشو یال یا
 44تا  99 اتیاست که در آ «یطراح و فاعل استراتژ یو وجود یانسجام درون» یبعد ینکته 

تو کردم و از غم  یکارها را برا نیکه تا حاال ا کندیم یادآوری کیره شده است. خدا اشابه آن 
 شیخو یاستراتژ یتو را برا .کاره بار آوردمنیمن تو را ا کندیمآخر سر اشاره  ،نجاتت دادم

بست وطور با هم چفتنیا ،که فاعل و طراح آن هستند ،یکه اجزا و ارکان استراتژنیا .پروراندم
 . شوندیم

 44، 49، 42 اتیآ که است «تازه یخون قیتزر ای یقیتشو یهامحرک یهیتعب» یبعد ینکته
ن م دیگویم .کندیم شتریو راندمان کار را ب یکار بازده نیامر اشاره دارد. ا نیبه ا زین 42و 
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 .ندکیممطرح  انیرا عر از فرعون ترسجا آن یموس .دیرخوت نورز ،دیاقدام کن ،کردم زتیتجه
  تدفرسیم یموس یبرا یدتیخدا محرک عق .است یمهم امر هاتنگناکردن  انیشفاف ب یعنی
و مواظب کارتان  کنمیم یدبانید ،شنومیم ،من همکار، همراه و همدل با شما هستم دیگویم

که  طور بوده نیهم قاً یهم دق کهفاصحاب دا با خ یرابطهگوید. این را می 42 یهیآ .هستم
که  ستههم  البالغهنهج این نکته در ادبیات ترجمانکنیم. تان را استوار میگوید ما قلبمی
هم  یرا محکم رو تیهادندان مجنب!بجنبند و تو  هاکوه» دیگویم فهی)ع( به محمد حنیعل

 به خدا بسپار و تیات را به عارجمجمه !کن خیم نیرا به مانند ستون بر زم تیپاها !بفشار
 . «گاه کار را تمام کن! آنندازیسپاه دشمن ب یبر اقصا رانگاهت 

باره در اینمن چند نکته را  .است «یکردن استراتژ یاتیو عمل یسازادهیپ» یبعد ینکته 
روش  .که قابل درک و شفاف باشد کندیمرا تکرار  یخدا متن استراتژاینکه  یکی .میگویم

 است که همگان ینحوکه روش به یمعن نیاست به ا نیادیاست و روح روش بن گامبهگاماجرا 
مشفقانه  نرمش از ریاست با س الیس ریمتغ یمش .رندیگیمبا آن قرار  فیتکل نییمعرض تع در

با  یاقانطب ـ ییهم اقتضای است ـ و ـ متد خدای است ییهم مبنا یمش یی. چرایبخشییتا رها
لبته ا .است یدتیهم عق شی. مبنااست یبا توجه به توان و فرصت موسو  ییارتقا یجوهره

 یرسالت در هست احبص یهاانسان یبلکه بعض  کندینمفقط خدا لحاظ را  یدتیعق یمبنا
م ه ،که رسالت من دمیمن فهم» دیگویم شودیماز زندان آزاد  یوقت ون ماندالبه مانند نلس
 کندیم یمبنا است که سع نیهم بر قاً یدق خدا هم روش«. و هم نجات مظلوماست نجات ظالم 

  .دهدینمفرعون هم انعطاف به خرج لی و باز کند، را برای فرعوناصالح و نجات راه 
 یجراااما مراحل  است. یموس «یاتیعمل یآمادگ»قبل از پرداختن به خود متن،  یبعد ینکته
  عبارتند از: یو روشمند خود استراتژ گامبهگام

موضوع اشاره  نیبه ا 49 یهیآ .است «حجت یاعالم موضع و عرضه»اول  یمرحله (5)
یکی تعریف روش در آن هست.  ،اگر باز شود یعنی .خودش روش دارد هیآ نیدارد. در ا

 ایم.از جانب خدا آمدههستیم که  رسول پروردگارما دو  دیگویمکند و جایگاه از خود می
ه ما کارش را بو دار بر لیاسرائیبه بن قومدست از  دیگویمو  کندیم تیمأموراعالم  یکی

 یهم تعامل مثبت یکی دهد وو اقناع میحجت  یارائه یبرا ییهاهم نشانه یکی .واگذار
ََلمر لَْعَ » که دهدیم به فرعون هم یقیتشو یوعده یحت .کندیمبرقرار  َع  َو السه َب َمِن اته

َدی  . کندیم یرویحق پ طریقست که از ه یبر کس حقسالم   «اَلر
ا خد شنهادیبه پ .است «نرم الوگیو د یمش دنیبرگز، گامبهگام یاجرا» ،دوم یمرحله (2)

رمانه مشفقانه و محت  ستین یتقابل یو مش یو تقابل یو فور یبه دنبال حذف آن موسی
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گاههدفش  .است کند. های خدا را بیان میکند و نقشکارتوضیح میاست.  یسازآ
 یرو فرعون .ندارد یخروج توان گفتو می ستیمثبت ن یلیخمرحله  نیا یخروج

 .کندیممتهم  یمل تیامن هیرا به اقدام عل یو موس کندیم یفرافکن ،تابدیبرم
 یبازخوانرا اگر  99تا  18 اتیآ .است «یعموم یآوردگاه عرصه» سوم هم یمرحله (9)

 یهدر مرحل .ندارد ورددستاو  دهدینمجواب  ،کندیمآغاز  یکه موس یگفتمان ،میکن
و  کندیم یبازرا متهم به شعبده یموس .است «بقاء یبرا یتکاپو» فرعون یاستراتژ ،بعد

ب عق یموس یول  کندیممثل بهبه مقابله دیرا تهد یو موس کندیم یپاشسمعلیه او 
 کی یعنی .افتدیمفرعون اتفاق  جانب خودفاز از  رییبعد جالب است تغ .کشدینم

فاده درست استـ  یبندزمانحداقل از نظر ـ فرصت  نیاز ا یکه موس کندیمفراهم  یفرصت
 .کندیانتخاب م ،است «نتیز» که روزرا  یو مل یعموم نگیتیکه م یروز نکهیا اول کند.
 کندیم قیتزر به موسی دوباره نجای. خدا اکندیممقابل هم  یبندصف شیآرا نکهیدوم ا

 یکی است: بوده زیاز دو چ یموس ترس .«از آن توست یروزیپ !ندازیعصا ب !نترس»که 
 شزیرو  یموس یروزیپ است. بودن ابزار کار بوده هیاز شب دیگری ،از شکست بوده

 نیدر ا یموسبندی کنم. مرحله را جمع نی. من اافتدیاتفاق م ینظام فرعون یروهاین
 ،بخشهیروح یروزیپ .رساندیم یعموم یخود را به عرصه امیپ .ورد داردادستمرحله 

 یاستفاده .دهدرخ می یدر نظام فرعون یکپارچگیاز طرف مقابل و بحران  روین زشیر
ت اس یموس یدهینفوذ ا شیافزا .استقامت نوگروندگان در آن استو  تیعآمد از موقکار
 یدئولوژیا تیحقان تیتثب گیرد وقرار می ینظام فرعون در معرض فروپاش تیاکثرکه 

 یمرحله بعد از .رسدیمورد ابه دست یاست که موس یامرحلهمرحله  نیا .است یموس
ورد در اسوم قوام بدهد. کسب دست یمرحلهبه از آن بود که  ریناگز یموس ،و دو کی

 مهم است.  یلیسوم خ یمرحله
خدا است که  «رمز شبانه یبا روش مخف یفرمان هجرت همگان»چهارم هم  یمرحله (4)

کلیدها در دست خدا شاه ها وشکندهد  مقالید و مفتاح و قفلی پیروزی در آن میوعده
ل به قت میتصم فرعون آمده که قصص یسوره درهم بوده است.  است. این بارور موسی

 !آن را پشت سر بگذار ،وگاه استگل نیآخر»: دیگویم به موسیخدا  .ردیگیم یموس
 یبرا «نوزمستاومد سر » ینغمه کیخودش  داخ .«نگران نباش ،آمد بحران استسر

 . افتدیماتفاق  ارانشیفرعون و  تو هالک دهدیمسر  یموس
 ،ستهجا محصول نیا یول است  طور بوده که محصول نداشتهنیا رانیدر اروندها  شهیهم

 ست. ه یردالیتحص ینجات و نعمت هست و استراتژ
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 : عرض کنمبندی عنوان جمعبهوار را فهرست سخن یبهره و هاآموزه 
 است.  اقدام یمبنا ،وضع موجود ییاطالعات و شناسا .5
 .است یشرط اساسشیپ و اقدام، انجام یعازم شدن براجدی عزم  .2
 .است کیشرط اقدام اسراتژشیپ ،دیجد تیحس وضع .9
 .است شرطشیپ کندن از وضع موجود،و  یریپذخطر .4
 است. شرط کارشیپ ،یحداقل یو دورنما اندازچشمداشتن  .1
 دیاب حتماً  ،اجتماع یبخشانتخاب آرامش و رفاه خانواده و نجات نیب کیمبارز طراز  کی .2

ا بـ  ونگجوم لمیف یحت و ...  )ع(نی، حسماندال، یموس .نجات اجتماع را انتخاب کند
 نکته در آن لحاظ شده بود.  نیباز هم ا ،بود یغاتیتبل لمیف کهنیا نیا

 .استارت استقبال است ،دانندیم لیکه خدا را دخ ییهاآن یپروژه برا شبردیاصل پ .9
فاعل  و دیطرح کن یاستراتژ یشما وقت .مهم است یلیخ یمشخص کردن فاعل استراتژ .8

 .هواست روی یاستراتژ عمالً  ،نداشته باشد
 .دارد تیاهم یلیخ هاروینو توان و قدر  یلحاظ کردن مالحظات عمل .3

 ییبایحرف ز ماندال .است ریپذبر آن امکان یرگیچ لیو است، یواقع یودکامگاز خ ترس .50
بر  یول ،دارد ترس کهاست  یکس  ترسدینمکه  ستین یشجاع آن کس» دیگویم  دارد

 .«شودیم رهیآن چ
ما در طرح ش ،یاز استراتژ یچرا که بخش  مهم است یلیخ یاتیعمل یلحاظ کردن آمادگ .55

 . دیآیم شیپ ییاقتضا نیست و
  .است مهم هااز فرصت نهیبه یاستفاده .52
 .لحاظ شود دیبا کاربه موانع در قالب مشی اصالحی  یدهفرصت و مهلت .59
 رفتبرون یو تدبر برا هاگلوگاهمشخص نمودن  .54
 هاتیمأمور ینیشخص نمودن عم .51
 یادیبن یهاارزش نییتع .52
 اقدام نیخون تازه در ح قیتزر .59
 الزم یزهیانگکسب  .58
 ارکانو اجزاء  یلزوم انسجام درون .53
 .بخش قلب و روان استخدا، استحکام یباندهید یهانگار .20
 ریمس یتنگناها انیطرح شفاف و عر .25
 مندمرحله یطرح و اجرا .22
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 از حس انتقام زیپره .29
 بخشاثر یمشاتخاذ  .24
 ورداکسب دست تیاهم .21
که نیر امنظو «.دیتا برس دیبار باشسبک» کندیماشاره  یکه در واقع امام عل یانکته کی .22

 .است یبارسبک یمسئله ،یکندن کفش موس نیاز ا یبخش
 .ابدییمراه خود را در ،ستیکه عدالت کور ن نیهم ا یکی .29
 نییتع توانندمی چرا که همگان با آن  است یالزام یصورت عمومبه دهین اکرد انیع .28

 کنند.  فیتکل
ه خرج انعطاف ب یعنی  اصالح کرد شودینمستمگر را  ستمیس کی گفت که گاه شودیمآخر در 
 ،بود یاژهیو یکه تنگنانیبا ا  نشان داد یانعطاف یجنوب یقایافر یدیآپارتا ستمیس .دهدینم
را  ستمیگاه س .جواب داد و به خرج داد تا اصالح اتفاق افتاد نعطاف را در مقابل ماندالا کنیلو

 دور انداخت. بحث من تمام شد. را آن دیبلکه با .یمثل نظام فرعون  اصالح کرد شودینم
 

 ؟دیرا خواند چند بار طه .دیخسته نباش صابر: یهد
  

را  پنج مرتبه طه ـچهار  ،شیهفت ماه پ حدوداً  یجلسهمن همان  اول: یکنندهمشارکت
 .مسئله مشغول بود نیذهنم به ا ،شیماه پ کیگفت سه هفته از  شودیم حدوداً  یول  خواندم

  

ه چگونه بود و در دور آخر ک یخواندرا  طهدر دور اول  نکهیبعد از ا درکت صابر: یهد
 ؟بود رخ داده یچه تفاوت ،یخواند

  

که  ییرا تا جا اتیبود که آ نیکه داشتم ا یمن روش .فرق کرد یلیخ اول: یکنندهمشارکت
 ریذهن آدم درگ م،یکه به ذهن بسپار یبعد وقت .به ذهن بسپارم کردمیم یامکان داشت سع

 .مشغول بود ذهنم به مطلب شهیهم ،ماه گذشته داشتم کیکه من در  یروش .شودیم
نم. کار ک شتریاگر بشود ب دیاست و شا و مغز کاهو قرآن مغز طه ،دیکه شما اشاره کردهمچنان
 یگشاکه راه یفیو ک قیعم اریبس یهاروشجا آن ،که لحاظ کرده یامرحلهو هر  هیهر آخداوند 

قرآن  رجوع کلی به یده برابن یشخص یهازهیانگ از یکیارائه کرده است.  ،ماست یعصر کنون
ه قرآن ب ااصطالح بند نافشان ربه هانیا است که انهیخاورم یهاکتاتوریبحث د ،نه فقط طه و

 ،یاعتقاد یاز باورها به غیربنده  یاصل یزهیبشود. انگ یسازشفاف دیو با اندکردهوصل 
 . مسئله است نیا ،یکردکار در بعدحداقل 
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، یکار کرد طه یرو نکهیبعد از اداشت؟  یخودت چه دستاورد یبرااین پژوهش  :صابر یهد
 ؟استبوده  قدرچ رتییتغ یدرجه

  

 مثالً  یعنی .شد شتریب انسجام ذهن کالً  ،دوم و سوم مرورهایدر  عتاً یطب اول: یکنندهمشارکت
 و شغلی و ... یو مذهب یاسیس هو چ یچه جمع ،یچه فردـ  یکنیم فیرا تعر یاپروژه یوقت

ل حم را برای ذهنبیشتر انسجام  ،خودم یدر متن کار .کندیم دایپ یشتریذهن انسجام ب ـ
 کارکمک هماست و  یشخصکار کمکهم . کنمیمحداقل خودم حس و لمس  ،همسئل

 جهت که کالً  نیا از  است یدورانهمه یامام و الگو کی یموس .یاعتقاد ک ـیدئولوژیا
 مدام ی اخیردر صد و چند ساله هم رانیا یو جامعهاست در بحران بوده  مدام یموس یپروژه

 یوسم یمسئلهدر چنین شرایطی،  .هرچند عبور از بحران هم داشته است است بوده در بحران 
 ست.ا گشاهم راه وجذاب  یمسئله کیهم 

  

  ؟یعقل و مهندس ایبود  مشهود حس شتریب طهی در سوره صابر: یهد
 

است، خود خدا هم  یاز جنس شور و انرژ یجنس خود موس اول: یکنندهمشارکت
که  هستسوره  نیدر ا اییمهندسو  تیعقالن یول .خود خدا هم شور است .گونه استنیهم
 که با خضر یآموزش یدر رابطه کهف یدر سوره یموس یدهیپد یمن رو مثالً  .نظیر استکم

بود که  های دیگریسورهشتر از یب یلیخ طه یدر سوره یمهندس یدرجه .کار کردم ،داشت
 لقیی این تهاعلتاز  یکی م هندسه هست، اماها هالبته در آن سوره .حداقل من کار کردم

 .ماهکار کرد روی طه شتریمن بشاید این باشد که 
 

 ؟یکن کاملبحث را  یتوانیم صابر: یهد
  

در  99تا  12 اتیآاز  مثالً   و بسط دهم هست که کاملش کنم میتصم اول: یکنندهمشارکت
آن  یم رودار میگسترده است و تصم یلیبحث خ یول .این جلسه فقط یک نکته را مطرح کردم

 . کار کنم
 

 متشکر. یلیخ صابر: یهد
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ه بو عواقب ساختار دادن  یبه تحوالت اجتماع یاتینقد نگاه عمل: دوم یکنندهمشارکت
 اصول خلقت

ِحمی ِن الره ْْحَ ِ الره قب ساختار وانقد نگاه عملیاتی به تحوالت اجتماعی و ع»تیتر بحث من  .ِبْسِم اَّلله
. در کنم ذکر آن بد نیستبیان شده که فکر می است. داستانی در تورات« دادن به اصول خلقت

اده شده اختصاص د یفصلی به کودتای ،فر داوراندر س   های توراتترین داستانداریکی از نیش
هایی از مردمان فقیر و ولگرد که توسط او اجیر و با دسته فرزند نامشروع جدعونطی آن، که 

که روزی مبنی بر ایندارد قدرت را تصاحب کرد. در ادامه داستانی را بیان می ،مسلح شده بودند
گیرند برای خود رهبری انتخاب کنند. برای این کار پیش درخت زیتون ها تصمیم میدرخت

خواهید وادارم گوید میدرخت زیتون در جواب می !نده ما باشگویند فرماروند و به او میمی
دست بردارم و  ،کنید که از طبیعت خودم که تولید روغن و مورد احترام مردم و خدایان است

روند به سراغ درخت انجیر می ،در پی شنیدن این سخن ؟مدام دوره بیفتم و بر شما ریاست کنم
خواهید وادارم کنید که از شیرینی و گوید میدر جواب میانجیر  !گویند بیا رئیس ما باشو می

ی راه و بیراهه شوم و از صبح تا شب به کار سیاست خوب خودم دست بکشم و آواره یاز میوه
و بیا گویند تروند و به او میدرختان به سراغ درخت تاک می سخن،بعد از شنیدن این  ؟بپردازم

مردم و خدایان  آن خواهید از تولید انبوه که آبگوید میتاک هم در جواب می !و حاکم ما باش
روند خار می یها سراغ بوتهباالخره درخت ؟دهد، دست بردارم و فقط حرف بزنمرا تسکین می

گوید اگر ها میتامل در جوابشان به آنخار بی .ها باشدخواهند که حکمران آنو از او می
ام پناه بگیرید وگرنه بگذار آتش ازخارهای من بیرون سایهخواهید من شاه شما باشم باید زیر می

خار فرمانروایی بر درختان دیگر را  یبوته .ها را بسوزاند و خاکستر کندآن یبزند و همه
ی هم داستان جالب و زیبای ،آید. این داستانچون کاری بهتر از این از دستش برنمی ،پذیردمی

  هم به تصورم قابل تامل است. و است
 نقلی از جواهر لعل نهرو ،رسدداستان دیگری نیز که در ارتباط با این موضوع به ذهن من می

ه با هه با دشمنانش است. نقل آن است که گاندی در مواجهدر مواج در مورد روش گاندی
 .یمگرفته نبودیم و ایراد میمتوج به این صورت که ما اصالً   کرددشمنان کارهای عجیبی می

خرین سرفصل مواجهه هم یک راه گاندی معتقد بود که در مواجهه با دشمن ما حتی در آ
ت وارد است این اسها به حاکمیتکه حداقل نقدی  .گذاریم تا برگرددگشت برای دشمن میباز

منطقی  در خودشاین روش  .شودبه طور جدی دیده نمیها، روش گاندی که در عملکرد آن
 یا یک مدلی ،شوددیده نمی]باب بگشا[ هم ها نظرم در این کالس هیک نگاهی دارد که ب و دارد

 گیرد. است که کمتر مورد توجه قرار می
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ه کنم کوارد اتفاقات اجتماعی بشویم. من احساس می تر برویم وجلو دو روایتتوان با می
های اجتماعی متفاوت تئوری از ،یهای اجتماعتحوالت اجتماعی یا بهتر بگویم جنبش

ها نیست. باز در این رابطه یک عضو حزب ها به این سادگیهستند. یعنی تبیین و تحلیل آن
یسنده کمونیست ایتالیا  فوت کرده 5398که در  5300متولد  «ایناتسیو سیلونه»ای بوده به نام نو

خاطراتی از  .کردند تبعید است. او را کرده. او علیه رژیم فاشیستی زیاد مبارزه میاست
هایی که آدم معموالً  .مرکزی حزب کمونیست ایتالیا دارد یسرگذشت خودش در کمیته

ای را که خودشان آن شیرابه وچکیده ،در صفحات آخر خاطرات ،نویسندخاطرات می
 یکنند بیاورند. آن نویسندهسعی می ،است سؤالطب شان است و برای مخاذهنی یدغدغه

ی که توسط انتشارات ماه «خروج اضطراری»ایتالیایی در پایان خاطرات داستانی دارد به اسم 
گوید به نظر من، ما میو کند جا سیر خودش را مطرح می. آندر ایران نیز منتشر شده است

نویسنده  خود)که البته لیسم به عنوان علم نه سوسیا های سوسیالیستی داریمها و ارزشجنبش
طورکلی منظورش این بوده است که ولی به .ولی ما به باورش کاری نداریم( ،مارکسیست بوده

به نظر من  ،ادعای علمی بودن کنندبیشتر تر باشند و های سوسیالیستی علمیقدر که تئوریره
 ستا های فراگیر سوسیالیستیست ارزشا مهمآنچه ولی  زنند.به جامعه ضربه میوارتر دیوانه

این یک نقد به روشنفکران جهانی و روشنفکران ایرانی  .که در طول تاریخ همیشه بوده است
در واقع  .شمارنداصطالح فنی میرا بهاجتماعی  عطفکه تحوالت اجتماعی و نقاطاست 

لحاظ هایی بهعرصه درکه نقاطی   شود گفتقله که نمی  اندکنند به قللی رسیدهاحساس می
 . است هایی داشتهزیستی در سطح جهان یک صالحیت

طب مخاعنوان بهفرمودند، ما ]آقای صابر[ که  یاز بیاناتو شد  طه یاز سورهبا تبیینی که 
م وادیک تشکیالتی داشته یک صالحیتی داشته که توانسته چهل سال  کردیم فرعوناحساس می

خیلی  که در طول تاریخ اتفاقاً  اندی بودههای. این در ذهن ما همیشه هست. تیپبیاورد
. اپلئون، ننیی، موسولاز قبیل هیتلر  کشی کردند و مدت زیادی قدرت را در دست داشتندگردن

کادمی هنر رد میسالگی دو بار در آزم 58گویند که هیتلر در می در دوران  شود. بعد اتفاقاً ون آ
ر چون اگ ،هیتلر خیلی آدم ناتوانی بوده .گیردمدرن می قدرتش تمام انتقام خودش را از هنر

 النفسی بودهلحاظ روحی هم آدم خیلی ضعیفبه  دادادامه می ]به زندگی خود[ توانستمی
نی در دوران جوانی یکه وضعیت موسول گویندنی هم همین وضعیت را دارد. میی. موسولاست

 «چنین گفته زرتشت»کتاب  است پر از اغتشاشات فکری بوده ـ به لحاظ روانی و درونی ـ 
را خوانده و سپس فکر کرده به درکی از فلسفه و هستی رسیده و شروع کرده به نوشتن  نیچه

ست و هیچ ارزشی ندارد. ناپلئون هم همین اپال ورتپاو، پر از مطالب  گویند کتابکتاب و می
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سری مطالبی که طنزواره است. را خوانده و شروع کرده به نوشتن یک طور کتاب ژان ژاک روسو
ا یک مبنا ی مشخصی داشته و برای خود یاند که زمینهکدام صالحیتی نداشتهیعنی هیچ

 د. ای نداشتنگاه هیچ پشتوانهلحاظ اعتقادی و تکیهی داشته باشند. یعنی بهگاهتکیه
هر روز پیوندهای خود با سندیکاها و اصناف  گویند هیتلرتشکیالت هم همه می یاز جنبه

بازی در هیتلر نماد دودوزه .کرده استوآن بندوبست میبا این و کردهعوض میرا سوسیالیستی 
 5351بار از  جپن ،در عرض شش سال  طورهم همین موسولینی است. سیاسی بوده یعرصه

بنابراین  .دهدرا تغییر می حزب فاشیست ایتالیا یدهد و بدنهتغییر موضع و برنامه می 5325 تا
شواهد و مستنداتی که از تاریخشان در  با این ،ای داشتندها خطی یا برنامهاگر فکر کنیم این

 شود. چنین چیزی دیده نمی ،دست است
تی وجه ناسیونالیس ربیشتر این افراد ب قابل تامل است. هایی بودند،ها چه تیپکه ایناین

کیدخودشان  ین نژاد ترین و بیشتراصلی هاعالقه داشته نازی شود هیتلرداشتند. گفته می تأ
 است. خودش متولد اتریش بوده و آلمانی نبوده که هیتلر اصالً درحالی  دنی باشجهان

انسه به در فر هم اصالً  ای بین فرانسه و ایتالیا زاده شد، و ناپلئونهم در واقع در محله موسولینی
 وی بوده که مشخص نیست امتولد محله هم اصالً  . مصطفی کمال آتاتورکاست دنیا نیامده

 اگر است. طور بودهایران نیز همین . محمدرضا شاهاست بین آلبانی و مقدونیه بودهظاهرًا 
الشت محله ،های سوادکوه سوابقنزدیکی ،ی پل ورسک را دیده باشیدمنطقه ای است به نام آ

اه ولی ش  همه برتری بدهد رخودش را ب و جا بگوید من ایرانی هستمتواند از آنکه کسی نمی
 .امبه نحوی که بگوید من ایرانی ،عنوان پهلوی را برای خودش انتخاب کرد واین کار را کرد 

  گذشته داشتند. را ازهایی یعنی عقده
لحاظ روحی و ههم ب افراد طورکلی اینکه بهاست  ها اینهدف از بیان این موارد و ذکر نمونه

ان اند و هرگونه که نگاه کنیم حتی تشکیالتشهای بسیاری بودهرفتاری دچار نقیصه یهم از جنبه
چیز رود. یعنی این افراد هیچمی سؤالهم به این معنا که تشکیالت و حزبی محکم داشتند، زیر 

 مشخص و پایداری نداشتند. 
و  یکی جریان مذهبی در تاریخ ما  است یتاریخ یدر گذشته ی مهمبه نظر من دو مسئله
 معتقدیم مهندس بازرگان اکثراً  است.های خارج از ایران ها در جریاندیگری سوسیالیست

 .اندازی کردهای اسالمی را راهانجمن .خیلی خدمت کردندو پیشگام نواندیشی دینی بوده 
 تاریخ بودند و بعد سازمان یارانی در عرصهباربردو های انجمن اسالمی در واقع حامالن بچه

اید چیز را بشوند. بازرگان معتقد بوده که همهزا میدهند و تحولتشکیل می ]مجاهدین خلق[ را
هم بوده  ین دو باپیوند ابازرگان درصدد چسب و  ،یعنی در نسبت مذهب و علم .علمی کرد
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 که نسل بعدی به این سبب شدودن همین نگاه علمی ب است. کار خیلی خوبی هم بودهاست. 
 .تر شدن مبارزه حرکت کندبه سمت علمی و این نسل نتیجه برسد که مبارزه یک علم است

نی   یعبا همین گرایش بودند انیمسلمان ،ها در آن پرورش یافتندسازمان مجاهدینی که بچه
خواهیم با این نگاه اگر ب که با علم دوران سر تضاد نداشته باشد.بودند ی قرائت نوی ارائهدنبال 
درصد اعضای  هشتادهرحال وقتی باید بپذیریم که به ،محور برویممحور و تئوریعلمی

 ست ا ها چیزی تازگی داشتهبرای آن ،شوندمارکسیست میو دهند سازمان تغییر ایدئولوژی می
انه جهش مترقیاز  ع و تغییر ایدئولوژی[ی اعالم مواضی سبز ]بیانیهدر جزوه که شهرامهمچنان

این علمی بودن حسن بوده و گوید. یعنی این که نگاهشان علمی بوده میسخن مارکسیسم 
ایران آن را قبول  یله را بیان کردید که جامعهئو وجه اخالقی مس ولی شما قول صمدیهاست. 

 . ه نفس مبارزه یا علمی بودن آن[]ن خالقی پایدار مهم استایعنی آن ارزش   دارند
 یویسندههمان نـ  کنم. سیلونهنقل می ،راجع به آن صحبت شد کتابی که قبالً  یباز از نویسنده

 یکمیته یگوید. همه در جلسهسفر به مسکو می از در جایی از خاطرات خود ـ ایتالیایی
که  دگویمی حزب کمونیست انگلستان ینمایندهنشسته بودند و حزب کمونیست مرکزی 

یای د وگرنه از مزایهای کارگری گفته باید به ما ملحق شواقلیت یبه همه ما کایییحزب سند
ی نماینده؟ چه کار کنیمپرسد انگلستان میکمونیست ی حزب نماینده .دیشوما محروم می

 .ولی در عمل خالف آن را انجام بدهید ،ما این کار را قبول کنیددهد شروسیه جواب می
. است هکه به هوا رفت هه بودهگوید یعنی دروغ بگوییم؟! موج خنده و قهقانگلستان می ینماینده
 ،به هر ساختمان و به هر جا در روسیه که این ماجرا را گفتمگوید  انگلستان سپس میینماینده

اولویت و نفعی داشت که هر چنان حزب برایشان  مسخره کردند. ظاهراً ها هم خندیدند و آن
منافع کند ینم تأییدکسی  کلحاظ تئوری. بهرسیده استبه نظر میباره تمسخرآور ی دراینسؤال

انسان برای  ی که اساساً هایاصول و ارزش وآرمان  وقتیولی   تو هم همان جا بروی بود،هر جا 
 .کندطلبی توجیه پیدا می، منفعترودمی سؤالزیر  ،کندتالش می هاآن تحقق

حقوقی را  ،زند و با یک توانایی خاصیدارد ضربه می واقعاً  فرعون ،بحث طهدر به نظر من 
با » یدر ابتدای برنامه طالقانی للهامرحوم آیت .و محکوم به از بین رفتن است کندسلب می

کارها و  یگوید که همهمی ( در تفسیر طهمنتشر شدهآن  یکه لوح فشرده) «قرآن در صحنه
 ،دریا را آلوده کردند ،کردندرا جنگل نابود  مثالً   ها مشخص استگراین طغیان هایخرابی

ر گهای طغیاناما یک چیز این آدم  به لحاظ اقتصادی ضربه زدند ،کوهستان را خراب کردند
از  ،دشکوفایی داشتن یها استعدادهایی را که توان بالقوهکه اینشمارش است و آن اینغیرقابل

ت. همه قابل شمارش اس هاخرابی این ،این نیست که ضربه زدند اصل مسئلهبین بردند. یعنی 
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ه است کفرعون  در این دایره با این مبنا خود  هاستآزاد کردن انسان ء،آمدن انبیا اصلیعلت 
گوید من در مواجهه با دشمن خودم آخرین می که گاندیاین خود بسته است. راه رهایی را بر

اید ش ،بخشمگوید من دشمنان را میکه می یا ماندال ،گذارممیبرای وی باقی روش بازگشت را 
اما  .تنیسگونه ست بگویند واقعیت اینای ممکن ا. عدهاستیک عده بگویند رمانتیک بوده 

درمورد  یا همین بیانی که مرحوم طالقانی .دنزای بوده که گاندی این حرف را مییک ایده
  .تفکر استدرنگ و قابلبه نظر من قابل ،دارد انگرطغیان

اده از استف و یمهندس یتفکیک واژه ،رسد مهم باشدآخرین قسمت از این بحث که به نظر می
هرحال به ـ چون مان است و مهم استدغدغهالبته که است   پردازیمهندسی ایده یواژه
ول قبه .مدد بگیریماز او هایمان بشناسیم و هخواهیم زندگی کنیم و خدا را در پروژما می یهمه

سرسری کنیم، بلکه[ خواهیم به خدا سالم ، ]نمی«بگذار سالم سرسری را»که  موالنا
ییم و دست مردانه  «یاعلی» خواهیممی  ،مهندسی یولی در درون واژه .بدهیم« او»به بگو

 مثالً  .و فرق مهندس با پژوهشگر در این استمندرج است عملیاتی کردن  به مفهومساخت 
ولی   گذاردکند و پیش یک مهندس میشناسی کسب میشناس کلی اطالعات زمینیک زمین

تر ساخت دنبال خالصه و ساده کردن هرچه سریع ،خواهد سد بسازدکه میمهندس  آن
خالصه کردن اطالعات و این روند،  ،در موضوعات مرتبط با دنیای غیرمهندسی .هاستسازه

شود. دم دیده نمیبهیعنی در آن خلقت و خلق دم  ستا سازیساده ،سن نیستاز نظر ما ُح 
و در این مسیر تخمین زده  چیزی را سریع عملیاتی بکندخواهد یک می]نگرش مهندسی[ 

در ساختمانی برای طراحی یک ستون، یک حداقل  مثالً  شود و عدم قطعیت وجود دارد.می
با  ند گیردر نظر می ،تحمل کندآن ستون ست ا مقدار یک تا دو برای باری که قراره ضریب ب

های مهندسی هم همین ر سایر رشتههدف اینکه آن ساختمان ضریب ایمنی داشته باشد. د
ا بولی  .چیزی را سریع بسازند گرایش دارند کههمین کار به های مهندسی رشته یهمه .است

 . مواجه شویممانع  اب باعث شود تاحدیشاید رفتن خلقت  این نگاه به سراغ
ا ام ،ملموس شود ویک الگویی دربیاید یا تحققی  ]بر اساس نگاه مهندسی[ خوب است که

 ]که چگونه با مهندسی سازگار است[. دردم، این برای ما جا نیفتاده بهگوییم خلق دماگر می
اگر ی سوم و چهارم و ... . رویم، سپس به مرحلهمیدوم  یمرحلهبه اول  یمهندسی از مرحله

ه ما کما ا در مورد خدا قضیه متفاوت است  ؟اتفاقی افتاد و مسیر عوض شد چه کار باید بکنیم
چیز را در تکثر همه ،محوریهستیبر اساس  قول مهندس میثمیبه. چیز اشراف نداریمبه همه

مختلفی  هایراه ، بلکهنیستبرای مواجهه با آن راه یک تنها  تغییر مسیر رخ داد،اگر  .بپذیریم
 هست. 
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ا به ام  شد و ...وم و سوم د یپله بهاول  یاز پلهدر مورد سیر هایی بحثی دیگر اینکه مسئله
با  و ما انسان هستیم چونشود. اول توجیه نمی یرسیدن به پله ،اول یاز قبل از پلهنظر من 

داشته ه ای کبا هر زمینهتوان از پیش این سیر را ترسیم کنیم. نمیانسانی  هایدیدگاه و گرایش
اول به  یهبگوییم از پلاز پیش نیم توانمیبرویم، اول  یپلهبه  مهدف بخواهی رای یکب باشیم و

 . مبرویباید این ترتیب تا آخر 
د زمان را هم بای .ها باید پیرامون زمان بیشتر صحبت شودرسد که در این بحثبه نظرم می

حرف  زیاد است.درنگ به نظر من قابل ،ها نسبت به زمان بودهببینیم. نگاهی که در آن بحث
رت معذ ،خودم خیلی چیزی نداشتم .ببخشید ،اش نقل قول بودهمهو زدم اگر هم منسجم نبود 

 خواهم. می
 

کار کنی؟ نقدی  های خودت روی طهتوانی بر اساس باوردست شما درد نکند میهدی صابر: 
نه ساختار مهندسی که  لحا ـ یک ساختاری دارد، شد]توسط شما مطرح[ جا که به بحث این
 یاوریببحثی توانی کار کنی و چه چیزی گرفتی؟ می توانی بگویی از طهمی .به آن نقد داری

 گویی باشد؟ این سه نقیصه هم که می یکنندهرفعکه 
 

من ـ جا ییم اینآما که می .کنممیخودم را عرض کنم که من سعی ی دوم: کنندهمشارکت
فقط  .کنم که در آینده باید متفکر شویمحساس مییم نه اهست پردازنه نظریهـ گویم خودم را می

  آییم.ها میبحثبه این سلسلهنیاز وجودی و درونی بر اساس 
 

 .ما داریم یکه همهرا نظری ـ استعداد فکری هدی صابر: 
 

در  .ها به ذهنم رسیداین بحث .پرداز بشویمولی قرار نیست نظریهی دوم: کنندهمشارکت
 توانم قولی بدهم. نمی ولی  کنممیفکر آن  مورد

 

واهی که خفقط می ایجابی هم داشته باشی یا فعالً ]بحث[ توانی کنی میفکر میهدی صابر: 
رهای های خودت باشد  ضمنًا نقد باودر فاز نقد باشی؟ مثاًل بحثی بیاوری که تبیینی بر باور

 یا هیچهستی  از ینظمتوانی این کار را بکنی؟ مثاًل به نظرت هیچ دیگران هم باشد. می
 بعد بحث قبل خودت  توانی بیاوریمی ،آید؟ هر باوری داریدر نمی از طه ایاستراتژی

 . را هم نقد کنی های اول نشست[شده در بخشهای طرح]بحث
 

ی زمان یک بحث مستقل راجع به مسئله کوشممی .کنمتالشم را میی دوم: کنندهمشارکت
رد[ توان ]نقد ک، میکه از زمان ارائه شدرا احساسم این هست که این قرائتی  .ارائه بدهمایجابی 
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ردم باید یک کاز بچگی که دبستان بودم فکر می . به قول ماکسیم گورکیو به شکل دیگری دید
  خواهم تبدیل به عسل کنممی ،ورندآبرای من می هیعنی هرچ  عسل باشم یکندو

شاید با این نگاه ما نه متفکر و نه  .را بگیرم چیزهای مفیدو  کنار بگذارمرا  هایشناخالصی
  .پرداز شویمنظریه

 

اصطالح باورهایمان را به هم به .هم که اینجا هستیم ادعای تفکری نداریم ماهدی صابر: 
 .آن را طرح کن ،خودتهای قبل از شما هم باورت را بیاور و مستقل از دیدگاه .کنیممنتقل می

 در آن نظم راو هندسه  وکنی؟ زمان کار میه تحلیل کنی چرا  شما اگر خودت بخواهی طه
 بینی؟ می چگونه

 

 کنم که باری بر روی دوش خودمان نگذاریم. من احساس میی دوم: کنندهمشارکت
 

دوستان دیگر همین کار را  .اینجا یک منزل است که باور خودت را طرح کنیهدی صابر: 
]نقد[ دوستمان که بحث خودشان را آوردند و  مثالً بود   طورجلسات قبل هم همین .کردند

تواند درک کند که در مورد جمع هم می ،شما هم اگه چنین کاری بکنید .جا هم بودبحث این
ت زحم .متشکرخیلی  .کنیکنی و چطور نقد میفکر می چگونهزمان و هندسه و نظم و مرحله 

 کشیدید. 
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 1(7م: تبیین: دید تاریخی؛ تحلیل تاریخی )هفتنشست سی و 
 

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

 و استراتژیک با خدا یگاههمه، مستمر، دالنهصاف یرابطهضرورت 
 

ِح  ِن الره ْْحَ ِ الره ست سی نش. میکنیمخدمت دوستان، بحث را آغاز  ریخعصربهم و با سال .میِبْسِم اَّلله
لیل . دید تاریخی و تحاست« و کارکردهای او هاداشتهتبیین ما، » ،و هفتم هستیم. عنوان جلسه

تان دوس یهمه. سیر بحث را چون کنیم، بررسی میکندیمبه ما منتقل  «او»که را  یایخیتار
ار . ابتدای کمیکنیم نظرصرفتا حدودی از آن  ،کمتر داریمو نفر جدید  اندبودهدر جریانش 

که بحران خودمان را سعی کردیم  .از بحران شروع کردیم ،آغاز شد 5989که از سال را 
ه سطح، س بر آن فائق بیاییم و به این منظور به متدی نیاز داشتیم که آن را در ،شناسایی کنیم

 یین. تعریف کردیم  پیشاتبیین، تبیین و پساتب
ما در  کهنیاتبیین هستیم که چند کلید را در این مرحله بررسی کردیم. یکی  یمرحلهاآلن در 

ود را پیشینمان تعیین تکلیف کنیم و خ یهادگاهیدتقاضا هستیم. اگر بخواهیم با خود و  موضع
رشارش س یهاداشتهبه  اتکای ابهم  «او»در مدار تغییر فرض کنیم، طبیعتًا تقاضایی داریم و 

طراح، ـ را بررسی کردیم و جلو آمدیم و خدای مهندس  هاداشتهدر موضع عرضه است. این 
ردی کیفی و کارک یهاداشتهخالق، صاحب دید استراتژیک و اآلن به این رسیدیم که یکی از 

را بر آن رهنمون شود، دید تاریخی  یاپروسهرا تعریف کند و  یاپروژهکه اگر کسی بخواهد  «او»
 به ما منتقل شود.  تواندیمست که ا« او»تحلیل تاریخی و 

، اء، انبی، طه، هودرا بررسی کردیم. الواح شش گانه  اعراف گذشته، چند لوح یجلسهدر هفت 
 .تاریخی در آن نهفته بود یفلسفه. الواحی که هم حکمت تاریخی و هم و شعراء مؤمنون
به بعد یا به عبارتی از آدم به بعد، در این شش لوح تاریخی  تاریخی را خدا از نوح یهاگزارش

 دار به ما منتقل کرد. و فلسفه دارحکمت

                                                                                                                 
 است.  1811مهر ماه  11 شنبهسه، . تاریخ برگزاری این نشست1
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هم در یکی دو جلسه در  هابچهور کردیم و خود شش لوح را که با هم مر یهاافتهیکه  آرامآرام
ءاَّللانبه سرفصل ارزیابی نهایی برسیم که  میخواهیمآن مشارکت داشتند،  فاده از با است شا

ل تحلی ـ آینده، بحث خدای تاریخی یا دید تاریخی یهفتهامشب و  یساعتهفرصت یک
ا با رپرداز و ایدهای صاحب ایده دیگر بحث خد یهفتهتاریخی را به پایان برسانیم و از دو 

 «ما و او» با تیتر کنندیمشروع کنیم. دوستان، لوحی را مقابل دیدگانتان باز  هابچهکمک خود 
 سرریزانه.  یعرضهدر جایگاه  «او»که ما در مدار تقاضا و 

 

  ؛ « او»  و   « ما»
 زانهیعرضه سرر گاهیجا در   در مدار تقاضا 

  بخشنامکا     خواهامکان
 موّزع    جوسهم

 

وچک از پیرامون کـ اگر بخواهیم پیرامون خود را  ،هایی که یک سال قبل داشتیمبر اساس بحث
و روی  خودمان یهااندازهودر حد توان  ـ به سمت تغییر و تحول پیش ببریم ـ تا پیرامون بزرگ

این  . اگرمیریگیمتغییر قرار  یچرخهما در  ـ بینکممان نه متوهم باشیم و نه خوداندازهوتوان 
 خواهدیمدرونی داریم که  یهادغدغهتفسیر و توصیف خارج شویم،  یچرخهفتد و از اتفاق بی

اگر در  .شودیمانسان، صاحب تقاضا  اگر این اتفاق بخواهد رخ دهد،ن بیرونی پیدا کند. تعی
 یهااشتهدبه اعتبار    سرریزانهاست سرریزانه یعرضهدر جایگاه « او»قرار بگیریم، مدار تقاضا 

ما   امکان بخش است «او» ما خواهان امکانیم و ،متعدد و نامحدودش است. در مدار تقاضا
ع است.  «او»جو هستیم و سهم  ترقیعمو  ترقیدق میتوانیم «او»خودمان با  یرابطهدر موز 

 شویم. 
 

 «او»  با           « ما»  یرابطه
 طلب   ـ           تعظیم 

 خوانندگی  رانیـ فراگ پاشانعظمتدرک 
 یخواهندگ   زانیخمان ـ خ یِوجود انعطاف

  یکنندگطلب   میحر تیرعا
 بخوان!
 بخواه!
 بطلب!

 ، خویشاوندمامدهیتن، در امیکینزددر 
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، جلوآمدیم «خدای صاحب دید و تحلیل تاریخی» ذیل بحثگذشته  یجلسهچه در شش از آن
خدا برسیم. وجه اول که  یا یک فرموالسیون دوعنصره بادوجانبه  یرابطهبه یک  میتوانیم

 «او»، وجه تعظیم است و وجه دوم، طلب است. تعظیم به این مفهوم که عظمت تراستمهم
لیدی نه تعظیم تق ،درک عظمتـ  ، درک کنیمو در عالم پخش کرده است انرا که پاشان و فراگیر

عرضه  جاهایی که خودتان آوردید و اینر با اتکاء به بحثو تعظیم بدون فلسفه و حکمت. اگ
که از درون ما شروع  ،عالم است یهمه یپوشاننده «او»عظمت که  مبه این رسیده باشی شد،

، وجه اول میکنیمتنظیم  «او»که با  یارابطهدر  ،کندیممان سرایت پیدا و به کل بیرون شودیم
 است.  «او»ان تعظیم، درک عظمت پاشان و فراگیر

خمان باشیم و  «او»انعطاف وجودی داشته باشیم که در آن مقابل  اینکه باید یک وجه دوم
نه  ـتعریف کرد. خمان به این مفهوم که در مقابل عظمت  «او»با  که ابراهیم یارابطهخیزان  

ت شوکقدرقدرت و قوی کندیمدر مقابل پادگان و والیت و نه در مقابل حکومتی که تصور 
خواهد رسید و یک سلطنت ادگانشان نواست و تا آخر تاریخ، حکومت خواهد کرد و به پسران و 

در طور که خودش . یعنی همانه باشیمانعطاف وجودی داشت کند ـتعریف  خواهدمی نو را
و خیزان  ن خمانآن قدر این رابطه نرم باشد که بتوا ،کندیمتعریف عبد  یواژهتفسیر و تعمیم 

هم  ما و هم در نماز ،رکوع و سجده یفلسفههایش. و عظمت و داشته «او»خمان مقابل   شد
اهل نجوا و ورد و ) به دینی پایبند نیست هر کسی که اصالً هم در عمل در ادیان مختلف و 
خم و مسجود  سیچه کدر مقابل  ،صحبت کند چه کسیبا  داندیمخودش  سجده است و حال

( ]همین خمان و خیزان بودن و معبودی که با او طرف است داندیماین را خودش   شودیم
خیزهایی را سامان داد.  آنبا  شودیمکه  کندیم. آن خمان، انرژی را در انسان متراکم است[

  است.« او»دار از نوع ابراهیمی با خمان و خیزان یوجه دوم تعظیم، انعطاف وجود
دا تحقق پی «او». اگر درک عظمت پخشان و پاشان و فراگیران است« او»رعایت حریم  یتاً نها

 هم «او»پیدا کند و حریم  سامانمان خمان و خیزان، و مترتب بر آن، انعطاف وجودی تواکند 
در موضع طلب قرار بگیرد با چند وجه  خوانندگی  تواندیمرعایت شود، در وجه دوم، انسان 

ا و ی یتفاوتیبخوانندگی از سر م  نه این کار را انجام دهی خواهدیمه خودش ک «او»مستمر 
کنندگی. خواهندگی و طلب  ردیگیمخیزان، خوانش صورت وکسالت. در همان حالت خمان

یف را تعر یاپروژهند. زمانی که او هست نوع ایناز  مثل موسیرفتند  هاپروژههایی که در انسان
 یاعرصهو  کندیم تطویلاو را وسیع، تعریض و  یپروژهو بعد خدا در طول دو دهه،  کندیم

جویانه ، از خدا مطالبهردیگیمدر سرفصل آن عرصه که قرار  موسی ،کندیمباز  را به روی موسی
 . طلبدیمعناصر و امکاناتی را 
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ه، او را از نقط یعرصهو  کندیماضاست، خدا هم تقاضای او را تقویت ، صاحب تقفردزمانی که 
نسان آن افهمیم، قدر که ما میاین، دهدیمو یک میدان وسیع را در مقابلش قرار  کندیمباز و بازتر 

بخوان و بخواه »در قرآن، لفظ  جدی قرار بگیرد. خودش هم مکرراً  یمطالبهحق دارد در موضع 
ر با اگ .و خویشاوندم امدهیدرتنکار برده که مفهومش این است که من نزدیکم، را به  «و بطلب

متش را درک وجودی کنیم و پس ظساده بتوانیم این رابطه را تعریف کنیم، هم ع یهادرکهمین 
 ، جنس تقاضا خیلی مهم است. مییآیمقرار بگیریم. جلوتر که  «او»از آن در موضع مطالبه از 

 

 تقاضا؛  جنس
  یخواهی«فیک»  یخواهی«کمّ»

 زیتجه   کیتمل
 لیتحو   نیتمک
 ریتدب   تیتثب

 فرصت   توسعه
 

آرام به ی ما بتواند آرامکه تقاضاهای فردی و کم   شاءاَّللانضع تقاضا هستیم. حال خودمان در مو
هایی جه به تجارب شخصی خودمان و گزارشسمت تقاضاهای کیفی راه ببرد. تقاضاها را با تو

، تاریخ را مطالعه کنیم یهایدرسدر کتاب آخر به ما داده و در کنار آن هم کمک «او»که 
ی]می  خواهی[. خواهی و کیفیتوان در دو گونه پیش رو داشت: کم 
و در موضع تقاضا قرار  اندشدهشود گفت کسانی که مقداری ارتفاع گرفته و شاخص می

ستند ه خواهان ذیل مدار انبیاءیخواه. کم  کیفی خواه بودند و بخشییشان کم  اند، بخشیگرفته
که مالک  اندهخواستعبارتی اند، همچنین تثبیت و توسعه. بهکه تملیک و تمکین از خدا خواسته

هایشان ظرفیت ،هایشان را اثبات کنندخود و دانایی ،صاحب چیزی شوند، به مکنتی برسند و
به این  فردی یهاپروژهعمومًا کنند یا خواهان گسترش و توسعه بودند.  را به پیرامونشان ثابت

. خدا هم نه خسیس است و خواهدیمشکل هستند که فرد در مدار تثبیت فردی خود از خدا 
 ی هم هستند و، کسانی را که اهل خواستن کم  کندیمخشک و بخیل. خودش تصریح نه ناخن

دریغ  هاآنخود را اثبات کنند، ما از  توسعه دهند و شان را در این جهانزندگی خواهندیم
 1ت.نیست و مقداری نازل اس یابرجستهخیلی  یخواستهکه این  کندیماما تصریح   میکنینم

                                                                                                                 
ْن یدر اْلقَ یِر یَمن ََكَن ». به عنوان نمونه: 1 فه نیَ ا َو ِز یوَة الدا َ ْم ِف هِیْ ِإلَ  تَها َنر ْعَماََلر

َ
ْ ِف ی أ ُهر وَن ی َها اَل یَها َو  سر و نیز:  (15: هود)«ْبخَ

ْن َواَب الِرْد َث یَو َمن » ْؤِتِ  ِمنَه یدا ْؤِتِ  ِمنَه ِرْد َث یا َو َمن ا نر ِكِر َواَب ااَلِخَرِة نر ِزی الشه . همچنین (541: عمرانآل)« َن یا  َو َسَنعْ
 .31توبه: 
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 یهامنایبدارها و ، نامدادهو در گزارشی که خدا  اندبرداشتههایی که در مدار تغییر گام اما انسان
ر به این معنا که د .خواه بودندند که کیفیاههایی بودکرده، انسانآن را تا حدودی به ما معرفی 

و امکانات  شان، نیاز به مطالباتشان و طی پروسهبرد پروژهکه برای پیش اندگرفتهسرفصلی قرار 
 وندتحویل ش ،که تجهیز شوند اندخواستهخواهان از خدا اند. کیفیکیفی داشته یهافرصتو 
طلب از خدا تدبیر و فرصت  ـ پیرامونشان، دگرگون و متحول شودحال خودشان و حال  ـ

کیفی بوده که در کادر تعریف کارهای دورانی  هاآن یهاخواستهعبارتی، امکانات و به .اندکرده
 یهاانسان. این نوع است دادهیممعنی  تفصیلبه منظور  بردبرای طراحی به قصد پیش

 در دهش را ببینیم:خواست خدا حال  ند.اهخواه در مدار تغییر بودکیفی
 

 در دهش ؛ « او» حیترج
 بر کمّ  فیتوفق ک :یطلبی«فیک»

  «فیک» یماندگار بیضر
 فیدوجانبه از ک «ِفیک»

 

. خودش از کندیمامکانات را سرریز  اباحمیباست و جاهایی هم  دهشاهل به هر حال خدا 
کیف بر  طلبی باشید و به عبارتی، تفوقکیفیکه اهل  کندیممرور کردیم، توصیه  آیاتی که قبالً 

خدا این است که بر ضریب ماندگاری کارهای  حیترج نیا. نشان و آدرس کندیمرا توصیه  کم  
کیدکیفی  که  کندیمتصریح  هاآندارد، به  که خدا با انبیاء یاههمواجو به عبارتی نوع  کندیم تأ

بورتر ص ،جدید کسب کنید یهاتیصالح ،هایتان را افزون کنیدرفیتظ ،دهیدتوسعه خود را 
 باشید و خودتان را صاحب فرصت و امکانات جدید کنید. 

طور که از خود خدا و ادبیاتش در کتاب آخر برمی آید، وقتی فرد که در موضع تقاضاست این
دوجانبه  ف  یک، ]کندیمقل خدا هم این مطالبات کیفی را به او منتو از خدا مطالبات کیفی دارد، 

را در سرفصل  هم دیدیم که وقتی خدا موسی و شعراء که در طههمان .گیرد[شکل می فیاز ک
. هددیممقابل خدا قرار  هاخواستهیک لیست طویل و بلندباال از  ، موسیدهدیمرسالت قرار 

و سخنران بوده، مکملش شود.  کردهیم، معاونش که سلیس صحبت که هارون خواهدیم
جدی دارد  یخواستههشت ـ  . هفتاست داشته لکنت و در صحبت کردن، اضطراب موسی

جاهایی هم مولوی و در  میکنیمطور که ما درک این .کندیمرا برآورده  هاآن یهمهکه خدا 
 أمینتجو و هم کسی که مطالبه را ، هم مطالبهکندیمخواهان توصیف خدا را با کیفی یرابطه

هم  و کندیم. هم خدا کیف کنندیم، هر دو از آن کیفیتی که وسط قرار گرفته، کیف کندیم
 . است تقاضا داشته «وا»کسی که از 
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 ؛ یفیک یعرضه ،یفیک یتقاضاها
  زیتجه یِمتقاض یهاختهیخودانگ

 یـ آموزگار تیاز هدا یاجلوه ز؛یتجه
  یـ خواهندگ یآغازگر

 «نیممکن المزّ»ملزومات ؛  یندگیآرا
 

ی را هم در دل خود و مترتب برخود دارد. کیف یهاعرضه، تقاضاهای کیفی، بیترتنیابه 
ایی را مطرح ی زیبقبل، بحث خیل یجلسهدوستی که در ـ اند تعبیری کسانی که خودانگیختهبه

 در، خودشان مبعوث شده بودند ، مقدمتاً مبعوث شدنداز طرف خدا و گفت کسانی که  1کرد
م خدا ه ـ درون خودشان برخاسته بودند و خودانگیخته بودند، متقاضی تجهیز شده بودند

 قاضی تجهیزمت یختهیخودانگو این تجهیز به افرادی که  کندیمرا نصیبشان  یتریفیکتجهیز 
آغازگران،  عبارتی،به. است «او»از هدایت و آموزگاری  یاجلوهگفت که  شودیمهستند، 

ملزوماتی را مقابل  «او»، کنندیمخودشان را مطرح  یتقاضازمانی که  ،هاخواهندهاستارترها و 
 . دهدیمرویشان آرایش 

ی از دعااو هم   تیمقبل دوستمان عاریت گرف یجلسهاز بحث  را« نمزی  الممکن»مرکب  یواژه
 بیرتتنیا. بهدهدیمو هم آرایش  بخشدیمهم  ،امکانات راخدا  .عاریت گرفته بود جوشن کبیر

که افراد استارتر یا آغارگران یا کسانی که یک تقاضا را درون خود، پرورده بودند یا آن تقاضا را 
یک ابتدا به  ،طلبندیمز خدا امکانات نامحدود و روی آن تقاضای محدود، ا گذارندیموسط 

امکان  هاآنخدا روی آن کیفیت اولیه به  ،کنندیم، آن را فرآوری رسندیمکیفیت اولیه 
ر ، خدا و متقاضی دکندیمادامه پیدا مدام . این سیکل کندیمو فرصت نصیبشان  بخشدیم

ژه به سرفصل مشخصی برسد. حال به   تا آن پروروندیم عرضه ـتقاضا پیچ دریک داالن پیچ
 ؟خوردیمبه چه کار ما  هابحثکه این  میرسیم خودمان

 

 ؛ «ما» یخیتار زیضرورت تجه
 آغاز  ازینشیپ؛ «یآگاه»

  یانباشت تجرب
  نیدرک قواعد ـ قوان

 ـ پروژه ریالزامات مس
                                                                                                                 

ظر دنم« مندرج در طه ابیکام یاستراتژ»وششم با عنوان ی اول در نشست سیکننده. بحث مشارکت1
 است. 
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هایی ، ضرورتدهدیم این ادراک را مقابل ما قرار «او»و  میکنیمقدر که از کتاب آخر درک آن
جهز مبه دیدگاه و تحلیل تاریخی ما هم مثل دیگران،  کهنیابرای  ردیگیمروی ما قرار اکه پیش
گاهی است که پیش ،شویم گاهی اولیه را وقتی ابراهیمیکی آ کرد،  کسب ،نیاز آغاز است. این آ

 آمد. به الین ابراهیم  انکارخدا در میدان دومیدانی
 استقامت و شما اگر در پیست دومیدانی بخواهید بدوید، الین یک برای کسانی است که مستمر

طور هب خواهندیم. در فرهنگ دومیدانی، الین یک ناگفته متعلق به کسانی است که دوندیم
قدم بزند، نرم و کم بدود، بدود و بایستد، خودش  پیست در خواهدیممستمر بدوند. کسی که 

یم و ابراه از نوع ـ . کسانی که الین یک را انتخاب کردندکندیمهفت و هشت را انتخاب  الین
گاهخودشان،  ـ ایستادند ه روی خط یکک موسی  اولیه داشتند.  یهایآ

م و ابراهی یادامه میتوانیمروی ما که اضرورت تجهیز تاریخی پیشدر بحث این کتاب آخر، 
گاهی کندیملین آیتمی که مطرح آدم باشیم، او  کهنیکماا ـ نیاز آغاز استپیشعنوان به، آ

گاهی اولیه ،پس از آزمون و خطاهایی که طی کردابراهیم  هم در  «وجودی» که پیدا کرد ایآ
 . ستابراهیم ه درون و هم در بیرون از خود

ر کند، خواهد طی مسیوجه دوم، انباشت تجربی است که اگر فردی در سر پیست قرار بگیرد و ب
واعد و قاز آن انباشت تجربی که به انباشتی از تجربه مجهز شود. بتواند  کندیمخدا توصیه 

 و این قوانینما باید و کتاب آخر سهل کرده،  را در کاررا درک کند که خدا خود این  تجاربی
 ،تزریق زمانه، صلیر و پروژه را درک کنیم که حوالزامات مس نهایتاً  .فرآوری کنیمرا  قواعد

... در این و  و هود و موسی و ابراهیم نوح یهاتیرواچه در است  آن ...مرارت و ،صبوری
  چند هفته مرور کردیم.

ه ز تاریخی این است ک، ضرورت تجهیمیبریمپس از دیدگاه ما و برای ما در عصری که به سر 
ت قاچ بزنیم. نوبت، نوبآن را برشی که باید   ان و برشی از زمان متعلق به ماستاز زم یاتکه

اختصاص ندارد. ما  هاx-largeو  هازدرشتیساو  و ابراهیم تاریخ به موسی یهمهماست. 
قاچی را به خودمان اختصاص دهیم و نوبت خودمان  میوانتیمخودمان  smallهم با این سایز 

ماست و ما هم از این جهان  یعرصهرا رقم بزنیم و تلقی کنیم که دوران، دوران ما و عرصه، 
ز را برای تجهیکه ما این نیازها  ینیمببآرام که جلو برویم،  دار، سهمی داریم.بزرگ و زمان کش

 چیست؟برای تجهیز ما  «او»داریم، جایگاه 
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 ؛ «ما» زیتجه یبرا« او» گاهیجا
 مشرف 
 منتشر 

  : ـ حافظ گانیبا
 چه؟  انینیشیسرنوشت پ ست؟یچ نیشیپ یهاگروه: کارو بار فرعون

 نه فراموش. کندیم: دانش آن نزد پروردگار من است؛ نه خطا یموس
  دهندهارتفاع

 منظربخش 
 رتقاءدهندها

 

خودش  .بر کل تاریخ، مشرف است «او»گذشته را مرور کنیم،  یهفته یهابحثبخواهیم 
هم   روندها بودیم یهمهدورن و بیرون   1که ما از هیچ روندی غائب نبودیم کندیمتصریح 

ست. مشرف «وا»دارانه نصیب صالحیت لذا اشراف کامالً  .ناظر آن بودیم و هم در درون آن
 است. 

که روی آن بود  9طه یسوره درکلیدی  یهیآجا حاضر است. پنج همه این است که وجه بعدی
، منتشردر مجموع، است.  ترقیعم یهاهیالدر  ،ستهعرش  ، درستهبحث کردیم  درون ما 

  .و در دسترس همگان است جا حاضرهمه
به آن راه  و فرعون که در دیالوگ موسی [«او»های جایگاه ]شاخص نیترمهماما شاید یکی از 

 یارهگزیعنی هیچ   کل تاریخ است این است که خدا بایگان، آرشیویست و حافظ میبریم
د نز و هارون موجود نباشد. وقتی در دیالوگ اول که موسی «او»تاریخی نیست که در آرشیو 

ن»، دیگویم هاآنو با روشی که خدا به  روندیمفرعون  ا بو کار توضیحی  کنندیمبرخورد « لی 
بحث کرده بودیم  . ما هم قبالً کندیماول از هستی شروع  موسی، کنندیم استداللی مضمون

سی به روش با تاهم  . موسیکندیموع در کتاب آخر، از هستی شر هاگزارهکه خدا در چینش 
خدا در برخورد با فرعون، از هستی شروع کرد. وقتی ذهن فرعون را روی هستی فعال کرد، 

 توانستهیماین است که کیفیت  یدهندهکیفی نشان سؤال. این کندیمی کیفی از او سؤالفرعون 
  کمیت و توسعه و ارتفاع اندیشید کرد و به نصیب فرعون هم بشود. خود او از کیفیت گذر

 بین عرض و ارتفاع، کیفیتی را قرار خواستینم  توسعه پیدا کند و مرتفع شود خواستیم
                                                                                                                 

نه َعلَ ». 1 صه ا َغائِب هِی َفَلَنقر نه  . (9: اعراف)« َی  ِبِعَْلٍ  َو َما كر
 . ی طهسوره 1تا  1. آیات 9
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 زمانی که موسی. دادیمقدرت قرار  ،دادینمچسب عرض و طول و ارتفاع را کیفیت قرار   دهد
 دیگویم . او خیلی راحت به موسیشودیمحساس  و، ادهدیمتوضیح  فرعوناز هستی برای 

ویل«. »پیشین چیست؟ یهاگروهکار و بار »
ر
ِن اْل و رر تکلیف  (.15:کند )طهرا مطرح می« َبالر اْلقر

گان، ذشتدانش گ» :دهدیمهم پاسخی کیفی به او  و سرنوشت پیشینیان ما چیست؟ موسی
 . «قرون گذشته و پس سر ما، نزد پروردگار من استدانش سرنوشت پیشینیان و 

دو ویژگی را برای پروردگارش  ،کندیمباز  گویی که باب آن را برای فرعونودر گفت موسی
ویش تاریخ خطا گکار است. ما خودمان در و نه فراموش کندیماو نه خطا  :کندیممطرح 

دمان را تمایالت خو  را اشتباه بگوییم یا فراموش کنیمتاریخ یا اسامی ممکن است  .میکنیم
ار است، یا در گذشته   بدهیم دخالت یا اتفاقی همین امروز برایمان رخ داده که برایمان فر 

فراموش  های مکرری برایمان افتاده که هم آنی و هم در روند خیلی از جزئیات آن رااتفاق
 کندیمخطا نه ست و تو مطمئن باش که «او»که دانش نزد  دیگویمبه فرعون  موسیایم. کرده

اهل فراموشی و نسیان نیست. مثل انسان کیفی است و  «او» یحافظه کار است[.]و نه فراموش
شی را دارد که خدا بایگان و آرشیویست برای ما این خروجی آموز این دیالوگ فرعون و موسی

 کل تاریخ است.  و حافظ
بخواهد طی را دهنده است. هر کس این است که ارتفاع «او»تعریف جایگاه  ویژگی بعدی در

. آوردیمباال  مقدارتعریف کند و نقش تاریخی ایفاء کند، خدا او را یک  یاپروژهمسیری کند و 
منظر به او اختصاص  ،بخشدیمارتفاع کند، او را که برای او فراهم میبا تجهیزی تاریخی 

 . دهدیمو ارتقاء  دهدیم
 ببینیم که چیست؟  ترقیعم یاهیال در تجهیز یعرصهرا در  «او»ربط ما و حال 

 

 ؛ زیتجه یدر عرصه« او»و « ما»ربط 
 کل منتشر  جزء متصل 

 «ده»پاسخ میعظ یمتقاض  کوچک 

 یست ی ن  اریکل پذ عقل زجو از
 یست ی رگ تقاضا رب تقاضا ن 

 

ا[ ]نکاتی رایم، سال گذشته که حدود یک سال و دو ماه را از آن فاصله گرفته یهابحثاگر از 
ما یک جزء متصل و بخشی از هستی هستیم. هستی مستقل از ما نیست، ما هم  :درآوریم

م که ینفک هستی است. وقتی همستقل از هستی نیستیم. وجود ما تا وقتی که هستیم، جزء ال
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دید پ، از خاکمان، رسوبی میشویمانفعال داریم  خاک ودر هستی، فعل یادورهنیستیم، باز تا 
و تا حد امکان، بعد از وداع با هستی در درون  شودیمو از رسوبمان، گیاهی متصاعد آید می

لذا  .ارددیمانفعال واعل و انفعالی داریم. خودمان نیستیم بلکه هستی ما را به فوهستی، فعل
هم کل منتشر نامحدود است. ما  «او»تا زمانی که هستیم، جزء متصل موقت هستیم و حداقل 

 میتوانیمبه این مفهوم که هم ده است. پاسخده یک عظیم پاسخ «او»یک کوچک متقاضی و 
 .دهدیمپاسخ ما را مطالبات « او» و هم  دیالوگ برقرار کنیم، بگوییم و بشنویم «او»با 

مستقر که ما سی سال در  یهاقدرت ،«او» خالفاست. بر یدو وجه «او»پاسخگویی 
ایم، حاضر به و چندین دهه، آن طرف، ما و پدرانمان، تجربه کرده ]انقالب[ طرفاین

دهی خنه حاضر به پاس ،اندالوگیدبرابر و برقراری  یرابطهنه حاضر به   پاسخگویی نیستند
 که. اما خدا با این، هستندکنندیمزندگی  هایی که در این کشورت ما و نوع انسانبرای مطالبا

است، در هر دو حالت، پاسخگو  «او» در دستجالل، جبروت، عرش، فرش و کل امکانات 
 با هم دانندیمخودشان  لحا ـدهد[ ]خدا پاسخ می، نیاز به دیالوگ دارد است. وقتی ابراهیم

قدر سرریز است که خدا برای قدر سرریز است، آنآن یا وقتی موسی اندطور صحبت کردهچه
که او  کندیمرود، حس  هدر هاتیظرف خواهدینمبه این دلیل که  ،کندیمسرریزی او فکری 

هکلیم گو شود، او را موسیوبا خدا وارد گفت تواندیمظرفیتی دارد که  کلم با تاهل   کندیم الل 
 کندیمو با او دیالوگ برقرار  دهدیمرا  وجهی است. هم پاسخ موسیگویی او چندخدا. پاسخ

 . دهدیمو به مطالباتش پاسخ  بخشدمیفرصت و امکان  و هم به موسی
. این کندیم میترس یدرستعرضه و تقاضا را به یرابطهبلندی که مولوی،  یقطعهاست از  بیتی

است. دو سده قبل، زمانی که اقتصاد  یاشهیکلعرضه و تقاضاهایی که ما درک کردیم، مقداری 
بود.  یایفیکپیدا شد که فرد  1آدام اسمیتی ،ر کردداری غرب، فاز اول بحران خود را سسرمایه

. آدام بگذار همه چیز آزاد باشد، 9«فرپاسه لسهلسه»دادند که  هایفرانسو ایشعار تاریخی
 را اگر در را مطرح کرد با این عنوان که عرضه و تقاضا یاگزاره با این پارادایم آمد و اسمیت

چیز را در اختیار صاحبان اگر دولت در اقتصاد دخالت نکند و همه و اقتصاد، آزاد بگذاریم
 یقطهنبگذارد، این عرضه و تقاضا در  (نبود کار، خیلی مدنظرنیروی ان صاحب)سرمایه و ابزار 

 . رسدیمخودش به تعادل 
                                                                                                                 

 یاسیدر اقتصاد س شگامیاست که از او به عنوان پ یاسکاتلند لسوفی( ف5930 - 5929) تیآدام اسم. 1
 .شودیم ادی« پدر علم اقتصاد مدرن»و 
9 .laissez faire, laissez passe :یالخباید افراد  انیم دادوستدکه طبق آن  استیاقتصاد یکردیرو 

 سمیبرالیو ل اقتصاد آزاد یفکر یاز مبان «فرلسه»روست که  نی. از اباشداز هرگونه دخالت حکومت 
 .شودیمحسوب م کیکالس
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و  ن در هستی  تقاضا بین موجودیکندیمو تقاضا را بررسی  وجودی، عرضه یاهیزاومولوی از 
بلند که با بحث ما و بحث هایی  یقطعه. بیتی هست از این اصلی عرضه از طرف پاسخگوی

 خوانی دارد  سال گذشته با هم داشتیم، همه از ک

 رگ تقاضا رب تقاضا نیستی             عقل زجء از کل پذریا نیستی
با کل،  میتوانینمبگوید که ما جزئی که صاحب اندیشه و عقل هستیم،  خواهدیممولوی 

 درقطه و نآن هم تقاضا نه یک بار و در یک  ـ کیفی برقرار کنیم مگر بر اساس تقاضا یارابطه
. این کندینمخیزان است و به یک نقطه، بسنده وافتان ،شودیمنو بهکنج  تقاضایی که نوسه

 یرابطه، جوهر خداو  ابراهیم یرابطهجوهر  تواندیمکیفی است که  یاگزارهمولوی  یگزاره
که را اهل تغییر  یهاانسان یهمه یرابطهجوهر  و و خدا گاندی یرابطهو خدا، جوهر  موسی

 امروزی کند.  ترجمانمابرای  ،مینیبیمدر پیرامونمان 
 وضعمکه در  «او»کیفی با  یرابطه تواندینمتقاضا نباشد،  موضعاگر انسان یا هر موجود، در 

کند.  بر ما خدایی «او»ندارد عرضه است، برقرار کند. اگر ما تقاضایی نداشته باشیم، دلیلی 
  تنفس و زی و زیست و خورد و کند[]بدون تقاضا هم عرضه می در سطح کف، بله خدای

اما این کف کار است. زمانی  .کندیمامکانش را برای ما سرریز  «او»خواب و تذلذها که 
ا ر خودمان ما هم بخواهیم افق ،باشیم، جهان پیرامونمان هم بگرددکه ما افقی خوابیده هست 

و نه اهل درگیری و اصطکاک باشیم و به پیرامون شویم نه افتان و خیزان  ونه عمود  ،حفظ کنیم
رک کنیم د میتوانیمزمان است که اگر ما به موضع تقاضا برسیم، آن اماهم کاری نداشته باشیم. 

ذا اگر . لندکیمکیفی و دینامیک برخورد  ،گر است و با مطالبات ماکه خدایی است که عرضه
هستیم،  برداندیشه و صاحب توان پیشما جزئی از این هستی باشیم که صاحب عقل و درایت و 

قاضا. حال، عرضه و ت یمبادلهمگر در  ،کیفی و تنگاتنگ برقرار کنیم یرابطه «او»با  میتوانینم
 کتابی هم هست.  «او»بین ما و 

 

 ؛ «او»کتاب 
  هیما«دست»
  هیما«ذهن»
 هیما«جان»

 

ه هایی را هم کاما این کتاب اگر ویژگی ،شودینمما با او، با این کتاب، تعریف  یرابطه یهمه
 یه. مامایه و جانمایه، ذهن  دستگذاردیمکنیم، سه مایه در اختیار ما  قباًل بحث شده متمرکز
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  بگیرد قرارهندبوک ما  تواندیمفرم تغییر، یک کتاب و پالت عنوانبه کهاست  نیامایه دست
  در تبریز قرار گرفت ییوو آقای کهنم بیست، هندبوک حاج یوسف شعار یدههدر  کهنیکماا
 چهل که اتفاقاً  یدههو  نژادکه او هم آذری بود و بعد هم حنیف مهندس بازرگان]راهنمای[ بعد 

اند. بعد همه یاد گرفتند که این در ایران این کتاب را هندبوک کرده هایآذرذری بود. او هم آ
 نژاد آن را توزیع کرد،که حنیف 1یزهندبوک باشد. این کتاب قرآن کوچک مع تواندیمکتاب 

ع کار او هم توزی  ی پاسور توزیع کردندرخ، بنژادحنیف یدورهدر  ]بدل به کتاب راهنما شد[.
ندبوکی ه ...به دست همه در اتوبوس و تاکسی و خوابگاه کوی دانشگاه و .ا توزیع کیفیام ،بود

چهل،  یدههسی و اوایل  یدههجیبی بود. در همان  یهاکتابیم اداد. آن هندبوک هم در پاراد
هایی در قطع کرد. کتاب اندازیرا راه یبیجانتشارات امیرکبیر در پی بدعتی کیفی، انتشارات 

در حال   خوان بشوندکتاب هایلیخکه باعث شد چندان قطور منتشر کرد و نهب وجنیم
جا ، در خانه و در همه9روی، روی صندلی پارک شهر، در اتوبوس از مجسمه تا فوزیهپیاده

بی هم نباشد، ا اقوامجیبی را ببرند. یکی از  یهاکتاباین  توانستندیم ز ما که شاید مثال خو
اب جیبی کرد یا کتو یا جدول حل می کردیم، استفاده رفتیمبهداشتی  فرصتی که به سرویس

 هاآن یهمهاز  تریفیکهم آمدند قرآن را کتاب جیبی کردند که  رکوت فردآن چهار  !بردمی
بود که هم خودش تا عمق رفت و هم آن شعاع قرآن را روی دیگران هم تاباند  نژادحنیف

شم و شب در چ رندیگیمقوه دست چراغ هایبرخ. پیش، بررسی کردیم( یهفته )مشفقون که
دست گرفت که در چشم کسی  یاقوهچراغ  نژادحنیف !که زمین بخورند اندازندیم افراد

سر  دادند. بسیار این سی سال با کتاب، همه را آزار با کتاب، کسی را آزار نداد. در  نداختنی
ک نژاد کتاب را نگرفت نواما حنیف !ندتگذاشسر اعدام هم کتاب   شکنجه هم کتاب گذاشتند

ن قرآن با آشفقتی با کتاب برقرار کرد و همه را  !تیز آن را در چشم و گوش و ذهن این و آن بکند
 هندبوکیزه کرد. معزی 

 . اینکنندیمپز آرامفایل ذهنشان را هایی که مالتی برای ذهنیعنی مایه است  وجه دوم، ذهن
آن  که از اندازدیملعاب  آرامآرام، پز ذهن بسپاریمبه آرامآن را هایی دارد که اگر ما کتاب، نشانه

به پیرامونمان در حد صالحیتمان، سود  میتوانیمو هم  میشویملعاب هم خودمان متنفع 
هایی برای تحول و تغییر. پس این کتاب هم یعنی عصاره  مایه استببخشیم. آخر هم جان

 مایه. مایه و هم جانمایه است، هم ذهنتدس
 

                                                                                                                 
 واژه دارد. بههایی است که از قرآن انجام گرفته و ترجمه در آن، سبک واژهجمه. نام یکی از تر1
 . میدان انقالب تا میدان امام حسین )ع( کنونی. 9
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 ؛ «او»در کتاب  یخیتار زیو تجه زیتجه
    یهست

 فرجام 
 محصول کار انسان  دارِروح دارِخون دارِجانجریان سیالِ :  خیتار

 انسان
 

تجهیز و تجهیز تاریخی خدا در کتاب وجه مهمی از ، مطرح شدقبل  یهاجلسهبه تعبیری که در 
، هستی تا فرجام یفاصله ،رسدیم «فرجام»به  ،کندیمشروع  «هستی»گفتیم از  آخر هست که

را هم وسط بگذاریم، درک  طهی سورهاگر فقط  رقم زده است.« انسان»  تاریخی که است «تاریخ»
 . هاستدار  محصول کار انساندار  روحدار  خونجان ال  یس انیا از تاریخ این است که جرخد
م. در همین بعد برسانی یجلسهتا به سرفصل اتصال این جلسه با  میبریمبحث را پیش  آرامآرام

دوست جوانی آمد و در بحث کرده بودیم.  «او» یمهندسانهصحبت از چینش  کتاب آخر، قبالً 
ما  یارائهشاید گویش و  1جا مطرح شده بود، به نقد کشید.خودش این مهندسی خدا را که این

از  ،میکنیمکلی بوده که به ذهن برخی از دوستان، این رسیده که این مهندسی که ما مطرح ش
اسم  کهنیاخصوص در ایران، به محض مشمول خدا شود. به تواندینمنوع انسانی است و 

 ند کخطور میبه ذهنمان  ... ، ذوزنقه و لوزی و مقطع و استوانه و پایه و تقاطع ودیآیممهندسی 
ه از مهندسی خدا درک کنیم ک میتوانیماما آنچه  نشده.تیز پرچک فیزیک هندسی نوکیعنی ی

 ]از این قرار است:[ دهدیمخودش توضیح 
 

 : ی؛ مهندس«او»مهندسانه  نشیچ
 عناصر خام  یهنرورانه یندگیو آرا یفرآور زش،یآم
  ی«لعاب»به  ی«خام»از  ریس

 : ترازویبعالم موزونِ 
 ما یکشخطنه 
 حساب ما نه 

 نه سنجش ما 
 «او» یمهندس

 

                                                                                                                 
نوان با ع کنندگانمشارکتدر بخش دوم نشست سی و دوم توسط یکی از  شدهارائهبه بحث  اشاره. 1
 است. « یامرحلهسامان  ،ینگرش رونددر ارتباط با بحث  یطرح نکات»
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عناصر خام است.  یهنرورانهترکیب، فرآوری و آرایندگی  وآمیزش، فرآوری مهندسی خدا، 
ناصر که ع کندیمجهان را خلق کنیم، عنوان  که ما وقتی خواستیم دهدیموقتی خودش توضیح 

ه که دست ب میخواهیمما را خوانش کردیم. زمین را خواستیم، آسمان را هم خواستیم. گفتیم 
و  دکه آسمان و زمین هر دو گفتند که هستن دهدیمخلقت نویی بزنیم. هستید؟ خدا توضیح 

که  میکنیمطوع یعنی پذیرش داوطلبانه. آسمان را ما تصور   1با طوع هم گفتند که ما هستیم
، کنندیمکه برخورد که با لنز چشم ما  اندشدهتنیده دربه قدر در هم  هامولکولسقف آبی است. 

ریز  یز  ر از امکانات ریز   یتراکم .میکنیمرا آبی تصور  که ما آن رسندیمانبوهی به نظر  یتوده
طکاک اصلمس و قابلبنیادین قابل ریز  ریز  ریز ذراتتراکمی از طور که هستند. زمین هم همین

را پیش چشم ما به رنگ  برخالف ذرات بنیادینی که در فضا و جو قرار دارد و آسمان است 
ملموس، هر دو دین ملموس و چه ذرات بنیادین غیرچه ذرات بنیا کهنیا .کندیم میترسیآب

تی خدا عبارهستیم. بهتو  یمهندسانهمیل در این خلقت داوطلبانه و بهگفتند ما اهل مشارکت 
  آمیزش، کندیم بیترک راخام امکانات خام و نیمه یمجموعهیا  عوامل و اسباب یمجموعه

مهندسی خدا به مفهوم سیر از خامی به لعاب است. یعنی  و نهایتاً  .فرآوری، آرایندگی هنرورانه
که خودش بوده گونه است. مواد خامی این ...هستی، کهکشان، دریا، انسان، جامد و نبات و

. لعاب اوج دکنیماز خامی به لعاب تبدیل  مرحلهبهمرحلهرا  هاآن «او»که  دهدیمتوضیح 
 پختگی یک عنصر است. 

هایی که خودمان بعضی از عناصر هستند که اهل لعاب دادن نیستند. انسان یتجربهدر 
 فرض کنید کهاستفاده کند.  هاآنوجود خودشان را سرریز کنند که پیرامون هم از  خواهندینم

اهیچه و قارچ و هیچ ندازید، مهم نی]گوشت[ چیتی که اهل لعاب است، حال در آن قلم لوبیا
در آن را هم باز  ،جاق بمانداربع روی ساعت، سهپروتئین مکملی را هم قاطی آن نکنید، نیم

 ترافشف ،کف سیاه آن را بگیرید ،دهدیمکف  آرامآرامبگذارید و با حوصله به آن نگاه کنید، 
، از لوبیا چیتی شودیمتا حدی که لعاب را  شودیمتبدیل به لعاب  آرامآرامو آن کف،  شودیم

صاعد هیچ لعابی از آن مت ،ولی شما لوبیا قرمز یا سفید را صد بار بجوشانید .مستقل جدا کرد
ما و هستی و  هم خودش لعاب داده که لعاب آن ،. اهل لعاب دادن نیست. لذا خداشودینم

ورد فعال هستند ]برخ اهل لعاب دادنهایی که با مجموعه انسان   همامکانات هستی هستیم
 تراوشو  کنندیمکه وجود خودشان را تبدیل به شیره هستند هایی عبارتی انسانبه کند[.می

در هند این کار را کرد. از لعاب گاندی  . گاندینندیبیمخیر  هاآن ازبیرون هم  ،کنندیم
 گیرند. مار بریتانیا قرار برهایی از استع یپروسهنفع شدند و توانستند در هند هم مت   یهایروسپ

                                                                                                                 
ْرِض اْئِت  ُثر . »1

َ
َقاَل ََلا َو ِلْْل َخاٌن َف َماِء َو ِهَی در َت یاْسَتَوی ِإیَل السه

َ
ا َقاَلَتا أ ه  ْو َُكْ

َ
ا أ  .(55: لتفص)« َی َنا َطائِع ا َطْوع 
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. بگذاریم «مهندسی» میتوانیمرا  سیر از خامی تا لعاب اسم. کندیمخدا هم این کار را 
ی توضیحات ما جور مهندسی این نیست که خدا هم مثل ما شابلون دستش بگیرد. اگر قبالً 

 . است توضیحات ما بودهما و ، اشکال از شودیمبوده که این از آن متبادر 
مه که ه مینیبیم ،میکنیمنگاه به عالم هر چه گوید مولوی می. میریگیماز از مولوی کمک ب

 .«ترازویب موزون   عالم  » دیگویم. مولوی مینیبینمدر آن  ییترازو اما ،چیز آن موزون است
در کار نیست. مهندسی  ییترازو اما ،است تراز زیچهمهکند از اینکه مولوی تعجب می

نه  «او»، نیست. لذا مهندسی کندیمکه انسانی مثل ما از آن استفاده  ...و شاغول و ترازو ،«او»
 .هست «وا»را دارد. مهندسی، مهندسی ما نه حساب ما و نه کتاب  ،کش ما را داردخط

ـ  ترازوچه ،چه قپون ،چه متر ـ رجد  که بدون مُ  مینیبیمهایی را پیرامون خودمان هم انسان 
ت پیمانه یگر الزم نیسکه دستشان پیمانه است و د مینیبیمگیری هستند. آشپزهایی را هاندازاهل

 مینیبیم. خیاط خانم یا آقایی را است قدر ممارست کرده که دستش پیمانه شدهآن د در برنج کن
  دزنیم و قیچی را کشدیمدیگر با سانت و متر، کاری ندارد. صابون را  ،اندازدیمکه قواره را که 

را نگاه  اتقواره ،گذارندیم. قیچی را زنندینمدیگر صابون هم  ،اندیفیککه خیلی  هایبعضیا 
دون برایت کت ب تواندیم، کندیمات را نگاه برایت مانتو قیچی کند. قواره تواندیم، کندیم

 وقت شوند،می خودشان دقیق و عمیق یپروژههایی هم که روی آستین ببرد. لذا انسان
. شوندیماز نوع خدا  ،شودیمتنیده دربا پروژه وجودشان دغدغه دارند و  ،گذارندیم

 کارسرو ...و تراز وکش هایی هستند که با خطند، انساناهایی که پیرامون ما مهندسانسان
 کنندیمزمان تعیین  ،کنندیم بیترک  هایی هستند که وجودشان میکسر استاما انسان  دارند

 هست. پس «او»از نوع مهندسی  که شاید استثناء باشند، هاانسان مهندسی این نوع الذ.  ...و
و امروز هم خودمان را تصحیح کردیم،  میکنیمصحبت از آن ما از این به بعد که  یایمهندس

 و سیر از خامی به لعاب.  دیگویماست که مولوی  ییترازویبهمین عالم موزون 
 

 ؛ « او»مهندسانه  یخیتار زیتجه
  یفیک یخبررسان

 رخدادها  یزننیچنقطه
 سمت  میترس

 فرجام روند 
 آموزش 

 قاعده ـ قانون 
  یشارویروش مواجهه با پ
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 حآن مطر بحث که قبالً دهی در کتاب آخر در گزارش «او» یمهندسانهحال این تجهیز تاریخی 
 آموزش ،هاروندو فرجام  هاسمت میترس زنی رخدادها،چیننقطهرسانی کیفی، خبرشامل  شد،

. تهس ه با پیشارو مقابل ما قرار دادنهروش مواج استخراج کردن و قاعده و قانون بیرون آوردن و
 بینی اوست  شعری دارد که برگرفته از جهان حافظ

کایت ز نقش نیک و بد است   هچ جای جور و ش
 هستی، رقم نخواهد ماند یفهی صح چو رب 

 هستی برقرار نیست. یکی یفهیصحپایی خیلی در این که رد کندیمطور تلقی این حافظ
پایی جهان هم در حال عوض شدن و هیچ رد، عمل شر یا خیری دارد. گذرا است و چون دیآیم

ی خدا اما تلق !ندارد ما اهل جور و شکایت باشیم ، دلیلیماندینمی هستی باقی بر صحیفههم 
لقی خدا این است که هر عملی به هر نسبت کوچک، متوسط و بزرگ که از این نیست. ت

، نقش و نگاری در این هستی دارد زندیمو بزرگ سر  متوسط و یا اجتماعات کوچک هاانسان
ار ماندگ یهانقششده از این ماندگارند، قواعد برگرفته هانقشو تلقی خدا این است که چون 

ماندگار چه متعلق به گمنامان باشد یا انبیاء و هر کسی  یهانقشن را باید استخراج کرد. حال ای
یز و رـ  هانقشمقابل دیدگاه حافظ را دارد که  ینقطهگذاری، خدا تأثیر در هر سایز و میزانی از

کنیم و از آن قاعده و قانون  میترس راماندگار  یهانقشاین  میتوانیمماندگارند. ما ـ درشت 
 چیننقطهبه را  هالوح ترینطویلاز  موردلوح، شش  554دلیل است که از درآوریم. به همین 

دار که پس از او دیگر از اول کار، آدم تا آخرین پیام است  اختصاص دادهردپاهای گذشتگان 
 گزارش تاریخی از آدم به بعد است. « او» داری بیاید. وجهی از کتابضرورتی نبوده که پیام

 

 از آدم به بعد ؛ یخیگزارش تار؛ « او»از کتاب  یوجه
 گزارش کارِ   گزارش : 

 ختهیبرانگ یهاختهیخودانگ  خلقت
 گروندگان   اغوا

 مانعان ـ مهتران  هبوط
 انیرایناپذ  نو تیهدا

 )متعدد گونه، الگو، روش(    
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و  و انبیاء مؤمنونو  و طه و هود آن شش لوح در اعراف یهمهیک وجه از این گزارش که در 
که شاید  وط و هدایت نو است. اما وجه دیگر، تکرار شد، داستان خلقت، اغواء، هبءشعرا
ته ودانگیخخلقت باشد، گزارش کار چهار گروه است  کسانی که خودشان خ داستاناز  ترمهم

مانعان   سیر یا گزارش گروندگان به انبیاء ( گزارش کار انبیاء) را برانگیخت هاآنشدند و خدا 
ناپذیرایان پیام انبیاء. در این گزارش از صاحبان خبر و گروندگان به صاحبان خبر، از   و مهتران

وش، تعدد گونه و الگو و رمداده،  ... خبر کیفی، از ناپذیرایان خبر کیفی و انتشار   مهتران مانع  
 . است پیش روی ماقرار داده

 

 ؛ زنگاریر یخیتار یگرگزارش
 الواحِ 

  زیسرر ضِیواسعِ عر
 لوح :  0در  هادادهپخش 

 « ما» یبرا یپازل
 « ما» یمهندس نشِیچ دانیم

  لیهندسه، درک، تحل
 «او»از استعداد  برسهم؛ « ما»

 

واحی آمد که واسع، عریض و سرریز بود که همان شش در ال «او»گری تاریخی ریزنگار گزارش
در شش لوح. اگر خدا و جهان کالسیک بودند و اگر کتاب، کالسیک  هادادهپخش   لوح است

کالسیکی که ما در دبستان و  یهاکتاب یهمهمثل  ـ شد[]داستان انبیاء در آن پخش نمی بود
در د هم خودمان در خواندن و نوشتن آن دانشگاه و پیرامون خودمان خواندیم و نوشتیم و شای

 !تگفیمیک فصل  عنوانبهرا  یا هود یک بار داستان نوح ،مشارکت داشتیمخودمان  یهادوره
 یهاسورهو در  دهدیمپای نوح را پیش ما قرار ؟ چرا در شش سوره، جاکندیمچرا پخشش 

که  کندیم؟ این کار را دهدیمآن را مقابل دیدگان و ذهن ما قرار  ترکوچک یاپردهدیگر هم 
 خودمان را به کار یهندسهپازلی برای ما فراهم شود که ما بتوانیم با آن پازل، توان چینش و 

توانیم را ب ن موسیکل داستا ...و و اعراف ندازیم و زمانی که این پازل را بچینیم، وقتی از طهبی
ل پازل کام حس کنیم که دهدیمبیرون بیاوریم و آن را سر هم کنیم و تا آن جا که فهم ما اجازه 

عوامل را با  یهمه ،. خودش مهندس استرسدیمهم جا نوبت مهندسی به ما آن ،است
حال   این کار را بکنیم میتوانیمهم ما کرده، که  میترسرا یاهنرورانهکرده و چینش  بیترکهم

پی. بلکه نه،  «او»در حد   در حد خودمان. ما نه ناپدیدیم و نه موجود میکروسکو



 2باب بگشا؛ دفتر سوم: تبیین ما ـ       354
  

 

 مو ابراهی از نوحداده، پازلی به ما در این شش لوح  «او»با امکانی که  میتوانیمدر حد خودمان 
 میتوانیمست و ه میدان چینش مهندسی برای مااین پازل فراهم کنیم که . .. و و هود و موسی
به اعتباری ما  .از آن درآوریمو درک و تحلیل  (به همین مفهومی که امروز عنوان شد)هندسه 

 «او»از استعداد مهندسی دارد، ما هم چون جزئی  «او»اگر   هستیم «او»بری از استعداد سهم
 این استعداد را داریم.  ،هستیم

ما در پیشاروی خودمان با دو نوع اصلی منابع مواجه هستیم. یکی منابع همین روحانیت  
بین خودشان  ـ ه با خودشانهنه در مواج ،ه با جامعههخودمان است. منبع اصلی آن در مواج

 ،خوانندسطح می ،خوانندیم «المقدماتامعج» ،خوانندیم «مکاسب» ،ادبیات خاص دارند
چه با جامعه دارند، رساله آنعملیه است[.  ی]رسالهـ  دیالوگ دارند اما با جامعه نه بین خودشان

ان خوانندگمسئله است که هیچ فردی از  اندی هزار و چهارصد و  است «تحریرالوسیله» ،است
هم به جای « او» روش خدا اگر روش حوزوی کالسیک ما بود، !از آن تخطی کند تواندینم

که تا آخر عمر، تکلیفمان با آن بر  دادیمبه ما  یامسئله !دادیمالمسائل به ما قرآن، یک حل
 طور برخورد نکرد. اینبا ما  «او»اما  .سر مسائل مختلف، روشن است

 سخت بود و هامسئلهششم دبستان،  !المسائل بود. مثالآموز بودیم، حلنشکه ما دا یادوره
 «تحریرالوسیله». کردندیمرا حل  هامسئلهالمسائل، از روی حل هابچهالمسائل داشت و حل

خیلی  یبچه. کردیمطور است. یکی از دوستان ما همیشه مسائلش را درست حل هم این
؟ پدرت یکنیمخودمانی شدیم، من گفتم چه کار  توداری بود. یک بار که ما با همنگ و زر

حقوق بود و درکی از مسائل ریاضی نداشت. بعد از چند  پدرش هم ی؟ رشتهکندیمکمکت 
. اگر به آن شماره، دانستینمکس هم بود. هیچ 522وقت به من گفت که شماره تلفنی است که 

  !دادیمجوابش را هم  ،کردیمیت حل ، برایدادیممسئله 
ه ن یالهیرالوسیتحرالمسائل و نه باز کرده و نه حل 522. نه است خدا این برخورد را با ما نکرده

 یهاسورهو بین  قدر بین این شش لوحتاریخی را این یهادادهاین مواد و  داده است! ایرساله
بینانه و نه نه خودکمـ خودمان  در حداین توان و درک و درایت را که ما  تا، پخش کرده دیگر

 بتوانیم آن را چینش کنیم.  داریم، ـ متوهمانه
 هابچهدر جلسات قبل هم  ،این کار را کرددر حد دانش خودش قبلمان  یجلسهدوست 

دا ین روشی که خبا ا میتوانیمنیستیم و  جوهریببرای مهندسی همین کار را کردند. لذا ما 
و تحلیل کنیم و از آن تدبیری امروزی  بیترک راتاریخی  یهادادهپیش روی ما قرار داده، این 

 آوریم. بیرون 
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 ؛ « او» یفیک یهاهیتوص
  دیورزاندیشه
  دیتعقل کن

  دیبه کنه راه بر
  دیشو ابیمغز

 

عقل ت  ر اندیشه بورزید، این است که مکرما مجهز شویم کهنیابرای  «او»کیفی  یهاهیتوص
 دهم چون جزئی از وجو «او»کار کمک یهاانسانمغزیاب شوید.   به کنه، راه ببرید  کنید

 یالبالغهاز نهج 34به ما دارند. حکمت هستند و استعداد او را دارند، همین توصیه را  «او»
و  کندیممطرح  کیفی است که حضرت علی یهاین گزار ]االسالم[ فیضشده توسط[ ]تدوین

 مفید است:که در آن هستیم، خیلی  یامرحلهامروز ما و همین  برای
 

 ؛ « او» کارکمک یهیتوص
وهر َعْقَل ِرَعا مر ْعتر َذا ََسِ َْبَ إِ وا اْلخَ َواَة اْلِعَْلِ یٍة اَل َعْقَل ِرَوایاْعِقلر َعاَت ر َقِل ٌی َكِث  ٍة َفِإنه رر  ٌل ی َو رر

 شهیتعمق و اند ر،تدب یآن را بر مبنا دی[ به شما رسی]خبر یادادهکه  گاهآن
 و ارندیبسآگاهی  کنندگاننقل راینقل لفظ آن. ز ی[، نه از رودی]جذب کن دیابیدر
 در آن، اندک.  ورزانشهیاند

 

ـ ما  یوارد شد، همه یایجدجدید و  ما به فاز خبری یجامعهاین سه چهار ماه گذشته که  در
گاه گاه یا بخشی از ما ناخودآ ایم. از ماهواره، روزنامه، دانشجویی در فاز خبر مانده ـ ناخودآ

  در مدار نقل، نایستید دیگویم. هم خود خدا میکنیمو آن را نقل  میریگیمخبری  ...و
  در مدار نقل بایستند کندیمه برخالف حوزه که خودش در مدار نقل است و همه را هم توصی

سال دیگر هم اگر روش و هزار  ما هم همین است یحوزه ،عیسوی هم همین بود یحوزه
 یجازهانه خودشان بداعتی دارند و نه  !شندیاندیمها، این باشد، فقط به نقل اسلوب فکر این

ی بودند که از آن اسلوب اند، کسانهایی هم که بداعتی داشته. آندهندیمبداعت به دیگران را 
در قل عو عقلی شدند و از  اندکردهقلی خودشان را رها ناند. از شر آن اسلوب بیرون آمده

ما در حال  یجامعه. دیگویمهم همین را  . حضرت علیاندگرفتههم کمک خدمت نقل 
ـ اسلیل بیرون آمده حاضر، نیاز به تحلیلی کیفی دارد. کم در این چند ماه گذشته، تح ویژه بهت 

 یهاانسانکافی ناقل خبر وجود دارد.  یاندازهبهاما  ،خرداد. خبر و داده خوب است 22پس از 
  بر عهده بگیرند.فرآوری این خبر را  حداقلی معدودی باید باشند که کار
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  لذا این شش لوح هم پیش روی ماست و به قول مولوی
  

 طق خاک و نطق گلنطق آب و ن 
 حواس اهل دل محسوسهست 

 

هره دل ب یدهیداز نطقشان با  میتوانیمما  ،از عناصری که اهل نطق هم نیستند دیگویم مولوی
به یک تحلیل  شودیم ...بگیریم، جهان را تحلیل کنیم. از سخنگویی آب و گل و خاک و

که خدا در این شش  مصالحیاین مواد و  هایبلیتاستعداد و قا ،وار از جهان رسید. حالحسی
 از آب و خاک و گل مقابل دیدگان ما قرار داده، خیلی بیشتردر الواح دیگر ـ و پراکنده ـ لوح 

 میتوانیمند و چون عنصر ناطق و تاریخی هم هستند، اهمه ناطق الواح نیا  بدون نطق هست
 برخورد کنیم.  تریفیکبا آن 

 

 ها ؛ «داده»مواجهه با در « ما»توان 
 معقول  نشیچ

 درک 
  لیتحل

 کاربست 
 

فال ورق  ،به ما داده «او»هایی که با داده، چینش معقول است. هادادهه با هحال توان ما در مواج
 را بچینیم و درک هاآنما هم از سر عقل،  ،را از سر عقل به ما داده هاداده !بگیریم میخواهینم
 هستیم « او» . ما هم مثل خود خدا و جزئی ازبه کار ببندیم ها رانآ تحلیلشان کنیم و و

 

 ما ازو یباده از ما هست شد، ن 
 ما ازو یاقلب از ما مست شد، ن 

 

 میتوانیمها با این مشخصهکمی داشت که ما  یمشخصهشش لوح را بررسی کردیم که چند 
لمات و حروف کل سوره، طول و آیات، تعداد ک یهانشانهتعداد  :را تحلیل کیفی کنیم هاآن

  آهنگ آیات.
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 بر الواح ؛  یتعمق
  هامشخصه

 لوح اعراف هود طه انبیاء مؤمنون شعراء
 مشخصه

 نهتعداد نشا 130 213 235 221 228 117
 تعداد کلمه 3312 2925 2312 2208 2315 2190
 تعداد حرف 21323 7507 5111 1893 1831 5511

 متوسط کوتاه بس کوتاه
 کوتاه

طول  بلند بلند نسبی متوسط
 هانشانه

بس تند 
 آهنگین

تند 
 آهنگین

متوسط  آهنگین آهنگین
 آهنگین

مالیم 
 آهنگین

آهنگ 
 هانشانه

 

 از بسط به قبض  ریس
  صیبه تلخ لیتطو از ریس
 یبه بس تندآهنگ یاز کندآهنگ ریس

 

 مؤمنونو به  شودیمشروع  الواح تاریخ از اعراف .دهدیمجا معنی خدا در این یهندسهاین 
. تعداد کنیم(می دهیم و بعدًا در مورد آن صحبتمیرا مقداری فاصله  ءشعرا) شودیمختم 
کاهنده  کامالً  کاهنده است. تعداد کلمات آید ومی 558، 552، 521، 529به  202از  هانشانه

 . رسدیم4802به  54950. تعداد حروف از رسدیم 5041به  9925است که از 
 بلند نسبتاً  ودهها در[ ]طول نشانهآیات، مبسوط است.   بلند است در اعراف هانشانهطول 

کوتاه  ،مؤمنونکوتاه است و  ـمتوسط  انبیاء  متوسط است طه  است اعراف تر ازاست و کوتاه
  آهنگین است طه  آهنگین ، متوسط  هود  مالیم آهنگین است اعراف در هانشانهاست. آهنگ 

ت کوتاه اس کامالً  هانشانه، طول شعراءدر آهنگین است. اما ، تندمؤمنونو  آهنگین است انبیاء
 .آهنگین استتند و بس هم

بض دهی از بسط به قدر گزارشکه خدا در توضیح تاریخ به ما سیری را  مینکیملذا از این درک 
 سیر از .ستا ءشعرا سر، . آخرکندیمو مقبوض آن را تمام  کندآغاز می. مبسوط کندیمطی 

 راءشع یهسورطول آیات بسیار دراز است  به  ی اعرافتطویل به تلخیص. طول آیات سوره
  .رسدیمبسیار کوتاه و مقطع است و از تطویل به تلخیص بسیاررسد که می
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ی تعداد عبارت. بهرسدیم به بس تندآهنگی شعراء آهنگی اعرافاز کند ،در شناخت موسیقیایی
 هانشانهکوتاهنده و آهنگ  هانشانهطول   تتعداد حروف، کاهنده اس  کلمات کاهنده است

. اگر بخواهیم کندیمختم  و به تندآهنگ در شعراء کندیمشروع  دونده است. از آرام در اعراف
ی تاریخ ترجمانـ  تجهیز کند هاما را با آن خواهدیمکه خدا به لحاظ تاریخی ـ این شش لوح را 

 ریتم بسیار اما شعراء  است overtureدرآمد یا یک پیش گفت که اعراف توانیمیم، ابتدا کن
 و طه در هود ،شوندیمکوک  . سازها در اعرافکندیمدینامیکی را به ذهن و هوش ما متبادر 

 : محتوایی کنیم تعمقی. اگر بر این الواح دنشویمکامال ریتمیک  شعراء رم و درگ
 

 ؛ برالواح یتعمق
 پروژه نیقوان؛ پروژه حیتوض؛ خیحکمت تار؛ خیتار یفلسفه: محتوا

 

ه ما هاست کقبل از ما و قوانین پروژه یهاپروژهفلسفه و حکمت تاریخ، توضیح  هاآنمحتوای 
 :دیگر بر الواح کنیم یهیزاومسلط و مجهز شویم. تعمقی از  هاآنبر 

  

 : هاتیرواخوانشِ  یفلسفه
 عهد  آدم 
 زمان  نوح

 رفاقت، بداعت ت،یدرا  میابراه
 مرارت  یموس

 احاطه بر گذشته
  بردارانربا محدود تیکم

 ـ ارتفاع ـ اغوا   ؛ فرعون طانی:  ش عبر
 

این است که ما بر گذشته احاطه پیدا کنیم و حس کنیم که قبل از ما  هاتیرواخوانش  یفلسفه
 در گذشته، کمیتشان کم بوده، عبرتی هم مقابل روی ،انددهیکشکسانی که بار تاریخ را بر دوش 

شش لوح  یهمهو ارتفاع در  و داستان فرعون و اغواء و آدم شیطانداستان  .است ما قرار داده
]پرهیز آدم، های روایت. خدا روی دو چیز خیلی حساس است  اغواء و ارتفاع. از است آمده
 درایت و رفاقت و بداعت و از موسیبه  از ابراهیم، به زمان، از نوح  میآموزیمبدعهدی را از[ 

از  میتوانیمقرار بگیریم،  پروژه. اگر ما در سرفصل یا استارت یا سرخط میبریمپی  به مرارت
از ابراهیم به نرمی رابطه و   از نوح به ضرورت تزریق زمان م به عهد فکر کنی ،بدعهدی آدم

 ، پی ببریم. هم به مرارت قیت و از موسیت و خالبداع
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 ؛ برالواح یتعمق
 :یبندمرحله

 : فَ ؛ ثمّ   مرحلهبهمرحله حیتوض
 یتیدرا ،یحکمت ،یبا مضمون عقل

  یکینه مکان ینه پلکان
  یِحاو

 اصل زمان 
 اصل قوام

 قوام بر بستر زمان 

 ل رگداند تو رامقبو ،یاقبل  محمول رگداند تو را    ،یحامل 
 

قدی گذشته هم ن یهفتهاست که دوست  یبندمرحله]بحث[ کنیم،  الواحتعمق دیگری که بر 
 «ف»مکانیکی نیست. خود خدا متعدد ی مرحلههم به مفهوم  یبندمرحلهاین  1کرد. آنر ب
 . این مرحلهشد شروع یامرحلهتمام و  یامرحلهیعنی  آوردیم «ثم»  به مفهوم پس آوردیم

پز ونیاز یک سطح از پیشبرد پروژه است. در پختایست که موردیک دوره کهنیاهم به مفهوم 
 ،گذارندیمکنی سر آن دم ،کنندیمآن را دم  ،شودیمخیس  د،شویمهم این هست  برنج پاک 

گاهانهو. در این پختکشنددر دیس میو آخر سر هم آن را  پزندمی اگر زمان،  و معقوالنه پز آ
دارد که اش هم زنده است. عکس این هم وجود درشت و دانهت تزریق شود، آن چلو دانهدرس

، کل آن شودیمجزغاله  ،شودیم، گاز خاموش زندیمبیرون  اگر زمان رعایت نشود، کف
هایی که بخشی مثل پروژه !ندیآیمآن به عذاب  یسوختهمحل از بوی  یهمهو  شودیمدیگ ته
 و سوختگی کل ذهن یک ملت از این بوی تعفنو وجود و ل اجرا شده آن در این سی سا از

با سرعت کار  هایلیخهایی که که در دوره هم هست مثل گاندی یاپروژهاما  .ندیبیمآسیب 
 ، آمد و با درایت کار کرد. کردندیم

ضمون . ممرحلهبهمرحلهح توضی  دارد یبندمرحلهدیگر به این الواح نگاه کنیم،  یهیزاواگر از 
 ورتصبهما را  خواهدینمپلکانی و مکانیکی نیست. خدا   حکمتی و درایتی است، آن عقلی

 پله در تاریخ، باال ببرد. مکانیکی و پله
                                                                                                                 

الت به تحو یاتینقد نگاه عمل»وششم با عنوان  دوم در نشست سیکننده. اشاره به بحث مشارکت1
 «. اصول خلقتبه و عواقب ساختار دادن  یاجتماع
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که عقلی به  خواستیمعجله نداشت. برای طی پلکان که  دهدیمرا مقابل ما قرار  ابراهیم
عقلی با وجود رابطه برقرار کند و توحید را هم با عقل و هم با دل و حس، بنیان  وجود برسد،

ان، به ما تصریح کند که زم خواهدیماست که  یبندمرحلهحاوی  اً بگذارد. این الواح مجموع
 . ردیگیمقوام در بستر زمان شکل که اینو  ]را گشوزد کن[  اصل قوام و اصل است. اصل زمان

ده متصل آین یهفتهبحث این هفته را بتوانیم به بحث  شاءاَّللان و شودیمتمام  بحث در این جا
 است.  «خدا با دید تاریخی و تحلیل تاریخی»نهایی  یبندجمعکنیم که 
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 1(8) دیدتاریخی، تحلیل تاریخی :نتبیی :نشست سی و هشتم
 

 به نام همراه یاریگر
 آ ، باب بگشا، نزد منمیگشارهمن رفیقم، 

 و استراتژیک با خدا یگاههمه، مستمر، دالنهصاف یرابطهضرورت 
 

ِح  ِن الره ْْحَ ِ الره  خدمت دوستان و کسب اجازه، بحث را شروع خیرعصربهبا سالم و  .میِبْسِم اَّلله
« بیین مات»نشست سی و هشتم هستیم. عنوان این جلسه، برگرفته از جلسات قبل،  .میکنیم

 یهداشت. هشتمین جلسه است که روی ستو کارکردهای او هاداشته رویبر  متمرکز است که
خی این جلسه، برگ آخر خدای تاری شاءاَّللاندید تاریخی و تحلیل تاریخی خدا متمرکز هستیم. 

دای برسیم به خ تا خواهد رفتدر عمق  بیشترآینده بحث  یجلسه. از خواهد بودو صاحب دید 
که اگر به دید و تحلیل تاریخی مجهز شویم، ایده هم پیدا  آموزهدیاو  پردازدهیاصاحب ایده، 

ی «او»یک  میتوانیم هم کمک بگیریم، در حد توان خودمان «او» یهاداشته یهیبقکنیم و از 
خود را پخشان و پالیان  یهایژگیوخست به خرج نداده و واسع است و  «او»کوچک شویم. 

 خودمان را برای روزهای شاءاَّللاناستفاده کنیم و  هاانیپال از این پخشان و میتوانیم کرده و ما
ف صا یرابطهضرورت »باب بگشا، ذیل عنوان  مجهز کنیم. تریفیک یهاحرکتو  تریجد

 .است« و استراتژیک با خدا ـ مناسبتی ونه تاکتیکی ـ  یگاههمهدالنه، مستمر، 
درون خودمان شروع  یهابحراناز بیش از یک سال را با هم سر کردیم و در این یک سال 

یم که وجه داشت یابنهکردیم. سعی کردیم مفری پیدا کنیم. برای خروج از آن مفر، نیاز به بار و 
 یهاهیتوص، از مانعصرانهمو  بود. سعی کردیم روش را از پیشینیان «روش»اول آن بار و بنه، 

، «او»از ترکیبی که از سه عنصر خودمان درآوریم و  یهاتیقابلدر کتاب آخر و از  «او»
 ازهاینشیپمطبق رسیدیم   یسطحسهمتد یک به  ،به دست آمد «خودمان»و  «نوعانهم»
که اگر از  میاستادهیا، تبیین و پساتبیین. االن مدت طوالنی است که در مدار تبیین (پیشاتبیین)

سر  یایخروجود و از این مدار، ما و هر انسانی خوش عبور کند، امیدی هست که رهنمون ش
 بیرون آورد.

                                                                                                                 
 است.  1811مهرماه  91 شنبهسه، . تاریخ برگزاری این نشست1
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ست ا سی و چند بیتی یا کمتر، این منازعه را خیلی خوب پردازش کرده یقطعهمولوی در یک 
و  اردبرنامهو  نیبدور یهاانساناستراتژ با و غیر نیبزیر یهاانسانتفاوت  و به خوبی به

 است. پرداختهدر دیالوگ االغ و شتر  دهیاصاحب
ته و نه برجس ـ کوهانی را در درون خودمان داشته باشیم و شویممثل شتر ما هم نفری  شاءاَّللان

ان یشه کنیم. بعضی از روشنفکرروشنفکری محض، پ و بشویم پشتگوژ میخواهینم .نمایان
که نه خیری به  اندکرده. آنقدر کتاب روی خود سوار کرده و ذهنشان را پیچیده اندگوژپشت

که  کندیم جمعه تصریح یسوره. خدا هم در رسدیم دشان و نه خیری به پیرامونشانخو
این کتاب نه در درون  یرابهیشاما  1کنندیم هستند که بار کتاب بر خودشان حمل ییهاانسان

وانیم ما هم بت شاءاَّللان. یاقطره یپاشآبولو  کندیم یپاشآبخودشان رفته و نه بیرونشان را 
 ری باشیم که در مدار تبیین، خوش، ارتزاق کنیم و از این ارتزاق دربیاییم. مثل شت

آموختیم که شتاب، خیلی  طه هم ندارد. ما از اشکالیاین مدار تبیین، طوالنی است. 
 کهنیااما  ،به سرعت بدویم میتوانیم نرات. در ماماراتن است ،اصلو  نیست کنحلمسئله

فقط دلمان  به دستاوردی نرسد و د وبرو هدر مانیانرژمتر بدویم و آخر سر بخواهیم صد 
 میتوانیم . لذا در تبییندهدینم اتفاقی رخ نفسهیف، میاکردهخوش باشد که نوار صدمتر را پاره 

هز خدا مج یهاداشتهبتوانیم خودمان را با این  بلکه. مدتابدنه اطراق ]البته[  ،اطراق کنیم
ناسب مت یهاکیتکناست و  بندمرحلهاستراتژ و  ،مهندس استـ  خالق است، طراح کنیم. اگر

 بعداً  هک ییهایژگیواست و باقی  پردازدهیاتحلیل تاریخی دارد و  ،بردیم با مرحله را به کار
 آن کوهان بریزیم و در ،خدا را چنگ بزنیم یهاداشتهبخشی از این  میتوانیم ، ما هممینیبیم

ما در حد وزن  چیست؟ و در این وانفسا نییتبپسابیرون برویم و بعد از تبیین، ببینیم  شاءاَّللان
 بکنیم؟ میتوانیم و قد و طول خودمان چه

 .میرسیم «برای تجهیز ما "او"جایگاه » ،به بحث امروز آرامآرامو  میکنیم از این بحث عبور
 

 ؛«ما»برای تجهیز « او»جایگاه 
 مشرف 
 منتشر 

  ن ـ حافظبایگا
  دهندهارتفاع

 منظربخش 
 ارتقاءدهنده

                                                                                                                 
 .5 ییهآجمعه،  یسوره. 1
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راف ندارد. اش یوکاستکماز جایگاهی برخوردار است که توانایی مطلق این تجهیز را دارد.  «او»
به دلیل اشراف و انتشارش همه چیز را دیده و  و اریخ دارد. در کل هستی منتشر استویژه بر ت

گاهی مطلق ن  سبت به همه چیز برخوردار است. حس کرده و از آ
ژگی دو وی، و فرعون از دیالوگ موسیکه با هم بررسی کردیم،  یاگانهششدر یکی از این الواح 

ریخ است. تا دیگر هم برای خدا آموختیم  یکی این که بایگان تاریخ است و دیگر این که حافظ
، کندیم کیفی را باز یوگوگفتباب  است. زمانی که موسی یایفیک بسیارلوگ دیالوگ، دیا

 میکنیم چیست؟ ما در پرانتز، اضافه ییگویم آنچه مضمون دیگویم و شودیم فرعون حساس
به او  سیمو؟ شودیم پیشینیان چه و سیر ، سرنوشتییگویم که با توجه به این چیزهایی که

 «او»محفوظ است و  «او»نزد در لوحی  یکنیم ی کهسؤالکه این  دهدیم استداللی جواب
با ادبیات امروز اگر بخواهیم لذا  .است کارفراموشو نه  کندیم نه خطا ،خدای من و خدای تو

ویژگی  از این میتوانیم پساست.  و حافظ تاریخ بایگان و آرشیویست ]خدا[ صحبت کنیم،
 ، منظردهدیم که ما را ارتفاع که[ یایژگیو. ]هم برای تجهیز خودمان استفاده کنیم «او»
که صاحب  کارتفاع استراتژی ]بلکه[ نه ارتفاع فرعونی ـ و اگر ما ارتفاع پیدا کنیم بخشدیم

 ارتقاء هم پیدا خواهیم کرد.  طبیعتاً  ـ منظر شویم
و  «طه»و  «انبیاء»و  «هود»و  «اعراف»وح آن چه را که از این شش ل میخواهیم امروز،

د را به هم بزنیم مانن هاداده، به قول حضرت علی .برگرفتیم به هم بزنیم «شعراء»و  «مؤمنون»
خوش عطر و  یاکرهکه  میزنیم با حوصله آن را به هم قدرآن. زندیریم ری که در مشکشی

 کنار هم بگذاریم، چیزی به ما ار هادادهاگر صرفًا ین است. هم بیینکیفی از آن درآید. کار ت
شیرابه و عسل شفابخشی در  مانند خروجی یک که از آن هاستدادهترکیب  . ]بلکه[دهدینم

 قبل عاریت گرفته بودیم، یجلسهبا لوحی که از  را «او»جایگاه  .دیآیمبیرون مان حد فهم خود
 :به غیر از جایگاه، مداری هم دارد «او»مرور کردیم. 

 

  ؛«او»مدار واسع   
 احاطه بر هستی
 اشراف بر تاریخ

 آفرینش جهان جدی  
 انسان دارهدفخلق 

  نونوبهپیام  
 تحوالت  هیماجان: اصالح
 مقصود آموزشرشد: 
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 خاحاطه بر هستی و اشراف بر تاری که ]خدا[ بحث شد بسیار بسیار واسع است. قبالً  «او»مدار 
جهان نه به لعب [ دیگویم] 1انبیاء یسوره 52 یهیآ .است خلق کرده «جدی»جهان را  ودارد 
ار جدی بسی ، بلکهکندیم طی و خطا راه و آزمون بتجر راه نه از سر تفنن و نه ،به بازی نه ،است

به معنای این است که قاعده و قانونی دارد، سمت  ،جدی به معنای زبر و خشن نیستاست. 
بیهوده نیست. خلق هستی  «او»چون خود  ،است و فلسفه و حکمتی دارد و بیهوده خلق نشده

به عبث تو را  دیکنیم آیا تصور پرسدیم از انسان .است دارهدفخلق انسان هم  ،جدی است
بزنی  نیچنقطهخودت را  یهاهدف]باید[ در این مدار آمدی.  دارهدفتو هم   نه 9آفریدیم؟

  .مشارکت کنی این جهان پرتکاپو یدارهدفو  یدهسمتو در 
دیم، مرور کر پیش با هم 1جلسه دوکه  8شعراء یسوره 1 یهیآ .است «نونوبهپیام »وجه بعدی، 

 هر زمان که نیازی به خلق پیام جدید بود، ،عرصهبهعرصهو  دورهبهدورهکه ما  کندیم تصریح
 گیرند؟ را ب شدهساطعکسانی از سر نیاز این پیام  ساطع کردیم و بستگی دارد که چه ]پیام را[

 12 یهیآ در ]که آن را[تحوالت تاریخ بود  یهیماجان مثابهبه «اصالح»پیام نو هم  یفلسفه
انبیاء ، دهدیم رخ یایخیتار. زمانی که اتفاق دیدیم 3هود یسوره 88 یهیآو  5اعراف یسوره

ْرِض َبْعَد ِإْصََلِحَها:»اندکردهبه نقل از خدا به مخاطبانشان تصریح 
َ
وْا ِف اْل ْفِسدر َر بعد از این   «َو اَل 

جدید و  یهاستالیکرنو شدند،  ی سامان گرفت، جهان نو شد، عناصرالحروند اصیک که 
مترقی فکری بسته شد، سعی نکنید که بازی را به هم بریزید و این روند اصالح را منکوب کنید 

 و جریان اصالح را فاسد کنید.  ردهو باز کپک از خودتان منتشر ک
 به همین دلیل است که. میاکردهتجربه خدا را  یگفته، این اخیر پانزده سال ده ـدر همین 

نه خودش  .است و تاریخ مصرف ندارد یدورانتمامخدا  یهاگزارهو  هاگفته میگویم
 کندیم لذا تصریح .اندمصرففاسدشدنی و دارای تاریخ  «او» یهاگزارهشدنی است و نه فاسد

یی روی سر شما و سپ ندنو شد هادهیدکه پس از این که اصالحی صورت گرفت، جهان و  هر نو
 به هم بزنید.  بازی را سعی نکنید که آن را منکوب کنید و ،شکل گرفت

                                                                                                                 
ْرَض َو َما ََب ». 1

َ
َماَء َو اْل  «ینَهَما اَلِعِب َو َما َخَلْقَنا السه

ْ َع » .9 ا َخَلْقناُكر َّنه
َ

ْ أ  َفقَِسْبْمر
َ

ْم ِإلَ أ كر نه
َ

وَن یَبثا  َو أ َجعر ْر  (115: مومنون) «نا ال تر
ِت یَو َما ». 8

ْ
ْعِرِض هِی أ ْا َعْن ر مر اِن مقرَدٍإ ِإاله ََكَنر ْْحَ َن الره ن ِذُْكٍ مل ذکر شده است  شعراء 8 یهآدر سخنرانی، «. ی مل

 که مرتبط با این بحث نیست. 
 ده است. شبه این موضوع پرداخته « شعراء هاییهماجان»ذیل عنوان  وششمیس. در نشست 1
َقِر ». 5  ِ َت اَّلله ْْحَ ا ِإنه َر ا َو َطَمع  وهر َخْوف  ا َو اْدعر ِض َبْعَد ِإْصََلِحَه ْر

َ
وْا ِف اْل ْفِسدر ِسِن یَو اَل َر ْ َن امْْلر  «یٌب مل

ِر  ».... 3
ر

ِف یِإْن أ ِ َعلَ یدر ِإاله ااْلْصََلَح َما اْسَتَطْعتر َو َما َُتْ تر َو ِإلَ یَِق ِإاله ِباَّلله كله نِ یِ  َُتَ
ر

 «بیِ  أ
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ِر :»این گزاره را به کار برد که شعیبدیدیم  هود یسوره 88 یهیآ در
ر

َما یِإْن أ در ِإاله ااْلْصََلَح 
کی ،جز اصالح ندارم یاارادهکه من  این[ ]مبنی بر رسالتش یفلسفه  بر «اْسَتَطْعتر  . کندیم دتأ

که در  امآمدهمن  ،است هستی فاصله گرفته اد است و با فطرت انسان و با مشیروند رو به فس
اتخاذ  یک مشی عنوانبهرا بزدایم و مسیر اصالح را  بستهزنگارحد استطاعت و توانم این روند 

درحد توان، مسیر اصالح را هموار که کمکش کند  تا ددبنیم اعتماد ویژه «او»به سپس  .کنم
 رندخبصاحبکه در کادر وحی است و چه انبیایی که  یاینبچه ـ  آمده که یاینبکند. پس هر 

انبیاء را که با هم مرور همه آمدند که اصالحی را صورت بدهند.  ـ و در کادر وحی نبودند
 و آمده استقالل و هویت ملی را سامان بدهد مثل گاندی کسیدر دوران خودمان هم کردیم، 

هر کسی از خبرداران بیرون از کادر وحی که خدا هم به آنان   برابری نژاد را مثل ماندال کسی
 قدرت مانور و پر و بالی داده، جز اصالح، مسیری نداشتند. 

اصالح،  درونبهدرونو تناتن و و دالدل  بوده که محصول آموزش است «رشد»وجه بعدی 
 9انبیاء یسوره 15 یهیآ ،1هود یسوره 39و  32 در آیاتی تاریخی اعم از آیاتخدا  .تراودیبرم

 ،«او». یکی رشد عمومی است که مثال گذاردیم بر سه سطح از رشد، دست 8دیگر یاهیآو 
 ،دوقلو و مکمل هستند یهیآکه دو  هود یسوره 39و  32 آیات پایان   است. در فرعونآلمث

کید ْوَن : »کندیم تأ ْمرر ِفْرَع
َ

َما أ  اره شده[اش یهاسورهدیگر  و] که به انبیاء از قبل از طه .«دیِبَرِش  َو 
که به هر حال، فرعون صاحب فرصت و امکاناتی بوده که از آن برای رشد قومش  مینیبیم ،مرسیب

در  ،دادهیم و تکنولوژی آن دوره به او اجازه توانستهیم که جاآنخودش تا  .است استفاده نکرده
 و دیدگاه او فقط ارتفاعی انجام دادهفیزیکال مرتفعی  یوسازهاساخت. است ارتفاع باال رفته

نردبانی با این گل و خشت بساز که ما باالی باال برویم، ببینیم خدا هست  دیگویم نهاماه باست. 
دام اما هیچ ک ،کردندیم همه به ارتفاع فکر که[ کندیم]مشخص  اهرام که یادگار فراعنه استیا نه؟ 

 فقط در طول تاریخ رفت.   در عمق نرفتند و فرعون هم درعمق نرفت. در عرض هم نرفت
 که یک بازیکن فکور دارند از تمام عرض زمین استفاده ییهامیت مینیبیم تیمی یهاورزشدر 

ر د ]فقط[ خواهندیماز اول بازی  ،اندخواهجهینتکه فقط ولع دارند و  ییهامیت. ولی کنندیم
و هم در طول و یک  دهندیم که یازده نفرشان را هم در عرض شرکت ییهامیتاما  .طول بدوند

یفیت ه را واگذار کنند در کحتی اگر نتیج .اندموفق دارند، الزاماً  کنپخشتوپفکور پاسور فرد 
 و آموزش، موفق هستند.  یبخشلذتو 

                                                                                                                 
ْرَسْلَنا ». 1

َ
وَس َو َلَقْد أ ِب یِبا مر ٍن ما ْلَط ْمَر ِفْرَعْوَن یَو َمََل  ِفْرَعْوَن  ِإیَل * ٍی اِتَنا َو سر

َ
وْا أ َبعر ْمرر ِف  ِ  َفاته

َ
ا أ ْوَن َو َم  «دیِبَرِش  ْرَع

ا ِبِ  َعِلِم مَی َنا ِإْبَراِه َو َلَقْد َءاَت ». 9 نه ْبلر َو كر ْشََدر ِمن َق  «ی رر
َوی اْلِفْت »: است کهف یسوره 10 ییهمنظور آ آید،یمبا توضیحی که در ادامه . 8

َ
وْا ةر ِإیَل ایِإْذ أ ْلَكْهِف َفَقالر

ة  َو  نَ  َرْْحَ در ا َءاِتَنا ِمن له َ ا َهیئه َرُّبه ْمِرَنا َرَشد 
َ

 .«َلَنا ِمْن أ
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کیفی در کادر وحی بوده  خبرصاحبممکن است تعدادی از انبیاء  .انبیاء هم همین طورند
 «بریدم»، دیگویم که آخر سر نوح انندمـ  باشند که خودشان هم اعتراف به شکست کرده باشند

در طول  ]این انبیاء[ اماـ  دیگشایم و دوران جدیدی را به رویش دهدیم و بعد خدا او را نجات
 کندیم فقط در ارتفاع رفت و خدا تصریح که ،عمق و عرضدر  نه فرعون و عرض بازی کردند.

فرعون قرار گرفته و یا  در اختیار ییهافرصتکه ـ بفهمیم  شیهاصراحتاز  میتوانیم ما ـ و
انی ده و انساما فقط به ارتفاع اندیشی ،را برای خودش ایجاد کرده هافرصتفرعون خودش این 
  .ردیگیم ارتفاعاز بقیه و خودش هم  شودیمدر ذهن هم متوهم  ،ندیشدکه فقط به ارتفاع بی

 مینیبیم و میادهید. افراد زیادی را کنندیم ین گونه فکراکه  میادهیدایران  نیروهای زیادی را در
 وپادستو زیر  زیرخردهو بقیه  روندیم که خودشان باال کنندیم و مدام فکر اندمتوهمکه 

  افتدیم مردم یتودهو  هاآنگپ عمیقی بین  ]در نتیجه[ هستند و قابل مشاهده نیستند.
 . خداگذاردیم پس خدا روی رشد جمعی دست مردمش افتاد. یتودهو  بین فرعون کهنیکماا

تعدادشان  که بودند صحاب کهفمثل ا یاهسته  گذاردیم روی رشد یک هسته هم دست
 ییهافرصتپیرامون دقیانوس، امکانات و  هاآن. گذاردیم و خدا هم این را مکتوم معلوم نیست

مهتران یا ساحرانی  انندم .مشاوران اول و قشر یک او بودند ،میفهمیمکه ما  طورنیاداشتند و 
 اما از وضعیت ،نداشتند کم زیچچیههم گرد دقیانوس بودند.  هانیا بودند، که گرد فرعون

با ا ر هاآنو اگر دیالوگ  برندیم و به غاری پناه روندیم بیرون ،شوندیم زارموجود خودشان بی
ما از آن امکانات که برایمان رشدی در بر نداشت، صرف  ندیگویم ، به خداخدا خالصه کنیم

  .کندیم عرضه هاآن. خدا هم رشد متوسط را به میطلبیم نظر کردیم، از تو رشدی
منفرد که  یهاانسانبرای . حق رشد دارندکیفی هم  یهاهستهپس رشد، حق جامعه است. 

رشد جزء حقوق اساسی  ـ وحی از بیرون و چهوحی  در کادر ـ چه ندیگزیبرمرا  هاآنخدا 
ْشََدر  مَی َنا ِإْبَراِه َو َلَقْد َءاَت » یهیآ. است اهایش و تقاض هاتیصالحما به ابراهیم بنا به  ]یعنی[ «رر
د. صاحب رشد باش تواندیمیک فرد  عنوانبها کردیم. پس ابراهیم عطرا امتناسب با او رشد 
رای به خدا ب بردهپناهو  شانگذشته یچنبرهاز  زدهرونیب یهستهیک  عنوانبهاب کهف اصح

صاحب رشد  توانندیم هم صاحب رشد باشند. قوم فرعون توانندیم ،ورود به دوران کیفی
 اما فرعون نه برای خودش رشدی تقاضا کرد و نه برای قومش. .باشند

هان برای یک ج نوبهنوبر تاریخ و آفرینش جدی جهان و انسان، پیام احاطه بر هستی و اشراف 
این مدار واسعی است که هستی، تاریخ،   رشد ، اصالح و نهایتاً تریجدجدی و انسانی 

خارج  یایفیکهیچ عنصر  دهدیم نشان هاآن جمعسرآن است که  و رشد در ، اصالحآموزش
 ،برخالف مدار ما که کوچک است ،مدار خداین دلیل همبه  .مدار باقی نخواهد ماند پنج از این

 .واسع است و واسع است و واسع  حداکثری است
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 ؛«خودانتخاب»میدان وسیع انسان 
 آدم ـ آدمیان  یپروژه

 پروژه  قبالهپشت ؛هدایت مستمر
 داران «خبر»
 : داران«خبر» یهافیط

 گروندگان 
 باربرداران 

 عاکفان
 سنت پدران  پیرو

  مهتران
 رانیگارتفاع

 

. اگر خدا واسع است، انسان هم وسیع است. میرسیم «انتخابخود انسان  »به میدان وسیع 
 جهان و هم وکاست دارد کمیبحداکثری و  یتوسعهخدا واسع واسع است چون هم خودش 

واسع است و هم خلق  هم خود واسع   حداکثری داده است. یتوسعه، که فقط برای ما نیست را
  امکانش واسع واسع.عالم 

یرون ب تیترهایی که قبالً  میتوانیماما وسیع است و خودانتخاب.  ،انسان مثل خدا واسع نیست
اب، خودانتخانسان وسیع  میدان .روی آن داشته باشیم یتریجدو بحث  ردهمرتب ک آوردیم را

 این دو و دخوریم اول که با زوجش حوا پیوند . انسان  است تعریف شده «آدم» یپروژهبا 
 میهست آدم یادامهآدمیان است و ما  یهمهاما برای  ،آدم است یپروژه .زنندیم استارت تغییر را

یم، آدمیم و هم به اعتبار این که عضو هستی هستیم آدمیم هست آدم یادامههم به اعتبار این که ـ 
 . آوردیم به همراه یاژهیوو آدمیت برای ما حقوق 

 یهاهیآدر  و کندیم «تصریح»، خدا این پروژه را تنها در یک آیه 1هود یسوره 25 یهیآ در
ر اگ .«شما را از زمین پدید آورد و آبادانی و عمران آن را به شما وانهاد» :است «ویحلت»دیگر، 

 زمین یجانبههمه  یتوسعه به معنایامروزی بخواهیم صحبت کنیم، آبادانی و عمران  با ادبیات
. وسعت واسع است و ما وسیع «او»چون  ،داستجهان با خ یتوسعه. که با انسان هست است

 بسیار برتر ازحتی ت و بی انتهاس «او»اما وسعت  ،ما در حد این زمینی است که به ما دادند
  .که به وجود آورد عالم امکانی

                                                                                                                 
ْرِض َو  ». 1

َ
َن اْل ُكر مل

َ
نَشأ

َ
َو أ  «َها یِف  اْسَتْعَمَرُكر هر
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. ما هم از زمین پدید است دهبه ما رسیو با آدم شروع شده  ]که[ ماست یپروژه ،پس این پروژه
چه  ،حال چه فکری  حداکثری داریم یتوسعهما هم در همین مملکت خودمان حق  ،آمدیم

ت که حق ماست نه حق حاکمیت موجود. حق ماس]این توسعه[ . چه اقتصادی و...  ،سیاسی
 یهتوسعیک نوع خودکفایی را برای ]خدا[ . شویم و فعاالن توسعه چرخان و باالن در این مدار

 . است زمین به انسان بخشیده یجانبههمه 
ت رقم خورده، هدای این میدان وسیع که برای انسان در ]این است که[ که دریافتیم یوجه دیگر

 []حتی یا ،پروژه است. یعنی از منظر خدا هر انسانی از آدم تا االن ما یقبالهمستمر، پشت 
زمانی  درونش ]هدایت مستمر است[.او و  یالهقببه دنیا آمده، پشت  لحظه نوزادی که همین

چه داده و  چه کسی ندیگویم ازدواج وجود دارد که بیرون خودمان است و همه هم یقباله
رقم بخورد. اگر کسی هم  درون آنن سکه و مایملک اهزارممکن است ؟ است گرفتهکسی 

تمر این هدایت مس ؟دهدیم برای کسی که مؤثرثمربخش است و چه قدر  قدرچهبگیرد، برایش 
، کندیم   خلق1«ر فهدیقده  ،یخل  فسوه » [دیگویمکه  طورهمان]خدا  پس از هبوط است.

 و از آدم یپروژه . هدایت در ذاتکندیم هم هدایت آخر در و ردیگیم ، اندازهدهدیم آرایش
 .است خود آدم به بعد

 طورآند. انبیاء اخبار ویژه دارند. که اخبار ویژه دارن است کسانی ووجه بعدی، صاحبان خبر 
شی هستند. بخ خبرصاحب مخاطب این انبیاء   ییهافیطکه از شش لوح یا سوره درک کردیم، 

 یک مدار باالتر هاآناز . بخشی آورندیم ایمان و کنندیم باور ،گروندیم هافیطاز این 
 تاریخ یدرشکهبه  هم و رندیگیم امبن خدا و پیام را و آوردندیم ایمان ،گروندیم هم  روندیم
]کسانی که به دل  دل و هم درو است  هم در ذهن  یگرویدن، دو وجه ]بنابراین[. گروندیم
 نند. این بار را حمل ک تا ندیآیم و به کمک انبیاء شوندیم عنصر تاریخی و باربردار [گروندیم

 اما به دل ،رندیپذیم ی رابه ذهن، چیز ]کسانی که[ ند. یعنیهست عاکفانبخش دیگر، 
 وباشند. مرد متن  خوشدل ،به باورهای خود کنندیم سعی و[ مانندیم] یاگوشه. رندیپذینم

و  اندیتماشاچو  هیحاشمشرف بر ورزشگاه  بامپشت در پیست و درتغییر نیستند. مدار مرد 
ـ که بررسی خدا د حوصله ندارند که وسط بیایند و میدان را از آن خودشان کنند. ر دو جای قرآن 

 یاگوشهدلشان خوش است و  که[ اندیکسان هاآن] عاکفان موضع انتقادی دارد  ـ با 9کردیم
اما این ایمان نه   کنندیم یبازعشق ،عمیق است کنندیم و با ایمانی که فکر اندنشسته

 را. شانجامعهو نه پیرامون و  بردیم خودشان را جلو
                                                                                                                 

ِذی َخَلَ  »: اعلی یسوره 8و  9. آیات 1 یاله َر  َفَسوه ِذی َقده  «َفَهَدی * َو اله
 را هم در مورد قوم موسی« عاکف»، طه یسورهتوضیح داده شد که خداوند در  وپنجمیس. در نشست 9

 .و هم در مورد سامری بردیمبه کار 
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 و آیاتی که قبالً  1هود یسوره 22 یهیآ .میرسیم «پیرو سنت پدران»بیاییم به  ترنییپااز این که 
ه ما ک کنندیم برخورد چنین با انبیاء که گروهی از مخاطبین[ دهدیم، ]نشان بررسی کردیم

دان این می. اما خدا باشیمخودانتخاب و دیگر دلیلی ندارد که  اندکردهپدرانمان انتخاب اول را 
و  کنندیم نظرصرفاز انتخاب خود،  هاآن. است خودانتخاب زده انسان  وسیع را برای 

هم این نقش  گروه نیاوفادار بمانند. و هم به سنت پدرانشان هم به خدایان خود  خواهندیم
 . دهندیم انقباضی را از خود بروز

یام پ و مانع رسیدن فکری و... که سد متیاز طبقاتی وصاحب ا ]گروه[  اند«مهتران»وجه بعدی 
ن که ان فرعوبهو مشا از نوع فرعون ی«رانیگارتفاع»هم آخر  در انتشار آن به دیگران هستند و و

 و هستند.  اندبودهپخش در تاریخ 
  گروندگان، باربرداران، عاکفان، پیرو سنت پدران، اندمواجهس خبرداران، با این شش گروه پ
ان را بررسی کردیم. مید« او» جایگاه و مدار .تابندیبرنمچیز را گیران که هیچرتفاعهتران و ام

 . میرسیم خودانتخاب و انسان  « او» بهو ]اکنون[ کردیم  مروروسیع خودمان را هم 
در مواجهه با انسان خودانتخاب دارد، در سه سطح، قابل « او» مجموعه رهنمودهایی که

کید» است  یبندطبقه  و چیز دیگری وجود ندارد ،غیر از این سه «.توصیه»و  «تصریح»، «تأ
 دیآیم بعضی به صراحت ،شودیم موکد هاهیتوصاز جنس توصیه است. بعضی  گیهم نهایتاً 

 کمتری دارد.  شدتو بعضی هم 
 

 ؛انسان خودانتخاب و« او»
 ها: تأکید

 « او» نه غیر« او» پیوند با
 ربط عمل با فرجام 

 ب : منبع یادِ مبناداران کتا
 : هاهیتوص

 «خبر»پذیرش 
 زیست متعادل 

 عملکرد شایان

 : هاحیتصر
 سرآمدی فردی و اجتماعی 

  یفرجامکین
 بدفرجامی 

                                                                                                                 
وْا ». 1 نَت ِف یَقالر  َتْنَه یاَصاِلحر َقْد كر

َ
ا َقْبَل َهاَذا أ وًّ َد َما َنا َمْرجر بر ْع ن نه

َ
َنا َلَِف یئَنا أ َنا َو ِإنه َءاَباؤر در  وَنا ِإلَ  ٍ  َش ْعبر ها َتْدعر ِر یِمل  «بیِ  مر
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کید را عبادت کنید.  "او"پیوند خورید و  "او"مردمان با  جماعت یا»از: اول  اندعبارت هاتأ
کید .«او»بزنید و نه با غیر  پیوند «او»با  گر،به عبارت دی .«"او"نیست برایتان الهی جز   م،دو تأ

کیداست و  ربط عمل با فرجام منبعی است ذاکر و یادآور برای کسانی » ]که[ سوم  کتاب، تأ
 . «اندکردهو ما را مبنا فرض  انددهیگروکه 

َجل»انسان،  یجامعهانسان و هم  تصریحات این است که هم نوع
َ

ٍة أ مه
ر

لل أ  ت و سرآمداس 1«ِلكر
م. و بخشی نافرجا اندفرجامکیندر پایان این فرجه، بخشی  .دارد و ابدمدت نیست یافرجهو 

 یهیتوص. است تعادل در آن رعایت شدهاقتصاد و دانه است و مقتص بسیار« او» یهاهیتوص
 ،نیدر ک. فکقبول کنیدکورکورانه  کهنیانه  ،اول این است که با این اخبار، جدی برخورد کنید

رید. زیست آن را بپذی ]سپس[ باشد و یامشغلهذهنتان بیاندازید و برایتان  پزآرامبپرورانید و در 
زنید و نه و دیوار ب نه سر به در .نه رادیکال افراطی ،باشید کارمحافظهمتعادلی داشته باشید و نه 

عملکرد  دیتوانیم یرید،اگر خبرها را هم بپذ ،زیست متعادل در مدار تغییربا در خانه بخوابید. 
 شایانی را از خودتان به جا بگذارید.

از مرور آنچه . اندخیتارکه مبشر تحول  میرویم ن ویژهاخدا با خبردار یرابطه اغسر آرامآرام
، این است که انبیاء مبشرند. خودشان میفهمیم صاحب حکمت و فلسفه شش لوح تاریخی  

که جهان نو شده و  دهندیم ون خودشان هم بشارتبه بیرو در درون، صاحب بشارت شدند 
 تصریح که پیغمبر ماست، شاننیآخر به  زاندیخیبرم طورنیارا  هاآنبرخیزید. خدا هم 

 و . دوران نو شده9از زیر ملحفه بیرون بیا. لباس و رختخواب را دور و بر خود نپیچ که کندیم
 دهدیم بشارت ]خدا به انبیاء[ کنی. ایفاک را تو وظیفه داری در نو شدن دوران، نقش موتور محر

 . دهندیم هم به ابناء بشر که مخاطبانشان هستند، از قول خدا بشارت هاآنو 

د و آرمان و انتشار امی شانفهیوظاین انبیایی که در درون مبشرند و در بیرون  خدا به حال ببینیم
 ؟است دادهوخواهی است، چه چیزهایی ن

  

 ؛ول تاریخیانبیاء بشر تح
 به انبیاء :  هاداده

 حکمت ـ حکم؛ تجربه؛ مسئولیت؛ پروژه
 شوق تغییرب؛ کتا؛ دانش

 

                                                                                                                 
 اعراف یسوره 81 ییهآ.  1
 ی»: مدثر یسوره. اشاره به آیات ابتدایی  9

َ
نِذر * یا أ

َ
أ ْم َف رر * قر ثل  ...«ا اْمرده
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آن  یهمه درحد خودمان میتوانیم ما هم پرو پیمانی است که یهادادهخدا به انبیاء  یهاداده
 ،هستی هستند اهل ،اندیمتقاض هاآن. دهدیم یاپروژه هاآنکار، خدا به  بگیریم. اول   را هاداده

و  انددهیرسدر درون خودشان به ضرورت پروژه  ،ع موجود دوران خودشان، مرز دارندبا وض
 .کندیم را صاحب پروژه هاآنتقاضای اولیه دارند و خدا 

برای فروش چیزی مزایده  خدا اهل مناقصه و مزایده نیست که [که]این است  وجه بعدی،
هر . خردیم ترنییپاقیمت  به ببیند چه کسی تارپا کند[ ]ببگذارد و برای خلق چیزی مناقصه 

اگر  . حالدهدیم متناسب با داشته و توانش به او پروژه ]خدا[ کسی که صاحب تقاضا است،
 ، ناشی از این است که ابراهیمردیگیمو تمام عرصه را در بر  است یدورانتمام، ابراهیم یپروژه

. حال برخی افراد در حد است ایجاد کرده بسیار زیادی در خودش یوسعهت یهاتیظرف
. لذا اندیدرونمحدود  یتوسعهصاحب  هاآن. خبرندصاحبخودشان  یرهیعشخانواده و 

 .[شودیم]به انسان داده  پروژه متناسب با مدار و مساحت تقاضا
م ه ،ل تقاضای خودشانصاحبان خبر، هم در قبا یهمهیعنی  ،است «مسئولیت»وجه بعدی 

به  کار یقرعه» دیگویم . این که شاعرهستند مسئول شانمخاطبانو هم در قبال  «او»در قبال 
 که به لحاظ مسئولیت روی دوش صاحبان خبر اصلی قرار است باری ،1«نام من دیوانه زدند

گاهانه یقرعه]و این[ ، ردیگیم  کار است.  یآ
یکی از او در . خواندیمشعرهایی کیفی بود که ای 9زادهگ س سرهنوما که بچه بودیم، کور

انبیاء هم این  8.«...نشانمونامبا  یوانهید، نظرانمصاحب یزمرهاز »  خواندیم شیهاترانه
 نظر و ایده شدند در الک خود بمانند و در غار خود بنشینند اما صاحب   توانستندیم .اندگونه

                                                                                                                 
 .111، غزل دیوان حافظ«. کار به نام من دیوانه زدند یقرعهآسمان بار امانت نتوانست کشید / . » 1
 االلهیبحبسال با  59شهرستان پاریز استان کرمان. وی به مدت  1813، متولد زادهسرهنگ. کوروس  9

دوران مانند معینی کرمانشاهی، تورج نگهبان  آن یانسراترانهبدیعی همکاری کرد و اشعاری از برخی از 
از مجید وفادار و منوچهر لشگری را  ییهاآهنگ زادهسرهنگو ایرج نیری را اجرا کرد. عالوه بر بدیعی، 

پخش صدایشان از رادیوی دولتی ایران  5988نیز اجرا کرده است. او جزء خوانندگانی است که در سال 
وی به عنوان تیتراژ پایانی برنامه رادیو هفت  یهاآهنگیکی از  5932ممنوع اعالم شد  اما در پاییز 

از رادیو هفت بار دیگر  5932اسفند  8پخش و نام وی در تیتراژ ذکر گردید. در آخرین بخش برنامه 
 که توسط بامداد فالحتی باز خوانی شده بود نیز پخش شد. «ای کاروان»آهنگی از او به نام 

/ منوشمن مستم و مدهوشم /شبگرد قدح:»خواندیزاده در بخشی از آن مسرهنگکه « شبگرد». ترانه 8
ه میخان کشی/ ُدرد خوانمینه نم/ افسادانمینم/ دیوانه با نام و نشانم / من قصه  خبرانمیباز طایفه 

 «نظرانمصاحبعشقم/ در حلقه 
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دیوانه و ساحرند و به  هاآنکه  کنندیم فکر هاآنقوم  یهمهبا نام و نشان شدند.  یوانهیدو 
 ،نه ساحری ،نه چلی ،لیکه تو نه ُخ  کندیم لذا خدا مدام تصریح ،انددهیرسلیت لیت و چ  ُخ 

و را ترامون تو هم باید این ظرفیت نه مجنونی و خودت هستی. صاحب تقاضا و ظرفیتی و پی
 ذیرند. بپ

بار  آسمان»که  خواندهیم که او همیشه این شعر را گفتندیم بودند، نژادفیحنکسانی که با 
 ستکار، اتفاقی و قرعه نی یقرعهاین  .«کار به نام من دیوانه زدند یقرعهامانت نتوانست کشید، 

 کشی بود که چیزی به تیرخدا هم با آن مخالف است. یکی از سنن جاهلیت عرب، قرعه  که
 یکشقرعه ]نوعی[ .کردندیم و به اصطالح، دارت آن موقع را بازی زدندیم و سنگ بستندیم

گاهانه  ، ]امری[اما این قرعه نیست 1.کندیم برخورد منفی آنخدا با  که پراتیک داوطلبانه و آ
ار و در کن کندیم هرا صاحب تجرب هاآنو مسئولیت اعطا کردن،  یبخشپروژهاست. در کنار 
حکمت، دانش ویژه و حکم هم حکم تشکیالتی است.  و هم حکمت. دهدیم تجربه هم حکم

 م بزنی رق خود را یهاسمپات و را بکنی اتیریگپیش ببری. عضو  «باید»یعنی این پروژه را 
است و هم حکم  استراتژیک و فکری یژهیوهم دانش  .هم حکم است و هم حکمت ]بنابراین[

  ]پروژه[. بردشیپشکیالتی برای ت
 که عموماً  و صاحبان خبر انبیاء و نهایتاً . کندیمعطا کتابی و شوق تغییری ، دانشی]خدا به آنان[ 

و فراخوانی دارند، پروژه و مسئولیت و تجربه و حکم و حکمت و دانش  یکنندگجمعخصلت 
دا خد. باشرهنمون  آنان را تواندیم ،رو پیمان که لبریز و سرریز استپ چمدان یمجموعهو این 

 خدا[ ]وقتی .شودیم دو طرفه به تدریج از انبیاء انتظاراتی هم دارد و روابط هادادهدر مقابل این 
 انتظار هم دارد. ،دهش دارد

 

 ؛انبیاء بشر تحول تاریخی
 : انتظار از انبیاء
 بردشیپ؛ آموزش؛ عهد
 : توصیه به انبیاء

 یگاههمهمر ـ رابطه ویژه ـ مست؛ صبوری
 حدشناسی؛ اعتماد ویژه

 

                                                                                                                 
ْم ِفْسٌ  ». 1 ِلكر ْزاَلِم  َذا

َ
وْا ِباْل ن تَْسَتْقِسمر

َ
را[  زییقسمت کردن شما ]چ ....بر شما حرام شده است: »  «َو أ
 .(8: )مائده ست[ نافرمانی ]خدا[همهن ]کارها یارهای قرعه یله تیبه وس



 2باب بگشا؛ دفتر سوم: تبیین ما ـ       374
  

 

که  ]است[ . عهد این«بردشیپ»و  «آموزش»، «عهد»از انبیاء در سه حوزه است  « او» انتظار
 ُنه هاانمخنیست که فقط  طورنیاستند. همه عاهدند و یاب شانتیمسئول بر سر تقاضا، پروژه و

 ه آقاچه خانم باشند و چـ  نبیاءکیفی و ذیل انبیاء و صاحبان خبر . اکنند روز، بار حمل ُنهماه و 
، نسکه یک بار هم اگر مثل یوـ  کنندیم نه سقط .اندخیتارعناصر  نیترحاملهو  باربردارترینـ 

 ،. نوحروندیم تا آخر خط با حوصله .و نه سزارین ـ کندیم سقط کند خدا دوباره او را بارور
هستند که تا آخر خط  ییهاحامله، بیست و سه سال و... چهل سال، محمد د سال، موسینهص

ه را ک ییهاآموزشانتظار دیگر این است که  عاهدند.]نسبت به آن[  باید بار را حمل کنند و
  ش ببرند.یر کنند و پروژه را پخودشان هم روابط آموزشی برقرا یجامعهگرفتند، منتقل کنند و در 

یشه مرارت پ ،این سه است  صبور باشید کارکمک، کندیم هم که خدا به انبیاء ییهاهیتوص
م به اصبح و ش دیگویم به محمد .با من داشته باشید یگاههمهویژه، مستمر و  یرابطه ،کنید

یعنی  .خیلی قشنگ است 1ون خود بخوان.تنی و خشیت پروردگارت را در درآهستگی و فرو
 شناسیدح اعتماد ویژه و نهایتاً  [هاهیتوص]دیگر  .یکنیم خودت را با این خوانش، تجهیز

 : ی و تشر زنانه هم با انبیاء داردجد یرابطهخدا  .است
 

 ؛رخ به رخ با انبیاء
بدعهدی 
  گریز از متن 
  شتاب 
 غفلت از آموزش 

 : اکسیر
 وضع کتاب آموزش بر م

 عمل به امکانات
 تشکیالت

 

خدا . ]است[ با بدعهدی، گریز از متن، شتاب و غفلت از آموزش، برخورد جدی کرده
 اول است، داده که موجودات قبلی نداشتند.  خبرصاحبخبرهایی به آدم که نبی اول و 

                                                                                                                 
1« .  َ ْ َربه عا  َو خ فَو اْذُكر ول َو اْْلصاِل َو الیَنْفِسَ  َتَضرا در ْهِر ِمَن اْلَقْوِل ِباْلغر وَن اْلعَ ْن ِمَن اْلغاِف َفة  َو در  «َی ل َتكر
 (201: اعراف)
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و ت  فتگ]به آدم[ موجود جدید، برتر هستیم، خدا وقتی موجودات قبلی گفتند ما از این 
تی خودشان را با تو حس کنند و وق یزهیمم بگو تا هانیا به تو آموختیم، به خبرهای کیفی را که

در قدم اول او  کهفردی خدا از لذا  .غیر از یک نفر ،به سجده افتادند هاآن یهمهکه آدم گفت، 
 1طه یسوره 551 یهیآ اما در .انتظار بدعهدی نداشت ،ه بودکرد مجهز هادواژهیکلرا به کلمه و 

 و عزم ما در آدم، عهد»که  [دیگویم]و  دیگشایم اول خبرصاحببه نبی و  باب انتقادی
 . کندیمبرخورد  با بدعهدی آدم. «استواری نیافتیم

رسانی را بر عهده خبر اربسال،  یونس که چهل[. کندیماز متن ]برخورد  با گریختن یونس
 اشلهحوصسوژه و هدفش برخورد کیفی کند،  یجامعهبا  تواندینم داشت و فکر کرد که دیگر

اما خدا او را در سه کنج قرار داد که مجاب شد عمل خطایی انجام داده و   گریختسر رفت و 
که  ندزیم برگشت. گریز از متن، مثال یونس است و در جایی تلنگری به محمد اشپروژهبه 

جان بخر تا مثل یونس نشوی به را  هامرارت یهمه  یونس را در پیش نگیری یهیروسعی کن 
باالخره مادری که باردار شده، اجازه ندارد که  9کنی. نیجنسقطبخواهی سزارین یا  بارهکیکه 

 .سنگ به شکم بزند که جنین بیرون بیاید وسوزن  یاکند  نیجنسقط
 ازو یکی  کندیم برخورد خوری محمدو خود با شتاب موسی . ]خدا[وجه بعدی شتاب است

 یهجو  د تیپ چند  داودهدیم وددارد. خدا میدان وسیعی را به دا دتندترین برخوردارها را با داو
 یهیاولاز مواد  کسانی که است. صنعت و سمبل صنعت بوده اهل ،بافتهیم آن زمان، زره .است

و  موبایل است اشلهیوسدالل واسطه که  ، همه اهل تغییرند.رسندیم طبیعی به مصنوع جدید
اما او که مهندس  .تغییر نیست یچرخه، خیلی در ]مشغول است[ در کار معامالت ملکی

ر در هستی فوالد منتش ین که سوزن خیاطی تولید کند،، ولو ااست، ولو این که مفتول تولید کند
بنابراین[ ]در کوره انداخته و تولیدی به تولیدات هستی اضافه کرده و  ،را گرفته، فرآوری کرده

 ارقردر موضع صنع و صنعتگری  و او را کندیم ود را اهل تغییراهل تغییر است. پس خدا دا
 هم بوده تهل قضاوا ،ضمن نبی بودن نش حقوقی هم داشته وود دادا بر این[ عالوه] .دهدیم

 است.  جانبههمهچهل، کادر  یدهه اصطالحبهو  یهچند وج ]به طور کلی یک تیپ[ .است

                                                                                                                 
َءاَدَم ِمن َقْبلر ». 1 ا َفَنَِس َو َلَقْد َعِهْدَنا ِإیَل  ْد َل ر َعْزم   «َو ََلْ نعَ
ن َكَصاِحِب القْوِت ِإْذ   َفاْصِْب . »9 َتكر َ  َو اَل  وٌم  َناَدیلقرْكِم َربل َمْكظر َو   . (48قلم:  ) «َو هر
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 و رای به حق کندیم   یکی این که در قضاوت، جانبداریکندیم د دو خطای کیفیداو
ود به همسر سر وجیهی داشته، دامداشته که او ه ریااوبه نام  یافرماندهو دوم این که  1دهدینم

 . دیآیم ود هم سریع به خودو دا زندیم و خدا دو تشر جدی به او کندیم او نظر پیدا
انتظار دارد و هم هم  اما ،کندیم را تجهیز ویژه هاآنانبیاء دهش دارد و  بهدرست است که خدا 

و یکی از تندترین برخوردها  کندیم هم برخورد . با خودخوری حضرت محمد[زندیم] تشر
اب او معاون یا و در غی ردیگیم از قوم فاصله . موسیدارد بر سر غفلت از آموزش را با موسی

از  که شودیم پیدا یایسامر. تاس امکان و ناتوان بودهنا برای تعمیق آموزش ،وزیرش، هارون
 و در شکاف، فعال کندیم و هارون بودند استفاده آن موسی یزنندهرقماین شکاف آموزشی که 

 .بردیم به اعماق ،را که به دوران نو رهنمون شده بودند تحت آموزش موسی یجامعهو  شودیم
. غفلت از گردندیم هم به جای اول خودشان بر هاآنو  کندیم رهاکش را  [کهنیا]مانند 

زمانی که  ،االنهیخخوش با هم مرور کردیم. موسی طه یسوره 38تا  89آموزش را در آیات 
 لْع) سمپات من هستند هاآنکه  دیگویم قومت را جا گذاشتی، به خدا چرا دیگویم خدا به او

 هی کاز شکاف که سامری کندیم . تو نگران نباش. خدا شوک واردندیآیم و دنبال من (اثری
 است[.] محصول غیبت تو و ناتوانی و ناامکانی برادرت بوده استفاده کرده و قومت را تغییر داده

ه و سایر مواردی ک لذا خدا با بدعهدی و گریز از متنی و شتابندگی و غفلت از آموزش انبیاء
 دارد. یایجدگفتیم، برخورد 

عمل به  و کتاب موضعرا آموزش بر  شانیاصل یپروژهاکسیر بازگشت انبیاء به مسیر و ]خدا[  
وم . داندآمدهی این که انبیاء برای اصالح   یکدهدیم گزارهدو کلید . شعیبداندیم امکانات

 یهمه تواندینم دیگر ، وقتیشعیب ]بیان شده، این است که[ 9وده یسوره 39 یهیآ در که
و من هم بر  عمل کنید که شما بر اساس امکانات خود دیگویم هاآنبه  ،قومش را هدایت کند

ان مرارت و در در دور . خدا همین را به حضرت محمدکنمیم اساس امکانات خودم عمل
 یعنی استارت پروژه  این شش سوره هم مکی هستند یهمه. دیگویم مکه ]دشوار[ شرایط

 شکل بگیرد خواهدیم و در دورانی که حکومت ی. هیچ کدام مدناست زده شده ]محمد[
بگو بر اساس امکانات خود عمل کنید،  گروندینم به کسانی که دیگویم . به محمد همنیستند

                                                                                                                 
 به این واقعه اشاره دارد. ص یسوره 93تا  91ات . آی1
وْا یَو ». 9 ْم  لَْعَ اَقْوِم اْعَملر ِتكر َاَن وَن َمن  ِإِنه َمك تِ یَعاِمٌل َسْوَف َتْعَلمر

ْ
ِز ی ِ  َعَذاٌب أ ِْ یخر

ِذٌب َو اْرََ َو َكَ وْا ِ  َو َمْن هر ِنه بر  ِإ
ْ َرِق   «بیَمَعُكر
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 و و مهتر ستندیایم که بر سنت پدرانرا  گروندهریغلذا خدا جریان  1ل خواهیم کرد.ما هم عم
شما با امکانات خود مشغول  دیگویم .کندینم از امکانات خودشان محروم ،مالء و... هستند

مان را خود یپروژهکار کیفی کنیم،  میخواهیم ما هم که ،خود را پیش ببرید یپروژهباشید و 
 .میبریم پیش
دیگری هم که در کنار آموزش بر موضع کتاب و عمل به امکانات، اکسیر است،  ینکته

 [کندیم]سفارش  . به نوحکندیم انبیاء سفارش تشکیالتی یهمهتشکیالت است. خدا به 
 رویدنن و برو و معطل گکشتی تشکیالتی خود را بساز و هر کسی را که به تو گرویده، سوار ک

 است، ]کس به تو[ نیترکینزدکه  9بگروند، حتی همسرت خواستندیم اگر که بقیه نباش
برو. یا به حضرت و صاحب انسجام را که با تو وحدت دارند، سوار کن  یهازوج. دندیگرویم

نِذْر َعِش )   در قدم اول، طیف خودت را مجهز کندیگویم محمد
َ

ْقَر َی َو أ
َ
اما یکی از  (یِب َتَ  اْل

کار  ]یعنی[  8را قبله قرار دهید تانیهاخانه و ]آن اینکه[ زندیم کیفی را به موسی یهاحرف
 تشکیالتی کنید. 

 این  1آمده بود ]هم[ آقای موسوی 55 یهیانیبدر را قبله قرا دهید  هاخانهکه همین گزاره 
. خانه محل انسجام است. درست است که در آن گاهی است به موسی یفیک بسیار یاهیتوص

 اما محل انسجام است و ،خوردیم به در و دیوار دمپایی همگاهی خورد هم هست و دوز
 یکنید. خدا خودش استادکار تشکیالت گاهانسجامخود را  یخانه خدا این است که[ یهیتوص]

                                                                                                                 
 حاوی این مضمون خطاب به پیامبر است.  زمر 81ود و ه191انعام، 185. آیات 1
را برای کسانی که ایمان نیاوردند و  و لوط ، خداوند مثال همسران نوح10 ییهآتحریم،  یسوره. در 9

ود ب آورندگانیماناپیروان و  . البته نوح همسر دیگری نیز داشت که جزو اولینزندیمخیانت ورزیدند 
 فراوانی شد. هاییسختاز نوح متحمل  اشیرویپکه به واسطه 

ْوَح » :یونس یسوره 17 ییه. آ8
َ

وس ِإیلنا یَو أ خ مر
َ

ا ِِبِْصَر بر یَو أ م ءا لَِقْوِمكر ْن َتَبوه
َ

وا بر یِ  أ َو یوتا  َو اْجَعلر ْم ِقْبَلة   وَتكر
ق

َ
وا الیأ ِر اْمرْؤِمنمر َلَة َو بَشل  «یصه

صادر شده، بدین ترتیب  1811شهریور  17میرحسین موسوی که در تاریخ  11 ییانیهب. این بخش از 1
 م،یجهان که هست یدر هر کجا ان،یرانیآن است که ما ا نجانبیا یشنهادیپ حلراهقدم در  نیاول»است: 

 گریکدی یرا رو در رو یمانهاخانه دی. بامیکن تیوخود تق انیرا در م یاجتماع یهاهسته نیا دیبا
 یهاکه واحد یعاجتما یهاهسته نیبه ا یعنی م،یخود را قبله قرار ده یهاخانهقرآن  ریبه تعب م یبساز

 یهاقدرتا ت میبه آنها رو کن شیاز پ شیو ب میآنها را بشناس تیاهم م،یجامعه ما هستند بپرداز نیادیبن
و هر د نیاز ا شیاگر تا پ یعنی م یخود را قبله قرار دههای ما ظاهر شود. خانه یراکه دارند ب ینهفته ا

های . قدرت شبکهمیدوبار گرد هم جمع شو یهفته ا نکیا کردیمیمرا مالقات  گریبار همد کیماه 
 «.امر است نیما در ا یاجتماع
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، گرد مسیح .است را کرده اشیالتیتشک یهیتوصهم که به کسی داده،  یاپروژه است و هر
 کیفی یاهسته، . گرد محمددادندیم بودند که کار تشکیالتی او را انجام خصیصین دوازده نفر

 لوط و ، سارهگرد ابراهیم .ن ترتیبیبه هم هم بود و گرد نوح حضرت علی نشانیتریفیک و
کید برادرش بود و عالوه بر آن، خدا هم . گرد موسیندبود که جدا از برادرت، بین  کندیم تأ

با هم به انسجام  در آنخودتان را قبله قرار دهید و  یهاخانهکسانی که به هم نزدیک هستید، 
 برسید. 

بدعهدی و گریز از متن و شتاب و غفلت از آموزش، یکی  یهاحوزهدر  پس اکسیر نقد انبیاء
که الواحی که ریخته بر  دیگویم خطاب به موسی که ]خدا[ است «آموزش بر موضع کتاب»

را جمع کن و پخش کن و آموزش به لحاظ محتوایی آن  و گیرزمین و خرد خاکشیر شد، دوباره بر
 کردن تشکیالت. سواراست و  «عمل به امکانات» ]اکسیر دوم[ .بده

 

 ؛رخ به رخ با انبیاء
 اجابت 
 امامت 

 

اجابت و » :هاستآن یقراردهندهو جلودار  انبیا یکنندهرخ به رخ با انبیاء، خدا اجابت 
 . «امامت

از . هر کسی شودیمدیده  یرخبهرخ( این 30تا  89)آیات  انبیاء یسورهاز  هیآدر هشت 
 را ن ]از انبیاء[سه ت خدا .است ، خدا به او دادهداشتهکیفی  یخواستههر  اصلی خبرانصاحب

رفتار گ ه شدت، ب. ایوب«کریاز» و« یونس»، «ایوب»  کندیم برجسته و ُکد ]در این خصوص[
 دهیدانیزخود را که[  یاگونه]به . داده استقرار  کنجسهدر  که او را داشته یاژهیوماری بیبوده و 

، در کرده ترککه زیانش را رفع کند. یونس، پروژه  خواهدیمو از خدا  کردهیم حس و مغبون
 است. با خشکی و نور، ارتباط ندارد و از خدا قرار گرفته دل ماهی در و گرفتهقرار  یکنجسه

ز انفراد و تنهایی ااو را  خواهدیم که از خدا کریازو  .خارج کند کنجسهکه او را از  خواهدیم
 . بیرون بیاورد

ب ده که از جانشهای کیفی دعا ]منجر به[ قرار گرفتن و ایزوله شدن، کنجسه، در یدگیدانیز
 . خداکندیم وخدا اجابت شودیم به طور مستقیم با خدا مطرح کریازو  نسو یو ایوب

و  دیادهیدتعریف کرده و زیان  یاپروژهپیام بدهد که اگر شما هم ]خطاب به ما[  خواهدیم
ه یونس همچنان که بکه رفته و تنها و ایزوله شدید، این امکان هست  کنجسهدر ید و ک برداشتر  ت  

 به شما هم کمک ویژه برسد.  ،هم کمک ویژه رسید و ایوب کریازو 
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به نظر  که اگرچه بودند، یکی دو ماه به زندان رفتند هاجواندر دوران اخیر دیدیم خیلی از 
 ]مانند[ ییهاتجربهبا  [هاآن شودیمو ]موجب  کندیم یبندآب را هاآن اما ،رسدیم نیطوال

 هایزول یدوره. ندیآ و بیرون شوند بازجویی، زندگی فردی، خدای کلوزآپی مجهز یتجربه
این  ،با تنگنا مواجه شویم یاپروژه، ترک برداشتن و انفراد، کوتاه است. هر کدام از ما در شدن

 . شودیم امل حال ماش
 که این کنندیم . االن همه تصوردارد یخوانهم دوران جدید هم اوجه بعدی امامت است که ب

اجتماعی  که . درست استو یک شبکه ]خودجوشی[ است رودیم خودش دارد پیش حرکت
 که روی اصل هدایت و نبوت، چنانهماما خدا  ،این مثبت است ومشارکتی شده  هادهیاشده و 
 ،اصلی خبرصاحب . بخشی از انبیاءگذاردیم ، روی اصل امامت هم دستگذاردیم دست

 .ندیگویم «امام»جلو است،  آنچهو هم جلودار. در لغت عرب به  اندبوده خبرصاحبهم 
 .ردیگیم در جلوی سر قراراست ـ چیزی است که  روحانیون یالبسهجزو  ـ که االن« عمامه»

 خواهدیمیا معلم عرب وقتی شاگردش را  .امامه است]و درست آن[ عمامه نیست  ]در واقع[
  ر.  یعنی جلوی تخته بیا. بنابراین، امام یعنی جلودا«امام السبورة: »دیگویمپای تخته صدا کند 

 و یعقوب و اسحاق» :دهدیم توضیح در مورد ابراهیم 1انبیاء یسورهدر  99و  92دو آیه  خدا در
ر رضایت. خدا از س و یعنی دهش توام با عشق «هبه». «هبه کردیم (ابراهیم)را به فزونی به او 

 هب خصوصبه. دهدینم و از سر کسالت چیزی را به کسی کندینم سیری چیزی را توزیع
هش و هبه یعنی د کندیمعرضه  از سر شوق ،اندکردهکیفی برقرار  یرابطه «او» کسانی که با
را  شانهمههبه کردیم و اسحاق و یعقوب را به فزونی به او »[ دیگویم]خدا . توام با عشق

ه رار دادیم که بق امام و جلودار را ـابراهیم و اسحاق و یعقوب ـ کار گردانیدیم و آنان  یشایسته
لذا این جلوداری،  .«ردم را هدایت کنند و به آنان وحی کردیم که بر خیر، تمرکز ورزندامر ما م

 هم عقیدتی ،صالحیتاین  .نه سلطنت است و نه چیز دیگر  است دارانهتیصالحجلوداری 
در این دوران هم یک جمع، هسته یا فردی باید سر  است و هم استراتژیک و هم تشکیالتی.

 .9این حرکت هم به عقالنیت و رهبری کیفی رهنمون شودمسئله قرار بگیرد تا 

                                                                                                                 
وَب َناِف یَو  َو َوَهْبَنا َل ر ِإْحقَاَق ». 1 ة  َی َلة  َو كَلره َجَعْلَنا َصِلقِ ْعقر ئمه

َ
ْ أ ْوَح ْی  * َو َجَعْلَناُهر

َ
ْمِرَنا َو أ

َ
وَن ِبأ اِت َو ْی  ِفْعَل اْلخَ هِیْ َنا ِإلَ یدر

َلوِة َو ِإ  ْا َلَنا َعِبِد یَ ِإَقاَم الصه َكوِة َو ََكَنر  «نیاَء الزه
 شهید صابر به این حرکت، جنبش سبز است.  یاشاره. 9
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 ـ اهآننه ذیل  ـ هاآننیستند. کنار  داروکوپالالیو  استخواندرشتتنها مردان  ،تاریخمردان 
وردی در حد انبیاء داشته باشند. خدا برای اخودشان شاید دست یحوزهکسانی هم هستند که در 

 .است حی هم یک فایل جدی باز کردهناجیان بیرون ویا  خبرانصاحبدیگر 
 

 ؛ان«خبر»دیگر صاحب 
 ناجیان بیرون وحی 

 مبناگیران
 پیشتازان

  

 ]از فساد[ ناهی خردصاحب، خدا به مردان 1هود یسوره 552 یهیآ در  یوح رونیب انیناج
 تواندیم همکه ار برده را به ک رجل ـ مردی قوام قبلیمگر بین ا پرسدیم اشاره دارد. از پیغمبر

 را از انحراف هانیا که شدینم پیدا یخردصاحب یافتهیرشدانسان رشید ـ  مرد باشد و هم زن
 فرعونآلمن ؤهم خدا به م 9دیگری جای؟ در نهی کند از مشی هستی و از انحراف از فطرتشان

پارچه و و یک دستکی همه فرعونآلکه نیست  طورنیا .مهم استکه خیلی  کندیم اشاره
هم فردی هست که  فرعونآل. یعنی در آوردیم باشند. خدا این واژه را مخصوصاً  کردهسقوط

و  ف فرعونطر از وقتی که مینیبیماست. با آن پیوند برقرار کرده  و حقیقت هستی را دریافته
ش با فرعون و پیراموناست که  فرعونآلمؤمن  ، ایندیآیم پیش بحث ترور موسی مالء و مهتران

 از ترور فیزیکی ورا به هر علت  هاآنو  کندیم و کار توضیحی کندیم را باز وگوگفتباب 
 [. ]حتیوحی هم ناجیانی وجود دارندکادر  بیرون ازپس در  .کندیم منصرف محتوایی موسی

 درون بر پیام نو بستند، مومنی مثل خود فرعون چشم   وبودند  فرعونآلجوامع که  نیترمنحطدر 
 . است و راهگشا بوده کردهیم کار کیفی که بوده

تا  5آیات  درهستند که  رانیگمبناهم ناجیان بیرون وحی و  خبرانصاحبدیگر  ]به این ترتیب[
در  ]کسانی که[ .دهدیم آدرسشان را و ویژگی قائل است هاآنخدا برای  مؤمنون یسوره 50

 ،ندکنیم حریم خدا را رعایت ،دهش مستمر دارند ،فاصله دارنداز لغو  ،اندفروتن« او» رابطه با
. زمین، اندوارث هانیا که کندیم و هم نماز و خدا خیلی قشنگ تمام اندامانتحافظ هم هم 

 وانداختن قدرت است  تختهشلنگشلتاق و زمین، محل . یک زمانی هاستنیامحل مانور 
                                                                                                                 

ِْ َفلَ ». 1 وْا َب ْولر
ر

ْم أ ن َقْبِلكر وِن ِم رر ْرِض ِإاله َقِل یٍة یْو اَل ََكَن ِمَن اْلقر
َ
نعَ ینْهْوَن َعِن اْلَفَساِد ِف اْل َ

هْن أ ِذ یَل  ِمل له َبَع ا ْ َو اته َن یَنا ِمهَّْنر
وْا ِف  ْتِرفر

ر
وْا َما أ ِم یَظَلمر ِر ْا معر  «یِ  َو ََكَنر

 (مومن )غافر یسوره 80تا  98. آیات 9
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 صد در چشم خودشو آخر هم صددر رودیم که اول در چشم پیرامون کندیم خاکی هوا
 کار کیفی اینجا که ندیآیم  [اندنیزموارث ] هم هستند که یک سری   مفری نیست.رودیم

 .جاد کنند[]ای و اثری یادهیا، یایطراحسامانی،  ،آموزش بدهند ،کنند

. دهدیم مؤمنون یسوره 25تا  19 آیات در را هاآنخدا آدرس وجه بعدی پیشتازان هستند که 
دقیق  ی کهآدرسخداست.  یدهآدرس یسوره، مؤمنون یسوره، در میان شش لوحی که دیدیم

است.  مؤمنون یسورهکتاب اول خدا،  .بردیم منزل دوستسر به انسان را با آن است و
 ند  هم به رشد خود و هم به رشد پیرامون فکرهست مشفق و ان، اهل مراعات خدازاپیشت

لخ فعون ساری ». هم کنندیم  .1اهل مسابقه در خیرات و «سابقون»هستند و هم  «اتیا
هم چنان که انبیاء را به حال خودشان یعنی  .شودیم هم رخ به رخ خبرانصاحبخدا با دیگر 

هم  هانیا به این دلیل که .گذاردیوانمرا هم به حال خود  خبرانصاحب، این کندینم واگذار
م کرده و وحی متناسب هرا مل هاآن. خدا هم اندکردهدر حد خودشان به خدا اعالم تقاضایی 

 .کندینم رها را[ هاآن]بنابراین  و بوده هانیا، اهل دهش به رسانده
 

 ؛ان«خبر»رخ به رخ با دیگر صاحب
 آزمون عقیدتی 
  موضع ضدظلم 
  موضع ضدطغیان 

 کتاب برگیری
 نماز برپایی

 

عقیدتی دارید،  شما هم آزمون که کندیم تصریح [خبرانصاحبدیگر ]خدا خطاب به 
 لمموضع ضد ظ ]پس[آزمون عقیدتی داشتند.  و... ، موسیئی چون آدم، یونسکه انبیا چنانهم
اتخاذ کنید. نه خودتان طغیان کنید و نه با طغیان کنار بیایید و حد خودتان را  ضد طغیانو 

 بشناسید.

                                                                                                                 
ْوَلئَ  » :مومنون یسوره 31 ییهآ. 1

ر
وَن ِف الخْ ی أ ونْی َساِرعر ْر ْ ََلا َساِب ك یآنانند که در کارهای ن»  «اِت َو ُهر

 «.جویندکه در انجام آنها سبقت می و آنانند ورزندمیشتاب 
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بری و هم به صاحبان خ کندیم به انبیاء توصیه]آن را[ است که هم  «کتاب برگیری»وجه بعدی 
ْحِكَمْت آ»که بیرون از مدار وحی هستند  

ر
ْن َحك یِكتاٌب أ َلْت ِمْن َلدر صل ه فر ر

این کتاب  1«ی َخبمٍی اتر ر ُث
 اعراف یسوره 590و 541، 544 آیات در روشنگر است. و فصلبهفصل ،تفصیلیـ  هر کتابیـ 

یا »  [دیگویم] قومش و خطاب به موسی 5449 یهیآدر . کندیم تصریح [یریبرگکتاب]به 
 ذار.. این کتاب را به کار ببند و شکر بگ«نیک بگیر و از شاکران باش امدادهآن چه را به تو  موسی

وَن ِباْلِكَتاِب یَ »که  کندیم توصیفکسانی را  5908یهیآدر  كر موضع  یعنی کتاب را .هستند «سل
 دیآیم آن تجهیز و دانشی بیرون ازک است و قابل تمس  اب کت ]چرا که[ ،دهندیم و دستگیره قرار

 .کندیم مدار تغییر را مجهز یهاانسان که
ما برای »  [دیگویم] و قومش خطاب به موسی ، ]خدا[است ترکاملکه از همه  5411 یهیآدر 

 .صلفبهفصلبیان هر گزاره، باشد و  هیماجاناو در الواح، از هر گزاره مکتوب کردیم که پند و 
 نیتریفیکبه جد بگیر و به قوم خود امر کن تا  میادادهبه جهد و نیرو آنچه را به تو  موسیای 

  ]دو وظیفه آنان است[. و برپایی نماز یریگکتاب. «را فراگیرند هاگزاره
 فاً . نماز که صر]است[ رفتن« او» روزی پنج نوبت سر قرار فعال کیفی   یرابطهموضع نماز، 

ـ  در هر جایی و ر زمانیه]وقتی[ شدن نیست.  راستوخم م، ده کنیاکه ما ارـ حتی در آبریزگاه 
نج ما حداقل روزی پ ]که انتظار داشته باشد[ حق ندارد« او» آیا ،کندیم خدا با ما ارتباط برقرار

 طوالنی یسجده. یکی ]باشد[ نمازیهر  [تواندیم]نماز  برویم؟ حال« او» نوبت سر قرار
 بند این کتابیپا میخواهیم است و نماز خاص خودش را دارد. برای ما که یکی گاندی ،رودیم

کیدتکه رابطه را برپا دارید،  ااما خدا بیشتر روی محتو ،مهم است اباشیم، ترکیب فرم و محتو  أ
 دارد.

 

 ؛انیناگرالتحوـ  رانیناپذامیپرخ به رخ با 
عِقاب 
 عقوبت 
 قاطعیت 

                                                                                                                 
 هود یسوره 1 ییهآ. 1
َءاَت یاْصَطَف  ِإِنه وَس یر اَل َق ». 9 ْذ َما  اِ  ِبِرَساَلَِّت َو ِبكََلِِم َفخر َ  لَْعَ النه ِكِر تر َن الشه ن مل َ  َو كر  «نیتر
ِذ ». 8 ِض یَ َن یَو اله ا اَل نر َلوَة ِإنه وْا الصه َقامر

َ
َن ِباْلِكَتاِب َو أ و كر ْجَر امْْصِلقِ یسل

َ
 «یعر أ

ْلَواِح ِمن َو َكَتْبَنا َل ر ِف ». 1
َ
له اْل ْفِص  ٍء َش  كر ََ َظة  َو  ْوِع كلر َل  یمه ْر َقْوَمَ   ٍء َش  لل مر

ْ
ٍة َو أ وه ْر ْذَها ِب خر یَفخر

ْ
ا أ ْحَسنِه

َ
وْا ِبأ ذر

ْوِریُكر
ر

ِسِق  َسأ  «یَداَر اْلَفا
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و  رندیپذینم ، با کسانی که پیامخبر کیفی بیرون از مدار وحیانبیاء و صاحبان  در کنارخدا 
 یهمهخدا  .شودیم رخ به رخ قاب، عقوبت و قاطعیتع   ]در سه وجه[ هم تابندیبرنمتحول را 

و  «الحسابعیسر» و« مقمنت»ش، را دارد اما خودش به خود مییگویم که ما ییهایژگیو
 باید دید.  اشتیکل. یعنی خدا را در دیگویم هم «شدیدالعقاب»

 ،هشت سال با خدا تنها برخورد رمانتیک شده که خدا منشاء خیر است. بله ـ در این هفت
 )اجل( اما در جایی هم فرصتاست. خیر و رحمت و بخشش و فرصت  ]همین[ اصل خدا

 اما ،دو روی سکه مییگوینم .]است[ تمام[ اتفرصت] ،یاکردهاری که و هر ک شودیم تمام
  .زدیخیبرموجوه دیگری هم دارد که از آن عقاب و عقوبت و قاطعیت  ]خدا[

آن ل اومورد بررسی قرار دهیم، تصریح  در این حوزه بررسی کردیم رامجموعه آیاتی را که  اگر
]باید  دباش ریپذتحولپیام را بپذیرد و  خواهدینم هدر این است که این قوم یا هر قوم دیگری ک

 از امکانات و بودند ]قوم[ نیترمنحط که آوردیم فاکت آن را از قوم لوط شود[. رخبهرخبا خدا 
 طخطاب به لو ]این قوم[ ند.ه و به لواط ]گرفتار شده[ بودکرد نظرصرف]هم[ غریزی طبیعی 

َ  َلَتْعََلر ما نر »  ندیگویم دیگر خیلی با  ، پسمیخواهیم ما چه یدانیم خودت]یعنی[   1«ریدِإنه
دیدگاهمان  ، هم عزمش را داریم و هممیکنیم و اراده میخواهیم کله نزن. آنچه را ماما سرو

دا در خو  ستندیایم روی خدایان قبلی و پدرانقوم کرد.  با آن کاری شدینماست. پس دیگر 
 ـمثل قوم لوط ـ ه آنان ستم نکردیمما ب»  دهدیم ، علت انحطاط اقوام را توضیحهود یسوره

. پس چون فرمان پروردگارت فرا رسید، معبودانی ورزیدندبلکه آنان خودشان به خودشان ستم 
 . «نیفزودز به فروپاشی و هالکتشان ، هیچ به کارشان نیامد و جخواندندیم که به جای خدا

به نقل از خدا به  . شعیبردیگیم ، خدا موضع9هود یسوره 452 یهیآ جلوتر که بیاییم در
 مه من هم منتظر عقوبتم. خدا به حضرت محمد ،  شما منتظر عقوبت باشیددیگویم قومش

ظر تحول پیدا کنند، بگو منت خواهندینم ند وهست خودت که مثل قوم لوط یاناطراف هب ،دیگویم
قبل از  .دهدیم ، نشانهود 40کلیدی  یهیآباشید، ما هم منتظریم. این انتظار خود را در 

حر »  قشنگی است یهیآ که[ میکنیمدیگری اشاره  یهیآ]پرداختن به آن به  ْب ر الصا  ِإنه َمْوِعَدُهر
َ

َس یلَ  أ
ر َْ حر ِب ْب  در  کنندیم رمانتیک یاستفادههمه  هیآاز این  «.آیا صبح، نزدیک نیست؟»  8«بیالصا

اما باید دید این آیه  .خواند مضمون[ همینرا با  یاترانه] یاخوانندههم  اصالحات [یدوره]

                                                                                                                 
 .هود یسوره 71 ییهآ. 1
ون». 9 ِظرر نَت ا مر وْا ِإنه  «َو انَتِظرر
 هود یسوره 11 ییهآ. 8
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خودت را ببند و برو. این قوم، دیگر    باردیگویم خطاب به لوط []خدا ؟است کجا نازل شده
صبح است و ما تا  هانیا جای کار آموزشی ندارد. تو تا صبح برو، صبح نزدیک است. موعد

ورَفاَر الته » دیگویم خدا هود یسوره 40 یهیآ . دررا تعیین خواهیم کرد شانفیتکلصبح،   «نا
 و آموزش استداللو  هآمد هاامیپ ،شده بود هاحجتاتمام  یهمه. فواره زد و جوشیدتنور  ]یعنی[

 . ه بودجواب نداد
 58 یهیآ، مجمع کنی انیناگراتحولو  رانیناپذامیپشدن خدا با  رخبهرخدر را  هانیا یهمهاگر 

یعنی خدا در جایگاه خودش  .دارد یایجدتاریخ، جای  یفلسفهاست که در  انبیاء یسوره
ا توسط اقوام دیگر به چالش هست با این مضمون که اگر ما اقوامی ر یاهیآاهل تصفیه است. 

 گراحق لذا اقوامی 1، این جهان را تا به حال گند، فرا گرفته بود.میکردینم و تصفیه میداشتیوانم
بیل ادامه هابیل و قا ]زمان[ این پاالیش و تصفیه از .شوندیم درگیرکه با قوم قبل از خود  ندیآیم

بلکه ما »  کندیم تصریح 9انبیاء یسوره 58 یهیآبعد از این هم ادامه خواهد داشت.  و داشته
بود اتا آن را در هم شکند و فرو ریزد و ناگاه باطل ن میافکنیم و بر باطل میسازیم ظاهرحق را 

 . «دییگویم شود و وای بر شما از آن چه
در مواجهه با انبیاء یک رویکرد دارد و در مواجهه با صاحبان خبر بیرون از مدار انبیاء  ]خدا[ لذا

 ،مهترند کسانی که با اما ،کاری ندارد هاآنو خیلی با  کندیم . عاکفین را نصیحتواکنشی دیگر
 .کندیم با عقاب و عقوبت و قاطعیت برخورد ،کنندیم قتاشل در هستی سد هستند و

 

 ؛پیام به همگان
 مشارکت 

 وسع« قدر»به 
 

به قدر وسع خودتان خیلی عمیق است  در عین خالصه بودن، یک پیام همگانی هم دارد که 
ْسَعها » .مشارکت کنید تغییر جهان یچرخهدر این  فر َنْفسا  ِإاله ور لل َك نر این پیش از این که به  8«َو ال 

که روایت  یزمان ( است ]که در آن خدا[502 یهیآ) اعراف یسوره در یاهیآآیه بپردازیم، 
َو َما َوَجْدَنا  » دیگویم به حضرت محمد زندیم و از اکثریت حرف کندیم تاریخی را مطرح

ْن َعْهٍد  ْكرَثُِه مل
َ
ْک  ِل

َ
ْ َلَفاِسِق َو ِإن َوَجْدَنا أ ، عهد (تو پیش ازانبیاء مخاطبان ) در بیشتر آنان»  «یرَثُهر

                                                                                                                 
و َفْضٍل لَْعَ اْلَعَلِم . »1 َ ذر ْرضر َو اَلِكنه اَّلله

َ
َسَدِت اْل َف م ِبَبْعٍض له اَ  َبْعَضهر ِ النه  .(215: بقره)«َی َو َلْو اَل َدْفعر اَّلله

ِذفر ». 9 ْْ َمغر ر َفِإَذ یلَْعَ اْلَباِطِل َف  ِبالقْ ه َبْل َن مر اْلَو ْد َلكر َو َزاِهٌ  َو  ونیا هر فر  «لر ِِمها ََتِ
 مومنون یسوره 39 ییهآ. 8
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قیقت را ح توانستندیم بگوید، خواهدیم . خدا«پایداری نیافتیم و اکثر آنان را نافرمان یافتیم
خرد و ریز خانوادگی، محلی و... را  یهاپروژهتغییر بپیوندند و  یچرخهدرک کنند، به  تریجد

  .ارها را نداشتنداین ک و عزم جدی برای اما حال و حوصله ،تعریف کنند
َ  » دیگویم 25 یهیآ ، توصیف پیشتازان را کرده و در25تا  19 در آیات ْوَلئ

ر
لخْ ی أ وَن ِف ا ِت اْی َساِرعر

ون ْر ْ ََلا َساِب سرعت در عمل خیر  یمسابقه، شوندینم ، خستهاندرفتنن اهل مارات هانیا «َو ُهر
د از بالفاصله بع و  چه تشکیالتی و چه استراتژیک ،حال چه عمل فکری باشد .اندگذاشته

ْسَعها»آن، فر َنْفسا  ِإاله ور َكلل . این کندیم ی برخوردنعقال بسیار خدا بسیار بسیار .آوردیمرا « َو ال نر
ه ب ، روشنفکراناخیر یهاسال درمقابل علم نیست.  ]هم[ مقابل عقل نیست و خدا ،کتاب
]دال بر اینکه خدا مقابل عقل و قرآن مقابل علم را  ییهاگزارهپژوهشی غیرمسئوالنه و غیر شکل

ن را آنالیز آ میتوانیم ،قائل نباشیمارزشی هم برای این کتاب  ]حتی اگر[ پخش کردند. مااست[ 
 یهایژگیو، 25تا  19 یهیآ، ببینیم عقالنیتی در آن هست یا نه؟ زمانی که خدا در هکرد

 ان  شما هم به سایز خودتدیگویم ، به بقیه[شمردیبرمرا ] قامتانتمامو  قدانتمام ،پیشتازان
باشند. وقتی  گواراچهو  و ماندال همه گاندی ،باشند همه موسی مییگوینم . ما]تالش کنید[

  شما هم در حد خودتان دیگویم به بقیه ،زندیم را مثال قامتانمامتو  نفسانخوش]خدا[ 
 بدوید و تکاپو کنید.  دیتوانیم وسعی دارید و

 زمین را گاز ندیگویم اشخانوادهکه  کردیم ییهاسرفهآسم داشت و از بچگی چنان  گواراچه
، دوید. خیلی مهم است. با نفسخوش سی و نه سالکسی که آسم دارد، ]همین[ اما  .زدیم

 جانآاستر دوید و دوید و دوید تا باالخره به ته خط خودش رسید. به  موتور و پیاده و با اسب و
 .از خودش همه فهمیدند که او کیست که رسید تازه حیات جدیدی شروع شد که بعد

نیست. بعد از این که  تنها برای پیشتازان ]این راهگشایی[ و دیگشایم راه «همه»خدا برای 
. []تالش کنید خودتان یاندازهکه بقیه هم در سایز و  دیگویم، دهدیم پیشتازان را توضیح

 در حد دستمال تواندیمسفره  سفره که حتما الزم نیست از سر پل تا جوادیه انداخته شود.
نمش ، چوپانی هست که دستمالی که خادیآیمظهر که خورشید که وسط . باشد خودتان

ضی بع گفتندیمو[ یک وجب است.  شودیم اشسفرهکه ]همان  کندیمبرایش پیچیده، باز 
د، نریک دستمال گیر بیاو یاندازهفضا و مساحتی  روی زمین، ]هستند که اگر[ هاستیفوتبال

متر، زمین در اختیارش قرار  550 خواهدیم . یک فوتبالیستی هم هست کهاندزدهدریبل را 
هم پیدا  پلوشلپنج تا  ـ جهان هم ببیند و چهار یهمهتماشاچیان هم بیایند و  همه ،بدهند

یک دستمال هم پیدا کردی، سفره را پهن کن،  ،  نهدیگویم یکی بزند! شانبلیدرشود که او 
 بسکت، یحلقهیک سوراخ هم پیدا کردی، شوتت را بزن. یک فرصت هم پیدا کردی، در 

 فاع فکر نکن. هجوم هم بکن و همیشه به د
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، برای و پیشتازان را توضیح داد نامؤمن، و بعدی وقتی انبیاء نخیلی قشنگ و بسیار عقال]خدا[ 
کند[.  هر کس به وسع خود کوشش کندیمصریح ]ت ابناء بشر، خودکم بین نشوند، یهیبق کهنیا

راغ ه سب فقطبحث تاریخ  این بود که در کل شدیم یکی از انتقاداتی که در بحث تاریخ
اما خدا بعد از توضیح  ،. ما ممکن است این اشتباه را کنیممرفتی هادرشتاستخوان
ْسَعها»  دیگویم به همه هادرشتاستخوان فر َنْفسا  ِإاله ور لل َك شما هم به سایز و  دیگویم ـ «َو ال نر

 : ددهیمسپس خدا به همگان بشارت تاریخی  خودتان، پروژه را پیش ببرید. یاندازه
 

 ؛به همگان« او»بشارت تاریخی 
وراثت 
 رد پا 
 فالح 

 

  این زمین متعلق به خداست دهدیموراثت به همگان بشارت  1اعراف یسوره 528 یهیآدر 
ا َمن ی» و مالکیتش از آن اوست اما َ ُر  ءو انشا هر انسانی که در موضع اراده  «َشاءر ِمْن ِعَباِدِه ی ِر

 و برایبرای ساز  ،امکاناتش از آن اوست برای ساخت یهمهو  قرار بگیرد، این زمین شاء()ی
د ر ،وراثت به شما هم خواهد رسید ]بنابراین[ را اجرا کند. (خدا) این که مدل کوچکی مثل ما

خدا وجه تاریخی هم دارد. آن چه که ما از رستگار شوید.  پای خود را جا بگذارید و نهایتاً 
ی تاریخی برای «او»، این است که میکنیمدرک  شانیخیتارو محتوای شش گانه  یاهسوره
 و، پیشتازان مؤمنون، هادرشتاستخوانشران بیرون از کادر وحی، انبیاء، مب ، ]از[همه

  ادی است.... هو هاکوچکسفره
کنید، هدایتش با من. اگر پروژه این است که پروژه را تعریف  اعراف یسوره 532 یهیآمضمون 

 یواژه برای خودش سه جا در قرآن]خدا[ را تعریف کردید و ما هدایت نکردیم، ما مسئولیم. 
ورد نه از جنس م البته. است به کار برده ،ردیگیم قرار سؤالکه مورد  را یعنی کسی «مسئول»

سش راما مورد پ ،ردیگینم قرار بازخواستو مورد  رودینم کنجسهخدا در   قرار گرفتن ما سؤال
 ،برای خودمان تعریف کنیم و به قاعده هم حرکت کنیم یاپروژه هر کدام از مااگر  .است

 :هادی و رفیق است« او» آورندگی تو چه شد؟ واز خدا بپرسیم پس امکان روزی  میتوانیم
 

 ی تاریخی؛ «او»
 میسِّر؛ شفیق؛ رفیق؛ هادی

 

                                                                                                                 
وَس َقاَل ».1 ِ یلَِقْوِمِ  اْسَتِع  مر ْرَض َّلِله

َ
ِ َو اْصِْبوْا ِإنه اْل وْا ِباَّلله ا َمن ینر َ ُر ته ی ِر  «یِق َشاءر ِمْن ِعَباِدِه َو اْلَعِقَبةر ِِّلْمر
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ن[، در 1توبه یسورهدر  یاهیآ است که خدا و صالحین  ءشهدا ،صدیقین مورد چهار گروه ]نبیی 
ولِئَ  َرف»  بردیم به کار هاآنبرای را ]تعبیر[ این 

ر
َن أ . رای خدانیکو رفیقانی بودند ب هاآن «.قایَحسر

هست و هم دوست  هاجمع. خدا هم دوست دهدیم لقب دوست را به ابراهیم ]همچنین[
  کندیم تنگاتنگی با او برقرار یرابطه کهثل اصحاب کهف و هم دوست ابراهیم م ییهاهسته
شفیق است و خودش پیشتازی است که تمایل دارد دیگران هم رشد کنند و  ورفیق  ،هادی

 .است و اهل جهاز ترتیب دادن برای انسانر، امکان آفرین میس   
 

 ؛«تاریخ» یچرخهدر «  او»ما و 
 «او»    «ما»

 پاشنده     یمتقاض
 « واسع»  «وسع»قدر  به
 رییتغ کیلجست  رییمدار تغ در

 ـ مصحح  دیمو   عامل
 گرداننوبت    خواهنوبت

 

. به اعتبار خودمان «هستیم». باالخره ما «تاریخ یچرخهما در » :میبریم بحث را به لوح آخر
 «او»و  ما متقاضی هستیمتاریخ  یچرخهدر هم هست.  «او». دارای وجودیم «او»و به اعتبار 

آن قدر واسع است  «او»کنیم و  عمل میتوانیم . ما به قدر وسعهافرصتکانات و ام یپاشنده
 یرهسفکه  ابراهیم تا[ آورندیمل و سفره ]کسانی که پارچه، دستما از ـ وسعقدر  را به همه که

مطلق  یافتهیتوسعهتوسعه دهد. خودش  ـ کندیم دعوتاو دورانی است و همه را سر سفره 
خودمان توسعه پیدا کنیم.  یپروژهروی  میتوانیم ،اگر پروژه تعریف کنیم است. ما هم

 هم خودشان توسعه پیدا ،خودشان یپروژهدر  و ا دیدیم که پیرامون خودمان بودندر ییهاانسان
  .دهندیم را توسعه شانامونریپو هم  شوندیم ترقیعم و تریجد ،کنندیم

ا هم عامل و مدر مدار تغییر قرار داشته باشیم، خدا هم لجستیک و پشتیبان تغییر است  اگر
هم  و تأییدرا هم  هاسفرهکوچک تاح است. از انبیاء و پیشتازان حمص و مؤید «او»تغییر. 

که ما این  داردیخی تارغیر یهاسورهیکی دیگر از  در یاهیآو آخر سر هم  کندیم تصحیح
  9.میگردانیم چرخه را نوبت به نوبت بین همه

                                                                                                                 
ذیَو َمْن »توبه:  یسوره 31 ییهآ. 1 ولِئَ  َمَع اله

ر
أ وَل َف سر َ َو الره  اَّلله

ِ
ر َعلَ یِطع ْنَعَم اَّلله

َ
ِب هِیْ َن أ دل یَی  ِمَن النه  َو َی ْ ی  َو الصل

اِلق  َهداِء َو الصه ولِئَ  َرفَی الشا
ر

َن أ  «قای َو َحسر
9« . 

َ
ا َب یِتْلَ  اْل داِوَلر اِ  َو لِ َی امر نر ذی النه ر اله وا َو یْعََلَ اَّلله ءی َن آَمنر َهدا ْم شر ْنكر َذ ِم خِ  (. 110: عمرانآل« )ته
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ست. ا گرداننوبتهم « او» باشیم و خواهنوبت. حق داریم که است نوبت به ما رسیده]اکنون[ 
ایران در  یجامعه. اگر است رخ داده هااتفاقکردیم که این  نظرصرفما از حقوق خودمان 

 را تعریف شانیهاپروژهو افراد،  هاگروهو  ماندیم سرفصل انقالب روی حقوق خودش
رد که ف افتادینم هااتفاق، این کردندینم و از تنگنا هراس آمدندینم کوتاه هاآنو از  کردندیم
 اهر  شودیم ، بحران ایجادزندیم حرف اصالً  جمهور را به عهده بگیرد که ریاست   ینیچننیا

،از نوبت دوران شودیم ین است که افرادی که ما را هم شاملمشکل ا !باردیم ، آتشرودیم که
 کردیم. نظرصرف

 یقاعدهبهیم. اگر هست حال در این حرکت، نسل شما هم آمد و گفت که ما هم صاحب نوبت
 گونهنیااست و وضعیت به  گرداننوبتهم « او» به نوبت خود عمل کند،هر نسلی که آمده 

 نخواهد ماند.
دا خ یهاهیتوص، همه ترجمانی از مینیبیم را به ویژه طه، هفت سوره ـ ن ششای]هنگامی که[ 

شتابی  و... نیست. موسی موسی و خطاب به محمد [هاامیپ] آن یهمهبه این دوران است. 
 سه عنصر وجود دارد که اگر آن را به کار ببندی بگوید طه یسوره در خواهدیمداشت. خدا 

 یهسور . کل«امتزاج زمان و قوام»و  «قوام»، «زمان»برسانی   فرجام خود را به یپروژه یتوانیم
  این را بگوید. خواهدیم طه

اشد. ب ترجمان امروزی طه دتوانیم در این دوره، نسل شما بتواند به متنی برسد که شاءاَّللان
ا حتی یاز زبان عربی  ،این سی سال یا تهاجمی که اعراب به ما کردند ریتاثتحتشاید کسی 

. آموزشی کند یاستفادهاز این متن  تواندیم اما باالخره هم دارد. حق  خوشش نیایدقرآن 
 عذر ،زیاد صحبت کردم سرریز شود.ران جدید به دو تواندیم آموزشی طه یاستفاده

  .خواهمیم
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 کنندگانمشارکت یهاآورده
دو هفته پیش توسط دوستمان یک بحث انتقادی مطرح شد، صحبت بر سر این هدی صابر: 

 حاً یترج اهبچه منتهاو برای ارائه است.  نیست کردن که اندازپسشد که باالخره انتقاد هم برای 
 .ندبیاور بونیترنیهمهمین جا پشت دیدگاه خودشان را هم  ،آورندیمدی که بحث انتقا ضمن

ند. کن عرضهکار کنند و  ،کردند کاری که روی طه مثلدوست بعد قرار شد که در این فاصله 
ت اس« پردازدهیاخدای » دیگر بحث یهفتهاز  ،قبل از اینکه این بحث دوستمان شروع شود

اگر درک کنیم که خدا هم خودش ایده دارد و هم به  .من بحث راهگشایی استبه نظر که 
در این  ،کندیمکمک و قوام آن ایده شدن  ترپختهبرای  ،هستند اولیه یدهیاکسانی که صاحب 

 باشد.  تواندیمما  کارکمکخیلی ، جوشدینم یادهیادوران که خیلی 
را روی  هاشاندهیایعنی افراد   لی بهتر استخی ،همزمان شود هابحثدیگر  یهفتهاگر از 

 میرویمعد ب  بپردازیم پردازدهیای سه جلسه به خدا ـبعد تا دو  یدفعه شاءاَّللان .بحث بگویند
  عشق یا خدای موظف، خدای مسئول ءمنشاخدای  بعدًا،الهام، یا ء منشا یخداسراغ بحث 

َّللاناگر افراد  همخوانی دارد.ز هم خیلی با ادبیات امروو ما  یدورههمین چیزهایی که با   شاءا
نصف جلسه همزمان  شاءاَّللان ـ ایده ،چه جمعی و اگر جمعی نبودـ بعد بحث بیاورند  یدفعه

 .شودیمبحث متوسط ما خدمتتان ارائه  هم همین بحث باشد و نصف آن
 

  1اسّلمتجربه اجتماعی برای پیامبر  طه: ی اولکنندهمشارکت
این  کردم. ، طرحشده بود که یایبندتریت سطح وو  طه یسورهبه  دو هفته پیش بحثی انتقادی

هم  کندیم یبه آن صورت برداشت نیست. یک موقع یکی برداشت ،در واقع هممن  بحث
اعی دارد متعدد دارد و هم هوش دارد و هم تجربه اجتم یهایبرجستگصالحیتش را دارد و هم 

 یادهارزنبسیار  یهاریتفساز این نظر  ،سراغ قرآن بروند هاآدم یهمهکه به نظر من اگر   هم غیره
 هط یسورهیک نگاه است به درون  .هم هست. پس این یک برداشت نیست یک تلقی است

  .است
است در  . یادمبگذارم «عی برای پیامبر اسالمتجربه اجتما طه»اسم این بحث را به نظرم رسید 
 تابک البته در .قصص انبیاء بود ،برای ما خوانده شد طه یسورهاولین باری که  دوران بچگی

آن، من روایت . منتها قبل را جزء دروس بود طه ،کالس سوم دبیرستان «قرآن یی ازهادرس»
تان همین داس آن موقع روایت فریدون و ضحاک هم تقریباً  را در قصص انبیاء شنیده بودم. طه

                                                                                                                 
و  یماعبه تحوالت اجت یاتینقد نگاه عمل»وششم بحثی با عنوان کننده در نشست سی. این مشارکت1

 ه کرده است.  دوم ارائیکنندهعنوان مشارکتبه «عواقب ساختار دادن به اصول خلقت
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همه  هم برادرم احساسمان این بود که موسی و ولی هم من ،آن هم خوانده شده بود  را دارد
چون انسان چنین کارهایی انجام دهد؟  شودیممگر و  شدهیمکارهایش به کمک خدا انجام 

و  فاترکو خود بهترفریدون احساسم این بود که  ،فریدون را در همین راستا باهم خوانده بودیم
  .است تریدسترسقابل

یه دارد. بخش زیادی از آن حدود صد و سی و چند آ  در این کالس خوانده شد داستان طه
غ سرا هم اگر ده بار .نگاه نکنیم یطورنیابه نظرم رسید که  .است داستان موسی یدرباره
]مانند آنچه در جلسه ارائه  خیلی ریز مسائل را بررسی کنم توانمینمباز هم  ،بروم طه یسوره
  است[.« تلقی»نیست، ]یک « برداشت»بحثم،  میگویماست که  خاطرنیهمبه  .شد[

 ثلرا م موسی طه یسوره در خداوند نمیبیم کنمیممثل یک فیلم است. نگاه  ه نظرم من طهب
ای یک کادر داستانی بر   یعنییک کادری درون کادری است یعنی طه است  کرده لپیامبر نق

 پیام این سوره برای ،این داستان هستیم. از این منظر یانندهخوما هم و پیغمبر اسالم است، 
 چیزی طه کنمیمباشد؟ من فکر  تواندیمچه ـ ما و پیروان اسالم در قرون بعد  ـ غیر از محمد

ت و ساز این نظر یک داستان ا .اجتماعی برای پیامبر یتجربهباشد حداقل جز یک  تواندینم
 خوانندیمرمان افرادی که ، خوانمینممن خودم خیلی رمان  .خوبی داستان و رمان همین است

 عددمتل ئو در مواجهه با مسا دهدیمدید  هاآنمعتقدند که رمان در تصمیم گیری برای آینده به 
ن الآقای ایکس در ف یتجربهپدرشان و هم  یتجربههم  ـ اندداشتهسه زندگی را  دو یتجربه

  .شودیمبرای پیامبر گفته  یک تجربه اجتماعی بوده که ،طهاین نظر از و ... . داستان را دارند
کیددو هفته پیش بر روش  شده کتاب  اظهاراین جا  .است]روش[  امیاصلدغدغه  شد، من هم تأ

در واقع بهترین کار ؟ کسی دیگویمما دوست داریم بفهمیم که چه  یهمهموضع دارد و ]قرآن[ 
 از این نظر، من حرفی برای گفتن ندارم.  .کند روزبهکه کتاب قرآن را  دهدیمرا انجام 

پیامبر  برای برون رفتن ،برای پیامبر گفته شده سوره طه اجتماعی که در یتجربهبه نظر من اما 
 .هاستتجربههمین  ،و تحوالتتحقق  یهاروشمقدم بر  و ه استبود کنندهکمکاز بحران 

ز مدینه اتسخیر کند[  را ]فرمی بچیند که ریز ریز شهرها  برای پیامبر توانستیمخدا  یعنی
 یک داستان را بر یتجربهولی  !شهرها برود یهمهبه بغداد و یمن و  برود و مکه را فتح کند و

  .شودیممعطوف رسالت پیامبر به بیرون  ،. از این نظرگذاردیمپیامبر  یعهده
 طه داستان یکی اول .خطاب به پیامبر است ـ اگر از این واژه استفاده کنیم ـ کلیددو  در طه

اول آن  .هم انتهای داستان   دیگریشودیماست که برای پیامبر خوانده  درمورد موسی
 ]فرعون[بیرونی  یدهیپدکه مسئولیت را برای  (24: )طه« ِإنه ر َطَغی َعْوَن ِفْر  ِإیَل اْذَهْب »: دیگویم

 دیآیمبه سمت خدا شتابان  هم که موسی اواخر داستان موسی .گذاردیم []موسی یعهدهبه 
َلَ  َعن َقْوِمَ  »: دیگویمخدا به او  ،ردیگیمو از قوم فاصله  ْععَ َ

وسیَو َما أ  (. 89: )طه« امر



 391       (8) یخیتار لیتحل ،یخیتار دی: دنیی: تبهشتمو  ینشست س
 

 

 اعی دارد.اجتم یهاتجربهتحوالت بیرونی و  انسبت نزدیکی ب، من روش تحقق خدا نظربهپس 
ـ مهندس یدربارهجلسه قبل چند  هم جناب آقای صابر  تصحیحیک   1شد بحث خدای طراح 
  یستن ظاهریشکلی و  قدرنیاستون و ذوزنقه و  مهندسی، گذشته داشتند که منظور از یهفته

 کندیممحول  موسیبه خدا  کهنیا 9.استو مرور و این موارد هندسه داشتن  منظور ازمهندسی
اصلی  مسئله موسیبه نظر من، ]معنایش این نیست که[  ،که به دنبال تحوالت بیرونی برود

، کندیمیا کفاشی که کفشی درست  کاردیمیک کشاورز که بذری را برای  حتیبوده باشد. 
 با هم فرقی اوو از این نظر، بیرونی است  یدهیپدآن هم یک  ،زندیمبه یک تحول دست  وقتی

 نیترزیراع به کل اجتمی پروژهتفکیک  ،مهندسی هم به همین اعتبار ،از این نظر. نداردنبوت 
و از جزء  از کل به جزء ،سطح نیتریکلبا استفاده از نتایج برای  یسازمدلجزئیات و تحلیل و 

 شهری و آب یهالولهیک طراح سیستم کل شهری هم برای توزیع بهداشتی و  .به کل است
و  نیتریجزئیعنی   کندیمشهری را بررسی  در اولین مرحله لیست انشعابات ،شرب شهری

 یسازمدلرا از کل به جزء و از جزء به کل  هاآنبعد  و کندیمریزترین مسائل را بررسی 
  .کندیم

و کوچک دست گذاشتند که گفته شد که نباید پنداشت که  یمورداین رسالت که روی مسائل 
 عمدتًا بر شودیمکه  ییهابحثتمام  جانیا  هستند، خیلی هم مهم است موردیبمسائل ریز 

کیدو  هابحث یعصاره  دیآیمخدا با تو  ،است که پروژه تعریف کن این خدا ]ست که ا این تأ
 من تا آخر با شما هستم.  دشما استارت را بزنیبگوید[  خواهدیم

ل آقای به قوـ  ینگربرون، اهمیت شودیمگفته  برای محمد داستان موسیکه  در طه ،با این نگاه
تمام  ،که در تحوالت اجتماعیبیان کند[  خواهدیمـ را ] یمحوریهست مهندس میثمی

حبت آن یا ص شودیمکه در قرآن گفته  عقالنیتی رسدیمنظرم ه ب باید باشد.به بیرون  هادرنگ
گاه  ،میکنیمرا  اما وقتی با همین نگاه بحث  .دشویمبسته با یک نگاه خاص  مانرهیداناخودآ
 و غیره.  یا ماندال گواراچهاست یا  از گاندی هامثال شودیم

در کادر همین  شانهمه برای پیامبر خیلی هم مهم است. دقیقاً  هاتجربهبه همین منظور این 
َكَذاِلَ  : »دیگویم 33آیه  برای حضرت محمد در پایان روایت موسی طه .رندیگیموحی قرار 

صا َعلَ  ْر نَباِء َما َقْد َسَبَ  یَن
َ

اَو َقْد َءاَت  َ  ِمْن أ ا ِذُْك  نه در رای تو گذشته بمهم از اخبار  گونهنیا«. َناَك ِمن له
  .به تو ذکری داریم و همانا از طرف خود میکنیمحکایت 

                                                                                                                 
 است.  دومویسدر بخش دوم نشست  کنندگانمشارکتیکی از  یآورده. اشاره به 1
« او یمهندسانهچینش ». تصریح شهید صابر در مورد این بحث در نشست سی و هفتم و ذیل عنوان 9

 مطرح شده است. 
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کیدخدا  مهم و اساسی  ،کندیمای محمد این حکایتی که بر  دارد این ذکر خیلی مهم است تأ
روی ذکر خیلی  یاقمشهالهی  یترجمهبود  اما در  پورآقای بهرام یترجمهخواندم  آنچه. است
کید ارد و در طه هم اگر کنمیممن احساس  .تو با بقیه است یزهیمم ذکر دیگویمو  کندیم تأ

بیرون  و فرعون[ ]روایت موسی سریع از آن ،میشویم [و فرعون ]داستان موسی این فضا
 .ص شدکما اینکه برای حضرت محمد همین داستان و روایت مشخ  مییآیم

کیدروش است که  ،دیگر یمسئله عا کند اد تواندینمبه نظر من کسی  .شودیمزیادی بر آن  تأ
 طورنیابودند  مندروشکه  ییهاانسان .میکنیمکه یک روش خاصی را از قرآن استخراج 

]و روشی هم بیرون  در روز با آن مشغول باشد هاساعتانسان وارد قرآن شود و  شودیمنبودند. 
ماع ولی در اجت ،و دروس سطح و خارج با هم دارندتقریبًا همین تیپی هستند . علمای ما یاورد[ب

 ،با هر فرم و هر بینشی هاانسان شودیم به نظر من، حرفی برای گفتن ندارند. رسندیمکه 
ت آیات صحب یهمهو در مورد  بحث کنند و ایده بگیرند و آیات را بهتر در مورد موسی هاساعت

لی خی هالحظهدر آن  و هانکته نیتریدرجزئیعنی  نبودند  گونهنیا، کرد. ولی افراد روشمند
گفته  هک است رضا شجریانخاطرات محمدمنتشر شده که  «ناراز ما»دقیق بودند. کتابی به نام 

]خوانندگان  یهمهدوست داشتم آواز بخوانم.  ، فقطاننده بشومخو کردمینمفکر من اصاًل 
ه هستند. قوامی حساسیت داشت مدیون مرحوم قوامیرا در موسیقی ردیف موسیقی سنتی ایران[ 

گر ( بدون اینکه دی104را به ماشین خود )پژو ضبط  . شجریانیاد بگیرداز او کسی چیزی که 
 زا را هنگامی که در ماشین وی بوده ضبط کرده و[ ]آواز قوامی وسرنشینان بدانند، وصل کرده 

 است.  آواز یاد گرفته ،کردهینماحساس کسی چیزهائی که  ریزترین
 

 یهاکینتکاز  است  بوده هم یک متن آموزشی بوده برای شجریان یافاخته هدی صابر:
آن[ ]قراین متن  .کندینم خودش خلقفقط روش را که انسان  است. گرفتهیمروش  یافاخته

هر فرد و آموزشی هم   شودینماستخراج قرآن  دروناز  که الزاماً  روش  دیگر یهامتنهم کنار 
 . هم فکر کن متن تلقی بشود، روی این تواندیم

 

ت دوس حتی به حد افراط هاانسان یهمهکه  کنمیممن احساس  .بسیار خوب :کنندهمشارکت
نظرم ه ثال بسه مـ من دو و با طبیعت پیوند برقرار کنند.  کنندداشتند خودشان را به بیرون وصل 

ولی هیچ وقت حرفی   آنجا از مشروطه صحبت شد ،ما با شما کالس تاریخ داشتیم .رسدیم
هم  ،زدهیمهم ساز  است  بوده یخواهیآزادیلی آدم مبارز و نشد. عارف خ قزوینیاز عارف 

به یاد » دارد با عنوان شعری شفیعی کدکنی .و هم جزء مبارزان مشروطه بود خواندهیمآواز 
 : دیگویمآغازش   در «عارف
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 درگی یساز ورس آواز رسود  هنر
 رفین رب تو هک مجموهع چندین هنریآ 

 عارف نسبت به تحوالت بیرونی جوشش داشته که:  قدرنیا دیگویمآخرش  

  زین رصاحت هک تو داری هب ره کینه و مهر
 ردهب ردی  هم ار عجبی نیست پس از رمگ

 تحوالت در نهایت به هاآننگاه  ،شودیمگفته  ]در قرآن[ که ییهامثالهمه  کنمیممن احساس 
ا این ب «.یمحوریهست» :دارند لفظ خوبییک  مهندس میثمی .کندیمبیرونی انعکاس پیدا 

هم سیر فلسفه را خیلی جالب و  کنندیمخیلی خوب طرح  هم به لحاظ فلسفی خدا رامفهوم، 
  .است یمحوریهستفلسفه هم به سمت پذیرش  یریگجهتکه  اندکردهتبیین 
رهبر  یمهناتیوص .، ماندالگاندی مثال  همه افراد این تیپی هستند شودیمکه گفته  ییهامثال

 .امزدهمن هر دو را ورق  .مقایسه کنید جواهر لعل نهرو ینامهتیوصفقید انقالب را با 
ما در اسالم داریم    چیز زیادی هم نیست.جواهر لعل نهرو یک صفحه است ینامهتیوص

. ندهست و نگاه داشتن خاکستر آن معتقد به سوزاندن جسد هندوها ،خاک شود جسد باید جذب
که در زادگاهش بوده(  یارودخانه)نگ گ   یرودخانهجسد من را در بخشی از  دیگویمنهرو 

 یوسعهتبپاشید که جذب گیاه و )مزارش(  آبادالله یهادشتدر با هواپیما بقیه را هم   بریزید
ولی ما وقتی . است نهرو با بیرون که کندیمدم احساس آ قدرنیا شود،کل هند کشاورزی 

تی و را با هس شانارتباط]و  کنندیمخودشان هویت پیدا  هاانسانتمام  ،میکنیمتاریخ را نگاه 
 [.گسلندیمبیرون 

به درستی اشاره شد که تا قبل از این اتفاقات خوب  19سال مورد در قسمت قبلی کالس هم 
مردم  یتهوکه هویتش با  کندیمپیشوا به این عالقه پیدا  یااولی که رهبر  ینقطهن اماما ه  بود

ط سرفصل سقوشود ـ ملت مساوی رهبر  عنی دیگر رهبر مساوی ملت بشود وـ ییکی بشود 
ءاَّللانو  هاستجنبش یهمه  نشود و تکثر حفظ طورنیادر جنبشی که االن شکل گرفته  شا

 بودند.  گونهنیاکه کامیاب شدند،  شود. کشورهایی مثل هند
 ن انسآما با قر کههمه ما است  یدغدغه بگویم.« خدا در اجتماع»در مورد  را امجملهآخرین 

 خاطرعلقت، کردند روزبهنسبت به کسانی که قرآن را  ما  نشر داشته باشیمحشرو ،کنیم پیدا
  .طالقانی مرحوم، ژادنفیحن، از مرحوم بازرگان ـ شدید داریم
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 دیدانیم دیگویمکه همه کوچک بودند،  هابچهمعلم به  .داستانی است بین معلم و شاگردانش
وقتی کنار هم قرار  دیگویممعلم  .رنگیب ندیگویم هابچه چه رنگی هستند؟ آب وانیل
 چرا؟ دیگویممعلم  .شوندیممثل دریا آبی  ندیوگیم هابچه؟ شوندیمچه رنگی  رندیگیم

ندارند،  رنگ تکتک هاانسان دیگویممعلم  .چون آسمان این رنگی است ندیگویم هابچه
 ؟ معلمرندیگیمرا  رنگ همدیگر ندیگویم هابچهچه رنگی دارند؟  شوندیموقتی با هم جمع 

هم آنجاست. تا قبل  خدا ،ا که جمع باشدهر ج . یعنی اینکهرندیگیمرنگ خدا را  ،نه دیگویم
چنین بینشی نداشتم. ولی وقتی جمعی دیدیم با عظمت میلیون که  از این اتفاقات شخصا

، ملت ایران که قول بزرگیه ب]بینشم عوض شد[.  ،کنندیماصول انسانی را رعایت  یهمه
 تمرین دموکراسی نکرده بود، به جهان درس دموکراسی داد.



395 

 
 
 
 
 
 

 اههنمای
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519، 514، 590، 599، 530، 205، 202، 
293، 241، 219، 218، 213، 229، 
228، 284، 281، 233، 902، 909، 
959، 954، 951، 952، 999، 945، 919، 
919، 918، 924، 921 

 282 ،99 ،شمس
 992 ،281 ،ص

 28 ،صاد
 294 ،299 ،94 ،صافات
 90 ،23 ،22 ،21 ،ضحی
 28 ،طالق

 ،549 ،99 ،90 ،29 ،22 ،21 ،12 ،20 ،طه
544، 541، 515، 512، 519، 514، 523، 
590، 599، 591، 598، 582، 530، 539، 
205، 202، 259، 220، 228، 293، 
240، 245، 242، 249، 244، 241، 
242، 249، 219، 211، 219، 225، 
229، 224، 229، 228، 290، 295، 
292، 299، 291، 292، 280، 285، 
282، 289، 284، 233، 905، 902، 
909، 904، 909، 908، 951، 952، 
958، 953، 920، 925، 929، 928، 
990، 992، 994، 991، 999، 945، 
942، 944، 941، 943، 919، 919، 
918، 929، 924، 922، 923، 991، 
992، 988، 983، 930، 935، 932 

 523 ،512 ،عصر



 2باب بگشا؛ دفتر سوم: تبیین ما ـ       411
  

 

 29 ،21 ،علق
 920 ،218 ،94 ،عنکبوت

 980 ،953 ،281 ،213 ،29 ،غافر
 288 ،289 ،281 ،511 ،95 ،90 ،28 ،فاطر
 523 ،519 ،512 ،فتح
 281 ،فجر

 901 ،904 ،294 ،299 ،28 ،فرقان
لت  910 ،514 ،548 ،542 ،544 ،50 ،3 ،8 ،فص 

 281 ،فلق
 289 ،ق

 590 ،523 ،512 ،قریش
 ،953 ،294 ،299 ،523 ،519 ،512 ،قصص

925، 921 
 28 ،21 ،قلم
 23 ،22 ،21 ،قمر

 ،219 ،532 ،590 ،523 ،519 ،512 ،کهف
953، 925، 924، 928، 922 

 590 ،523 ،519 ،512 ،لقمان
 90 ،23 ،22 ،21 ،42 ،95 ،90 ،لیل

 999 ،295 ،539 ،99 ،94 ،94 ،مائده
 590 ،523 ،519 ،512 ،محمد

 995 ،28 ،21 ،مدثر
 590 ،523 ،519 ،512 ،مریم
 28 ،21 ،مزمل
 28 ،21 ،مسد

 ،21 ،12 ،99 ،92 ،23 ،28 ،29 ،58 ،مؤمنون
22، 29، 90، 99، 519، 514، 590، 599، 

530، 205، 202، 293، 241، 219، 
229، 228، 299، 294، 284، 233، 
902، 909، 908، 903، 955، 952، 959، 
951، 952، 999، 919، 919، 924، 
921، 980، 985، 984 

 94 ،29 ،نحل
 539 ،95 ،29 ،21 ،94 ،نساء
 94 ،نصر
 920 ،953 ،519 ،52 ،3 ،8 ،نمل

 590 ،523 ،519 ،512 ،52 ،54 ،وحن
 218 ،90 ،نور

 ،90 ،29 ،22 ،21 ،20 ،13 ،19 ،12 ،99 ،هود
544، 541، 510، 512، 519، 514، 523، 
590، 599، 598، 582، 205، 209، 202، 
209، 208، 259، 254، 259، 220، 225، 
221، 229، 293، 240، 241، 219، 
229، 228، 223، 290، 284، 233، 
900، 902، 904، 952، 951، 952، 
999، 940، 949، 919، 919، 918، 
924، 921، 922، 928، 990، 992، 
980، 982، 989، 984 

 590 ،523 ،512 ،یاسین
 590 ،523 ،519 ،512 ،یوسف
 590 ،523 ،519 ،512 ،یونس

 
  



 411ها     نمایه
 

 

 
 هافهرست کتاب

 
 98 ،احیای فکری دینی در اسالم

 209 ،از تاریخ بیاموزیم
 23 ،ه و روش رئالیسماصول فلسف

 42 ،92 ،اظهار در خلق مدام
 3 ،المعجم

 95 ،آفرینش و رستاخیز
 281 ،تاریخ بیهقی

 914 ،تحریرالوسیله
 923 ،920 ،299 ،292 ،تورات
 914 ،المقدماتجامع

 85 ،چگونه خدا را بشناسیم

 990 ،چنین گفته زرتشت
 922 ،المتقینحلیة

 952 ،درآمدی برتاریخ علوم قرآن
 983 ،ایی از قرآنهدرس

 932 ،راز مانا
 92 ،علم و دین

اف اصطالحات فنون  91 ،کش 
 42 ،الغیبمفتاح

 914 ،مکاسب
 911 ،924 ،929 ،511 ،البالغهنهج

 
 

 فهرست نهادها
 

 529 ،ی ارشاد بماداره
 NA، 513انجمن 

 33 ،انجمن خیریه امام زمان
 554 ،559 ،503 ،آسایشگاه کهریزک

 551 ،502 ،502 ،500 ،33 ،بهزیستی
 995 ،حزب فاشیست ایتالیا

 992 ،حزب کمونیست انگلستان
 990 ،حزب کمونیست ایتالیا

 ،503 ،33 ،38 ،99 ،ب ،ی مادر و کودکخانه
550، 554، 519، 520، 525، 524 

 81 ،سوربن فرانسه دانشگاه
 81 ،ی آمریکادانشگاه کلمبیا

 529 ،کانون پرورش فکری بم
 502 ،500 ،ی امدادکمیته

 524 ،ی رعدمجتمع خیریه
 524 ،520 ،519 ،592 ،38 ،ب ،محک

 551 ،وزارت کشاورزی
 502 ،احمرهالل

 




