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 درآمد 
 « نزد من آ ،«باب بگشا»، میگشاره، من 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

 درواقعو دانشجویان ارائه شده و  مندانعالقهارشاد در جمع  یهینیحسدر  6303تا  6301
 . ایشان استپختگی فکری دوران محصول 

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

ـ منبع اصلی مورد ارجاع در این مباحث بود همواره ، هانشستاما هدی صابر در طی این ، آخر 
ه همین و ب کردیمدیگر متون مرجع مباحث ذکر  عنوانبهتاریخ و انسان را نیز ، سه متن هستی

، هانمونه، کتاب آخر یهانشانهعالوه بر ارجاعات متعدد به « باب بگشا» مباحث، جهت
 ردیگیبرمرا نیز در  و فرهنگ عامه هنر، ورزش، تاریخمقتبس از متعدد  یهالیتمثمصادیق و 

 . و همین امر بر سادگی و روانی زبان طرح مسائل افزوده است
تنظیم شده  «پساتبیین» و« تبیین» ،«پیشاتبیین» توسط هدی صابر در سه سطح مباحثاین 
 ت چهاردهمبا افزودن نشس که گرفتیمسیزده نشست آغازین را در بر « پیشاتبیین» بخش. بود

مقارن با نخستین ، ازاینپیش ،(«من جاویدان» با عنوان سخنرانی دکتر محمدی گرگانی)
 خدا اختصاص و کارکردهای هاداشتهبه « تبیین» بخش. منتشر شده است، سالگرد شهادت

در مباحث  شدهارائهمحور  ُنهعالوه بر ، طرحی که مدنظر هدی صابر بود، در این بخش. رددا
نگرش ، کیاستراتژ دید، خالق یخدا، طراح ـ مهندس یخدا) 6303تا سال  ارشاد هینیحس

منبع  یخدا، دهیصاحب ا یخدا، یخیتار لیتحلو  یخیتار دید، یامرحلهسامان  و یروند
خدای ، خدای حافظ) گریمحور د هشت ،(یمنبع انرژ یخدا، دیعشق و ام منشأ یخدا، الهام

، خدای منبع امکان، خدای واگذارنده، ملجأخدا ، ـ حامی مؤید خدای ،(گرتیهدا) هادی
 در اثر هانشستماندن  تماممهینکه با  گرفتیمدر بر  زیرا ن( دارآرمانخدای ، خدای مسئول

ه ب مندانعالقههمچنان که . افتینارشاد را  یهینیحسدر امکان طرح ، صابر هدی یریدستگ
 نیز که اختصاص به چگونگی رابطه با خدا و( پساتبیین) از سطح سوم مباحث، هانشستاین 

 . محروم شدند کلیبه، این رابطه داشت یهایخروج



  
 

 ب

دوم  یدفترها ،ازاینپیش. ردیگیمرا در بر « تبیین» بخش از سطح ومینس درواقع، دفتر پیش رو
 ته وبخش از سطح تبیین داش و دومین که اختصاص به نخستین« بگشاباب» وم از مباحثس و

که طی  بود« خدا یهاداشتهکارکردها و » مورد از پنجنشست و  وچهارستیبحاوی 
ر گرفته قرا مندانعالقهدر اختیار ، اندشدهارائه « بگشاباب» سی و هشتمپانزدهم تا  یهانشست

ین عبارت پیشدفتر  ی دوبیست و چهارگانه یهانشستدر  شدهطرح یداشتهکارکرد و  پنج. بود
، نگرش روندی کیاستراتژ دید خدای صاحب، خالق یخدا، اح ـ مهندسطر یخدا: از بودند

سخنرانی و ، فوق یهانشستبر  نافزو. ای، دید تاریخی ـ تحلیل تاریخیـ سامان مرحله
نیز که در نشست بیست و « ی مادر و کودکخانه»و  «محک» یمؤسسه انبا بانی وگوگفت
 . بودده گنجانده ش «بگشاباب»و سوم دوم  هایدفتردر ، انجام گرفته« بگشاباب»ام و سی ششم

هشت مشتمل بر شود که ارائه می« 3تبیین ـ » مین دفتر از این مجموعه ذیل عنوانچهاراکنون 
 داشته و کارکرد خدا در طرحیک حاوی بحث و بررسی شهید هدی صابر حول نشست و 

خداوند است و در  ایده پردازیکه مربوط به توان « خدای صاحب ایده: »است« بگشاباب»
  .کنندگان استهای مشارکتیک نشست که حاوی ارائه یضمیمهبه، نشست طرح شده هفت

 در فضای ناشی از تحوالت« بگشاباب»های مندرج در این دفتر نیز مانند دفتر سوم نشست
اینکه شهید صابر که یکی از  توجهقابلی د. نکتهانبرگزار شده 6300ی ایران در سال جامعه

از یک رپردازی در تجنبش نوپدید موسوم به جنبش سبز را فقدان متن مرکزی و ایده نقاط ضعف
احب خدای ص»ی ها که به بحث و بررسی دربارهدر این نشستکرد، جنبش فراگیر تلقی می

دی ج صورتبهپردازی پردازد، مکررًا بر این دقیقه انگشت نهاده که تا زمانی که ایدهمی« ایده
 بود که مخاطبان و نسل رو نیهمدر کار نیاید، کار این جنبش نوپدید به سامان نخواهد شد. از 

و مشغولیت بیشتر در بحث خدای صاحب ایده  تأملنوی حاضر در مباحث را دعوت به 
 کرد. می

ن وگوی انتقادی برخی حاضراتر باب گفتی این دفتر از مباحث، باز شدن جدیدیگر مشخصه
ها بود که در این دفتر عینًا انعکاس یافته است. ناظر منصفی که از ی محتوا و فرم نشستدرباره

ی او درس ادب و فروتنی نگرد، از مواجههمی هاآنید صابر با ی شهبیرون به این انتقادها و مواجهه
ت گیرد. در این مباحثای دموکراتیک در مواجهه با نقد و پیشنهادها میی نهادینهو انصاف و روحیه

ی ها مطرح شده، به نیکی هویداست که هدی صابر چگونه با سعههای دوم نشستکه در بخش
کوشد به رفع دهد، در حد توان خود میگوش فرا می صدر و گشایش حداکثری به نقدها

 ی قابلها و اقناع مخاطب در این موارد پرداخته و در مواردی هم که حقانیت و نکتهسوءبرداشت



 ت

ای و اصالح شکل و محتو هاآننظری به پذیرش و تحقق بیند، بدون تنگکاربستی در نقدها می
 ورزد. بحث مبادرت می

قتی به پیشنهاد برخی حاضران، افزودن بخش پرسش و پاسخ به انتهای که و روستنیازاهم 
بخش  تر کردنپذیرد؛ در خصوص کوتاهشود، با روی باز این پیشنهاد را میمباحث پیشنهاد می

کوشد این پیشنهاد را عملی کند؛ و در پاسخ تا حد امکان مینخست )طرح بحث شهید صابر( 
ر ابتدای هر بحث جدید برای طرح موضوع کلی و باز به درخواست برای تخصیص یک جلسه د

ام( این گذاشتن فرصت برای فعال شدن حاضران، از ابتدای مباحث بعدی )خدای منبع اله
وگوی عمومی حاضران در نقد کند و نیمی از یک نشست را به بحث و گفتپیشنهاد را عملی می

 دهد.مباحث آتی تخصیص می ی مطالب و رسیدن به تصمیمی جمعی برای تنظیمشکل ارائه
ی نه در پ« بگشاباب»شود که در مباحث در سخنان شهید صابر مکررًا تصریح می حالدرعین

انجام کار تشکیالتی و استراتژیک، بلکه در پی درانداختن یک طرح فکری است که چیزی 
باید حث ندارد که مبا تأکید رو نیهمنویس برای نقادی و ترکه خوردن نیست. از ازپیشبیش

اد باقی ی ارشهای حداقلی نظیر حسینیهامکانی که تنها امکانوسویی بیاید که در دوران بیسمت
 سوزی و از بین رفتن امکان شود. مانده، منجر به فرصت

است تا خود به داوری بنشینند و  مندانعالقهها در اختیار اکنون متن کامل این مجموعه نشست
لسات ی جی هدی صابر برای تحقق مدلی از ادارهکشوف شود که داعیهم ازپیشبیشاین واقعیت 

و  أکیدتو نسل نو، تا چه اندازه مورد  سالمیانوگوی دو نسل مشارکتی و در قالب گفت صورتبه
 پیگیری و تحقق عملی او بوده است. مدلی که همچنان نیاز امروز فضای فکری ایران است. 

 «خدای صاحب ایده»فتر، چنانکه تصریح شد حاوی بحث های این داینکه نشست درنهایت
وار در قالب ُنه منظومه ارائه کرده است. هشت است. در این مباحث شهید صابر طرحی منظومه

منظومه نیز توسط وی ترسیم و در جلسات ارائه شده است. اما در زمان برگزاری جلسات، به سبب 
نویس تهیه دست صورتبهدقیق، شش منظومه( طور ها )بههای عملی، غالب منظومهمحدودیت

های پاورپوینت در معرض دید حاضران قرار گرفته بود. ی مکتوب یا لوحشده و در قالب نوشته
م گرافیکی ترسی صورتبهنویس مذکور های دسترو، تمامی منظومه شیپسازی دفتر در آماده

شده توسط شهید صابر های ترسیمهای اصلی، منظومهنوشتهی دستاند، اما برای مالحظهشده
 اند. نیز در قالب پیوست این دفتر عرضه شده

*** 
 ی تنظیم مباحث به سنت دفترهای پیشین ضرورتی فنی کوتاه دربارهذکر چند نکته درنهایت

مورد تصحیح و ویرایش شهید صابر قرار  ،«بگشاباب» دفتر نخست یهانشستغالب دارد. 
، سئلهمیازدهم به بعد توسط ایشان تصحیح و تنقیح نشده و این  یهانشستاما . گرفته بود



  
 

 ث

 فتهردر تنظیم مباحث حداکثر تالش به کار . کندیمدشواری و مسئولیت کار تنظیم را دوچندان 
یات به ادب یوفادار، ایش نگارشی و ادبی متنکه در تبدیل سخنرانی شفاهی به متن مکتوب و ویر

ی و درست روفاداری به این سبک و ادبیات ویژه ب، و گاهو سبک بیان هدی صابر حفظ شود 
؛ دلیل این امر مشخص است. شده است داده حیترج،هاگزارهصحت ادبی و فنی جمالت و 

اصطالحات و تعابیر خاصی به کار ، داشت یرینظکمهدی صابر ادبیات و سبک بیان ویژه و 
 و خود موضوعی قابل بررسی، هژاین سبک وی. زدیمو گاه دست به خلق واژگان نو  گرفتیم

ین سبک ا کوشیده شده است، شدیمیم این دفتر مربوط که به تنظ بدان جااما تا ، است کاویدن
ود روش خ، تر فعلیراهنمای عمل برای تنظیم دف. و ادبیات بدون دخل و تصرف باقی بماند

در دفتر  نازایپیشبوده که « بگشاباب» هدی صابر در تنظیم و ویراستن یازده نشست نخست
به  ،چنانچه در جایی از متن برای روانی بیان و تکمیل جمالت البته و. نخست انتشار یافته بود

در قالب ][  شدهافزوده یهاگزارهکلمات و ، داریامانتبرای حفظ ، هنیاز بود یاواژهگزاره یا 
ن جزئی دیگر نیز در باب تنظیم ای ینکتهچند ، کلی ینکتهافزون بر این . شده است دادهقرار 

 : است توجهدفتر شایان 
 و با هدف هانشستفاصله افتادن میان برخی ، به سبب افزوده شدن افراد تازه 

کیدمروری بر مباحث در ذهن حاضران یا   یا بنا به بحث یهامفصلویژه بر برخی  تأ
انی و بازخو مروربهمعلم شهید در ابتدای هر جلسه بخشی از زمان نشست را ، دالیل دیگر

منجر به  ناخواهخواهو این امر  انددادهپیشین اختصاص  یهانشستنکات  ترینمهم
 تکتکحفظ هویت مستقل اما به جهت  1.استتکراری بودن برخی مباحث شده 

، تکرارشده این مباحِث ، هاتصرفو به حداقل رساندن دخل و  داریامانت، هانشست
امید است که پس از تدوین و تنظیم و ؛ گرددیمبه خواننده ارائه  و تصرف بدون تلخیص

کرار و که فاقد ت یادهیچک، بتوان با تلخیص مباحث« بگشاباب» انتشار کل مباحث
 . ارائه کرد مندانعالقهبه ، تناوب باشد

  ا کامل خود ر طوربه کنندگانمشارکتبرخی  هانشستنظر به اینکه در بخش دوم
ما به ا، اندنکردهمنظم و منسجم ارائه  صورتبهو برخی دیگر نیز مطالب را  نکردهمعرفی 
کیدجهت  و اصراری که معلم شهید بر جمعی بودن مباحث داشت و اهمیتی که برای  تأ

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

                                                                                                                 
های دفتر پیش رو، در مقایسه با دفترهای نشست. الزم به ذکر است که تکرار مباحث در 1

 پیشین، بنا به درخواست و تذکر حاضران، به حداقل رسیده است.
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رد و جمالت صورت گی درستیبهانتقال پیام ، که در تبدیل گفتار شفاهی به متن مکتوب
 . برای عموم خوانندگان برخوردار باشند فهمقابلمکتوب از ساختار 

  در زمان تصحیح متن افزوده شده و متعلق به سخنران  کلیبهآنچه در پاورقی آمده
 . نیست کنندهمشارکتیا 

  ی ها ذکر شده، بر اساس نسخهدر پاورقی یکی از نشست البالغهنهجفرازهایی که از
 . االسالم استفیض

ندگان نااز خو، هدی صابر، معلم شاهد و شهیددر پایان ضمن فرستادن درود و سالمی کیفی بر 
هتر آثار را ب یعرضهبرای تدوین و  شانشنهاداتیپکه نظرات و  میکنیم قاضاگرامی این دفتر ت

 . اعالم نمایند( www.hodasaber.comبه آدرس ) پایگاه هدی صابراز طریق 
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 1(1: خدای صاحب ایده )تبیینسی و نهم: نشست 
 

ِحمی ِن الره ْْحَ ِ الره  . نیمکمی بحث را آغاز، با سالم و وقت به خیر خدمت دوستان .ِبْسِم اَّلله
 ، باب بگشا، نزد من آمیگشارهمن رفیقم، 

 ی و استراتژیک با خداگاههمه، مستمر، دالنهصافی رابطهضرورت 
 خدای نما. بحث امروز«و کارکردهای اوها داشته، تبیین ما»؛ نشست سی و نهم است

بود  ایگونهبه، پاورپوینت نداریم به این دلیل که نوع بحث، امروز. صاحب ایده است
 نظر کردیم. از پاورپوینت صرف ،که خیلی ریزنگار نبود

یز در پای .شویممی نزدیک، پاییزی به کمر و میانه آرامآرامو است  00مهرماه  10شنبه سه
برای فکر کردن و خواندن و با شود های بلند را میشببلند است و ها شب، و زمستان

صاحب ایده منتشر  .چه بیرون و چه درون کتاب زد؛ ایده،گرفتن و ایده  سروکار طه
 .ازیمپردفقط به کتاب نمی ،؛ ما هم سر بحث ایدهاست و ایده هم تنها در کتاب نیست

ها هبچ، که ایده است مای کنونی جامعههای دوستان کار کنند و یکی از قفل شاءاَّللان
، تا حدی قفل اآلنو  2شکن شدنددر عرصه آمدند و تا حدودی قفل. شوندشکن قفل

رزوه هم . ه نداردزوِ رِ ، گاهی اوقات، اما کلید ،کلید هست، گیر کرده و به قول مولوی
ی د حوزهکلی اِش تر نیماش. اش نیستتر نیماشبا  صرفاً ، اگر بخواهد روی قفل زده شود

هست که  «او»همین بحث و انباشت و تجهیز و کمک طلبیدن از ، اجتماعی و فکری
 . صاحب ایده است

. چهلمین جلسه است، دیگری را با هم پیش آمدیم و اگر خدا بخواهد دفعهای هچل  
ای سال پختگی است و به لحاظ دوره ،رسد و به لحاظ سنیمی جیضبه ن آرامآرام، چله

 . است شکل گرفتهها مهم زمانی است که یک سری مقو  

                                                                                                                 
 است.  1822مهرماه  22شنبه سه ،. تاریخ برگزاری این نشست1
 است.  1822. سخن، ناظر بر حضور مردم در تحوالت سال 2
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 ،ویمش تریافتهرشد ،چلهاین پای همبتوانیم خودمان هم ، به ایده که برسیم شاءاَّللان
و  م، سیر حل مسئله را پیش ببریرا از درون خودمان حل کنیم و با همدیگر ایمسئله

 .رسیمیبه کجا م شاءاَّللانم که ینیبب
 

 1یک سال، یک نگاه
 جنبشیهنوز شبه. با امسال داشتای تفاوت ویژه پارسال .پارسال از بحران شروع کردیم

 ض هم تغییرر  ع  ، کندمی طور که جوهر ما تغییرهمان. امسال آمد. به وجود نیامده بود
جهان  .کندمی تغییر، اعراض هستی جوهر جامعه هم که مشحون از همه. کندمی

. هستیمخیلی جلوتر از پارسال ای امسال در نقطه. مشمول تغییر جوهر و عرض است
که صورت گرفته و هم ی رغم سرکوبهم وضع جامعه هم امیدهایی که هست به

 . شودمی مقداری متفاوت، خودمان با پارسالهای بحث
 .اندازد که بتوانیم بحث را پیش ببریممی بحث ایده هم بحثی است که ذهن را به کار

ای وجوه جدی است. هنوز منتفی شده، بحران کهایننه  ؛پارسال از بحران شروع کردیم
اب به اسب. رسیدیمبه ضرورت عبور از بحران ، جلوتر که آمدیم. از آن بحران وجود دارد

کی تعیین ی. آن چند کلید، رسیدیم و بحث اسباب را پیش آوردیم و به چند کلید رسیدیم
ال با ح .یکی با خدا و یکی هم با وضع موجود، یکی با هستی ،تکلیف با خودمان بود

ین توانیم تعیتر میما راحت، بستر عمومی هم در بیرون فراهم آمدهیک  کهاینتوجه به 
 ،ودمانتعیین تکلیف با خی ادامه ،«تبیین ما»این بحث  اآلن. را پیش ببریمها تکلیف

 . و با هستی است« او» با
و  ستا راهگشال و هم حال  « او» ،به این رسیدیم که اگر ما سیر حل مسئله را طی کنیم

ی پیامی که هست و برای همه ـ هم با پیام است ،«او» در کار آمدن. آیدمی در کار
 تشویق و با دستبا  ،تهدیدبا ، با تشر ،با تلنگر ،با الهامـ  تسا هاعصرها و نسل

 . ما زدن است تکتکگری پشت مربی

                                                                                                                 
قالب پاورپوینت بوده است، . با توجه به اینکه این نشست فاقد سرفصل مباحث در 1

 ی ویراستاری و بر اساس مضمون بحث، به متن افزوده شده است.تیترهای متن در مرحلهمیان
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دارد که ما بخواهیم بستگی به این . کند و مهر سرریزی داردنمی ما را محروم «او»
دی داریم و نیازی وجوك یخودمان . مذموم است هاانسانمهرطلبی از . مهرطلب باشیم

 . تسا راهگشابلکه  ،مذموم نیست تنهانه« او» اما از .مهر بطلبیم نیست که از کسی
 

 ریزخدای داشته
 ،اصطالحبهاین . ی استریزداشتههم در موضع « او» ،اگر ما در موضع تقاضا باشیم

سلح مك بتن ی، صورت بگیرد یوسازساختکند و هر جا بخواهد می ن خدا کارتُ بِ  رتون
 لگوخشت«[ او]»، خواهد آلونک بزندمی یکی .دارد با نیاز فردمتناسب آماده  از قبل

 یهرکسخواهد بتون بزند و می کهآن خواهد اسکلت فلزی بزند ومی یکی ؛دهدمی را آن
 . کندمی را سرریزها داشته« او» ،تقاضا داشته باشدسطحی از هر 

 ،مهندس استـ طراح . در حد فهم متوسط خودمان بررسی کردیم یکبهیکرا ها داشته
هایتًا نصاحب دید و تحلیل تاریخی است و  ،بند استمرحله ،استراتژ است ،خالق است

 ،به ما توان بدهدهم خدا  ،میما بتوان را اگربودن  این صاحب ایده. صاحب ایده است
، ]در آن را حالجی کنیمها بتوانیم خوب به قول قدیمی، جمع هم مشارکت کندی همه

. گفتندمی حالج هازنپنبهبه  .کار خواهد بود[هم که شروع شده، کمک حرکت فعلی
ج بود که اگر حالهایی شکت، سابقهای شکت. زدمی تارهای نازک پنبه رای همهنهایتًا 

و صاف  صاِف ، شکت، زدمی با حوصله خوب روی آن کار کرده بود و سه چهار ساعت
یک ، رفتنمی یک جای آن فرو ؛آمدنمی پیش یوبلندیپستمسطح بود و در آن  مسطح

ی یعنی حالجی جدی از همه ؛هم همین است «تبیین»کار  .برجسته شود آن یجا
 یهمه که است ن هستیورکتاب و د ونرد، درون خودمان ،بیرون از ذهن ماکه ها نشانه

هم که  تاین حرک .کنیم تربتوانیم بحث ایده را کاربری ءاَّللشاان و را به هم بزنیم هااین
منتظر  دائم .مشکل ایده است ،آن یژهیو یکی از مشکالت، شروع شده اآلن

 ،خوب استها مناسبت. بهمن برسد 11 ،محرم برسد ،دبرس آبان 63 ؛هاستمناسبت
که ا هاین مناسبت. تواند خودش مناسبت ایجاد کندمی اما باالخره یک انسان یا جامعه

 .ودندکرده بایجاد  قبالً مدار تغییر  هاانسانبود که  ییهامناسبت، دنبال آن هستند اآلن
 . ایجاد کرد مناسبتتر، کیفیهای ایده شود بامی لذا
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اشد ب . یک آغازیمیریوقت نگ یلیم امروز خیکنیم یسع بریم.می بحث ایده را پیش
ظار این و انتاند نوبت گرفته نفر از دوستانچند . هم در بحث بیایندها بچه کهاینبرای 

عرق  ،ندازندتکاپو بیذهن را به  ،استفاده کنند یاهفتهکیهای است که از این فاصله
 از فرصتها بچه شاءاَّللان. شودمی سرریز، مالط . عرق ذهن که درآید،درآید بهذهن 

 ایران .نباشد یبون انحصارین بود تریاز قبل قرار ما ا .استفاده کنند کافیی هاندازبه
]به  ،دبحث بیاور یک نفر]اگر صرفًا[ . است انحصاری داشته بونیتر یکاف یاندازهبه

از شود و هم شما می هم خودش بیات، مظاهری از نوآوری هم در آن باشد فرض که[
  .شویدمی خستهبیات خوردن 

های و باگت هاهمه به این نان لواش اآلن. خوردندمی آتشههمه نان دو ،در قدیمها ایرانی
با کمک خود شما که نسل جوشان کنونی . ما عادت نکنیم. اندعادت کرده، بیات

کرار شده چند بار این بحث ت .بحث بیاید شاءاَّللان ،بتوانیم تنوری درست کنیم ،هستید
قول  ،باالخره قول .اندامدهینبرای بحث  و اصالً اند نوبت گرفتهاند که دوستانی آمده

وقت یمی بیا شاءاَّللاناینکه . خالی ماند، یک جلسه کهنیکما ا .است و فرصت هم فرصت
جا بتوانیم این 1پاراللییک ها موازی پیش برود و به قول ژیمناست، هاکنیم و بحثرا پر 

 .سوار کنیم
 

 خدای صاحب ایده 
شش پلکان رو به عمق  ـ یک بحث مقدمه دارد، بحث ایده را اگر بخواهیم شروع کنیم

امروز  شاءاَّللان است. دور در دوری منظومهُنه  دارد که ]حاوی[و یک بحث متن ـ 
های و متن هابحث ایده را هم به کمک متن هستی و هم سایر کمکبتوانیم باب 

ومه منظُنه  ،بعد یهپلکان رو به عمق برویم و از جلس روی آن شش ؛نیمباز ککار کمک
 ؟یستاین ایده چ منشأم و ببینیم که را دور در دور بزنی

 

                                                                                                                 
است.  یهنر کیمناستیورزش ژ یاز ابزارها یکی یمواز ا( یparallel)پاراِلل  یهالهیم. 1
 .شودیساخته مفوالد(  شتریدارند که از جنس فلز )ب هیتک یچهارچوب یپارالل رو یهالهیم
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 شش پلکان رو به عمق
لکان پ .پلکان رو به عمق داریم شش، ها را بررسی کنیممنظومه اینکه بخواهیم قبل از

 مادر طراحی، ایده، سوم ؛شناخت توحید در هستی، دوم ؛تبیین جان هستی است، اول
، پنجم ؛ستا« او»ی که ایدهاست محض یا ناب ی ایده، چهارم ؛خلق است منشأ و

ی زایش مستمر از ایده، و ششم ؛روی آن شکل گرفته، که جهان بسامانمرکزی ی اندیشه
 . مادر

 

 ؛ شش پلکان رو به عمق
  یپلکان ـ جاِن هستاول
  یدر هست دیپلکان ـ توحدوم
 خلق  منشأـ  یمادر طراح ده؛یپلکان ـ اسوم

 ناب یدهیمحض، ا یدهیپلکان ـ اچهارم
  بسامان یمرکز شهیپلکان ـ اندپنجم
 مادر یدهیمستمر از ا شیـ زا نپلکاششم

 

. رداشاره ک گری شجریانبه سیر آموخته ضمن بحثبحث آورد و  قبلی دوستی هفته
قوامی  حسین. استفاده کرد 1قوامی حسینتکنیکی های دوستمان عنوان کرد که از یافته

ای بسیار انسان اخالقی. زود هم فوت کرد و چهل آمدی بود که اوایل دههای خواننده
مثل  ـ شود گفت که اسمش خیلی نپیچیدمی .اما استاد تکنیک بود ،نمود بودکم. بود

 زاریهم آمدند و بازاری و اللهها خیلی از خواننده .کسانی که اسمشان پیچید
طور که دوستمان اما او تکنیک را در ایران آورد و همان و اهل چهچه بودند، خواندندمی

ون به این مضمان یشجر، اشاره کرد دوستمان .شجریان از او تکنیک آموخت، اشاره کرد
 «اختهف»قوامی را به  حسین. گذاشتندمی را «فاخته»اما صدای  ،متنی نبودکه گفته 

  .ملقب کرده بودند
                                                                                                                 

خوانندگان  نیاز نخست یکی ی،(، فرزند رضاقل6310 - 6100)فاخته( ) یقوام نیحس. 1
د. از گلها بو یبرنامه یاز خوانندگان اصل یکی یاست. و یرانیا یسنت یقیموس دیجد یدوره

 .( اشاره کردرمخ ونیاثر هما ه،ی)شعر ه. الف. سا ییکجا یپر یبه تو ا توانیآثار معروف او م
 در سخنرانی نام کوچک وی محمود ذکر شده، که حسین صحیح است. 
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 حسین .بیاید روزبریزبازی کند و  خیلیتواند میکه با صدایش  است ایپرندهفاخته 
کاشت ]شجریان[ می 581پژو خودروی همان نواری که در . بود طورنیهمقوامی هم 

 . هم متن است ـ کرد[]شجریان از صدای فاخته ضبط می دوستمان اشاره کردـ 
نها و متن تم متن است یشنویچه م؛ آنبینیم متن استمیچه بحث ما این است که آن

جا بحث یک بار هم این. متن استای هر نشانه گویدمی هم «او» خود. متن خدا نیست
ْهَل یُقْل » :آیه دارد یکتنها کسی است که یک تفسیر ویژه از  شد که آقای طالقانی

َ
ا أ

آقای . «به اهل کتاب بگویید که خود را تعالی دهند» (.11: عمران)آل «اْلِكتاِب َتعاَلْوا
هر کس که  1.هر کتابی است. قرآن نیست ، کتابکتاباین  از منظورگوید می طالقانی

م این متن ه .تواند خود را ارتقاء دهد، میروی متنی که متمرکز است، اهل کتاب باشد
 یدنمتن خوان .است یرخواندنیمتن غ است، متن خواندنی. متن خواندنی نیست صرفاً 

 . ستمشورت و مشاهده ا، متن شفاهی هم تجربه ،هر متن مکتوبی است
ی که خطبه البالغهنهجاول ی خطبهمتن یکی ؛ کنیممی امروز ما از دو متن استفاده 

 ،دیوحدر ت هادگاهیدعیارترین و صاحب ترینشود گفت یکی از خالص. میتوحید است
هر دو  که اتفاقاً است  از دفتر دوم مثنویای تکهیک متن هم  .اول استی در خطبه

بیان  خواندنی آن که حضرت علیهای هم خطبه ـ البالغهنهج؛ ویژگی مشترک دارند
هم با  سجع و آهنگی دارد و عموماً ، متن آن. آهنگین استـ  آنهای کرده و هم نوشتنی

هم که از  مولوی .است طمأنینههم حرف آرامش و  «نون»تمام شده و  «نون»حرف 
 استفاده بحثمان پیشبردامروز از این دو متن برای . آهنگ و سجع است گانیخدا
 ـ چه تلنگر ،چه شنیدنی ،چه خواندنی ،دیچه سی ،چه نوار ـ پس هر متنی. کنیممی

 .تواند نشانه باشدمی تلقی کتاب هم این است که هر چیزی .است کار[]کمک
 

                                                                                                                 
ْهَل اْلِكتاِب »». 1

َ
افکن و محرکی است به عموم اهل کتاب: یهود و نصارا ، خطاب طنین...«ُقْل یا أ

دارد  مکتبیخوانده و نویسنده که اندیشه و که آئینی مستند به وحی و نوشته دارند، یا هر درس
اینها هستند که برهان و بیان روشنگر و محرك باید، در  دار رهبری توده مردم است.و عهده

آور رها شوند و آماده زا شك آورند و از بستگی به بندهای بندگیشرك و عقاید جامد و هاشهیاند
« زاد کنندتعالی گردند تا مقلدین چشم و گوش بسته و در بند اوهام و ارباب اسیر شده را آ

 (.171، ص: 5، جپرتوی از قرآن)
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  یجاِن هست :پلکاناول
 ربیع. دادن با ایده ارتباطآن را جان هستی را شناختن و  .پلکان خیلی مهم استاولاین 
آید و نمی اما همه از عربی خوششان ،هم خیلی زیباست [البالغهنهجی اول ]خطبهآن 

 . کردیم اکتفا آن ما به فارسی روان
 :فراز هشت، یکی از خطبه ؛ه داردیک تک

به  موجود و هسیت است که مسبوق. نه آن که حادث و ونپیدا باشد. وبده است مهیشه« او»»
و غری از هر  ؛آن باشد یمهسر و قرینه کهطوریبهنه  ،ستا با هر چیزی. نیسیت نیست
نه به معنای حراکت  ،فاعل است. که از آن کناره گرید ایگونهنه به ،چیزی است

گایم که هن  ،بصری و یبنا وبده. به مفهوم ابزارطورشدن و نه بهحال شدن و طوربهحال
.  س شودونأآن زمان که ساکین نبوده تا به آن م، واحد است و منفرد. هایش نبودهآفریهد

 . 1«فتد از نبودن ساکنانو به وحشت نی
کار قرآن است که اگر مجموع آیاتی را که گویند کمکمی خود علی را به همین خاطر

هایی ههمین شیراب، آخر سر، کنار هم بگذاریم است، توحید در هستیتبیین د و یتوحدر 
منتها  .زندمی از قرآن هم همان بیرون ،زندمی بیرون، فراز هشت، یکی که از خطبه

وران د شاگرداولست و این کالم کمتر کیفی ا این است که آن کالم کیفی خدا تفاوت
 .خودش است

 حادث واز ابتدا بوده و « او» کهکند این است می کاراین متن کمک در که ریحیتص
ی ذات هست موجود و. رویممی یم و یک دورانی هستیم وهست واردما تازه. وارد نیستتازه

 ا هر چیزیب. است پذیر نیست و از نیستی به هستی نیامدهاست که مسبوق و پیشینه
اما  ،پدیده هست یعنی درون هر ؛آن باشدی همسر و قرینه کهطوریبهست نه ا

آن  که ازای گونهنه به ،ستا و غیر از هر چیزی .ول آن نیستقشااز و همترهم، سطحهم
 علی حضرتاین فرموالسیونی که . هم هست نه منفکها بیرون پدیده ضمناً . کناره گیرد

اما  ،هستای درون هر پدیده. است ترینشود گفت که کیفیمی ،ه استدرآورد
 . منفک از پدیده نیست، و بیرون از آن پدیده هم هست ؛سطحش نیستهم

                                                                                                                 
َقاَرَنٍة َو َغرُی ُکلِّ َش  ٍء اَکِئٌن ََل َعْن َحَدٍث؛ َمْوُجوٌد ََل َعْن َعَدٍم؛ َمَع ُکلِّ َش ».1 َزایَلٍة  ٍء ََل ِِبُ َََراَکِت َفاِعٌل ََل ِِبَ ؛ ََل ِِبُ َْ ْعیَن ا

ِنُس ِبِه َو ََل یْسَتْوِحُش ِلَفْقهِد  َو اْْلَلِة؛ َبِصرٌی ِإْذ ََل 
ْ

ٌد ِإْذ ََل َسَكَن یْسَتأ  . «َمْنُظوَر ِإَلیِه ِمْن َخْلِقِه؛ ُمَتَوحِّ
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هیم ما بخوا .ستین ،درسین ماکه ما به نظرم یفاعلمنتها  .که فاعل استوجه دیگر این
خدا  گویدمی او ؛جایی انداممان هستیمبهو جا زانیوخافتاناهل ، فعلی را انجام دهیم

در  ،میشویم حالبهما حال. شودنمی حالبهحال، اما در حرکات خود ،فاعل است
 ،یمشومی خسته ،ریزیممی عرق ،بریممی ،پرشور داریم اندازچشم ،فعلمان امید داریم

ت هستی فعالی ترینکه کیفیـ ضمن فعالیتش . طور نیستاین« او» ولی ؛زنیممی چرت
نه به مفهوم ابزار و شود و فاعلی هست نمی حالبهحال ـ بوده و هست و خواهد بود

  .آلت
 بصیر و بینا بوده و هم، خلق شود« او» هایآفریده کهاینکند قبل از می تصریحبعد 

ا اصل توحید ر. است واحد و منفردکاماًل  .بصیرت مستقل دارد و هم بصیرت متصل
 نوس شود و از نبود کسی هم بهأآن زمان که ساکنی نبوده تا با آن م .آوردمی وسط اینجا

 . افتدنمی یتنگدلوحشت و 
. است جان هستی« او» این است که، کنیممی درک یکی خطبه چه از این فراز هشتآن

حد  ،نامحدود است. است هاآن بیرون ضمناً . موجودات استی تنیده با همهازلی و در
 . است نیازبی یگانه و ،ندارد

 ؛مآن را بگیری. تلقی کنیم مالطتوانیم می این خطبه را مثل هر متن دیگری ،کهاین
 راز بیرونعناصری که از این ف. بستنی استکارقاعده درآوردنی و به ،کردنیآنالیز ،گرفتنی

ست «او»نیاز بودن بی یگانه بودن و، نامحدود بودن، درتنیده بودن، ازلی بودن ،آیدمی
 . جان هستی استنهایتًا که 

 
  یدر هست دیتوح :پلکاندوم

یعنی از  .رسیدندمی به جالیزها زیرزمین قبالً . زیرزمینی است، برویم تریک پله پایین
هم سبزی آن  ،آمدمی هم عطر خیار، رسیدیمی اما به جالیز که ،رسیدنمی باال به نظر

ی توان به چنین سبزمی ،از این پلکان که پایین برویم آرامآرام. آمدمی و طراوت زندگی
 . و حیاتی دست پیدا کردو سبزینگی و طراوت و هستی 

تی که خود هساست  به این مفهوم ید در هستیتوح .توحید در هستی است، پلکان دوم
 هاپدیدهی یعنی همه .واحد اندر واحد، توحید یعنی وحدِت  ؛هم مشمول توحید است

 . شوندمی متن اصلی فشرده و خالصه كیدر  و شوندیمجمع در یک وجود 
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مان کمک اولیههای از بحث میبخواه بخواهیم فهرست کنیم واگر شقوق توحید را 
 توحید در طراحی، توحید در ایده و اندیشه؛ گانه استسههای یک وجه فلش، بگیریم

و  کندمی پردازییعنی یک موجود واحد هم ایده .و مهندسی و توحید در خلق
با این و با خالقیت خودش و  ؛بنددمی هندسه به کار، کندمی طراحی ؛اندیشدمی

 . زندمی عناصر پیشینی دست به خلق
 :دهدمی ارائه طوراین، آنُنه  فراز، آن خطبه را که جلوتر بیاییم

قل از مست .بدون رویه و الگوی قبلی ،خود مبنایابتدا به  ،را انشاء رکد هاپدیهد»
فیس که در آورد و به اهامتم ن  که حرکیت در خود پدیدآنیب که از آن هبره گرید و ایتجربه

  1.«آن اضطراب راه یابد
اء تلقی ما از انش. کندمی انشاء ،ست«او»ها پدیده منشأ .کندمی خطبه را قشنگ شروع

این . یمبدوانخط بی باخط یا ری از کاغِذ وبر سطاین است که قلمی به دست بگیریم و 
 منشأ ،را انشاء کردهها پدیده. انجام داده استر هست در هستی که مصو  « او» کار را

ول یعنی آغازگر و استارتر ا .خود مبنایابتدا به  ـ گویدمی قشنگ است ـ خلقشان بوده
 هم استارتر و خالقی نبوده و متکی بوده بر مبنای خودش« او» قبل از. ست«او»هستی 

ص بهایده . است ، اول معتقد استی در خطبه حضرت علی. تعلق دارد« او» خود خل 
، وشر ،دهد که ایدهمی شکل گرفته و بعد توضیح« او» مستقلکاماًل ی انشاء با ایده
ی و بوردای قبل است بوده «او» خود متعلق به ـ هاخیاطها و خانم به قولـ الگو یا بوردا 

مستقل از ، قبلی یالگوویه و بدون ر  . وجود نداشته که بخواهد از روی آن الگو بزند
و  آوردنمی حرکتی در خود پدید، وخطاآزمونکه از آن بهره بگیرد و مستقل از ای تجربه

آن  پایان، استرس ندارد که ما استارت را زدیم استرس هم نیست و اصالً مضطرب و پر
 . وحدت بین آغاز و پایان :گویدمیجلوتر  مولوی؟ شودمی چه

یعنی بعد از ایده . حمایت و اصابت است، نظارت، هدایت، توحیدوجوه و شقوق دیگر 
ـ مخلوق را و موظف است نهایتًا ، انجامدمی مهندسی که به خلق ـ و اندیشه و طراحی

 دهد[.ـ ]مورد هدایت و نظارت قرار می چه غیرانسان و چه انسان ،حال چه نبات باشد
                                                                                                                 

ِرَبٍة اْسَتَفاَدَها؛ َو ََل َحَرَک ». 1 ا َو ََل َتجْ َجاََلَ
َ

ُه اْبِتَداًء؛ِبََل َرِویٍة أ
َ

ْلَق ِإنَْشاًء َو اْبَتَدأ خَ َْ  ا
َ

نَْشأ َ
ا؛ أ َ ََ ْحَد

َ
 ٍة أ

اَمِة َنْفٍس اْضَطَرَب ِفیَها  .«َو ََل مَهَ
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در جامدات هم ، خالصی استخیلی ن عرفا ،گرا هستند و عرفانشاننهکه خیلی کُ  هاآن
دائم در ها کند که کوهمی عنوان ،آخر تبیینهای خودش هم در سوره. بینندمی حیات

که دارد ای هم خطبه حضرت علی اتفاقاً  1.بینیدنمی شما، لرزندمی تالطم هستند و
ت الرزند اما تو به خود نلرز و فکها میکوه گوید، میپسرش، هخطاب به محمد حنفی

 علی هم فکر یعنی. به خود شوی مبرسی و قائ یانهیطمأنرا محکم فشار بده که به 
 ناشی از پایین بودن درکمان از هستی ،کنیمنمی ما این فکر را ؛لرزندها میکند که کوهمی

 . گویمـ من خودم را می است
هدایت و نظارت و حمایت و ؛ پس از خلق استوظایف خدا ، این شقوق توحید

 یعنی) داشیاء را به حال درآور» کند کهمی تصریح، 2دوم از فراز نهمی حال تکه. اصابت
آن زمان که باید . «در وقت مناسب خود (حالت داد هاآنهم به هستی درآورد و هم به 

و گوناگون بودن » .کردوارد را  هاآنزنگ را به صدا درآورد و ، شدندمی به هستی وارد
انا د کهدرحالی ،بایع را در ذات آن اشیاء قرار دادطسازگاری بخشید و  موافقت و را هاآن

 یلین آخرش خیا)پایانشان حدود و پیش از آفرینششان و احاطه داشت به  هاآنبود به 
 . «شانیهاگوشهو ها و شناخت کامل به قرینه :(قشنگ است

شیاء به اآن منبع واحد . کندمی بیان افعالی است که حضرت علیتوحید ، این توحید
 داری اصطالحی هست کهدر حساب. آوردمیبه حال در را هاآن؛ بخشدمی حیات

 .یدآهست که دیگر به حال درنمیهایی حساب. حساب را به حال دربیاور گویندمی
 .گویندمی سوخت شدههای حساب هاآنبه ، اندمربوط به سنوات قبلیها ن حسابیا

هیچ . ستا هاو صندوق از آن جمله حساباند هستند که حالهایی اما حساب
شود یم شرکت منحل، نیست که صندوقش به توقف برسد که در این صورتای موسسه

 . است که همیشه حالیه استهایی صندوق از حساب. رسدمی و فعالیت به توقف
 به حال درآوردهدر وقت مناسب خود مثل ما که ما را  ـ آورداشیاء را به حال درمی «او»

 است. این با موافقت و سازگاری مواجه کرده ،را با توحید خودش هاآنتفاوت  است.
                                                                                                                 

رُّ َمره السه ». 1 باَل َتََْسُبها جاِمََدً َو ِهی ََتُ جِ َْ ْتَقَن ُکله َش َو َتَری ا
َ

ذی أ ِ اله ُه َخبرٌی ِِبا َت  ٍء َاِب ُصْنَع اَّلله : نمل) «ْفَعُلوَن ِإنه
22) 

ْشَباَحَها؛ َع ». 2
َ

ْلَزَمَها أ
َ

َز َغَراِئَزَها َو أ ا؛ َو َغره َتِلَفاِِتَ ا؛ َو ََلَءَم َبنَی ُمخْ ْوَقاِِتَ
َ
ْشیاَء ِْل

َ
َحاَل اْْل

َ
ا أ ًا هِبَ ِِ یطًا َقْبَل اْب ا ا؛ ُمَِ َ ِِ ِتَدا

ا َ ِِ ْحَنا
َ

ا َعاِرفًا ِبَقَراِئِنَها َو أ َ ِِ  «.ِبَُُدوِدَها َو اْنِتَها
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هر . بایع را در ذات آن اشیاء قرار دادطو  است. از توحید ویژه حضرت علیواقعًا درک 
ه این بکاماًل و است کند در ذاتش قرار داده می که خلقای را متناسب با پدیده ایهزغری

که خلق ای وزن و ابعاد پدیده، هااندازه ،هاآفرینش داناست و اشراف دارد و به محدوده
 ،در مورد خدا؛ شناخت کامل دارد گویدمی و آخر سر هم .احاطه دارد کرده و فرجام آن
موجوداتی که خلق کرده شناخت های و گوشهها نسبت به قرینه. بردمی عرفان را به کار

یان اتکا به متنی که از ب ز بابا را ـ توحید در هستی ـ این پلکان دوم. درز داردبی کامل و
 . شود درک کردمیـ  واحد اندر واحد، وحدت توحید ـ و قلم علی بیرون آمده

، درتنیده بودن، ازلی بودن توانستیم، می[البالغهی اول نهج]خطبه از فراز هشتحال 
را ای توانیم شیرابهمیُنه  در فراز. را درک کنیم« او» نیاز بودنبی یگانه و،بودن دنامحدو

، ناییمبی آن ایده که مبنایی استی استخراج کنیم که انشاء خدا مبتنی بر یک ایده
تناسب از هو ب قوام، بهبهنگامو خلق است پیشینه بی بدیل و، بیگویدمی طور که علیآن

 . تراودیبر مآن 
 

 خلق  منشأـ  یمادر طراح ده؛یا :پلکانسوم
ایده . شویممی وارد به متن مولوی، آییممی از متن علی بیرون، پلکان سوم را که برویم

 ]ایده[، آن سپ طبیعتاً ، اگر خدا هم صاحب ایده نبود. خلق است منشأمادر طراحی و 
 توانست استوارنمی مستمر و جدیدیخلق پایان و بی طراحی و هندسه و خلقی و خلق

ر بمترتب . در ایده هم محدودیتی ندارد، محدودیتی ندارد«[ او]»به این دلیل که . شود
 ؛ کندمی مولوی تصریح .صاحب حد و حدود نیست ایده هم

 اپیان ز یک اندیشه بینبی خلق
 گشته چون سیلی رواهن رب زمین 

 و کندیمخالصه . کار استك متن کمكین هم یامعنوی است[.  ]مثنوی از دفتر دوم
ر و مستمخلق  یعنی خلقی که از اول صورت گرفته وـ پایان بی خلق منشأگوید می

ما سرریزهای آن . استواحد ی اولیه و ایدهی همان ایده ـ آیدمی آیند آنجدید هم پی
 . کندمی آسا بر زمین ما ورود پیدابینیم که سیلمی را
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. است خلق منشأطراحی و مادر که ایده کنیم کنه اینمی بیشتر درک، رویممی جلوتر که
صاحب ی هاانسان، هر وقت در تاریخ. طور استهم همین هاانسانبرای خود ما 

شوری و ، ایایدهسازی، دوران، سپهری، طاق ضربی، حرکتی، پیدا شدند ایایده
و  گیرفتدر الک فرو ،و هر زمان هم که ایده نبوده ]به میان آمده است[ دستاوردی

خدا  .]تسری یافته است[ تلقی کردن، بستدوسر بنی افسردگی و تاریخ را کوچه
نداشته  بستتوانند یا بنمی ،دارندبه آن منبع سی أهم که تیی هاانسانبست ندارد و بن

 .عبور کنند سرعتبهها بستباشند یا از بن
 

  ی نابدهیی محض، ادهیا :پلکانچهارم
را  ناب یدهیا ایمحض  یدهین ایا ناب است که یدهیامحض یا ی ایده، پلکان چهارم

هم از  و شمس مولوی]کلیات دیوان[ هم از  ]معنوی[ و از مثنوی همتوانیم می
 از هر متنی که بخواهیم. میریبگ از خود قرآنم یناتویم و هم ؛میریبگ البالغهنهج
ض محی ایده، ست«او»ی ما که در حوزه موردنظری ایده اینجا. توانیم استفاده کنیممی
خودمان و ی تجربه، متونی که از کلیهچنانآن« او» یایده. ناب است یدهیاو 

 به اسم است،« او»، یعنی متعلق به خود خودی است خودِ ، کنیممی کپیرامونمان در
کتاب . ستا« او» از آِن  ؛ستا« او»ثبت شده و مالکیت معنوی آن هم متعلق به  «او»
ست و ا« او» لدن یعنی از آِن . است نزد حکیم ازکتابی  (،1: )نمل «مٍی ِمْن َلُدْن َحك »

 شریک است و، بیدر ایده. ستا« او» آن، تراوش منشأ است، برتراویده« او» ازنهایتًا 
 . سابقه استبی« او» یایده
و دعای روز  ]سجادیه[صحیفه  دعای پنجاهاز  ،بردیممی که بحث عقل را پیش قبالً 

ور که مر البالغهنهجی هم با هستی و هم با خطبه هااینی همه. دوشنبه استفاده کردیم
هم امام سجاد و هم ـ  هاآن. همزاد هستند مولوی از مثنویها کردیم وهم با این تکه

، الگو، بیمدلبی کنند کهمی تصریح ـ شدهتأسی  از اوگمنامی که دعای دوشنبه 
 متعلق به ،«او» یلذا ایده .دهیمی ادامه نیاز خلق کردی و به خلق خود، بیشریکبی

مطلقه فقط  .است «او»متعلق به  ی آن،هخودش است و مالکیت تام و تمام و مطلق
اما مطلقه از هر حیث تنها  ؛رندیگیمت یبه عار برخیمطلقه را است. « او»متعلق به 
 . سابقه استبی شریک وبی« او. »غیر غیرِ  ست وال غیرِ ا« او»متعلق به 
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 ـ یا ملهم است هاانسانما ی ایده که توانیم درک کنیممی ما این را از قیاس با خودمان
ل خودمان ماقبهای از ایده یبیترک ایده مرکب است و. گرفتیمالهام یا از دیگران « او» یا از

ی ایده .اقتباسی و ناخالص است ،برگرفته .میکنیم یبررس هم انسانسر بعد  .است
بگذاریم و  وقت آنهم که روی  هرچقدرـ ما ی خالص است و ایده، خالِص «او»

 .ستا« او»، منبع الهامن است که یحداقل ا ـ هم از درون ما برتراویده باشد هرچقدر
 

  بسامان یمرکز  شهیاند :پلکانپنجم
تر تهم راح ،اگر این را درک کنیم. بسامانمرکزی ی اندیشه؛ رویممی پلکان پنجم سراغ

کمک « او» تنظیم کنیم و هم از« او» هم خودمان را با ،توانیم با هستی ارتباط بگیریممی
 معنوی[] از دفتر دوم مثنویای شود از تکهمی را بسامانمرکزی ی اندیشه. ویژه بطلبیم

ر دفتر د به این مفهوم که مولوی هستند؛ ترطپرمال، از بقیه مثنوی و سومدفتر دوم . یافت
زمانی هم . روان استکاماًل  رگید ،دفتر دوم و سوم استارت زده و گرم شده و در، اول

ایان به پ این مثنوی گویدمی دفتر ششم هم نیامد و آخر پیش آمد و دیگر شعرای وقفه
اما  .دیگر چیزی به او نرسید در چارچوب مثنوی. دوباره چیزی بیاید کهاینرسید مگر 

ترتب مـ  شناسی و هم مسئولیت انساندفتر دوم دفتری است که هم توحید و هم هستی
 :1یک فراز دارد ،این تکه ید.آاز آن درمی ـ هستی بر شناخت از توحید و

 اهرد مهندس بود چون افساهن  اهاندر خاهن و کاشاهنبنگر 
 موزون صفه و سقف و ردش بود  وشخ   می دین فالن خاهن که ما دکا
 اههش ی از ب  ردختآورد و  آلت  اههش ی مهندس آن عرض و اند از
 یاهش ی و جز عرض و اند الیخ  جز  یاشهی هر پ  یه اصل و ما ستی چ 

 نگر حاصل نشد جز از عرض رد  ضغریب جهان را  یاجزا جمله
 عالم چنان دان رد ازل تی بن   فکر آخر آمد رد عمل اول

                                                                                                                 
 یقسم غالم در صدق و وفا» معنوی ذیل تیتر دفتر دوم مثنوی 13بخش . این فراز برگرفته از 1
 است. « خود از طهارت ظن خود اری



 3: تبیین ما ـ باب بگشا؛ دفتر چهارم   14
 

 

 شودیخر م  آعمل ظاهر هب رد  رد فکر دل اول بود اهوهی م 
 یآخر حرف اول خواند اندر  یدشجر بنشان یعمل کرد چون
  آخر خواجهه لوالک بود اندر  ودکه مغز آن افالک ب  یسر پس

پیش داشتیم و ی همان بحثی که دو هفته .از یک هندسه است جا تعجب مولویاین
هر دو هم  ،1کردند]خدا[ تعریض  یدو نفر از دوستان به مهندس تعریض کرد. دوستی

این مهندسی که  و خودشان مهندس هستند. وصنعتعلم]دانشگاه[ ان یاز دانشجو
هنر فراخواندن عناصر ؛ بود آن است که صحبتای مهندسی همان، گویدمی مولوی

ـ  واندفرابخرا  هاآن. دارند وسازساختبرای قابلیتی کند می عناصری که آدم فکر. است
 و ب کندیترک را هاآن ،را تشخیص دهد تشانیمز کاری که خدا با زمین و آسمان کرد ـ

 است.این به مفهوم مهندسی . درآورد نو یمحصول هاآناز 
خانه و کاشانه  کِل ، منظور ـ را نگاه کنیها خانه و کاشانهی گوید در همهمی مولوی
 .استای مهندسی افسانه ،مهندسی آن ـ ستا« او»ی کاشانه کل که یا کاشانهیاست 

ای فالن خانه .آیدمی بیرونای هارمونی ویژه ،سوار شدن عوامل و عناصر بر هماز درون 
ی همهدست است و معمار آن خوش هایمیبه قول قد خوش بنا شده و که که ما دیدیم را

ـ  ، انددارد و بر هم سوار شدهای با هم هماهنگیـ  آن و سقف و در صفهایوان و مقاطع آن 
ن کاری یهم. اندواحدی شکل گرفتهی آن این است که همگی از هندسه جوهر و سر  
ـ چوب  ـآلت و ابزار آورد و درخت  «.هایشهبآلت آورد و درخت از »؛ است که خدا کرده

 . بیترک گزینی وعنصررا بر هم سوار کرد. هندسه همین است؛  دروتختهو آورد ها شهیباز 
ض، ر  جز خیال و جز ع  »چیست؟  اینمایه و جوهر گوید جانمیآید، که میجلوتر  مولوی
ی محوری است. اگر یزهای عارض از یک اندیشهرسر هااین ی. یعنی همه«ایاندیشه

یعنی  ـ و درنگریمدست پیدا کنیم کنه این هندسه به و کنیم  نگاهرض به اجزای جهان غبی
غرض  ،دید مسلح و مجهزی داشته باشیمـ  درنگریم ،تماشا نکنیمها نگاه کنیم؛ در آن پدیده

، درک مهم نداشته باشیم و حق هستی و سازمانده هستی را هم نخواهیم که ضایع کنی
 .ی اولی هستنداندیشهآن اعراضی هستند که محصول  هااین یکه همه مکنیمی

                                                                                                                 
ودوم و همچنین بحث کننده در نشست سیشده توسط مشارکتاشاره به بحث ارائه. 1

 وششم است. ی دوم در نشست سیکنندهمشارکت
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طور نبود این« او» .«آخر آمد در عمل، اول فکر»؛ دهدمی جا هنرمندی خدا را نشاناین
نیم زنیم ببیمی کند و بگوید که ما استارت چیزی را وخطاآزمونکه مثل انسان بخواهد 

 .ردپیش بب وخطاآزمونشویم و بخواهد که با می آید و با چه مسائلی مواجهمی چه پیش
کامل انداز، چشم ،استارت اول را که زد و گل اول را که نشاند]خدا[ گوید که می او

ز یمشخص بود که چه چ ]امر[ آخر ؛خواهد درآیدمی برایش روشن بود که چه چیزی
بنیت عالم یعنی  «.چنان دادن در ازل ت عالمینبُ »؛ گویدمی اینجا قشنگ .دیآیمدر

بنیاد و با خودکاماًل  وسازساخت؛ کرده بود میترس عالم را از اول اندازچشم
 . هیچ محدودیتی ندارد کهاینبه دلیل  ،کامل نفساعتمادبه

 تصریح. کندمی قبلی را تکراری با ادبیات دیگری همان گزاره و دهدمی جا ادامهاین
 ،کندمی ظهور و بروز پیدادر آخر آید و می درست است که در آخر، کند که محصولمی

؟ بناست که ظاهر شود چیزی از اول مشخص بوده که در آخر چه، اما در نظر خالق
اما  ،ی داشتاندازیک چشم ،خودمان خیلی از این حرکات اجتماعی مثل انقالب

 هم جان کالم را ]فراز[در آخر  کالً  .شدند ملتی گرفتارشاکنون چیزی درآمد که 
ده افالکی بو وسازساختاین مغز ، نگوهری شهیاند محوری وی گوید که یک اندیشهمی

یعنی بر همان عنصر  ؛بود 1«لوالکی خواجه»این طراحی مهندسانه بر ی و همه
 . محوری و گوهری

 خوانآخرساز و اولی ایده ،خدای آوریم که ایدهدرمی مثنویدوم  دفتری از این تکه
محوری ی از یک ایدهو  بسامانمرکزی ی یعنی جهان بر یک اندیشه. است

 آخرش را خوانده، را شروع کرده وسازساختشکل گرفته که از اول که ای یافتهسازمان
 ،کالمش هم قشنگ است ،خودش قشنگ است. دیآیدرم قشنگ، از مولوی. است

 .است خوانساز و آخراولی ایده ،خدای ایده. او هم قشنگ استی ایده
 

                                                                                                                 
اغلب در متون عرفانی فارسی اشاره دارد به «( سید لوالک»)و گاه « ی لوالکخواجه. »1

خطاب به او فرموده است:  یتعال یکه خدا یقدس ثیحدو ارجاعی است به  حضرت محمد
ْفَلَک »

َ
ا َخَلْقُت اْْل َِ  .دمیفرآمینرا ها آسمان ی؛ اگر تو نبود«َلْوَلَک 



 3: تبیین ما ـ باب بگشا؛ دفتر چهارم   16
 

 

 مادر یدهیمستمر از ا شیزا: پلکانششم
توانیم از دفتر دوم که می باز، استمادر ی هم که زایش مستمر از ایدهرا پلکان ششم 

  :عاریت بگیریم، 1گانه استدفتر شش تریندفتر کیفی یا کیفی
 لدو یارث از و ،سبب مارد هر  ابد دیجهان و آن جهان زا نی ا

 عجب یاو ارثاه دیزبا ات  آن هم شد سبب دییارث زا چون
 کین  کیمنور ن  دیبا یادهید  کیل  اه نسل رب نسلستسبب نی ا

کیدپایان از مادر زایمان بی بر خلق  مادری است، محوری خدای این اندیشه .کندمی تأ
، نسلبهاست و نسل زادوولددائم در  یبه قول مولو شود ونمی مستهلک، او که رحم

 .کندمی استنباجو  نوزایی
 
 شش پلکانبندی جمع 
 هانآ ،بعد یهاهفتههای در بحث شاءاَّللان. این شش پلکان را مروری ابتدایی کردیم 

ر ماد، ایده؛ سوم. توحید در هستی؛ دوم. درک جان هستی؛ پلکان اول .کنیممی باز را
مرکزی ی اندیشه؛ پنجم. نابی محض و ایدهی ایده؛ چهارم. خلق منشأطراحی و 

 ،ستا« او»همه از  هااین درست است که. مادری زایش مستمر از ایده؛ ششم. بسامان
 هازاینکپس ،آخر سر. هستیم نیاما این است که ما هم مدل کوچکی از ی اما بحث آینده

 اآلنکه  آمدیمها دو یا سه جلسه روی منظومه، محوری را بررسی کردیم و بعدی ایده
باال و خودمان هم خواهیم می درنهایتمنظومه ُنه  شش پلکان واز  ،میکنیاشاره م هم

 توانیم باال برویم و. ما از شش پلکان میخودمان هم به آن دامن بزنیمم و پایین بروی
 . دور بزنیمتوانیم میخودمان هم  منظومه را

و  اشدب البالغهنهجحال چه  ـ توانیم درک کنیممی متن کارکمکهای چه از کتاب و کتابآن
را کسب « او»های توانیم در مدار خود ویژگیمعنوی ـ ]این است که ما هم می مثنوی چه

ی آنچه کرده و همه« دیوان شمس» و« معنوی مثنوی»چند دهه وقت صرف  کنیم[. مولوی
، های تواناییهمه هستیم با« او» ما هم مدل کوچکی از خواهد بگوید این است کهمی

 موقت. ما  دائم و« او» ؛مدار خودمان و مقیاسدر  ؛«او» هایها و خصلتویژگی
                                                                                                                 

 معنوی است.  دفتر دوم مثنوی 13. مقتبس از همان بخش 1
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ده ای منشأتوانیم می ،بیمرا دریا« او» لذا ما هم اگر جان هستی را درک کنیم و توحید
از  .نو باشد خوددر حد توان خودمان دسترسی پیدا کنیم که در حد ای شویم و به ایده

 و روی ،کمک و عاریت بگیریمخودمان ی برای ایدههستی  بسامانمرکزی ی اندیشه
 . ی صورت بگیردزادوولد، مستمر، ایده

 امی ایدهبا  «او» یمشترکی هست که ایدهی آیا حوزه؛ فکر کنیم اآلنبه چیزی هم از 
 به خاطر این است کهها بحثی همه؟ بیرون بدهد پیوند بخورد و یک محصول مشترک

هستی است و خود را وقف هستی  موظف و مسئول در حدوحصربی که موجود« او»
 ت.اس واقف هستی «او»خورد؟[. قباًل بحث شد که چه میزان با انسان پیوند می] کرده

 یر هستد دارد و هم کل وجود خود را یهم وقوف کامل بر هست ؛است منظورهف دوقاو
ینیم بب حال. بهره بگیرند« او» ظرفیتشان ازتوانند در حد توان و میو همه پخش کرده 

های توانایی وها تیمحدود ییک انسان با همهی با ایده« او» یمواردی بوده که ایده
توانیم وارد این وادی میهم  و آیا ما ؟ریا خی پیوند بخورد و محصول مشترک بدهد، خود

بحث با این تمام  شاءاَّللان ؟دهدنمی دهد و ما را راهمی ت به خرجساسخ« او» شویم یا
تقدم ، روزی ایده را بیش از هر چیزی نیاز داریم و ایده هم بر حرکتشود که در امروزه

 بگیریم. « او»توانیم از ، چه میدارد
 

 ی دور در دورُنه منظومه
 زادوولد اً رسیدیم که مستمرای سبزینهپایین آمدیم و به جالیز سبز و پراز شش پلکان 

ین ا البالغهنهجعلی در . دهدنمی به خشکی تمایل نشان ،گرایدنمی به زردی ،کندمی
 ینپای موقتاً ، حال از این شش پلکان. گویدمی همین را هم در مثنوی مولوی. گویدمی را

مجموعه . گذاریممی را وسطجا دیگر خود متن این. رسیممی منظومهُنه  آییم بهمی
 منظومهُنه  ،شود از کتاب. میآوریممی منظومهُنه  کردیم به حالتابهرا که هایی بحث

 . دور در دور ؛درآورد
 



 3: تبیین ما ـ باب بگشا؛ دفتر چهارم   18
 

 

 
 

خلقت ، دومی منظومه. ماقبل انسان است ]جهان[ است که آفرینش ،اولی منظومه
و در ذات خلقت  هدایتیا بلکه هدایت پس از خلقت ، سومی منظومه. انسان است

ا خلقت یی فلسفه، پنجم. رفتن است راهِ ، چهارمی منظومه. تنیده با خلقت استدر
مدار موجود و ساکنان  ،هفتم ـ اهالی تغییر است. مدار تغییر ،ششم. است آدمی پروژه

 نهمی منظومهاهالی تغییر و های نشانهراه ،هشتمی منظومه ایمدار . است وضع موجود
 . است هم پاالیش مستمر

و  هایدورورک. به هم راه دارند، منظومه از بزرگ به کوچکُنه  تصور این است که این
خود  کنیم ومی شروعرا این بحث آینده ی از هفته شاءاَّللان. پاگردهایی بینشان هست

قرآن نظمی  ادبیاتش در ،نظمی دارد «او» خود. این منظومه فعال شوند هم درها بچه
و رها  و 1. آمورفهم نظمی دارد« او» یایده طبیعتاً  ،اش نظمی داردهندسه ،دارد

و  شل شودآن  بند شلواری نیست که کش برود؛ آن دری نیست که زنجیرهای وارهچرخ
م کتابش منظ ،خلقتش منظم است ،اهل نظم است «او» خود وقتی. قاعده استبهکاماًل 

 از نظم خاص ،پیاپی بودههای هم که مادر این خلق «او»ی ایده طبیعتاً ، و آهنگین است
نظم  ،پیش گفتی هفته دو طور که دوستبرخوردار است و این نظم هم همان خود

جوهر  .کنیم نیستمی و نظم مکانیکی و نظم مهندسی از نوع انسانی که فکرای کلیشه
 . دارداین نظم هم ادامه ، ستاکه در حرکت و عرض ضمن این

                                                                                                                 
 برد. شکل، بدون نظم، فاقد نظم بلندبرد و محدود به نظم کوتاه. بی1
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رخ چ، تیزچرخ دور  ؛ چرخ داریمنوع سه ، بحث شده بود در حرکت پهلوانی در گود قبالً 
فرد فقط ، تیزچرخ دوردر . است تراز همه سخت، پرچرخ تک. پرچمنی و چرخ تک

ایستد و آید و از حرکت بازمیمی هایشدستدر  خون کهاینتا  پیچدمی دور خودش
فرستند و می آید و همه هم صلواتمی سرشمرشد هم پشت دست  ضرب و نوای

خی اما چر .چرخ چمنی کمی کندتر از چرخ دورتیز است. کنندمی تحریک و تشویقش
 .هم حرکت وضعی است و هم حرکت انتقالی؛ هست که عین حرکت زمین است

از  این چرخ .چرخدمی هم دور خودش و هم دور گود، چرخدمی پرپهلوانی که تک
 . خوردار استی برترنظم جدی

پر برای چرخ تککند فراهم میها شرایط را اگر قدری در کتاب، دقت کنیم، این منظومه
و هم دور پیرامون و گردد می دور خودشهم  با یك دینامسیم و حرکت جوهری که انسان

. سعی ددار گودی برای خود هرکسی. باالخره است او گذاشته در اختیارمداری که خدا 
داده  بیترت یاسالمنظر کنیم و یک گود واحد جمهوری از گودهایمان صرفاند ما کرده

 آلنانهایت این گود که ایران را طلبی بیی گودها به نفع پروار شدن و توسعهشود و همه
ر تان را قبله قرار دهید و دیهاخانهگوید به قول خدا که میاگر اما  .منحل شود، در برگرفته

توانیم به سنت می]چنین کنیم[ ، 1بپردازید و کار کیفی و تجهیز کنید وسازساختبه  آن
هم به دور خودمان با جوهر خودمان و هم به دور ـ پرهای خودمان را هستی، تک

یرتر از گپر، بسیار نفسچرخ تکطی کنیم.  ، با جوهر خودمان و پیرامونمان ـپیرامونمان
 . است به ما عطا کرده «او»هم  س راف  اما آن موجودی ن   ؛دو چرخ دیگر است

به هم راه دارد. از آفرینش،  و ای نیستی بستههامنظومه ،منظومهُنه  رسد اینبه نظر می
تواند محصول همه در کتاب هست و می هااین رسد.به خلقت انسان می و شودشروع می

اه پیدا هدایت ر . پس از خلقت، به]هستند[« او»مستند به کالم  ؛نباشدهم ی ما و بربافته
م، رسد به پاالیش مستمر. به این مفهوی خلقت تا میفلسفه ،رفتن راهِ ]سپس[ ؛ دکنیمی

دش خومنتها  ؛انجامدشود، سیکلیک به جایی میمنظومه هست که از یک نقطه شروع می
به  ها هم. کل این منظومهدارد مدارهای دیگربه رفت برای برونهایی هم بسته نیست و راه

 که پاالیش را در جهان مستقر، تعبیه کند. ود آمده برای اینوج
                                                                                                                 

ْوَحینا . »1
َ

َ َو أ َلَة َو ب قیُموا الصه
َ

ءا ِلَقْوِمُكما ِِبِْصَر ُبیوتًا َو اْجَعُلوا ُبیوَتُكْم ِقْبَلًة َو أ ْن َتَبوه
َ

خیِه أ
َ

ُْؤِمننَی ِإىل ُموىس َو أ ِْ ِر ا  «شِّ
 .(27: یونس)



 3: تبیین ما ـ باب بگشا؛ دفتر چهارم   21
 

 

هم این بود که تجمیع ها جمعی فلسفه .متمرکز شوند، دوستان روی آیات شاءاَّللان
یشنهاد پ. بحث بیاورند، دو بار، این نبود که یک بار ها برای. جمعصورت بگیردای ایده

ط از شرای متأثرها که جمعاین. نبودپیشنهاد ما  ،رندیشکل بگدوستان بود که خود 
گر ا است. ازدواج، فرداپسبحرانی است و فردا امتحان است و ، امروز کهاین ؛نباشند

فردی و های خیز که هم حادثهآن هم در ایران حادثه ـ بپذیریم که همیشه حادثه هست
در قاین، ودب گونهاینبردار نیست و اگر حادثه تعطیل هست ـ اجتماعیهای هم حادثه

 . شدمی تعطیل، جهان از اولحادثه بود که 
ک جمعی یی ایده .بحث بیاورند، که تشکیل شدندهایی معطل نگذاریم و جمع ،اینکه
 نقصان وبی ست کها« او»ی منفرد است و ایده، حال یک ایده. دیگر استی ایده
رت گوید مشومیهم  پیغمبرباالخره به اما  که بحث خودش را دارد. کاست استوکمبی
 .مجهز کن و بعد هم توکل کنهای پیرامونت با ایدهخودت را  یعنیمشورت کن  .کن

 باال و پایینت ،فکرت را بکن ؛خودت یک وجودی داری دیگویم .خیلی قشنگ است
های خودت به تصمیمی برس و بعد به دیدگاه ،سیر را طی کن ،استخاره نکن ،را بکن

این طرف و آخر  . یعنی خود، مبنا؛ مشورت هممشورت ـ مجهز شو خود هم پیرامون
 یگرد توانی چرخ بزنی و مدارنمی حدییک وقتی بیش از  توکل هم یعنی !سر هم توکل

من  دسترس ،مدار من نیست دیگر مدارتوکل یعنی اینکه . توکل کن، مدار تو نیست
  کنم[:توکل می« او»]به  نیست

 دست ما کواته و خرما رب نخیل 
 بس بعید، اپی ما لنگ است و منزل

م توانینمی خرما را یسردرخت .حدودییک اما تا  ،توانیم برویممی لیلی، ما باالخره
.  بکشدبه باال و کند حمایلآویزان کند و ما را  بندی که «او»کنیم به می توکل. بگیریم

 .که خود را مبنا بگیر 1گفت به حضرت محمد بعد از شکست احداینکه آن چیزی که 
. رخودت را مبنا بگی! گوید که خود را مبنا بگیر نه در وسط عروسیمی پس از شکست

 . توکل کنبه ما و آخر سر هم مجهز کن ها ایدهو مشورت به 
                                                                                                                 

1 ....«  ِ ْل لََعَ اَّلله ْمِر َفِإذا َعَزْمَت َفَتَوکه
َ
لنَی شاِوْرُُهْ ِِف اْْل َُتَوکِّ ِْ بُّ ا َ یَِ  (653: عمرانآل) «ِإنه اَّلله
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پیوند بخورید و در ، اندآمده توانید با دوستان جدیدی هم کهمی هایتانشما هم در جمع
اب فتد و باالخره این کتطوفان مغزهایی راه بیاینجا با هم کار کنید و ها جلسهی فاصله

ما را  اثرانگشتبرای ورق زدن و جای ها نشانه. کنیم و چیزی از آن درآوریم زیرورورا 
د مرش، کهنه یترش ،شراب کهنه؛ کهنه یهر چیز. اندآمده بر آن حک کردن و کهنه کردن

 هاآنکه از هایی کهنه. کهنه محمد، کهنه ابراهیم، کهنه نوح، کهنه موسای، سوارکهنه
رون یب یك طراوتیبلکه باالخره  ،بیندازنددان در زبالهرا  هاآنکه آید نمی بیرونای لته

 .دیآیم
 در، مانبتوانیم همه بیاید.بیرون ها متصل شوید و بحثبه هم خودتان های در جمع

 ها را[]تعداد منظومه شاید یکی. حال گانه را فهم کنیمُنه هایاین منظومه ،حد خودمان
های بچه. محصول ذهن کوچک ماست ]عدد ُنه[ این .بیشتر و دیگری کمتر فرض کند

 ]این تعداد را[ توانندمی به همدیگر هم که پیوند بخورند ،ذهنشان جدید است، دیگر
 . کنندباال و پایین 

عروسی ، جهان عبور کنیم و به قول مولویچند جلسه  هااین منظومهداخل از  شاءاَّللان
مرثیه و ، کافیی هاندازبه. از این عروسی مشارکت کنیمای گوشهدر ما هم  است و

 بتوانیم از کتاب و شاءاَّللانو ایم اخیر شنیدههای ناتوانی در این سالس و أیی روضه
ای برای این مقدمه. کنممی من بحث را تمام. چیزی بیرون بیاوریم، دیگرهای کتاب

 نمنتشر در جهای اگر بتوانیم تکلیف خودمان را با این ایده. بود ورود به بحث ایده
 خواهد کهمی خود رای ایده، دریغ و پردغدغهبی کهای صاحب ایده به و ]تعیین کنیم[

هم زندگی خصوصی و تحصیلی و اجتماعی  آید.درمی ایده، متصل شویم ،بگیریمما بر
 راهای ولوله، آمدهای یک صاحب ایده هرگاه ای فراهم شود[.]ایده برای ایران شاءاَّللانو 

ایران  ،بود که یک دهه مرحوم مصدق، شانترینو پروپیمان ترینکه پرایدهاست انداخته 
ایده ، متعدد، ماه و پانزده روز او وهفتستیبدار کرد و هنوز هم از آن حرکت را ایده
 . اودتربرمی

م اند؛ دوستان دیگری هی دوم جلسه، یکی از دوستان هست که نوبت گرفته و آمدهتکه
که از این حالت دربیاید که جلسه فقط یک ت اند! دیگراند و نیامدههستند که نوبت گرفته

 ه بعدی دوم از این بی ناقصی باشد. انتظار داریم تکهی ]دوم[، تکهداشته باشد یا تکه
  پر شود.  شاءاَّللان
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 کنندگان های مشارکتآورده

 یآموزشکمکخواهم، من مثل بار قبل کمی وسایل معذرت می :کنندهمشارکت
نشان دهم. من ابتدا از آقای صابر تشکر  یکییکیام که را پایین گذاشته هااین ام.آورده

های کنم که به من و همچنین به شما فرصت دادند و از شما هم ممنونم که صحبتمی
کنید. البته من از پدر و مادرم هم متشکرم که به من کمک کردند و خیلی مرا تحمل می

 شوی، ولیبه راه راست هدایت نمی گفتند تومصیبت کشیدند. همیشه به من می
کنم، یکمکم کردند که بزرگ شوم. نمادی که من همیشه با آن از مادرم یاد م هرحالبه

کنم، و نمادی که با آن از پدرم یاد می .تر استچون به قلبم نزدیک دست چپ من است؛
به اینجا  هدهم که بعدًا نگویید کسی کدست راستم است. این توضیح را به این خاطر می

اسالم را مطرح کند یا مشکلی برای آقای صابر های[ مزالق ]لغزشخواست آمده بود می
 پیش بیاورد. 

گفتند به غیر از آقای خاطرم هست یکی از آقایان جوانی که به اینجا آمده بودند می
آیند تا صحبت کنند باید وابسته به های دیگری که به اینجا میصابر، آقایان و خانم

ند را طوری هستام. البته اینکه چرا اینمنابعی باشند. من منابع خودم را اینجا گذاشته
کنم در این زمان چون زمان من کم است و من سعی می خواهم خودتان فکر کنید.می

 ام. ه آوردهآموزشی ککم مسائلی را بگویم. البته نه الزامًا با گفتن، بلکه با وسایل کمک
رای من مطرح است این است که اگر امام علی نبود، اگر پیامبر ما ی که همیشه بسؤال

نبود، اگر شهدای بسیار ما نبودند، تکلیف ما برای مطرح کردن دین یا خداوند چه بود؟ 
تر برویم، اگر زردشت نبود، اگر کوروش و داریوش نبودند، و اگر باز هم و یا عقب

چطور خلقت و  آنگاهشده بودیم، ما، آدمی بودیم که خلق تکتکتر برویم و عقب
کنم ما همیشه این خبر را داریم. یعنی کردیم؟ من احساس میخداوند را تعریف می

ای بیاید که او را نقد کنیم یا پشت سرش برویم. دهندههمیشه منتظر هستیم که پاسخ
ن یهستیم؟ با احترام به تمام ا چنیناینکنم در مورد آن فکر کنید. چرا ما خواهش می

 یکسچیهجلو بروم که انگار  ایگونهبهام بزرگواران، تا این سنی که هستم، سعی کرده
خواهم بگویم مطرح شود، بعدها من می آنچهی نیست. شاید امروز فرصت نشود همه

خدایی دعوت کنم. چنین نیست و خواستم شما را به بیاین برداشت نشود که من می
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روی پایه است. در  اآلنی پیش آورده بودم اگر خاطرتان باشد، استداللی که دفعه
در  اگر ما یک مجموعه تکیه کرده بودم. فرض کنید عنوانبههایم روی انسان، صحبت

ت. ام که رقیبی هسیک مسابقه باشیم و من بخواهم کسی را حذف کنم، پس پذیرفته
هد حذف کند، یعنی قبول کرده که در میدانی اعتقاد من این است که اگر انسان بخوا

طور است. یعنی انسانی قرار گرفته که در آن رقیب هست. در مورد مقایسه هم همین
وجود دارد که بخواهیم خود را با او مقایسه کنیم. به این خواهیم رسید که چرا من این 

ته رفتاری و پیوس یام که انسان یک مجموعهها را کردم. من به این نتیجه رسیدهصحبت
 است. 

ممکن است ما یک روز از بیرون بیاییم و ببینیم که خانممان غذا درست نکرده است. 
یر توانیم او را تعبیک دید این است که او غذا درست نکرده، اما دید دیگری است که می

ر دست ای که درود و مواد غذاییای را ببینیم که در خیابان راه میو تفسیر کنیم. یا بچه
دهد. ممکن است پدر یا مادرش دستی به سر او بکشند و ی دیگری میدارد را به بچه

ی سخاوتمندی هستی. یا ممکن است همان پدر و مادر به او بگویند بگویند عجب بچه
طور رفتار نکن. امروز ]موضوع[ صحبت من همین است. طوری هستی؟ اینتو چرا این

گر دهد ابسته شده که اجازه نمی ایگونهبهی رفتاری ما اعتقاد من این است که مجموعه
ای باشیم. اعتقاد من این است که اگر ما خدا را دوست تلقی کنیم، به دنبال دوست تازه

ی ی رفتارمان را در یک ظرف بریزیم، این ظرف دیگر ظرفیت ندارد که در آن مایههمه
دهد چیست؟ این ظرف پر رخ می جدیدی بریزیم. حال اتفاق دیگری که دارد در اینجا

 اند و منهایی که شرطی شدهها زندگی کنیم. پاسخایم که با پاسخاست و ما آموخته
الزامًا تلخ نیست، ممکن هم هست که شیرین  هااین اش را برای شما گفتم.چند نمونه

ایم که به هتایم که مقایسه کنیم. آموخایم که تعبیر و تفسیر کنیم. آموختهباشد. ما آموخته
ی رفتاری ما هویتی تشکیل داده و ما برای ها رقابت کنیم. مجموعهخاطر این مقایسه

 خلق کنیم. « ضد»اینکه این هویت را حفظ کنیم، مجبوریم که 
ردند. ککرد که دو راهب بودند که با هم حرکت مییکی از رفقای ما داستانی تعریف می

ی ما آن طرف کند. گفت خانهای دارد گریه میبه جایی رسیدند و دیدند که دختربچه
آب باال آمده و من  اآلنآمدم آب باال نیامده بود. ولی رودخانه است. صبح که می

 توانم به آن طرف رودخانه بروم. نمی
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ای نیست و دختر را بغل کرد و به آن طرف رودخانه برد. ها گفت مسئلهیکی از راهب
 ایم که دست زدنبرگشت و به راهشان ادامه دادند. راهب دیگر گفت مگر ما تعهد نکرده

به مؤنث گناه است؟ گفت بله، او گفت تو این کار را کردی. گفت فرق من و تو این 
 ای. یکیو را آنجا گذاشتم. ولی تو او را با خودت آوردهاست که من به او کمک کردم و ا

از مسائلی که ما داریم این است که در اکثر رفتارهایمان، حافظه بر ما مسلط است. من 
ن کنم چون نیکوکار و صدیق و امیام و همیشه فکر میهای قبل کردهکاری را شنبه و شنبه

 هستم، باید رفتارهایی پیرو این داشته باشم. 
از طرف دیگر اگر در گذشته مسئله و مشکلی پیش آمده باشد که تنفر ما را نسبت به 

کند. چرا کس دیگری برانگیخته، همان در ذهن ما جا گرفته و رفتار ما را هدایت می
پرسیم که چرا کند؟ چون ما در رفتارهایمان کمتر از خودمان میگویم هدایت میمی

ما کنیم، اکنیم، ما رقابت میکنیم، ما مقایسه مییکنیم؟ ما قضاوت ماین کار را می
 دهیم؟ من احساسها داریم این رفتارها را انجام میبدون اینکه بپرسیم چرا در این میدان

، هم شودیم. وقتی مدرک دانشگاهی ما زیاد و زیادتر میهست رطوری پُ کنم که ما اینمی
دهیم  دانیم که در تفسیرهایمان شرکتشود هم بقیه را قابل نمیتفسیرهایمان بیشتر می

توانیم دوستی دیگری را بپذیریم. شویم. ولی به هر صورت، ما نمیجدا می هاآنو از 
ستیم، پر ه گونهاینکنم که ما شود. احساس میکمتر و کمتر می مراتببههایمان دوستی

 حتی نسبت به فهم. 
روی دیگری برای از بین بردن تفسیر فقرای ما این نیست که بخواهیم از نی اآلن

در قرآن یا مطالب دیگر برای  آنچههایی که در زندگی داریم کمک بگیریم. فهم ناگواری
هایی یکنند. بنابراین به دنبال زندگفکر نمی طوراینما گفته شده بد نیست. اما فقرای ما 

رد. کمیای بر اساس قسط گردند. مرحومه دکتر صفارزاده، زندگیبا شکل دیگر می
رای ای که فقگفتند اقساط سالیانه، ماهیانه، جاودانه. مهم این است که در دورهایشان می

وام  دهدبینیم. یک فرد ترجیح میای نمیکنند، ما رفتار دوستانهما دارند زندگی می
های دیگری که در چارچوب اقتصادی که ما اش را از روشبگیرد و مسائل اقتصادی

رفته باشد؟ چون او پذی چنیناینکند. چرا باید نمی پیگیرینسانی است کنیم اادعا می
ر کنم ما پتواند جزء زندگی باشد. به همین دلیل است که من فکر میکه این فقر می

 هستیم از استبداد و استثماری که حافظه در زندگی ما ]به وجود آورده است[. 



 25   (1) دهیصاحب ا ی: خدانییو نهم: تب ینشست س
 

 

ما چه نیازی به دوست دیگری داریم؟ یا ها، کنیم با توجه به این پر بودنگاهی فکر می
 شویم.دوستی جدید به نام خدا داشته باشیم؟ چون دیگر جا نداریم و لبریز هم می

شود از اینکه مطلبی را به دست بیاوریم، مان میتکنم اینکه ما افها فکر میگاهی وقت
این پر  ردنبالش برویم، تحقیق و مطالعه کنیم، تا به مطالب جدیدی برسیم، به خاط

هاست. وقتی من پر هستم دیگر نیازی ندارم که دستم را به طرف دوست جدیدی شدن
دراز کنم. اگر کسی بخواهد با تلنگری آن دوست جدید را به من نشان دهد، دنبالش را 

کنم چون ما پر هستیم، خدای ما جور دیگری است و تعریفی گیرم. من احساس مینمی
کنم که ما پریم از مسلمان بودن، جور دیگری است. فکر میکنیم هم که ما از خدا می

نه الزامًا دین داشتن. چون این دو متفاوت است. ما پریم از مسلمان بودن و خدایی که 
 کند. ایم حفاظت میای که خودمان به آن رسیدهدر اسالم، از انسان ارزشی

ی است القی نیست. انسانیی نیست. انسان خ«برو»البته به نظر من انسان ارزشی انسان 
خواهد کند. و یا اگر کمی همت کند در آینده. انسانی که میکه فقط در گذشته فکر می

هایش بقیه را مغلوب کند تا در آینده به پست یا مقام یا شهرتی برسد و دائمًا در رقابت
 ما هایی زندگی کردنکنم که تا شیوهکند. من فکر میی خودش تغذیه میاز گذشته

کنم که شاید سازی نخواهد بود. احساس میاست، خدای ما، خدای ایده چنیناین
و بار دیگر  «اقرأ»بار دیگر گفت «. اقرأ»پیامبر هم به شکلی پر بود و خداوند به او گفت 

کنم اکثر توجه ما به قرآن و متن کمی خالی شد، اما نه زیاد. احساس می«. اقرأ»گفت 
تیم یی هسهاانسانیی ارتباط داریم یا پای صحبت هاانسانا به این خاطر است که ما ب

 هایشان کمتر خالی شده است.رفیتکه ظ
خواهم ]امیدوارم که[ به کسی جسارت نکرده باشم، ولی وقتی روی رفتارها، معذرت می

بیشتر  کنم،های خودمان دقت میها و عقیم بودنها، حذف کردنبندیها، جمعصحبت
و او « اقرأ»رسم. اعتقاد من این است که به پیامبر گفته شد نتیجه می و بیشتر به این

کند که چه کسی این را پرسید و چرا  سؤالپذیرفت. او پذیرفت که در زندگی خودش 
ت ی اولی اسپرسید؟ این خالئی است که ما نداریم و نیازی هم نداریم. البته این مرحله

 ردم. ککه من در سیر خود در مورد خدا فکر می
رسیم که ی بسیار باالتر است. چون ما به خدایی میی بعد، یک مرحلهمرحله

گاهیخواهیم ما را پر کند. ولی در مرحلهمی باه که اگر اشت رسیمای میی بعدتر، به خودآ
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ی رسیم. ولاش را بگیریم به این میهم گفته بودند. اگر دنباله نکنم، دکتر علی شریعتی
، یماگر خودمان به آن برس رسداین باشد. آن موقع به نظر میکنیم که هستی ورای فکر می

 . در الک هستیم
 

 ربط بحث با ایده چه بود؟ هدی صابر:
 

خواهد ایده به وجود بیاورد، تا کنم خداوندی که میمن احساس می کننده:مشارکت
شان هایی که نتواند در زندگی ما مطرح شود. مثل فیلمطور پر هستیم، نمیوقتی ما این

گوید به من کمک کنید، به من کمک کنید، دهد، خانمی باالی قلعه ایستاده و میمی
 .«به من کمک کنید»گوید  ایستاده که میی ما هم خدایی آن باالگانهدر نمازهای پنج

توانیم مین  پر باشیم طوراینما  کهوقتیچون تصوری که شما از من دارید این نیست. تا 
ساز باشد. چون ما همیشه داریم خدایی خلق کنیم یا با آن دوستی برقرار کنیم که ایده

کنیم، ه ما دائمًا حذف میکنیم. ما نوپرداز نیستیم. به این خاطر کدر گذشته زندگی می
کنیم. چرا باید مقایسه کنیم؟ ما بد و خوب کنیم، ما رقیبیم و مقایسه میتوجیه می

ایم؟ من به خدایی رسیدم که اصاًل بد و خوب کنیم. این بد و خوب را از کجا آوردهمی
، عکند. اگر بخواهم تصویری از خدا ارائه کنم، من به این خدا رسیدم: خالق، واقنمی

کننده. اما برای اینکه به این خدا برسم، این فرض را گذاشتم که اگر اولین همتا، یاریبی
. اما به ارمگذیمبه پیامبر رسید احترام  آنچهپیام هستی چه بود؟ من به  آنگاهآدم بودیم، 

پرداز عمل ما باشد، ما به خداوندی که ایده یدهندهپاسخاعتقاد من اگر او بخواهد 
 است نخواهیم رسید. 

اعتقاد من این است که محمد به این دلیل توانست وحی و دوستی خدا را بپذیرد که به 
پاسخ داد. چون پاسخ داد به مراحل بعدی رفت. زمانی که بعد از « اقرأ»اول  سؤالآن 

ه دارد ]این است که[ خودش شود، تفاوتی کسال به محمد وحی می وسهستیب
 رسد وهایی که برایش میولی در طی پیغام ردیپذیمساز است. اول وحی را ظرفیت

آن  توانیم ازهم می اآلنسازد که ما تا کند، ظرفیتی میای که خودش پیدا میسازندگی
ندی داوتوانیم دنبال خاستفاده کنیم. اعتقاد من این است که تا وقتی ما پر هستیم، نمی

 خودمان جداییم.  ازپرداز است. چون ما اصاًل باشیم که ایده



 27   (1) دهیصاحب ا ی: خدانییو نهم: تب ینشست س
 

 

ترسیم از اینکه بخواهیم پرسش کنیم. وقتی ما ما از خودمان فراری هستیم و می
دکار گوییم این نیکوکار و آن بترسیم، وقتی ما معتقد به دینی هستیم که ]در آن[ میمی

کنیم، بندی میهستی را تقسیم رود و آن به جهنم، و کلاست، این به بهشت می
از است، پردپرداز باشد؟ به نظر من خداوندی که ایدهتوانیم به خدایی برسیم که ایدهمی

کند که بخواهد مقایسه پرداز است، فردی را خلق نمیکند. خداوندی که ایدهحذف نمی
گویید رسید که میگفت، شما به جایی میکند. در جایی از امام علی خواندم که می

یک نفر بد است، چطور مطمئن هستید که او بد است، پس ستاری خدا را کجا 
ا کنید او بد است. ماید؟ شاید ستاری خدا به شکلی باشد که شما فکر میگذاشته

کنیم، ستاری خواهیم قرار بدهیم؟ ما که داریم مرتب حذف میستاری خدا را کجا می
دهم بگویم فالنی سنتی است، من م اجازه میکند؟ من به خودخدا کجا معنی پیدا می

مانده است. ]فالنی[ فاحشه است، ]فالنی[ دهم بگویم فالنی عقببه خودم اجازه می
بین مردم حذف قائل  گونهاینرا دارم. من  هایبندمیتقسخوار است. من این نزول

 شوم. می
ی من ایده خواهد به جامعه، دیگر خداوندی که میمیکنیمطوری حذف وقتی همین

خواهد برای من نوعی در جامعه چه کار کند؟ من باید خورد؟ میبیاورد به چه دردی می
 چیندستیک انسان خدمت کنم، اما دارم حذف و  عنوانبهی همنوعان خودم به همه

پرور و یغماگر هام که خداوند خسیس نیست. بیچارکنم. ولی من به اینجا رسیدهمی
اگر  اش قائلم.ام که اگر خدا این صفات را داشته باشد به خدایینیست. من فکر کرده

 است؟  چنیناینآید که چرا پیش می سؤالنداشته باشد، به جای او برای من 
در  های ما عوض شود.ی اول ظرفیتساز باشد که در مرحلهتواند ایدهخدا موقعی می

توانیم در هستی به ظرفیت فکر شود که آیا ما میموضوع مطرح میی بعد این مرحله
خلق کرده است؟ آیا « من»ای به نام توانیم فکر کنیم که خداوند محدودهکنیم؟ آیا می

را « من»را باور کنیم. ما این « من»هست؟ ولی در قدم اول ما باید همین « من»اصاًل 
م توانوقتی من از خودم فراری هستم و نمیکنیم. کنیم و از خودمان فرار میباور نمی

 توانم خدا را ببینم؟خودم را ببینم، پس چطور می
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ی تحولی آمده و ظرفیتی هم اعالم شده، خدا کجای کار که ایده اآلن هدی صابر:
تحول شده  ی ایران وارد فازبینیم؟ در این چند ماه اخیر جامعهاست؟ آیا خدا را می

 است.
 

بینم. به خاطر اینکه احساس ی خودمان نمینه، من تحولی در جامعه :کنندهمشارکت
ی ما مستبد هستیم چه ی ما مستبدیم. وقتی همهی ما بسته هستیم. همهکنم همهمی

رود، ب« الف»آقای کشان خواهیم بگوییم که کشان؟ ما فقط میاست ایجاد شده تحولی
داری نیست. است. تحول ریشه چنیناینی ما تحول جامعه بیاید. جای او« ب»آقای 

کنیم؟ هنوز اکثر ما ـ حتی پرسیم که چه کار میچون ما در رفتارهایمان از خود نمی
ـ در زندگی خود تابع پاسخ های شرطی هستیم. ]به همین دلیل[ ماهایی که اینجا هستیم 

کرده است، یکی . یکی تحصیلشویمکنیم شرطی میای که زندگی میدر محدوده
روشنفکر است، و یکی هم به خاطر مشکالتی که دارد، اصاًل فرصت حضور در جمع 

بینید، ولی من این تحول را گویید در جامعه تحول میکند. شما میما را پیدا نمی
ه ی ما مستبد هستیم و برای اینکبینم. استنباط من این است که ما مستبدیم. همهنمی

م؟ چون گویم ما مستبدیکنیم. چرا میم از استبداد کناره بکشیم، تالش کمی میبخواهی
 دهیم. به همین جمعی کهما به دنبال این نیستیم که بدانیم چرا هر رفتاری را انجام می

نگهستیم نگاه کنیم، من خیلی نگاه کرده هایی داریم. سه نفر، ام. در همین جمع ما گ 
 ها[ بخواهند با افراد جدیدآید که این ]گروه[ و کمتر پیش مییا چهار نفر ]با هم هستند

 ابراز آشنایی و ایجاد ارتباط کنند. 
 

نفر  با پانزده ـ بیست هرکسیاند و ها خیلی با هم جوشیدهولی از ابتدا بچه هدی صابر:
 کند؟قدر قاطع و یکسان قضاوت میکنید خدا هم اینآشنا شده است. شما فکر می

 

، ما گویمکند. بلکه میگویم خدا قاطع و یکسان قضاوت میمن نمی :کنندهمشارکت
چطور  ،باید سعی کنیم دست دوستی به طرف خدا دراز کنیم. ولی وقتی بسته هستیم

 توانم با شما دست بدهم. توانیم؟ وقتی دست من مشت است، نمیمی
 

 ؟است مگر این جمع با مشت آمده هدی صابر:
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ی رفتاری هستیم. وقتی من گویم ما مجموعهاجازه بدهید، من می :ندهکنمشارکت
خواهم مقایسه کنم، وقتی در زندگی من تضاد و رقابت خواهم حذف کنم، وقتی میمی

گاهی به باشد، یعنی من علیتی فکر نمی کنم، در جهت این نیستم که بخواهم خودآ
اند بقیه دیکته کرده آنچهساس دست بیاورم، بلکه در این جهت هستم که بخواهم بر ا

، یا از طرف الله مدرسزندگی کنم. ممکن است این دیکته کردن از طرف مرحوم آیت
باشد. جسارتًا، ممکن است دیکته کردن از طرف استادم آقای  مرحوم دکتر شریعتی

صابر باشد. وقتی ما در زندگی خود دنبال این نیستیم که بدانیم چرا هر کاری را انجام 
اه کنیم. ی دیگر نگدهیم و اولین تلنگرها را به خودمان بزنیم، اصاًل بیایید از یک زاویهمی

به جایی رسیدم که نوشته بود حق دوست بر  کردم،من وقتی در مورد دوستی فکر می
دوست این است که بدون اینکه او نیازش را بگوید، آن دوست تشخیص دهد که نیازش 
چیست و آن را برآورده کند. خداوکیلی در این جمعی که اینجا هست، چه کسی این 

م فالن یتوان را دارد که بگوید من دوست ]فالنی[ هستم و بدون اینکه بخواهم به او بگو
غریب است که  قدرآنمن  سؤالکن، او به من کمک کند. ببینید، این  مراحلمشکل 

 اشیم؟ ب چنیناینممکن است شما بگویید آدم باید علم غیب داشته باشد. چرا ما باید 
گذاریم چنین شناختی نداریم، با تمام وقتی ما نسبت به انسانی که نامش را دوست می

گاه شدنمان احترامی که برای خانم ها و آقایان قائل هستم، ]اما[ معتقدم که ما برای خودآ
کنم گذاریم. یکی دو بار موقع رفتن به یکی از دوستان گفتم فالنی، فکر میکم وقت می

طور باشد؟ طوری آن را حل کن و او جا خورد. چرا باید اینتو این مشکل را داری، این
شناخت  کم به آنرفتارهای ما چه دلیلی دارند، کم اگر واقعًا دنبال این هستیم که ببینیم

ولی تا وقتی به دنبال این هستیم که ببینیم تقی چه گفت، نقی چه گفت، عیسی  رسیم.می
ر در جهت این باشد که یک نف هویتمانچه گفت، این را نقد کنیم، پشت سر آن باشیم، 

جهت  رش حرکت کنیم، دررا بد بدانیم و نقدش کنیم، یک نفر را خوب بدانیم و پشت س
گاهی گام برنمی  داریم. رسیدن به خودآ

توانیم دست دوستی به طرف خداوند دراز به همین دلیل پر هستیم و به همین دلیل نمی
شما به  کنم.یک دوست باال و پایین نمی عنوانبهوقت آقای صابر را کنیم. پس من هیچ

 کنیم؟ چرا این حوزه را برکنیم، آزمایش میمن بگویید ما چقدر خدا را باال و پایین می
 ایم؟ خودمان بسته
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هایی داریم که خدا را آزمایش کنیم. من خودم بارها او را آزمایش ما کانال کهدرحالی
ما نسبت به همنوع خودمان هم بسته هستیم.  گویم بسته است، چونام. اما چرا میکرده

 ساز باشد؟خواهیم دنبال خدایی باشیم که ایدهدر این صورت چطور می
 

خیلی متشکرم. پنج دقیقه فرصت داریم، اگر در مورد قسمت اول صحبتی  هدی صابر:
 من در خدمتتان هستم.  ،هست

 

رکتی د ما بسته هستیم، حگوینی از ایشان داشتم. ایشان میسؤالمن یک  :پرسشگر اول
م حرکتی توانیوقت نمیطور فکر کنیم که هیچنکردیم و تحولی نبوده، اگر بخواهیم این

 ،کنیممی اآلنکه هم جوشی وکنیم. اگر فکر کنیم تا این حد بسته هستیم و این جنب
علیم و فای ندارد، پس کاًل ما منرو بودن فایدهرسد و دنبالهفایده است و به نتیجه نمیبی

  رویم.از این جلوتر هم نمی خوریم.به هیچ دردی نمی
 

 شما پاسخ کوتاهی دارید؟ هدی صابر:
 

 دانم کوتاه است یا نه.پاسخ دارم، اما نمی :کنندهمشارکت
 

 سعی کنید کوتاه باشد. هدی صابر:
 

ی کنم که هر دو را با هم پاسخ سؤالاستاد ببخشید، اجازه دهید من هم  :پرسشگر دوم
که به نکاتی که این دوست عزیزمان فرمودند دقت کردم، توانستم  هرچقدردهند. من 

کند این باور را به خودش و به دیگران بیرون بکشم. اول اینکه ایشان تالش می مالطدو 
 ی پرتیی با باورهایی قدیمی، ایدئولوژی قدیمی و ظرفیهاانسانی ما بقبوالند که همه

مان بسیار بسیار محدود است. اول باید خودمان را خالی کنیم تا و تغییرپذیری هستیم
 یدئالیسماکنم ایشان تا حدودی گرفتار بتوانیم ظرفیت جدیدی ایجاد کنیم. من فکر می

ادامه دهند تغییر و تحولی که در جامعه به وقوع  گونهایناند که اگر بخواهند فردی شده
ندیده بگیرند. ]یعنی[ اول باید به خودسازی فردی خودمان برگردیم، کاماًل پیوسته را 

نشدنی  کنمهمه را از پایه درست کنیم تا بعد یک تغییر اجتماعی بدهیم که من فکر می
 است. 
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توانیم در جامعه حرکتی به وجود اعتقاد من این نیست که ما نمی کننده:مشارکت
ازی کند سن حرکت را به وجود آورد، ولی فرد باید ظرفیتتوان ایبیاوریم، به نظر من می

سازی باید پرسش کند و خدمت به مردم، بدون اینکه قضاوت کند و و برای ظرفیت
آید و بدون اینکه منتظر باشد از او تشکر کنند. از نظر من ظرفیت وقتی به وجود می

 دم کمک کنیم. شود که ما بدون اینکه بخواهیم منتی بگذاریم به مربیشتر می
در یک محدوده و بحران و فشاری قرار گرفت که خداوند « اقرأ»وقتی به پیامبر گفته شد 

ی اول برای اینکه به او بگوید چگونه باید این فشارها را کمتر و کمتر کند، چند آیه
 اییتنهبهش را را بر او نازل کرد. اعتقاد من این نیست که فرد فقط خود ی مدثرسوره

گویم ما منفعل ی رفتاری است. من نمیبسازد. دوم اینکه من گفتم انسان مجموعه
تی ؤاالسشویم. بسیاری از گویم اگر اجزای ما را از بین ببرند منفعل میهستیم، بلکه می

ت جدیدی نیست. چرا اصاًل ما سؤاالشود دارد در مورد ایدئولوژی مطرح می اآلنکه 
مان در چارچوب ایدئولوژی باشد؟ تصور ت زندگیسؤاالباید به دنبال این باشیم که 

سوزی اینجا اتفاق افتاده باشد. به نظر من ایدئولوژی یعنی شما بخواهید کنید یک آتش
 نشانی چه رنگی است؟ ما دنبال خاموش کردن آتش نیستیم. بهبدانید موی مأمور آتش

نظر من تا وقتی ما نخواهیم پرسش کردن از رفتارهای خودمان را شروع کنیم همیشه 
 منفعل خواهیم ماند.
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 1(2) خدای صاحب ایده: تبیین: چهلمنشست 
 

ِحمی ِن الره ْْحَ ِ الره م از ه این بار. کنیممی بحث را شروع .خیر با سالم و وقت به .ِبْسِم اَّلله
تان خدمتقبل ی بحث این جلسه و جلسهی خالصه. کنیمنمی استفاده، پاورپوینت

  .هست
 نزد من آ، باب بگشا، میگشاره، من رفیقم

 ی و استراتژیک با خداگاههمه، مستمر، دالنهصافی رابطهضرورت 
لسه جدر این « او»کارکرد . «و کارکردهای اوها داشته، تبیین ما» ؛نشست چهلم هستیم

. است 6300شنبه پنج آبان سال سه. خدای صاحب ایده ،قبل استی جلسهی که ادامه
ر معط، ما هم از این عطر شاءاَّللان. خیسانهای بر خاک و تنقطره ی آبان و باران و بوسه

 . شویم و حال و هوایی پیدا کنیم 2تیلیسشویم و خیس و 
 آمده ،گرفتار بود گذشتههای که ماهیکی از دوستان ، قبلی این جلسه هم مثل جلسه

و  شان نکنندزندان را سرمایه، جوانهای بچه شاءاَّللان. گوییممی مداما خوش. است
خدای انفرادی که کلوزآپ است و تجربه و تواضع زندان اگر . روی زندان مانور ندهند

 ،در غیر این صورت [ است.مؤثر، زندان، زندان ]واقعی و با فرد از زندان بیرون بیاید
. شود بر خودش و پیرامونشمی باری. و نه برای پیرامونشمفید است زندان نه برای فرد 

ه بعمومًا که  کسانیی همه. است مثبتی نشدهی اخیر هم از زندان استفادههای در سال
 ،ر سر جامعه دارند و به قول خودشانمنتی ب شایدتصور کردند که ، زندان رفتند و آمدند

ویی تدراتاق تو، زندان و بیرون. ایران است، ایران هرحالبهاینجا . اندپرداختهای هزینه
تاق ا این سیاسی بایدـ فعاالن اجتماعی ، است که در این سی سال و قبل از سی سال

 . گاهی این طرف و گاهی آن طرف ؛پذیرفته باشندتو را تودر

                                                                                                                 
 است.  1822آبان 5شنبه سه ،. تاریخ برگزاری این نشست1
 هایی نظیر شیرازی به معنای خیس است. یا خیس و تیلیس در گویش سیلیتر و ت. 2
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این بود که درب زندان بیشتر به روی ، که در این سه چهار ماه گذشته افتاد اتفاقی اآلن
 تجاربش را ثبت، آیدمی نسل جدید از زندان که بیرون شاءاَّللان. باز شد، نسل جدید

طرح م، را با دیگران از درون زندان اشتجربه ،اش را بنویسدتجربههای سرفصل ،کند
 . که برای کاربستبل اندامعرضنه برای  ،شودای تجربه شاءاَّللان. کند

ضاعت با این ب، برپا کرد جنبشیاگر این اتفاق رخ دهد همین نسل پاکی که یک شبه
ط ر شرایدبتواند  از بیرون به دور بوده،اش هم که محصول چند ماهی است که تجربی
را  ز ماا قبلهای نسل وام آن شاءاَّللان ،اشبا پاکی فطری نسل جدید .باشد مؤثرکنونی 

ه از ک دوستی ؛گوییممی مداخوش، به دوست. فراهم شودای زمینه شاءاَّللانپاک کند و 
زندان روی او اثر مثبت گذاشته و یک بضاعت تجربی را  اً قبل هم انگیزه داشت و حتم

 . اضافه کرده باشد، اشگذشتههای به بضاعت شاءاَّللان
 نه خلق ما که ایده است و ایده همبحث که هم است و بحث ما  فصل تراوش، فصل
و  خشانپهایش را ایده« او». پیوند بخوریم« او»های بتوانیم با ایده ،سته« او»خلق 

یط که به شراهست ای آیه؟ بگیریم« او»قدر از چ بستگی به ما دارد کهپاشان کرده و 
 ما باران را سرریز گویدمی خدا خیلی قشنگ. خوردمی کنونی و به این فصل هم

زمانی یکی  .1؟برگیرند، قدر نیازقدر بهیگر با خود مجاری زمین است که چد ،کنیممی
است و  8تسهاست و یانگ 2نگاست و گ   جویبار است و یکی هم نیل ، یکینهر است
. انجامدمی به سبزی و زراعت ودهد و بشارتی میشود می گیرد و خروشانمی آب باران

ای گهر، هم هست که یکی دلش به چند قطره خوش است که یک صبح تا عصر وقتیک
خودمان را ، باران تراوش ما بتوانیم از این شاءاَّللان. شودمی و بعد هم خشک ایجاد

 . بهره بگیریم نم از آنسرریز کنیم و بیش از 
 

                                                                                                                 
ْوِدیُة ِبَقَد ». 1

َ
َماِء َماًء َفَساَلْت أ نَزَل ِمَن السه

َ
اِبیاأ یُل َزَبًدا ره اد. پس از آسمان، آبی فرو فرست» «ِرَها َفاْحَتَمَل السه

 «به اندازه گنجایش خودشان روان شدند، و سیل، کفی بلند روی خود برداشت ییهارودخانه
 (17: )رعد

 طول است. لومتریک 1581 یقاره هند و دارارود شبه نیتر( بزرگGangesگنگ ). 2
 لیجهان )پس از ن یرودخانٔه طوالن نیو سوم ایرودخانٔه آس نیتریتسه طوالن انگیرودخانه . 8

  طول دارد. لومتریک 1308از  شیرودخانه ب نیا ( است.و آمازون
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 ریزهخدای داشت
 از ایدر هر حوزهبا این توصیف که اگر ما بخواهیم  ؛ریز استهبحثمان خدای داشت

م همطلوب و مطلوب که خیلی آرمانی وضعیت بحرانی عبور کنیم و به وضعیت شبه
، بیات امروزجمان و ادتر بابه عبارتی ، دسترسی پیدا کنیم باشد، یافتنیو دستنباشد 

، این عرضه و تقاضا. عرضه استی هم در نقطه« او» شویم ومی صاحب تقاضا
ت شود همین دس. میشودنمی به چیزی منجر، باشد کالسیک کالسیک نیست که اگر

گر که ااند کرده تبلیغ و تئوریزهحدود دو سده است که ها نامرئی آدام اسمیت که قرن
و همه چیز به د نکنمی تعادل به هم برخوردی در نقطه ،عرضه هم باشد، باشد تقاضا

خدا  نه. تعادل کالسیک است وقت پیدا نشد! چون،رسند، اما این تعادل هیچتعادل می
 ریزهتئوانسان و خدا را ی یم و نه کسی که رابطههست کالسیک است و نه ما کالسیک

 از. دهدنمی اتفاقی رخ، از خدای کالسیک. کالسیک است ـ بود ابراهیم ه ـ کهکرد
انسان  حتماً  ،انسان کالسیک. دهدنمی خیلی اتفاقی رخ ،انسان کالسیک هم

ه ب ادیزاحتمالبهاما  ،کندمی که پیرامونش را منوراست انسانی ، شرافتمندی هست
، شناسیممی هم که مایی هاانسان. ک نبودیسکال، ابراهیم. شودنمی تغییرات کیفی منجر

، کالسیکغیری کالسیک با عرضهکالسیک نیستند و اگر تقاضای غیر، تغییر شدند منشأ
این بحث را داشتیم که اگر ما در هر  .اتفاقی رخ خواهد داد شاءاَّللان حتماً  ،پیوند بخورد

 . است ریزداشته« او» ،تقاضا باشیمی سطحی در نقطه
 

 ؛ زیرداشته یخدا
 طراح ـ مهندس 

 خالق 
 استراتژ 
 بندمرحله

 یخیتار لیو تحل دیصاحب د
 دهیصاحب ا

 

خدایی که طراح و ؛ در حد فهم خودمان بررسی کردیم یکبهیکرا  «او» هایداشته
  .یک جلسه را به آن اختصاص دادیم ؛مهندس بود
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اهل طراحی و هندسه است به همان مفهومی ، خدایی که خالق است و جدا از آن
 تشخیص ،به مفهوم خوب دیدن عناصرهندسه . برشمردیم قبلی که دو سه جلسه

ساز و وساختی هایشان را در پروسهفراخواندن عناصر که مزیت ،مزیت عناصر
ه این ب. کردن و فرآوردن عناصر صاحب مزیت بیترکنهایتًا شرکت دهند و ، تغییر

 .مهندس و طراح اول و ازل است خدا، اعتبار
، برای انسان که امروز ،استراتژی داشته، برای هستی. خالق است و استراتژ است

در دل . کندمی استراتژی داشته و تاریخ را استراتژیک نگاه، خواهیم دید
رسد که می هر مرحله زمانی دورانش سر. است بندیاهل مرحله ،هااستراتژی

ی بعد به مرحلهپدیده را ، هامقوم آنشو و نما کرده باشد و ن، داخلی آنهای مقوم
 . کند رهنمون

صاحب حکمت و ی صاحب دید و تحلیل تاریخی است که شش سورهنهایتًا 
 و اعراف؛ بررسی شد جلسه هفت ـ صاحب فلسفه به کمک خود دوستان در شش

قبل به خدای صاحب ایده رسیدیم ی و جلسه. شعراو  مؤمنونو  و انبیاء و طه هود
که به ایده و باروری  شود و در شرایط امروزتر میعمیق« او» هایداشته، آرامکه آرام

ی خدا که فراتاریخهای توانیم روز را با ایده، میاحتیاج مبرمی داریم، و فرآوری ایده
 . پیوند بزنیم، دورانی استو فرا

 خیلی کلیدی در قرآن هست که یکی خدای رحیم است که رحمت از اوی دو واژه
صاحب رحمت و . شود و یکی خدای صاحب امکان و ممکن استمی تراوش

امکانات و ، هاسرریزی داشته، امکانی را اگر با هم ممزوج کنیم از امتزاجشان
 . دیآیدرمها فرصت

 
 شش پلکان رو به عمق 

به این دلیل که گلوگاه بحث ایده است و  ،گذشته کنیمی بر جلسه مختصری مرور
گذشته بحث خدای صاحب ایده بود که ی جلسه. آییممی بعد سر بحث امروزمان

، آنی مقدمه. برداشت کنیم، کند و ما هم بتوانیم در حد نیازمی اوشتر رااش ایده
 . دور در دوری منظومهُنه ، بعدازآنشش پلکان رو به عمق است و 
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  یپلکان ـ جاِن هستاول
  یدر هست دیپلکان ـ توحدوم
 خلق  منشأـ  یمادر طراح ده؛یپلکان ـ اسوم

 ی نابدهیی محض، ادهیپلکان ـ اچهارم
  بسامان یمرکز شهیپلکان ـ اندپنجم
 ی مادردهیمستمر از ا شیـ زا نپلکاششم

 

ی دور در ُنه منظومه ،اصطالح فلسفیتلقی کنیم و به، مقدم، توانیممی آن شش پلکان را
 را که خیلی با هم نزدیک هاانسانبرخی . اندیدهبتالی و مقدم به هم چس دور را تالی.

 دهستن یا معلم و شاگردمزدوج رفاقت یا زن و شوهر ی حال یا دوست در مرحله ؛دهستن
خیلی قابل تشخیص  ،آیندمی با هم هر دوزمانی که ، که مکمل و ممزوج با هم هستند

 «مقدم» ،گذاردمی اما او که قدم اول را و چه کسی دوم؟ آمده، نیست که چه کسی اول
 ست ومقدم ا، لذا این شش پلکان با این ادبیات .دگوینمی« تالی» و بعدی را گویندمی

 . تالی است، منظومه ُنه
، زدور در دور که امروی منظومه ُنه نیاز است وپیش، انکشش پل ،ترحال با ادبیات ساده

 شش پلکان. خدای صاحب ایده استبحث متن ، خواهیم کرد را مرور منظومهدو سه 
ان پلک. تشخیص جان هستی است ،پلکان اول ؛گذشته مطرح شدی که هفتهچنانآن

 خلق منشأمادر طراحی و  ،دهیادرک این واقعیت که ، سوم. توحید در هستی است ،دوم
ه ک بسامانمرکزی ی اندیشه ،پلکان پنجم .محض و نابی ایده ،پلکان چهارم. است

 . مادر استی زایش مستمر از ایده ،شکل گرفته و پلکان ششم آن جهان امکان با
شوند می شود که صاحب شناختیمی القطعرفان در ادبیات ما به کسانی ا؛ پلکان اول

و اند دهکر اندازکه آن را برای خودشان پساند گزینند یا به حقیقتی رسیدهکه یا عزلت
اما آن  .شان نیست که آن حقیقت را پخش کنند و بذر بپاشندخیلی در مخیله و دغدغه

سه خطبه و ـ در دو  حضرت علی ـ آیدمیدر البالغهنهجو شمس و  چیزی که از مثنوی
 ،شناخت تا حد امکان عرفان یعنی دهد کهمی نشانـ عرفان را باز کرده ، دو نامهـ یکی 

 ذهن ما در وقایع و واقعیات مستقل ازی گیرندهخدمتبه؛ شناخت تا حد امکان خالص
، وهر دکنند و یک روح را تعقیب میکه  البالغهنهجو  به این مفهوم از مثنوی. هستی

 نجدان و پرنشاطادانند و خدای درتنیده با هستی را هم و  می ینامیکیهستی را هستی د
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ی بهخط ـ یکی خطبه، البالغهنهجیکی  .درآوردیمگانه[ را های شش]پلکان، بینندمی
 در فراز هشتم اگر بخواهیم آنالیزکه جان هستی را حضرت علی  فراز هشت بود ـ توحید

یاز نبی نامحدود و، یگانه، تنیدهدر، کند که ازلیمی یی را از آن استخراج«او»، کنیم
نه منفک ها و هم در بیرون پدیدهها سطح پدیدههاست ولی نه همهم درون پدیده. است

 . است هاآناز 
ی هو از فراز نهم خطب از دفتر دوم مثنویتا حدودی توحید در هستی است که ، پلکان دوم

، ر هستیتوحید د. کندمی که وحدت در توحید را به ما منتقلبرگرفتیم [ البالغه]نهجاول 
 از این خطبه متوانیمی و تسری توحید را ، واحد اندر واحد دیدندر توحیدکامل وحدت 

 ی واحد،ایده، آیدمی طور که از فراز نهم این خطبه بیروناین، شقوق توحید. مدرآوری
 و شقوق دیگر. است نبنیاو خلق واحد خود خودبنیان طراحی مهندسی، واحدی اندیشه

 حضرت علی ،اولم از خطبه نهدر فراز . است هدایت و نظارت و حمایت و اصابت ،آن
 ،دوم یا توحید در هستیی پلهترجمان خواست این آموزه را به ما منتقل کند که می
، بهنگامخلق  ،گریدعبارتبهپیشینه یا بی بدیل وبی مبناییی شود انشاء مبتنی بر ایدهمی

گوید می حیرتصبه. به عاریت گرفتیم مضامین پلکان سوم را از مولوی. تناسبقوام و بهبه
 : خلق است منشأمادر طراحی و ، که ایده

 اپیان ز یک اندیشه بینبی خلق
 گشته چون سیلی رواهن رب زمین

قبل از ما ی هاانسانی خودمان یا ایدهی ایده. محض و ناب بودی ایده، پلکان چهارم
اش بزرگ است و یکی مثل حال یکی ایده. ]ملهم است[ که همه صاحب ایده هستیم

 ـ ملهم استیا  هاانسانما های ایده. حد وسط دارندی ما کوچک و برخی ایده
دیگر  و تجارب« او» از الهام یبیترک؛یا مرکب استـ  گرفته از یک منبع واحد استالهام

« او» یاز ایده آنچهاما . ناخالص است، هرحالبه است؛ و اقتباسی برگرفتهیا  هاانسان
ه سابقبی شریک وبی ،است« او» از آن ،بنیاد استخودکاماًل « او» یایده، آوریمدرمی

 منحصر بهست که اای واژه رفاً صاست و مالکیت تام و تمام و مطلقه دارد که مطلقه 
خورد غیر از قد و ای نمیقد و قواره]مطلقه به[  ؛ ودیگریا کسان ست و نه کسی « او»

 . است در برگرفتهکه هستی را « او» یقواره
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 یک زاسته و برتراویده ابرگرفته و برخ، ببینیم این جهان کهاینبرای ؛ پلکان پنجم
، در دفتر دوم از مثنوی .را برگ زدیم م از مثنویدفتر دو، است بسامانمرکزی ی اندیشه
 خوانساز و آخراول« او» یکشی کند که ایدهاین را برای ما شیرهخواست می مولوی

و مابین آن اول و  هاول جهان را ساخته و آخر جهان را خواند ای است که؛ ایدهاست
ان ]پلکنهایتًا . انسان هم مسری استی ایده. کندمی تسری پیدا« او» یباز ایده ،آخر

 ی شد. بررس هااین ی پیشجلسه. از زایمانناپذیر پایان از مادر خستگیبی خلقششم[ 
 

 دور در دور یمنظومهُنه 
 : دور در دور آمدیمی منظومه ُنهبر سر  ،بعد از شش پلکان

 

 

 از؛
 کالن به خرد
 عام به خاص

 به جزئیکلی 
 متصل  مرتبِط  عمومِی  نظِم 

 شاکله؛حلقوی، با خروجی
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ایده وجود داشته و بر اساس آن ایده ، مدار ُنهدر ید آطور که از کتاب برمیاین
 ،مدار بعد ؛خلقت انسان استاست؛  صورت گرفته که آفرینش کل یوسازساخت

ی خلقت که پروژهی فلسفه ؛رفتن راهِ  ؛هدایت پس از خلقت یا هدایت در ذات خلقت
ه در کتاب را از آیاتی کمدار تغییر و اهالی تغییر که خودش یک منظومه  ؛است آدم

دار م، تغییراهالی ناپذیر خستگی چرخ فلِک بعد از مدار  ؛دهدمی تشکیل ،خواندیم
 شاءاَّللانمحل اتراق و منزل کردن دائمی ساکنان وضع موجود است که  است که موجود
  .اهالی تغییر و پاالیش مستمر یهانشانهراهنهایتًا و ؛ کنیممی بعد بررسیهای جلسه

 .شود با هم و هم مستقل از هم دیدمی منظومه را هم ُنهاین  .آییممی بر سر این جلسه
 گانه از کالن به خرد آمدهُنهی این منظومه، مندرج است در کتاب هرحال آنچهاما به
هدایت درون ، خلقت انسان ،آفرینش خود در گزارشروش خدا این است که . است

ی فلسفه ـ دهیممی توضیح، دبعی که راه رفتن است و در جلسهـ مذهب ، خلقت
، از عام به خاص، از کالن به خرداست.  توضیح دادهرا  آخرالی و آدمی پروژه، خلقت

ر و ریزتهای آییم که در پروسهتر میم درون هستی به قوانین خاص و خاصااز قوانین ع
 . آیدمی به جزئیاز کلی نهایتًا دهند و می خود را نشانتر، علمی

 ،مستتر و مندرج است و در پرنیانی قرار گرفته که وجه اول آن، منظومه ُنهنظمی در این 
نظم عامی دارند که . منظومه نظم خودشان را دارند ُنهاین ی یعنی همه. عمومی است

م با هنهایتًا کند و می مدار با هم مختلط است و با هم ارتباط پیدادور و مداربهدوربه
ی گانه هم عمومی است و شامل همهُنهی پس نظم درون این منظومه. است متصل
هایتًا نیعنی  ؛شود و هم متصل استمی بندبههم مرتبط است و شامل بند ؛شودمی اجزاء

آن ی شاکله. زندمی کند و گرهمی درشت را به هم وصلی دانه ُنهنخ تسبیحی است که 
یا  ساخت انسانی ی حلقوی، شاکلهاین شاکله .خروجی استبا هم حلقوی 

های نیست یعنی از شاکله، خواهند موضوعات را پیچیده کنندمی روشنفکران که
و د یآدور باطل معیوبی درمی ـیا همیشه  گوییم اختصاصاً نمی ـ عموماً ، حلقوی انسان

 که مولوی طورهمانمرغ و اول مرغ آمد یا تخم است که پیچدرآخر هم بحث پیچ
ی بینیم جامعهمی همچنان که. «عمر در محمول و در حامل گذشت» گویدمی

شود که می رهنمون نشینتهی به این نقطه آرامآرام روشنفکری ما هم در این سی سال
 . افتددر دورمی؟ اول بود، مرغتخم؟ مرغ اول بود؟ حامل اول بود؟ اول بود، محمول
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 ازهتروت، بیات نیست ،تکراری نیست ،خاص خود را دارد دینامیسم، خدای اما شاکله
اما سیکل  ،حلقوی هست. خورده را داردباران خیِس  تِن  مثل باران امروز و عطرِ  و است

 . است معیوب ندارد و خروجی طبیعی در پایان آن تعبیه شده
 

 نشیمنظوم؛ آفر  یدهیااول
 .آفرینش است ی منظوم،ایدهیا اول اولی ایده

 

 2-5ها: ؛ نشانه/ اعلی88ی سوره
 

 

 
مبنا قرار دهیم چهار نشانه ، است یاعلی که سورهرا  00 یسورهآیات دو تا پنج اگر 
 ؛ دارد

ِذی َخَلَق  یاله  (2)َفَسوه
َر  ِذی َقده  (3)َفَهَدیَو اله

ْخَرَج 
َ

ِذی أ  (4)اِْْرَعیَو اله
َعَلُه ُغَثاًء  ْحَویَفجَ

َ
 (5)أ
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وارد  رتدوستان اگر بخواهند عمیق، آیدمی بیرون که از این توضیحچنانآن، این مدار اول
را  یاعلی اگر سوره مراجعه کنند. امجزء سی، پرتوی از قرآنتوانند به می، بحث شوند

ا ر اما هنوز شادابی خاص خود ،حدود چهل سال پیش استمتعلق به  بااینکهببینند 
 . دارد

شامل . عام است، دهدمی که خدا در کتاب آخر برای ما گزارش طورآن، این آفرینش
 کسی استاو »گیرد؛خلقی صورت می .هاست و تنها شامل انسان نیستپدیدهی همه

کند و می ینیتز دهد،می آرایش ،کندمی تسویه ،آرایدمی سپس «.کندمی که خلق
 هزانداآن پدیده را به وسازساختعناصر شریک در ی گیرد و همهمی هانداز ،بعدی مرحله

 . کندمی هدایتنهایتًا کند و می و ترکیبانتخاب  قدر ــ به
ِذی َخَلَق : و تقدیر و رهنمونی مندرج است تسویهخلق و ، اولی در دایره یاله ِذی ؛ َو اله َفَسوه

َر   ترازو،به قول مولویـ  ریگو اندازهر یدن و تقدیر از سوی خدای مقد  یخلق و آرا .َفَهَدیَقده
 . است رهنمونینهایتًا و  ـ

ْخَرَج  ؛هم زیباست ازآنپسی دو آیه
َ

ِذی أ َعَلُه ُغَثاًء اِْْرَعیَو اله ْحَوی؛ َفجَ
َ

ت عام اسی قاعده .أ
 ؛گیاه آمده اما عام بر گیاه است، هادرترجمهسمبل  .کندمی خارج شکوفندگی راکه خدا 

بروز و ظهور ی خدا زمینه، که شرایط و استعداد بروز و ظهور را داردای یعنی هر پدیده
از بین  رکود وبه نهایتًا شکفد و به شکوفایی و می ؛دهدمی بیرونکند و آن را فراهم میرا 

 . خلق جدید دادنی چرخهرفتن و جای خود را به دیگری در 
 تگیجلوتر بیاییم به شکف، و تقدیر و رهنمونی است تسویهاول را که خلق و ی همان دایره

یده پد، دیآیدرم یاعلی پنجم سورهی از آیه طور کهاین، رسیم و پس از شکفتگیمی
 بیرون، هستیی کهولت و پس از کهولت هم که از چرخه ؛شودمی یآنتروپ، مشمول

 . رودمی
 واردای هر پدیده، کنیممی درکره سوایناز آیات طور که ما این، حال در مدار باالیی

و  ویهتس. کند که با فضای هستی انسجامی پیدا کندمی شود و خدا شرایطی را فراهممی
ا انسجام ب امکاناِت  و فرصتشرایط و  ،شودمی پدیده وارد. مرادف انسجام است، تقدیر

؛ به مفهوم درتنیدن نسوج هست ـ قباًل صحبت شد ـ انسجام. شودمی پیدا آن هستی برای
 حداقلی است ، انسجامگاه. انسجام آیدمی انسجام به وجود، تنندبتاروپود که با هم در

 . تواند رد شودمی های بزرگغیر از ماهی گیری که از آن همه چیزمثل انسجام تور ماهی
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و  پودی استتاروکاماًل است که فاستونی ماهوت انگلیسی انسجام ، گاهی هم انسجام
برد که تارها را از پودها جدا می خیلی زمان، فتیمهم که به جان آن بیای با هر قیچی

 . کنیم
، دانسان باش، انسان باشدغیر ، حال نبات باشد ـ انسجامی که در قرآن هست و پدیده

ـ ]به آن جامدات هم دارای سیکل انسجام هستند ، طور که علم امروز به آن رسیدهآن
 ورودی صورت. گیریاز نوع ماهوت انگلیسی است نه از نوع تور ماهی یابد[دست می

 امی پیداانسج هستی با ازاینکهپس. شودمی پروری پدیده فراهمفرصت نسوج ،گیردمی
تقدیر و رهنمونی ، کندمی جای خود را در هستی پیدا شود ومی فضابا آن هم، دکنمی

انسجام پیدا کرده و ، که وارد شده و با هستیای پدیده. شودمی آرام مجهزآرام، که پدیده
ر سی، آرامرسد و آراممی به سرفصل اثربخشی و شکفتگی ،را مجهز کرده آنخدا هم 

 . شودمی خارج هستیکند و از می رکود را طی
 ،چینی هست که یک پدیدهبه این معنا که نقطه .ستادینامیک ی اچرخه چرخه، این

ای کند تا جمی تکامل و تکامل تا سیر کهولت طبیعی خود را طی، آرامآرام، پس از ورود
خود را مثل شنا یا دوی امدادی به نفر بعدی بدهد که چوب تاریخی دست اوست و 

 . ود را ادامه بدهدبتواند حرکت خ
درونی دارد و هم شرایط را برای  هم دینامیسم. سیکل معیوبی نیست، این سیکل

 صاحب دینامیسم، هستی .کندمی آیند فراهممی که به هستیها پدیدهی مشارکت همه
 که دینامیسمخودش را دارد و این دو خاص دینامیسم ، آیدمی هم کهای هر پدیده. است

شرایط اثربخشی تحقق ، دینامیکی از انسجام این دو پدیده، شوندمی با هم درتنیده
ا جاپا و اثرش ر ،را طی کندای جا دور کیفیدر اینآید که ای میکند و هر پدیدهمی پیدا

 ی آفرینش است: لوح بعدی ادامه. بر جای بگذارد و برود
 

 ی منظوم؛ آفرینشایدهاول
 5 ینشانه؛ / یونس01ی سوره
 22ی ؛ نشانه/ لقمان 10ی سوره
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 با همان نظم خودش که . در لوح دوم،کندمی عام مطرحای قاعده، در لوح اولخدا 
درک و  13ی آیه، (36) لقمانی پنجم و سورهی آیه، (68) یونسی توانیم در سورهمی

 :ی یونسسوره پنجمی آیه .دریافت خودمان را داشته باشیم
ِذی ُهَو » ْمَس  َجَعَل  اله َرُه  َو  وُنًرا اْلَقَمَر  َو  اًء یِض  الشه  « َمَناِزَل  َقده

 بخش و ماه را تابان آفرید و برای آن بروج و منازىلاوست که خورشید را رخشان و روشین
 . معنی رکد

که دائم  1یخور و مه ریدر هم درآمدن روز و شب، تسخ»از  ی لقمانسوره 13ی آیهو 
  کند:می صحبت نیتا زمان مع هاآنو روان بودن  هستند وآمدرفتدر 

« َ نه اَّلله
َ

 ََلْ َتَر أ
َ

ُُ اله ویأ َهاِر َو یَِ َهاَر ِِف اله ویَل ِِف النه ُُ النه ْمَس َو اْلَقَمَر یَِ َر الشه ِری ِإىَل ی  ُل کِل َو َسخه جَ
ا َتْعَمُلوَن َخِب  َ ِِبَ نه اَّلله

َ
ی َو أ َسمًّ َجٍل مُّ

َ
 «رٌی أ

خور  جعل ، ]در ابتدا[بیبه ترت، و حلقوی بیاوریم اراین دو نشانه را اگر روی نمودار دو  
عنی یک ی. یفیتبا ک و قرار دادن کیفییعنی  که جعل صحبت شد قبالً  .استرخشان 

 . است خدا آن را قرار داده، که باید قرار بگیرد ییجاهمانپدیده در 

                                                                                                                 
 . خورشید و ماه1
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 یعنی هر پدیده در جایی قرار. «وضع اندر موضعش» :کندمی تصریح را نیا مولوی
  د:گیرد که باید قرار بگیرمی

 وضع اندر موضعش؟ چه بود، عدل
 وضع رد انموضعش؟ ظلم چه بود

هر ، فتندگمی آن موقع، چهل و پنجاه بخواهیم صحبت کنیمی ادبیات تشکیالتی دههبا 
ای هم بر ،هم برای خودش مفید است ،انسانی که با مسئولیتش وحدت داشته باشد

 وکاماًل یعنی خدا ؛این شاخص خداست .تشکیالتش مفید است و هم برای جامعه
هم مختص خودش است و « او» ایههانداز .با مسئولیتش وحدت داردوکاست کمبی

فکری و تشکیالتی و سیاسی های حوزه اً نه الزامای هم که در هر حوزهیی هاانسان. الغیر
 هاآنه در کنـ یک پزشک ، یک معلم، یک همسر کیفی، یک مادر کیفی ـ و استراتژیک

حدت مسئولیتش وبینی که با می کنیمی را که بررسی هاآنی روی و زندگی روزانهمی که
رود که با . میرود دو سه ساعت در کالس درس بدهد و بیرون بیاید، نمیمعلم. دارد

پای تخته، . آموزش دارد، انتقال، شاگرد، صنفی هغدغد. صنف خودش درتنیده شود
 کند و رو سفیدمی یدپمویی س، هایشدغدغه و گرد تخته باپنجاه سال ـ چهل آرام آرام
وحدت کامل ؛ لذا جعل به این مفهوم است. آید که منشائی بشودمی بیرون کند ومی

 . پدیده با جایگاه یا مسئولیتش
 ؛تابششی خورشید درخشان را با همهیم کند که جعل کردمی عنوان آیه ،به این مفهوم

 این و ـها آسمان ـ اش و برای بروجخشندگی شبانهری ماه تابان را با همهیم جعل کرد
 ،انهر انس همچنان کهیعنی . منازلی را قرار دادیمـ  معطوف به ماه و خورشیدـ  تابشگران

برای این ، و توانش در این هستی دارد همنزلگاهی به قدر توش، هر نباتیو  دهیپد
مدار  ،پیرامونشان، صورت گرفته برای خودشان یایریگاندازه هم تابشگرهای پدیده

ور و مه خی شب و روز که جلوهنهایتًا و  ست[.ی ]قرار داده شده احرکتشان و منازل
 شب جایش را به روز و روز جایش را به شب :است قشنگ آیه. آمیزندمی در هم، است

پس جعل خورشید . به مدت معینی روان هستند. داری دارنددهد و اثربخشی زمانمی
روز و شب که  درهم درآمدننهایتًا و  تابشگرانو جعل ماه و تقدیر بروج و منازل و 

 . هست ماه و خورشید است و روان بودنشان تا مدت معینی که این جهانهای جلوه
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ر که دید آاز این دو آیه درمی، باال را بخواهیم روی ادبیات دیگری مطرح کنیمی حلقه
م از توانیمی قبلی توضیح داده بود و ما همی آن را در حلقهی این آفرینش که خدا قاعده

دشان شوند و در جای خومی تعبیه تابشگران، یعنی ؛است «تعبیه»، وریمیابکتاب در
مطرح شده در دور قبل همان انسجامی که ؛ شوندمی گیرند و مستقرمی سامان اولیه

 وتا ج آن را کهای مثل ماهواره ؛رسندمی با جایگاه خودشان به انسجام و استقرار. بود
ای مرکزیی یعنی ایده ؛روش انسان هم همین است. کنندمی اشو در جو تعبیه برندمی

هم که دنبال تغییر وضع موجود یی هاانسانبه  ،مرکزیی آن ایده تراوشوجود دارد و 
 به قول آقای طالقانیـ هست  تحاسباهل ای هر پدیده همچنان که. رود، میهستند

ـ  یوری گاگارین، 6311 در سال]انسان هم شناور است[.  ـ اهل شناوری هست
 وقتی .رفت و پس از مدتی خانم توروشکوا به فضا رفت باراول ـ فضانورد اهل شوروی

مشی  ،وزنی و بالندگی در فضاسبک؟ انسان فهمید که شناوری یعنی چه، رفتند هااین
 . داشتن تجربه را اانسان هم هماست و هستی 

 وقتی به محیطی واردکه ما ی هم مثل همه هاآناستقرار ماه و خورشید یعنی انسجام 
را  انخودممناسبات  ،فضای آن را درک کنیمبتوانیم کشد تا می مدتی طول، شویممی

، رسندمی امانسج هم با هستی به هااین ازاینکهپس و با آن به انسجام برسیم. تنظیم کنیم
 یراین س. داراثربخشی زمان، جاییجابه، ایبخشیاثر، تابشی :شوندمی صاحب اثر

 . برسد، ست« او» موردنظربه سرفصلی که نهایتًا کند تا می ادامه پیدا
و  رکودقانون ورود و انسجام و تجهیز و اثربخشی و  ؛قانون مطرح است، در لوح قبلی

 ،]در لوح دوم[خورشید تمثیل درآوردن ماه وی با به حوزهبرای این قانون، خدا . خروج
 ،انسجامی، استقراری، ایتعبیه، آیندمی هااین .زندمیرا مثال اول ، خیلی کیفی

ید خورشاکنون علم هم به این رسیده است که . معین یجایی تا دورانبهبخشی و جااثر
هم سیر آنتروپیک خود را  آن ،آرامآرام هزار سال قبل نیست و چند صدخورشید ، امروز

، حال چون خورشید .« او»غیر از خود ، و کهولت همه مشمول آنتروپی. کندمی طی
برتر است تا کهولت ما یا خیلی زمانآن کهولت ، بسیار دچار انفجارهای درونی هست

همه سیر کهولت را . کنندمی هم سیر کهولت خود را طی هاآناما  .نبات یا غیر انسان
 .آیددرمی، منظومی ایدهاین از ، هو این قاعد« او» کنند غیر ازمی طی
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 منظوم؛ خلقت انسان یدهیدوم ا 
بحث  و خدای طراح ـ مهندس خدای خالقبحث در  رسیم که قبالً می خلقت انسان به

های نشانه و عمرانآلی شش سورهی نشانهکنیم. اگر ای می، امروز اشارهایمآن را کرده
با  الً و سایر آیاتی که قب هاآنتوانیم به کمک ، میرا به عاریت بگیریم نملی سوره 60-1
  :این نمودار را رسم کنیم، یمبررسی کرد هم

 

 6ی ؛ نشانهعمران/ آل 1ی سوره
 2-08های : نشانه/ نمل 06ی سوره

 

 

هایتًا نشود و نمی چاله منجرسیاه و ینامیک است و به پرتگاهحلقوی و د، کماکان، نمودار
[ عمرانی آلسوره 3ی ]در آیه. کندمی راه پیدا در هستی یچرخنده وفلکچرخبه همان 

شود و در می اندرکاردستمسبب، هست و خدای ای نطفه، انسانکند که تصریح می
درانداز و مینیاتوریسم خاص خدا در آن کند و نقاشی بسیار باریکمی یصورتگر، رحم

به شکل جنین ، آرامآرام ، پدیدهصورتگری. بعد از کندمی صورتگری، رحم کوچک
این سیر  ؛کهولت و مرگنهایتًا نوزاد و بلوغ و میانگی و پختگی و سپس و آید[ ]پدید می

ـ که قباًل در بحث خلق و خلق جدید بررسی را در این آیات و آیات مشابه این سیکل و 
 . زندرقم می خداکردیم ـ 
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یک درون رحم تنگ و تار صورتگریخدا دوران نطفه و . است ترکیفی، این سیکل اینجا
 ست:ا شکفتگی اول؛ بلوغ بعد .نوزاد؛ ورود، بعد. کندمی تلقی، را پیشاورودو جنین 

ْخَرَج »همان 
َ

میانگی و  ،آرامو آرامخورد. خورد، به انسان هم میبه گیاه می «اِْْرَعیأ
اج وبرای ازد شودمیدیگر های که از آن استفاده «!چلیچل» گویندمی در ایران .پختگی

 محمد خود بلوغ دوم؛ طور بودندانبیاء این است. عموم شکفتگی دوم. ولی میانگی، دوم
 . خروج، آخر سر، خواهد باشدمی هر کس در هر موضعینهایتًا  .بود سالگیدر چهل

رح ]مط در مورد انسان با تصریح بیشتری، مطرح شد، این سیر در مورد ماه و خورشید
اختصاص داده که چرایی آن را ، را برای انسانای خدا وقت کیفی؛ پیشاورود. است[

 دقتها که در سایر حوزهو دقت حداکثری نه این .خواهیم دید بحثی در ادامه شاءاَّللان
و جزءنگری برای انسان از همان نطفه و  ریز گذاریوقتیعنی ؛ حداکثری نیست« او»

دو بلوغ اول و بلوغ کیفی دوم و کهولت و مرگ ، آیدمی صورتگری جنین و بعد که بیرون
 . شودمی پیشاورود و ورود و سیری که طینهایتًا و 

خدا در قانونی که در لوح که مصداق یا فاکت دومی است ، که خلقت انسانشود گفت می
، زندیم مثال اول را برای ماه و خورشید کند[.]طرح می آوردبرای آفرینش درمی سوم گفتیم

 ی خلقت انسان است: لوح بعدی، ادامه. برای انسان، است ترمثال دوم را که جدی
 

 ی منظوم؛ خلقت انساندوم ایده
 11-18 یهانشانه؛ / بقره 2ی هسور
 21-20های : نشانه/ ذاریات 50ی سوره
 51ی : نشانه/ فصلت 10ی سوره

 

انه گهای ُنهمنظومه قباًل مورد بررسی قرار گرفت. اینجا در که 38-30آیات ، بقرهی سوره
ارتباطی منطقی با مدار ، این مدار دوم ، قرار داریم.روی مدار دوم که خلقت انسان است

 ،شودمیهم  مختلط، آرامآرام، اینجا، عام است، که عنوان شدای یعنی منظومه .اول دارد
 .استخراج خواهیم کرداتصال آن را به کمک هم که نه منظومه را رسم کردیم، آخر سر 

 سابق که نیروهای موجودانو تفاوت آدم با  آدمی در پروژه که قبالً ای هشت آیه]در مورد[ 
خودمان  برد کاربرای پیشکه از آن  بحث مفصل شد ]مطرح شد[ ،طبیعی و مالئک بودند

 . کنیممی استعاری یاستفاده
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ی ترکه خلق کیفیگیرد می صورت، خلق، که اولید آبرمی طورایناز این هشت آیه 
مایه میرخ، این خلق یدر ادامه. کندمی ارتقاء پیدا یسمیارگاناست و به خلق فیزیکال و 

خدا  ؛ ]اینجا[خلق و ژن و فطرت و هدایت. ژن است با ادبیات امروز، ـ گیردمی شکل
ررسی که بای دیدیم که در آیات هبوط در شش سوره : میدان شیطان.کندمی پیچی را باز

 تعبیه، اگر این میدان. دهدمی توضیح، خدا میدان شیطان را خیلی خوب، مکردی
 آرام به این هستی ؛بودند دبؤم بچه، امروزهای به قول بچه هاانسانی همه، شدنمی
 خوبی بودند وی هاانسانرفتند و همه خوب بودند و همه هم می آمدند و آرام هممی

 ،بینیممی حیم را کهتر یهایآگهگفت می یکی از دوستان. هم همسران خوبی بودند
 معلوم نیست که این اتفاقاتاصاًل هستند و  «مهربانهمسران »و  «فداکارپدران »همه 

 چه کسانی رخی از ناحیه ـ... وها و جداییها و درگیریها درون خانههای تنشـ 
 را تعبیه این میدانخدا اگر . شودمی عاطفی، آخر سر همه چیز در ایران؟ دهدمی

 همه چیز مسکوت. نه آزمونی بود و نه درگیری و اصطکاکی و نه مدار تغییری، کردنمی
 . رفتمی گرفت ومی آمد در یک دوره و یک نوبتیمی هرکسیبود و 

اهد خومی میدان، شیطاندهد. کشان را توضیح میاینجا میدان شیطان و دو نیروی کش
فعالیت حداکثری به او ببخشد و خدا هم به او قدرت مانور و خواهد که می و از خدا

از همان ؛ بخشد که مظاهر آن در کل تاریخ هستمی میدان مانور و فعالیت حداکثری
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از درون این . تا دوران خودمان و بعد از ما هم ادامه دارد (و قابیل )هابیل دو برادر اول
]عمل و آزمون رخ  هستیتمام ابلیس و آن طرف هم خدای  کشانکشاکش و کش

جهان با همان وحدت ، اما کندمی شیطان میدانی پیدا دهد[. جان توحید اینجاست:می
 هاانانس ؛ ثنویتی به آن مفهوم نداریم.جهان دو تکه نیست ؛ست« او»خودش در اختیار 

آزمونشان بستر ، عمل. کنندمی عمل، کشندمی کشان که دو نیرو آن راهم در این کش
 . دهندمی محصولی بیروننهایتًا است و 

 ،تحت آموزش، همان اول انسان از .ترخلق کیفی؛ خلق بدیع است، فوقانی آنی حلقه
باًل ق. فرق دارد، آن با موجودات قبلی که مالئک بودندی گیرد و ژن و خمیر مایهمی قرار

یار بسی مایه و شیرابهخلق و خمیرکنیم. میبحث آن را کردیم و خیلی روی آن درنگ ن
 ترینآید که فطرت است که تا آخر هم با انسان هست و خبیثمی وسطای گونهاکسیر
 آن را به کمک خدا تحصیل ـکنند می که سیر خباثت را خودشان کسب هاانسان

دان وج، فطرت، شوندمی همیشه متوجه، مسخ مسخ شده باشند کهاینمگر  ـ کنندنمی
خلق بدیع است که هم خلق ، فوقانیی آن حلقه اول .دهدمی صدایی، بیدار یا جرس

تزریق ، است و هم صورتگری و هم مینیاتوریسم درون رحم است و هم ژن و فطرت
شود و می شود خلق بدیع که در فطرت تبدیل به جوهرهمی هااین یهمه است؛ کردن

ه کنش است ک اهل ،گررساند و انسان انتخابمی انسان را به سرفصل انتخاب، جوهره
 .بیرون از مدار شیطان وسیِع  نیست در میدان شیطان است یا در میدان وسیِع  معلوم
ی دارد بخشصاحب اثر است و اثر ،هر شکل و شمایلی که داشته باشد ،کنش اونهایتًا 

. درون آن هستیمهم خودمان هست که ما ای این چرخه هم چرخه. و اثر هم بازتاب دارد
ی در چرخه. کنیممی فضا اشغال، به قدر خودمان ؛آفرینش هستیمی ما در چرخه

خلق و خمیرمایه ی که چرخه ترکیفیی در این چرخه. هستیم ترخلقت انسان هم جدی
 . بزنیم توانیم محکمی حضور داریم و خودمان را ترعینی، و فطرت هست

 .شودنمی چاله منجرو سیاه خألحلقوی است که دوباره به پرتگاه و ی این هم یک شاکله
بروز و ظهور خمیرمایه و ی روند و زمینهمی آیند ومی هاانسان، هستیخود مثل 

خست و بدون انحصارطلبی بی فراهم هست و خدا هم، در جهانکاماًل  هاآنی جوهره
که یی هاانساناز شیطان گرفته تا ـ کامل فراهم کرده ی زمینه،برای مانور دادن همه

 . تغییر و عبور از وضع موجود به وضع مطلوب را دارندی دغدغه
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 56ی سوره؛ دهندمی یترجا معنای جدیهم صحبتشان شد و این دو آیه هست که قبالً 
 دعوتاین  .53ی آیه، است فصلت، 16ی و یکی هم سوره 16تا  18آیات ، اریاتذ

و دور در دور  تودرتویک درک  خدا به مشاهده و تعمیق هم باز حلقوی است و شاخِص 
 . استبرای رسیدن به یک حقیقت محض از خودمان به هستی 

 

 ، دور در دورتودرتوپنج درک 

 

 

 :کندمی تصریح، 16تا  18آیات ، 56ی سوره
ْرِض َءا»

َ
ُْموِقِن اٌت یَو ِِف اْْل نُفِسكُم ( َو ِِف 22)نَی ِّلِّ

َ
 َفََل ُتْبِصُروَن) أ

َ
 («22أ

 یه دیهدآیا ب. رسیدگان و نیز در درون مشابه یقنیبرای  است هایینشانه، و در زمنی»
 ؟ نگریدمنی بصریت و دقت

 ؛ 53 فصلت
نُفِسِهْم ی َءاهِیْ َسُن »

َ
ُه اََْق نَی َتَب ی  َحیَت اِتَنا ِِف اََلَفاِق َو ِِف أ نه

َ
ْم أ  «ََلُ

به ـ  فسان ـ  شانی وجودها نیز درـ آفاق ـ  هسیت هایو پدیدارهای خود را در رکانه هاما نشانه»
 . «بیان شود که خدا حق مَض است روشینبهرویت آنان رسانمی تا برای آنان 

 ،که نظری به بیرونکند می خدا تصریح، اگر این دو آیه را روی نمودار حلقوی ببریم
ی با دیده. عمیق شوید ،هادر آن نشانه. ستا هایینشانه ؛جهان و هستی داشته باشید

اده سی ی از مشاهدهترجدیی وارد مرحله. کنید وتحلیلتجزیه. برخورد کنید، مسلح
ی اما الیه. روی زمین و روی فضاست، که پیرامون شما هااین حال. شوید صوریو 

در  از تعمق. کنید فکنید و تعمقبه انفس هم نظری بی. ون خود شماستدرتر، عمیق
 . محضی رهنمون خواهید شد حقیقتدرون خود و مدار پیرامونتان به 
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روش پژوهش خدا هم مثل . مهم است، کندمی روش پژوهشی هم که خدا توصیهلذا 
 نظر به. است و با سیکل حلقویای منظومه، شکل داده تودرتوکه هایی منظومهی همه

ان را انس، سرجمع تعمق نظر به بیرون و نظر به درون. تعمق؛ نورد ، عمق؛ نظر بهبیرون
اما خیلی فراتر از  ،آمده «خدا» هادر ترجمهکند و حقیقت هم می ونمنره، به حقیقت

و جدی است  دارهدف، هستی ؛خدا هم هست کهاینحقیقت یعنی ؛ خداستی کلمه
که نقش و سهمی را به عهده اید شما هم در این هستی آمده ؛نشدهآفریده ، عبثبهو 

هم ماید[؛ ن]عظیم میای که در هر مخیله کبیر کبیرِ  کبیرِ  خورشیدِ  همچنان که ؛بگیرید
ده پدی ترینعظیم ،شوندمی خوابند و صبح که بیدارمی شب که، چوپان و هم مهندس

شما  در ذهنپدیده  ترینعظیم، ویدگمیخدا . بینندمی را در ذهن خودشان خورشید
تا زمان معینی اثربخشی دارد که آن  کند در چند جامی مشمول کهولت است و تصریح

و  هعظمت و گرمایش و ستیغ و طالیی د آن خوشید با همهسزمان معین هم که بر
؛ دوشمی ترجمه آرامآرام، این حقیقت محض. موقت خواهد بود، بخشی و نورروشنی

کشان عظمت و دامن کشی خورشید هم با همه رسد کهمی خود ما بزرگ به از هستی
ق اولی یو به طر ؛اندش موقتانازیطخرامانی و ناز و ی اش و ماه هم با همهو طالیی

، اما این موقت بودن به این منزله نیست که در جهان ،شما هم موقت خواهید بود
 . اثربخشی ندارد

ز دوستان بحث دارند. یکی دوست جوانی است که مضامین ی دوم جلسه دو نفر انیمه
 ی اخیرماههی تغییر آورده و به تحوالت چهار ـ پنجرا در خدمت ایده مؤمنونی سوره

آورد،  ای روی طهربط داده است. دوست دیگری هم چند هفته پیش بحث کارشده
بحث ایده همین جان در مشارکت کنید.  شاءاَّللان آورد.امروز یک بحث روی ایده می

. خدا هم در ایده استهای در داشته، بود قرآن در طهی جان در میانه همچنان که. است
ما هم بتوانیم از این  شاءاَّللانو  و محوری است مرکزی بسامان یاندیشه به قول مولوی

م این کتاب آمده که ما بتوانی هرحالبه. کمک بگیریم و به روز بزنیم، محوریی اندیشه
 . توجهتانخیلی ممنون از . امروز بزنیم درونش را بههای دهای
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 کنندگان های مشارکتآورده
 

هست که جزو چهار  باز جوانگپونگهاست. یک پینبچه دورِ  ،دور 1[...] هدی صابر:
 هایباز جوان برتر دنیا شده است. خیلی اتفاق مهمی است. در ورزشگپونگپین

 اد زردکه متعلق به نژ پونگپینگ خصوصبهبینی زیادی بود. انفرادی در ایران خودکم
آوردند. ها همیشه کم میسرعت خیلی زیادی دارند. ایرانی هستند و تروفرزاست که 

، خانوادگی زادهو مجید احتشام و پسرانش حمید 2زادهقای امیر احتشامی چهل، آدر دهه
 رطیش صورتبهتیمی  سال قهرمان ایران بودند. آن موقع رسم بود که بازی وپنجپنجاه

ی که به تهران آمد و در یک مسابقه 8قهرمان جهان ]اهل[ ژاپن بود گاواهاسهکردند. می
اوا گزاده هاسهی تیمی، احتشاممسابقه زاده را شکست داد. ولی دررسمی آقای احتشام

های قبل را به خود راه نداده های نسلبینیرا شکست داد. این جمعی که آمده، خودکم
این  هابچه شاءاَّللاناست. سه روز پیش به هشت نفر و امروز به چهار نفر رفته است. 

 شاءاَّللانی دوم جلسات های خودشان را بگیرند و نیمهچهار نفر را بگیرند و بحث
ول باشد. این دوستمان هم جوانی و شیطنت خوبی دارد که از ی اتر از نیمهجدی
 بحث خوبی را مطرح کند.  شاءاَّللانهایش هم معلوم است و چشم

 

  سازدهیانسان ا: ی اولکنندهمشارکت
ک دانم که یبه نام همراه یاریگر. من قبل از اینکه بحثم را مطرح کنم، بر خود واجب می

اول بحثم را با آرزوی «. اللهم فک کل اسیر»ه باشم: ای داشتمقدمه سه چهار کلمه
کنم. پس از ی دوستان و آزادگان و آزادیخواهان آغاز میآزادی هر چه زودتر همه

ی ی اخیر اتفاق افتاد، شاید بعضو بازداشتی که در دعای کمیل هفته های اخیربازداشت
ای ی تلخی است. هرچند تجربهی زندان، تجربهدوستان بدانند که تجربه

                                                                                                                 
 . لحظات ابتدایی سخن هدی صابر ثبت و ضبط نشده است. 1
ه ک رانیا زیم یرو سیتن شکسوتیتهران(، قهرمان اسبق و پ 6363متولد ) زادهاحتشام ریم. ا2

 درضایپدر مج یوپنگ بوده است. نگیپ یمل میو عضو ت رانیسال قهرمان ا 15به مدت 
 است. یمل میت تیسال در عضو 11با رکورد  رانیپنگ ا نگیزاده قهرمان پاحتشام

 یهاهدر ده یقهرمان 4از ژاپن با  گاواهاسه کوینوبوه ایآس یقهرمان یانفرادپنگ نگیدر پ. 8
 . همچنان رکورددار است یالدیم 76و  16
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تواند تجربه، امید و پاالیش مستمر را برای آنان ایجاد کند. بخش است و میرستگاری
ج کند و آنان را چندبعدی، نگری خاربعدی بودن و جزئیرا از حالت کمی، تک هاآن

ساز است. انسانی که نگر کند. بحث امروز من مربوط به انسان ایدهکیفی و کلی
ای و از هر روزنه، دریچهکند پرداز است، سخاوتمندانه همانند شمع نورپاشی میایده

چک از ای کوسینا نمونهطراح است، تحلیلگر است، و به قول ابن سازد.برای بهبود می
گراست و به همین دلیل من ساختار است. به دنبال حقیقت است، حقیقت ای اکملدنی

های ها و مالکای که بسیاری از شاخصرا مورد بررسی قرار دادم. سوره مؤمنونی سوره
بیان کرده و رهنمودهایی را به آنان داده است. هرچند به نظر  صراحتبهاین نوع انسان را 

ه رسواینی کنندهرا هم مورد بررسی قرار داد چون تکمیل و مدثر ی مزملباید سوره من
 هستند.

 «قد افلح المومنون»ام. اولین آیه با را آیه به آیه شروع کرده مؤمنونی من ساختار سوره
ها شوند. در مورد رستگاری انسانهستند که رستگار می مؤمنانشود. فقط شروع می

ی ی اول سورهشود. در پنج آیهی در ذهن من ایجاد میسؤالکند. اما یک صحبت می
ر و د« محسنین»هم  ی لقمانرا رستگاران اعالم کرده و در سوره« متقین»خداوند  بقره

و در جاهای دیگر صابران و قانتان و... مواردی « کنندگان نفستزکیه»، ی شمسسوره
. اما واقعًا چه کسانی رستگار هستند؟ اهل ایمان، پرهیزکاران، نیکوکاران یا هااینمانند 
سر  هایی که پشتکردم، به شاخصکنندگان؟ وقتی من به این مبحث توجه میتزکیه

هم داده شده بود نگاه کردم و دیدم که واقعًا خیلی نزدیک به هم هستند. وقتی  هااین
خوانیم، اگر فقط بخوانیم و اسمش را ندانیم، را می ی مؤمنونو اوایل سوره ی لقمانسوره

« ا قرآنآشنایی ب»ب ها مشترک هستند. کتای شاخصایم. همهکرده اشتباهکنیم فکر می
ای حداقل به من داد. ایشان نقل به کننده، پاسخ قانعاستاد شهید مرتضی مطهری

ی عموم و خصوص وجود رابطه یک گویند بین متقین و محسنین و مؤمنونمضمون می
ها را دارند و میان مؤمن و محسن و متقی هیچ ی این ویژگی، همهدارد که مؤمنون

ها را در بر ی این ویژگیتناقضی نیست. ولی مؤمن یک ویژگی کلی دارد که همه
 هرکدامگذرم و برای می هاآنهایی دارد که من خیلی سریع از گیرد. اهل ایمان نشانهمی

 دهم. توضیحی می



 55   (2) دهیصاحب ا ی: خدانیینشست چهلم: تب
 

 

طور که در احادیث و روایات آمده، نماز بودن در نماز است. همان اولین ویژگی، خاشع
 خواهندوقتی می ی مردم نگاه کنیم،هم اگر در نظر عامه طورکلیبهستون دین است. 

 ، نمازدرواقعخواند یا نه؟ گویند نماز میاست یا نه، می داردینبگویند کسی مؤمن و 
 ن فروتنی و تواضع داشتن در مقابل کسانیستون دین است. این خاضع و خاشع بودن، ای

 ی ماعونسوره 5و  1است که نمازشان ]همراه[ با ریا و مکر است. آنچنان که در آیات 
آمده است. خاضع بودن در نماز با ریا و مکر در نماز چه تفاوتی دارد؟ به نظر من کسی 
که در نماز خود خاشع و خاضع است، با کسی که در نماز خود مکر و ریا دارد، تفاوت 
مهمی دارد. کسی که ریا و مکر دارد، نماز را برای مناصب دنیایی، رسیدن به قدرت، 

ها به دنبال آن هستند، ای که در این دنیا خیلیعتباریمال و ثروت و سایر امور ا
خواند نه به خواند، نماز میخواهد. ولی کسی که نماز را خاضعانه و خاشعانه میمی

خاطر اینکه به جایی برسد یا دنیایی را به دست آورد، بلکه فقط به خاطر خود خدا 
ور از نمازی که اینجا گفته ی که ]مطرح[ است این است که آیا منظسؤالخواند. حال می

شده، همان خم و راست شدن است؟ آیا ما نماز را فقط در همین خم و راست شدن 
ی خواهخواهی خدا با تو حرف بزند، قرآن بخوان و اگر میگویند اگر میبینیم؟ میمی

دانم چقدر درست است، ولی با خدا حرف بزنی نماز بخوان. من نظری دارم که نمی
ی لحظات متوجه خواند، یعنی کسی که در همهور از کسی که نماز میمعتقدم منظ

ی بیند و همیشه یک رابطهخداست. خدا را ناظر بر کردار و گفتار و پندار خود می
 متواضعانه با او دارد. 

دومین ویژگی، احراز و دوری از لغو و سخن باطل است. اکنون ببینیم منظور از سخن 
خداوند شما را از گفتن »گوید می 1ی بقرهسوره 115 یلغو و باطل چیست؟ آیه

به  «.کندکند، بلکه به خاطر آنچه در دل دارید مؤاخذه میهای لغو مؤاخذه نمیسخن
کند. تحریف نظر من سخن لغو و باطل، سخنی است که انسان را از حقیقت دور می

لگدمال شود. موجب شود که انسان  و عدالتحقیقت و دروغی که موجب شود آزادی 
 از متن خارج شود و به حاشیه رانده شود.

                                                                                                                 
ُ َغُفوٌر ». 1 میَاِنُكْم َو ََلِکن یَؤاِخُذُُك َِبا َکَسَبْت ُقُلوُبُُكْ َو اَّلله

َ
ُ ِباِّلهْغِو ِِف أ  «.َحِلمیَله یَؤاِخُذُُكُ اَّلله
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ی سوره 18 یآیه «ابوذر»در کتاب  سومین ویژگی، دادن زکات به فقراست. دکتر شریعتی
ود و شگفت قرآن کتابی است که با خدا شروع میکرد. او میرا خیلی تکرار می 1مزمل

معنا توانیم الله و ناس را همشود. و ما در جاهای زیادی از قرآن میبا ناس تمام می
ببینیم. درست است که ممکن است در ظاهر تفاوت زیادی داشته باشد، اما در معنا و 

ن است که آیا زکات، فقط زکات مال است؟ زکات علم ای سؤالطور نیست. اما عمق این
نیست؟ زکات متقی بودن و مؤمن بودن نیست؟ من اینجا زکات را به معنای نشر دادن 

گاهی، حقیقت، آزادی و آزادگی می گیرم. آشنا کردن کسانی که بویی از آزادی و آزادگی آ
 ت.اند با حقیقت و آنان را آزاد و آزاده خواستن زکات اسنبرده

هایشان را از گناه دور شود که خود و اندامی بعدی، در مورد کسانی صحبت میدر آیه
خواهد گناهی دارد و نمیکنند. منظور کسی است که خود را از گناه دور نگه میمی

 انجام دهد.
ناس. الالله است و هم حقبینیم که هم مربوط به حقاگر به این چند آیه نگاه کنیم، می

های مؤمنان است، حفظ و وفاداری به ویژگی ترینمهمه مربوط به یکی از ای کآیه
شناسیم که الناس است. ما افرادی را میها است. این هم حقامانات و عهد و پیمان

ها وفادار نیست. عهد و گیرد، ولی به امانتشود و روزه مینماز اول وقتشان ترک نمی
 کند.ردم بازی میشکند و با اعتماد مپیمان خودش را می

های دیگری هم مانند آمده است. در ادامه ویژگی ی مؤمنونها در اوایل سورهاین ویژگی
این است که آیا خدا ترس دارد؟ خدایی  سؤالآورده شده است. اکنون « خوف از خدا»

 ش، بلکه پیامبرانخود تنهانهداند، ی رحمت و لطفی برای عالمیان میکه خودش را مایه
ها هم یکی دو تا نیست و داند. این رحمتی رحمت میو رسوالن و کتابش را مایه

نشدنی است. پس خدا ترس ندارد. به نظر من ترس از خدا یعنی شمار و تمامبسیار بی
گاهی فردی که مؤمن است و وظیفه و نورپاشی دارد، ترس این را دارد که آیا  یسازآ

 داده، انجام داده است یا خیر؟ طور که باید انجام میاش را آنوظیفه

                                                                                                                 
نُفِسكُم مِّ . »..1

َ
ُموْا ِْل َ َقْرًضا َحَسًنا َو َما ُتَقدِّ ْقِرُضوْا اَّلله

َ
َکوَة َو أ َلوَة َو َءاُُتْا الزه ِقیُموْا الصه

َ
ُدوُه . َو أ ِ ُهَو َخرًیا ْن َخرٍی تجَ  ِعنَد اَّلله

ِح  َ َغُفوٌر ره َ ِإنه اَّلله ْجًرا َو اْسَتْغِفُروْا اَّلله
َ

ْعَظَم أ
َ

 . «مُی َو أ
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 هایهای خدا بدون هیچ شک و ریب و عدم شرک به خدا ]از دیگر ویژگیایمان به نشانه
به  ظلم ترینبزرگگوید که شرک به پسرش می ، لقمانی لقمانمؤمن است.[ در سوره

 کنیم که شرک یعنی شریکخداست. اما شرک به چه معناست؟ ما این به معنا بسنده می
قائل شدن برای خدا. اما ابعاد شرک چیست؟ ما شرک جال داریم که آشکار است، مثل 

پرستی. اما شرکی هم داریم که خفا است. یعنی پنهان است و آن شرک چیزی نیست بت
دنیاپرستی. حتی اینکه حقیقت وجودی خودمان را جز حب و دوستی قدرت، ثروت،

زیر پا بگذاریم هم نوعی شرک است. این هم ظلم به خدا و یک ناسپاسی بزرگ است. 
تا  ی شمول بندگیاین است که دایره سؤالی بندگی است، اما در مقابل آن انجام وظیفه

ست. آمده ا «هادیدگاه»ه در جلد دوم کتاب تفسیری دارند ک الله منتظریکجاست؟ آیت
خدمت خلق نیست و به تسبیح و سجاده هم نیست.  جزبهگویند عبادت ایشان می

ندگی ی بهرچند تسبیح و سجاده نمادهایی از عبودیت هستند. به نظر من انجام وظیفه
اهم آن را نفی کنم. اما انجام خوبه نماز خواندن نیست. هرچند آن هم هست و من نمی

گاهوظیفه سازی و نورپاشی کنیم. به قول آقای موسوی، هر ی بندگی این است که ما آ
ت پرده در پش آنچهها و شهروند باید یک رسانه شود تا بتواند کسانی که کمتر از جریان

د و نیت باشافتد را به اطالع همه برساند. بتواند منادی آزادی و عدالت و انسااتفاق می
  های انسانی را به ارج و مقامی که باید داشته باشند برساند.ارزش

صحبت از اعمال  هرگاهویژگی دیگر، سبقت گرفتن در کارهای نیکو است. در قرآن 
آمده است. « آمنوا». همیشه «الذین آمنوا و عملوا الصالحات»گوید شود، میصالح می

. گیرندکسانی که ایمان دارند، مؤمن هستند و در کارهای خیر از یکدیگر سبقت می
ام را انجام دادم، هر کس انجام نداد به من ربطی ندارد. اینکه ]نباید گفت[ من که وظیفه
 کهینابه  و نقد قرار دهی تا وتحلیلتجزیهکنی و خود را مورد مستمرًا خود را پاالیش می

ای را کافی ندانی. بخواهی بیشتر باشی و هستی بسنده نکنی و کاری که انجام داده
گفته است ما هیچ نفسی را  1مؤمنونی سوره 11ی نورپاشی بیشتری انجام دهی. در آیه

نیز آورده شده  ی بقرهسوره 101ی کنیم. در آیهاش تکلیف نمیبیشتر از وسع و توانایی
ُ َنْفسًا ِإَله ُوْسَعهای َل »است: ُف اَّلله  ای دارد. هر کس یک وسع و یک توانایی« َكلِّ

                                                                                                                 
ََقِّ َو ُُهْ َل ». 1 َْ ُف َنْفسًا ِإَله ُوْسَعها َو َلَدینا ِکتاٌب یْنِطُق ِبا   «.ْظَلُمونیَو َل ُنَكلِّ
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گاه رسانی و مطلع کردن سازی و اطالعکسی که مؤمن است و به دنبال نورپاشی و آ
پرداز است و قصد نورپاشی دارد بسیار بیشتر ساز و ایدهافراد، انسانی که ایده دارد، ایده

دانست، بر او درد ما هم از همین دانستن است. اگر انسان نمی«. داندمی»از افراد دیگر 
داند باید کاری انجام دهد. می کهاکنونای نداشت. ولی هیچ وظیفههیچ بیمی نبود و 

 ی زلزلهکند. اگر به سورهکس ستم نمیدر ادامه آیه هم آمده است که خداوند به هیچ
ٍة َخ یَفَمْن »گوید نگاه کنیم می ا ْعَمْل ِمْثقاَل َذره یَرُه * َو َمْن یًا ریْعَمْل ِمْثقاَل َذره خداوند  .«َرُه یٍة َشرًّ

تر باشد در روز حساب نزد خدا اش سنگینکند. هرکس توشهای به کسی ظلم نمیذره
و اگر حق تابع هوای نفس آنان شود، »گوید می 16ی ارج و مقام باالتری دارد. در آیه

  «.فاسد خواهد شد هاستآندر  هر آنچهها و زمین و آسمان
ی عصر ما متناقض و متضاد با آن چیزی است که در آیات گفته شده است. متأسفانه مسئله

کنند. بعضی به جای اینکه خودشان را با حق مقایسه کنند، حق را با خودشان مقایسه می چراکه
م، پراکنی کنیدانند. ما باید حقبه عبارت دیگر، خودشان را شاخص و معیاری برای حق می

ی یک فهوظی ی یک مؤمن است و به قول دکتر شریعتیترش دهیم. این وظیفهحقیقت را گس
. به قول اشاره دارد مزد برای هدایتعدم دریافت به  11ی مسلمان است. آیه داردینروشنفکر 

 ،ی هدایتالزمه گویدمی «داریدین، و روشنفکریرازداری، » در کتاب عبدالکریم سروش
افتخار  .شودخالف آنچه امروز دیده میمزدخواهی و ارتزاق از دین؛ برعاشقی است و نه 

قت نه وخواهد نورپاشی کند این است که هیچروشنفکری دینی، افتخار مؤمن و کسی که می
نه خواهد کرد. اگر ما بخواهیم برای دین کاری انجام  کند وکرده است و نه می ارتزاق از دین

فایده خواهی کنیم و ارتزاق از دین داشته باشیم که کارمان بیدهیم باید عاشق باشیم. اگر مفت
 کند؟است. چه فرقی با سایر آقایان می

 اوصاف خداوندی ـگذریم. ]این آیات[ در مورد می سریعخیلی  31تا  10از آیات 
پرداز صحبت کرده است. خدایی که ایده ـ« او»علم و قدرت خدا و عظمت واسع بودن 

است، به همه چیز علم دارد. قدرتش بسیار وسیع است و عظمت زیادی دارد. همه چیز 
چیز را عبث و بیهوده نیافریده و نخواهد دهد و هیچانجام می وکتابیحسابرا بر اساس 

ایی هو مانندی ندارد. سخن از آیات و نشانهآفرید. توحید یعنی خدا یگانه است و مثل 
است که بر اساس قدرت و علم واسع اوست و متأسفانه بسیاری از مردم کافر به این 

 اندگاهآی قلیلی هستند که نسبت به این مسئله های خدا ناسپاس هستند. فقط عدهنشانه
 گیرند.و متأسفانه در هر عصری مورد ظلم و در اقلیت قرار می
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در  هاایندهم. هر دوی نشان می و حضرت موسی وجه زیادی به حضرت نوحمن ت
شوند. این اشراف چه کسانی هستند؟ این هنگام بعثت، با مخالفت اشراف مواجه می

هم وجود داشته است. آیا منظور از  و حضرت محمد موضوع در مورد حضرت عیسی
هم جزو اشراف  اشراف فقط ثروتمندان هستند؟ در این صورت حضرت خدیجه

دانم که با استثمار مردم به نان و نوایی ای میشود. من اشراف را طبقهمحسوب می
را به « بشر» ، یعنیهاآنها فردی از جنس خود اند. خداوند برای هدایت انسانرسیده

رسالت مبعوث کرد. برای کار عظیم هدایت یک بشر را انتخاب کرد، پس برای امور 
را آسمانی کنیم.  یدارحکومتطور است و نباید اموری مثل دنیایی هم قطعًا همین

و دیگر انبیا زدند مشترک است. دیوانه بودن، حرص  هایی هم که به حضرت نوحتهمت
ی پیشینیان را گفتن و... در همین دوره به ثروت داشتن، شاعر بودن، افسانه قدرت و

 اند و حرص قدرت دارند. کشتی حضرت نوحدیوانه هاایندوستان من هم گفتند که 
شوند؟ در جای خودش می نماد است. چه کسانی وارد کشتی حضرت نوح ینوعبهخود 

 رسیم.یبه این م
ک ی را گفته است. به نظر من حضرت موسی هم داستان حضرت موسی 13تا  15آیات 

ای در قرآن است. اگر اشتباه نکنم پیامبری است که بیش از همه نامش شخصیت ویژه
 و بلعم باعور و قارون ، فرعونهای مقابل حضرت موسیدر قرآن آمده است. طرف

 در طول تاریخ در حال تکرار است. هستند. همان مثلث شومی که به قول دکتر شریعتی
داند. ، تکبر و نخوت آنان می«استبداد»اش را قرآن علت هالکت فرعون و دارودسته

ولی به دلیل استبداد و نخوت و تکبر باز هم از  انستند حق چیست،دمی بااینکه هاآن
ی نورپاشی و مؤمن که وظیفه داردینی حق اعراض داشتند. خداوند به انسان آزاده

گاه گوید، دفع آزار و اذیت امت کند. او میهایی میسازی را ]به عهده[ دارد، توصیهآ
 شدتهبدیدم که بودم، کسانی را می اشتکافر به آنچه نیکوتر است. وقتی من در بازد

تو نیکی »افتادم که کتک خورده بودند و به آنان فحاشی شده بود. من به یاد این جمله می
اگر تو نیکی کنی، او باید خیلی پررو باشد که باز هم از رو نرود.  «.کن و در دجله انداز

به نظر من خوب نیست که ما خشونت را با خشونت و بدی را با بدی جواب دهیم. باید 
 هم خوبی و نیکی کنیم و از وسوسه و فریب شیاطین دوری نماییم.  هاآنبه 
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نامه  شریعتمداری]حسین[ به  انگیز است. وقتی آقای کروبیاین برای من خیلی خاطره
زاِت »نوشته بودند، ابتدای آن نوشته بودند  ُعوُذ ِبَك ِمْن مَهَ

َ
: منونمؤ) «نیاطیالشه ُقْل َربِّ أ

31). 
 یقطعًا روزو قیامت است. اینکه  وکتابحساب، حرف، حرف 668تا  30در آیات 

توانند. اینکه خدا به کسی ستم خواهند جبران کنند، ولی نمیشوند و میظالمان نادم می
و اینکه رستگاری یا عدم رستگاری فرد با خودش است.  ای ناچیز.کند، حتی ذرهنمی

خداوند انسان را آزاد گذاشت، به او اختیار داد و راه سعادت را به او نشان داد و گفت 
ا شاِکرًا َو » ا َکُفورا ِإمه دانم چرا بعضی از آقایان اصرار دارند من نمی حال(. 3: )انسان «ِإمه

 [ به صراط مستقیم ببرند. زوربهما را ]
فتند رفته بودم، ایشان به من گ الله منتظریآیت نزدبخش است. من اخیرًا صبر رستگاری

که صابرند و بردبار، اجر مزدشان بدون حساب پرداخت  هاآنگوید، که قرآن می
ی ایشان، هیچ عمل دیگری در این حد مورد قدردانی قرار نگرفته که شود. بنا به گفتهمی

بخش است و صبح خواهد آمد. آخرین باشد. قطعًا صبر، رستگاری وکتابحساببدون 
امرز خداوندا ما را بی»ی بکن. ی خداوند به رسولش این است که برای امتت دعایتوصیه

 سبز باشید. «.ترین مهربانان هستیو بر حال ما رحم کن که تو مهربان
 

را طبق ایده بگویید، اما در مورد  ی مؤمنونقرار بود که شما جوهر سوره هدی صابر:
 آن بحثی نکردید.

 

 چون شما گفتید وقت کم است... ی اول:کنندهمشارکت
 

دادی. خیلی به حاشیه رفتی. انتظار این بود خودت باید وقتت را سامان می هدی صابر:
 دادی.آوردی و به ایده ربطش میرا می ی مؤمنونکه در چارچوب توافق، مضمون سوره

 

 ساز است،گویم خدایی که استراتژ است، طراح و ایدهمن می ی اول:کنندهمشارکت
گیرند. مثل خورشیدی است که افراد بر حسب دوری و نزدیکی اثرهای متفاوتی از آن می

 به قول دکتر .کندساز هم مثل شمعی است که سخاوتمندانه نورپاشی میانسان ایده
است و نگاهی انتقادی دارد و این نگاه انتقادی به ابداع و  مبدع، عبدالکریم سروش

اش دهد. تمام توجهش به خداست و خوف آن را دارد که نتواند ایدهاش جهت میایده
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ی خداوند است به گوش دیگران برساند. به عبارتی نتواند را که ملهم و برگرفته از ایده
گاهاین وظیفه به  انجام دهد. خدمت درستیبهکنی را پراسازی و حقیقتی نورپاشانی، آ

 مرداند و هر روز و هر لحظه در حال تفکر است. پاالیش مستخلق را نوعی عبادت می
گاهگر است، چند منبعی است و وظیفهدارد. تحلیل  داند.سازی میاش را آ

 

 خیلی ممنون. هدی صابر:
 

 دمحوریتوح یدهیا یهامشخصه:  1ی دومکنندهمشارکت
. من ابتدا مزد و منتطبیبان بی اجبار و با درود بهاختیار بیخدای صاحب به نام

کنم که بحثم نپخته است، اما رویکرد من مبتنی بر نگاهی به عذرخواهی می
ی خود خداست. ی توحیدمحور است که ایدههای ایده با لحاظ نمودن ایدهمشخصه

های آن را بتوان در ها و پلممکن است خیلی هم متناسب با موضوع نباشد، ولی ربط
گشایش بحثم دارم که خدمت دوستان  عنوانبهیافت. دو نکته  رفتن اهالی تغییرراه 
 گویم. می

و در آغاز هیچ نبود. کلمه بود، و کلمه »، قسمت سفر آخرینش گفته شده که در تورات
 و پردازی کندانسان ایدهد به جای خواهی دیگر این است که خدا نمینکته «.خدا بود

خدا به دنبال فعال کردن انسان و  انجامد.ها میگری انسانبه انتخاب درواقعاین قضیه 
 و کدهای پردازی کمک بگیریمدر ایده «او»توانیم از متد ی اوست. ولی ما میاندیشه

ها و طرحمفاهیم، ای از مجموعه درواقعیک تعریف کلی از ایده، . خود را دربیاوریم
چون  ند.کغایاتی را دنبال میباشد که عرصه و سپهر جدیدی بیافریند و تواند میها مدل

این بحث مبتنی بر توحید است، تصور من از توحید صرفًا کمی و ریاضی و عددی 
 ،، شأن خداعربینیست. ]توحید یعنی خدا[ وجودی منتشر و فراگیر است و به تعبیر ابن

های اساسی و گیریی هستی متجلی است. این خدا جهتأن تجلی است و در همهش
ه اش کگیری محتوایی و مبناییگیری اصلی او تکامل است. جهتکالنی دارد. جهت

ست. ا «انا َّلل و انا الیه راجعون»ی معروف اش باشد همان آیهشناسیتواند مبنای انسانمی
ی کشاورزی تمثیل کرد. آن هم از این باران به عالوه توان به بارشهای خدا را میایده

                                                                                                                 
ی اول( به طرح بحث کنندهعنوان مشارکتوششم )بهکننده، در نشست سی. این مشارکت1

 پرداخته است. 
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سپس ای، ی چخماقیای و یک آتشزنهتابد، یک الهامی، یک جرقهجهت که نوری می
زمین، بعد هم بارش. کشاورزی به این معناست که اول شخم محتوایی  پوشش در بستر

رو بیاید که در تواند بذر را پرورش دهد زده شود و خاکی که پذیرای بذر است و می
مورد انسان، فطرت است. سپس مجددًا نور تابیده شود و در آخر هم محصول ]داده 

 کار ایده است. ی اول تا محصول خدا کمکشود[. از الهام و آتشزنه
های ایده است. به نظر من ایده باید حامل ام، شاخصهفصل اولی که من منظور کرده

هایی الش باید مبنایی و روشمند باشد. در ایدهعناصر چالشی با وضع موجود باشد. چ
ها اصالحی بوده ولی اهداف انقالبی و دهند، عمدتًا روشکه اهل تغییر آموزش می

مین دهی باشد. هگیری کالن و خطبرافکنانه بوده است. دوم اینکه ایده باید دارای جهت
ز نظر من اولویتی برای مبارزه با فقر در آن که دوستان اشاره کردند، ا ی ماعونسوره

« امه وسطاً »آزادی انسان و « فک رقبه»طور که دوستمان اشاره کردند، است. همان
ی نمونه است. سوم اینکه مرزبندی روشنی با خطوط کمرنگ و پررنگ داشته جامعه

ری دارد تر و با کسانی که تضاد بیشتباشد. با کسانی که اشتراک بیشتری دارد کمرنگ
 کتاب فرقان عطا گوید ما به موسیمی ی بقرهتر. خود خدا هم در قرآن و در سورهپررنگ

های ها و فرقکردیم. منظور از مرزبندی همان فرقان است. بدین معنی که ممیزه
 م. ها برویختالفمحتوایی و روشی مشخص شود البته نه به این معنی که به دنبال ا

گیری کالن داشته باشد یعنی ای موضعی بعدی ]چهارم[ این است که هر ایدهشاخصه
مبنایی و کالن داشته باشد. مثاًل  های حداقلی و«چه نباید کرد»ها و «چه باید کرد»یک 

ها آمده است، اما نیامده است که باید زنان را در قرآن و رویکرد توحیدی، حفظ حریم
اند[. در داستان های دیگر هم آمدههای اصلی ]در داستانزندان برد. این حریمبه 

ران هایی را که از توکند که تو باید گروگانوقتی پدر سیاوش به او اصرار می سیاوش
هایی هستند که باید حفظ شوند. هنجارهای اصیل و حریم هااینای بکشی، گرفته
مت و کرا خدا ریغکالن، تقابل با ظلم و پرهیز از تن دادن به  ی بعدی در موضعنکته

ذاتی انسان است. ]شاخص پنجم[ این است که ایده باید قابلیت فراگیری و پذیرش عام 
داشته باشد. خدا یک متدی دارد که هر پیامبری را به زبان قومش فرستاده است و این 

 دهد. قابلیت فراگیری ایده را نشان می
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ین گوید دم[ این است که قابلیت توسعه و بسط داشته باشد. خدا می]شاخص شش
آسان را پیچیده نکنید. منظور از قابلیت توسعه و بسط این است که استعداد اجتهاد در 
آن باشد. به نظر من هم در دین اجتهاد و کوشش در اصول راهگشاتر است تا در فروع، 

من  ]مدنظر است ای که به معنای فکرایده کنند. ]البته در اینجا[کاری که فقیهان می
 هااینکه اشاره شد،  خلق. چون ایده فقط به معنای فکر نیست. مدل و طرح و است[

 د. همگی ایده هستنهم 
اوری داشته باشیم. بدین معنی که اصلی ـ فرعی و دگذاری و ارزشباید نظام ارزش

مشخص باشد. در قرآن اولویت عمل صالح بر عمل خصمانه  هشایسته ـ ناشایست
گوید طور که خدا میاندیشی لحاظ شود. همانمشخص است. در ایده باید غایت

باشد. در قرآن آمده که فرجام هستی این  دارهدفاست، ایده هم باید  دارهدفجهان 
ی  شودمی یکنواخت و واحد توحیدیهموار و یکدست و  جاهمهاست که  ـ منظورم کم 

  نیست.
ته داشبا هم  یکبهیک]شاخص دیگر ایده[ این است که باید انسجام درونی و توازن 

ی مرکزی و عنصر محورین ایده، در تضاد نباشند باشد. بدین معنی که اجزای آن با هسته
ی بعدی این است که ایده و بتوان همه را در پرتو آن عنصر محورین توضیح داد. نکته

آفرین د شور امیدبخش داشته باشد. بدین معنا که هم برانگیزاننده باشد، هم حرکتبای
کنند خدا گوید، کسانی که فکر میمی 1ی حجسوره 65ی زا و امیدبخش. آیهو مسئولیت

سقف کشند و خود را آویزان کنند،  سویبهکند، بگو طناب را در دنیا و آخرت کمک نمی
 رواقعدکار نیست، خودکشی کنید. کنید خدا کمکرا ببرند. یعنی اگر فکر میسپس آن 

 زند. یک تلنگر و تشر می
برداشت من این است که ایده باید با مسائل زمانه و زمینه ارتباط داشته باشد. به عبارت 
دیگر، انضمامی باشد، نه انتظامی. ایده در بستر تعامل ذهن و عین زاییده شده است. 

دهد که[ همه زده شد، ]نشان می و نوح و موسی هایی که جلسات قبل از شعیبمثال
کردند و حل بردند، طرح میدر پرتو توحید، مسائل دورانی خودشان را پیش می

 کردند. می
                                                                                                                 

ُ ِِف َم » . 1 ن ینُصَرُه اَّلله ن له
َ

ه ْلیْقَطْع َفْلینُظْر َهْل یْذِهَب  ن اَکَن یُظنُّ أ ُ
َماِء ُث ْنیا َو اََلِخَرِة َفْلیْمُدْد ِبَسَبٍب ِإىَل السه  َکیهُدُ َما الدُّ

  «.یِغیظ
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شناسانه باشد. ی هستیهای بعدی این است که ]ایده[ باید دارای سویهشاخصه
های اصیل انسان باید جهان پس از مرگ و سرنوشت انسان باشد. دیگر اینکه اضطراب

ی او یک ، ایدهدمبهدمگوید های خالقانه داشته باشد. وقتی خدا میایده باید سویه
هر کند و از کند، آن را نو به نو میاین ایده را تکرار می دمبهدمی واحد است ولی ایده

 ی دیگر اینکه خالقیتکند ]نشان از[ خالقیت او دارد. نکتهای خلق می، سپیدهدمبهدم
ایده باید بر بستر واقعیت باشد و از راه رفع تنگناهای بشر، برای انسان زندگی به وجود 

 بیاورد. 
ی و اتوپیای یستیدئالیای توحیدی، فصل دوم، روح ایده است. به نظر من روح ایده

 سویبه»حقیقت، « سویبه»پذیرد و نی مطلق است، هرگز توقف را نمیاست. یع
 درقآنناپذیر است. این ایده انتها و ظرفرود. خدایی که بیمی« خدا سویبه»و « آزادی

، محمد توانایی جذب آن را ندارد و «اقرأ»گوید ای که خدا میاتوپیایی است که لحظه
به این معنی است که تصورت را از هستی توانم. از نظر من اقرأ گوید نمیمی

 ایدئالیستیخدامحورانه کن و جهان را در پرتو توحید فهم کن. به نظر من روح ایده هم 
 است. 

های محتوایی ایده این است که اواًل معنابخش است. یعنی به ]فصل سوم[مشخصه
رنج انسان مدرن هم رنج و بحران معنا در هستی  ترینبزرگدهد. ما معنا می یهست

بخش است. یعنی باید به وضعیت وجودی ما در اجتماع سامان است. دوم اینکه سامان
خدا »گوید می 1ی یونسسوره 01ی دهد. سوم اینکه باید امیدبخش باشد. خدا در آیه

ی دیگر اینکه ایده باید محور نکته «.نشاندبه یاری کلمات خود حق را بر کرسی می
چپ،  هایکند. مثاًل در ایدههمبستگی جدید تولید کند. بشر تا حدی این را رعایت می

ی توحیدی، های لیبرال، آزادی فردی. در ایدهعدالت عنصر محورین است و در ایده
ی مرکزی و محور همبستگی است. از طریق تغییر محور همبستگی خود توحید ایده

گر این ی دیاند. نکتهشود. این کاری است که پیامبران کردهتغییر مناسبات ایجاد می
ی ها بر پایهی ایدئولوژیاند همهاست که ایده باید بر مبنای محبت و شفقت باشد. گفته

ر ی توحید هم بی محبت است. ایدهبر پایه نفرت هستند، ولی ایدئولوژی شریعتی
 ی دیگر حذف ضاللت و پخش هدایت است.ی محبت است. نکتهمبنا

                                                                                                                 
ِرُموَن ». 1 َه اْلُمجْ ََقه ِبَكِلماِتِه َو َلْو رَکِ َْ ُ ا قُّ اَّلله   .«َو یَِ
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پردازی است. به نظر من برای دستیابی به های روش ایدهفصل چهارم در مورد مشخصه
ها و قلمروها را درآورد. قرآن برای خدا باید محدودیت در ابتداپردازی روشی برای ایده

ی دریاها گفته شده اگر همه 1ی کهفسوره 683ی محدودیتی قائل نشده است و در آیه
توانند کلمات خدا را به نگارش درآورند. کلمه هم باید هم عینی و هم مرکب شوند نمی

است و ذهنی آن سخنان و  است. عینی آن مسیح گونهاینذهنی باشد و در قرآن 
ی مرکزی مشخص باشد که ی بعد این است که عنصر محوری و هستهها. نکتهاندیشه

 گفته شده ی مزملدر مورد آن اشاره شد. دیگر اینکه درنگ و تأنی لحاظ شود. در سوره
کند و محمد هم سازی میظرفیت آماده شو برای فهم قول ثقیل، یعنی خدا برای محمد

ی ما عمومًا چکشی و ها در جامعهدهد. روشکند و کار را انجام میپردازی میایده
 پردازی وویرانگرانه هستند ولی روش باید گام به گام باشد. روش خدا هم برای ایده

 طور است[.ی آن ]نیز همینکنندهانتقال ایده به توزیع
 دهم.ایده است که من با ذکر مثال آن را توضیح می مصدرر و فصل پنجم در مورد بست

تواند بستر مییک مقدمه الزامی است. نیست.  بدون مقدمههیچ حادثه و هیچ آفرینشی 
هم دورانی و هم فرادورانی باشد. بستر دورانی خلق و اجتماع محمد است. محمد 

هم  و مصدق ، شریعتی، ماندالمینی اجتماع خودش است. هوشیالحرارهمیزان
ار بوده اعتبی عربی، یتیم بیکودکی یتیم بوده است. در جامعه اند. محمدطور بودههمین

 داریامانتاعتبار  مروربهکند، ای محمد سیر خودش را طی میاست. در چنین جامعه
آورد که حسابداری بازرگانی بوده است. در کنار کند، بعد شغل به دست میکسب می

آورد، اهل خلوت و تفکر است و با حنفا نشست و منزلت و مکنتی به دست می خدیجه
 رانهگکند. روش محمد با حنفا چکشی و ویرانگرانه نیست. روش او اصالحبرخاست می

َِْرْص »است و   خورد. برای هدایت مردم حرص می است؛ (31)نحل: «ُهداُُه  لََع َت
های است. مثال« یتضععفونت و»ی ابتدایی در وضعیت اجتماعی دوران محمد، نکته

ت هایی از این دسو مثال آن تبعیض جنسیتی در حق حیات، فقر و بردگی و استثمار
وضعیت اجتماعی دوران  مورد ی بعدی درنکته ای است.که وضعیت ویژهاست که 

 مناسبات است که مناسبات ارباب و بندگی بوده است.  محمد،

                                                                                                                 
ْن َتْنَفَد َکِلماُت َریبِّ َو َلْو ِجْئنا ِِبِْثِلِه َمَددا ُقْل َلْو اکَن اْلَبَُْر ِمدادًا ِلَكِلماِت َریبِّ ». 1

َ
 .«َلَنِفَد اْلَبَُْر َقْبَل أ



 3: تبیین ما ـ باب بگشا؛ دفتر چهارم   66
 

 

ی بعد، مبنای همبستگی است که بر مبنای عصبیت است. ]محمد[ از طریق تغییر نکته
ر وضعیت برد و بهبود دمبنای همبستگی که توحید است، تغییر در مناسبات را پیش می

 نطقی است. ؛ یک مهندسی مافتداتفاق می
را ببینیم، در ایران حکومت دینی  شناسی کنیم و فضای جهانی عصر محمداگر دوره

باعث شده که نشاط از دست برود و در جهان اولین جایی است که یک دین باعث 
 اتفاق افتاده که مانویان خواهانهآزادیهای شود. سرکوب جنبشفروپاشی حکومت می

نماد روح ایرانی است. هم سرگردان است و هم  درواقع اند. سلمانبوده و مزدکیان
به این نتیجه رسیده که از دل قواعد موجود در ایران تغییری بیرون  عاصی. سلمان

، گروه سبز و آبی بودند که کشتارهای شدندها کشته میآید. در روم هم انساننمی
ررسی کرد ب گونهاینتوان عصر روم را می کردند که به تعبیر دکتر شریعتیوحشیانه می

فعل ملحدشکلی ساختند دجال صلح و عشق و دوست داشتن، قیصر که از آن مسیح
کش و غارتگر. خروجی این قضیه انجماد بود و ایستایی و عفونت. و انسان ریزخون

شد. حال ایده در چه وضعیتی آمده است؟ شد، یا شکسته میها یا باز میباید قفل دوران
گوید پیامبر را به شهری نفرستادیم مگر آنکه مردمانش به می 1ی اعرافسوره 31ی آیه

تنگنایی هست،  در ابتدایعنی  .ندیتا مگر به زاری درآاند ی دچار بودهرنج و سخت
 شود. احساس بحران و نیاز به عبور هست که منجر به جوششی می

ی ی آخر در مورد نزول ایده از جانب خداوند است. باید افرادی باشند که تجربهنکته
بایی تعبیر زی شریعتی ای با خدا داشته باشند. اخالص هم به همین معناست.متحدانه

یکتایی، خالص شدن برای او، به روی او و بودن آدمی به خلوص که »از اخالص دارد. 
 «.کندداشتن، اگر به اخالص رسیده باشد، دوست را به دوست همانند می دوست

ی خداوند و همراهی دغدغهاتفاق افتاد.  ای بین خدا و محمدی متحدانهدرواقع تجربه
شود. اینجا تعاملی بین شعور خداوند و محمد به همسانی و همرنگی منتهی می

 شود. ه و منشأ تغییر میشود. ایده زادی محمد ایجاد میاندیشه

                                                                                                                 
ُهْم ». 1 اِء َلَعله ره َساِء َو الضه

ْ
ْهَلَها ِباْلَبأ

َ
َخْذَنا أ

َ
ىٍب ِإَله أ ن نه ْرَسْلَنا ِِف َقْریٍة مِّ

َ
ُعونیه َو َما أ  . «ره
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 665ی دورانی است. چند جا در قرآن به آن اشاره شده است. آیهی تمامایده این ایده،
، دکترین الهی، درواقعاند[ ]از آن جمله 2ی زخرفسوره 10و  11، 1ی انعامسوره

 دکترینی ماندگار است. 
 هباست. مقتضیات زمان لحاظ شود، ترکش  انتشارفصل ششم، اصولی برای روش 

 ابالغبندی در نشر مفاهیم و لحاظ کردن ای موجود زده شود. مرحلهسنگوارهوضعیت 
بتوان به زبان قوم توضیح داد. انتشار متناسب هر چیزی را  و اینکه است مرحلهبهمرحله

وام ، قبا ظرفیت باشد و قوام بگیرد. در مورد قوام، چند نکته بگویم. در عصر محمد
 ی توحید خود حج بوده است. به نظرم حج خودش شقی از توحید است. شریعتیایده

ت؛ طواف و سعی. طواف حول محور توحید است. دو مبنا برای حج تعریف کرده اس
ک نوع ی به تصور بنده، حج بعد از شهادت، شورانگیزترین رابطه و تعامل با خداست که

 شوند. محور میو یک هانگیزتوحید اجتماعی است که همه یکرنگ و یک
اش تعادل و در کنار مایهدهد، تکامل است؛ درونیک چیزی که به این توحید جهت می

ونت جزیره، عفنمونه، یک ایده بررسی شد. فضای دورانی شبه عنوانبهآن اصالح است. 
وضعیت بود. فضای عصر جامعه، رکود و ایستایی بود. به لحاظ بستر انسانی، محمد 

کرد. یعنی محمد در حال گرما را خوب جذب میپوشید که نور و پیراهن سفید می
هایش بود؛ نزول به معنای در خروج از وضعیت بود و خدا هم در حال نزول ایده

، محمد ردیگیمها در دسترس فهم محمد قرار دسترس فهم قرار گرفتن است. ایده
 کند و با وضع موجوددهد. محمد بحران حس میکند و مباحث را انتقال میخروج می

 اندازد وکند و ترک در ایدئولوژی مسلط میشود. پویش و کوششی میدار میمسئله
شود با ا میر اشرابطهشود. بحثم خیلی متناسب با موضوع نبود، ولی گشایشی پیدا می

ه اشاره به محمد کرد ک حالدرعینپیدا کرد و راه رفتن است ـ  درواقعراِه رفتن ـ توحید، 
 ان تغییر در هستی است. داریکی از بزرگ پرچم

 
 

                                                                                                                 
َك ِص ». 1 ْت کَلَمُت َربِّ ِمیُع اْلَعِلمُی َو ََته َل لِكِلَماِتِه َو ُهَو السه  . «ْدًقا َو َعْدًَل َله ُمَبدِّ
ُهْم یْرِجُعوَن ». 2  .(22زخرف: )« َو َجَعَلَها کِلَمَة َباِقیًة ِِف َعِقِبِه َلَعله



 



69 

 
 
 
 

 1(3) خدای صاحب ایده: تبیین: چهل و یکمنشست 
 

 ِ ِحمی ِبْسِم اَّلله ِن الره ْْحَ بحث  ،خدمت دوستان و با کسب اجازه از همه خیربهشببا سالم و  .الره
 . کنیمرا شروع می

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

 ی و استراتژیک با خداگاههمه، مستمر، دالنهصافی رابطهضرورت 
هستیم و عنوان کلی بحث  «ن مایتبی»کماکان در مدار ، است ویکمچهلنشست 

 6300آبان  61شنبه سه. ذیل تیتر فرعی خدای صاحب ایده« او» ها و کارکردهایداشته
  است.

ها کردیم و عمومًا بچهها را از اول مرور میجلسه بحث وچندیسبا توجه به اینکه تقریبًا 
فقط یک  ،مرور کنیم خیلی دیگر ضرورت ندارد بحث را از اول، اندهم از آغاز بوده

، مستمر، یگاههمهی ضرورت رابطه»، بگشا پرانتز باز همیشگی که ذیل باب
ا خودمان اگر ما این تکلیف را ب. است «استراتژیک و غیرتاکتیکی و غیرمناسبتی با خدا

را « او» آیا دوم،و  ؛کار درازمدت بکنیم ، یک،خواهیمروشن کنیم که آیا می« او» و با
این دو خودش راهگشا است و از درون ما را آزاد ؟ دانیممی ندایو جاو عنصر پایدار

دست حداقل در یک شعاع دم ،مان از درون آزاد شویمهرکدامما هم که  .کندمی
ایدار آیا ما پ هستند؛کلید  ،دو این .توانیم تأثیر بگذاریمخودمان روی بیرونمان هم می

گر ا؟ دان هست یا نهیقابل اعتماد و پایدار و جاودر مسیر با ما « او» آیا؟ هستیم یا نه
تقاضا  عموضما هم که در ؛ گیریمتقاضا قرار می موضعاین دو اتفاق بیفتد طبیعتًا ما در 

  .ها استسرریز عرضه ،اشکارکرد اصلی اصطالحبههم وظیفه و « او» ،قرار بگیریم

                                                                                                                 
 است.  6300آبان  61شنبه سه، . تاریخ برگزاری این نشست1
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روج آیا در خ ،ما بحرانی داریم ما با این دو فرض و دو کلید آمدیم این را بررسی کنیم که
دیدیم که با یک متد کلیدی که در هنگام ؟ کند یا نهبه ما کمک می« او» ،از این بحران

یک  ،و بسیط و منتشر تربزرگرا هم مبنای  «من»بحران خودتان را مبنا فرض کنیم و 
یم که توانیم تجربه کنضمن کار هم باز می حال. کلید حداقل آن جای کار به ما داد

  .برای ما چیست« او» مساعی و سرریزهای
مکمان با دادن متد ک« او» .آمدیم به این رسیدیم که ضرورتًا ما باید از بحران بیرون برویم

ای خود ما هم داشته، هایی داشتندی قبل از ما و معاصر با ما هم داشتههاانسان. کرد
ی بزرگ انسانی و دستاوردهای جامعه ،ی متوسطداشته ؛ما ،ی کوچکداشتهداریم. 

قدر  .« او»از  ،ردیگیدر برمهای عریض و طویل که کل عالم امکان را و داشته ؛بشر
ای رابهو شی اصطالح عصارهزند و بهراود و بیرون میتچیزی برمیداشته  سهمسلم از این 

 . دارد
ون هایی که در متداشتهسعی شد که به  .چیست« او» هایبعد آمدیم ببینیم که داشته

ها چون منت ،ها هستآن داشته ،ها نیستنه اینکه آن داشته .اکتفا نکنیم ،سنتی هست
رد درآمده یک وِ  صورتبه ،ازاءسازی برایش صورت نگرفتهبهما ،تکرار شده قدرآن

ل شود از مثاًل قبائهای مستند هست که تهیه میبعضی از فیلم اآلن همچنان کهاست. 
بخشی از زندگی  دهدنشان می ؛هستند آمریکای التین که در قعر آمازون -آفریقایی

ولی ما که  ،قدر مسلم برای خودشان دستاوردی دارد .گذردبه اوراد می هاآنی روزانه
 ؛نندکهر روز یک چیزی را دارند تکرار می هاآنرسد که یکنیم مثاًل به نظرمان منگاه می

هایی هم که در ادعیه یا در ها یا صفتاینکه این داشته ؟چه رهیافتی برایشان دارد
شاید احتیاج به نوسازی  نوعیبهولی  ؛نه اینکه کارایی ندارد ،رویکردهای سنتی آمده

همان  ـ حتی هرکسی .دهیمانجام میما مدعی نیستیم که نوسازی را فقط ما  .داشته باشد
 ،هاهای برخی سنتیکما اینکه از دل یافته .توانند نوسازی انجام بدهندمیـ ها هم سنتی

 -یکیمثاًل  .ند به آن دستیابی پیدا کننداهها نتوانستآید که مدرننکات بدیعی بیرون می
من مثل او ندیدم  ؛1هست آملی یآقای جواد متعلق بهدو دفعه اشاره شد یک تفسیری 

                                                                                                                 
 یآمل یله جوادعبدال اللهتیآ فیتأل ،یقرآن به زبان فارس یعیش ریاز تفاس «میتسن» ریتفس. 1

و در شمار  نگاشته شده زانیالم ریدر تفس ییعالمه طباطبا یریاسلوب تفس ییهاست که بر پا
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بوده ن متوجه حضرت محمدکه تبیین بکند و استدالل بکند و جا بیندازد که وحی فقط 
که خودش را در معرض کتاب قرار  هرکسیاست و برای همه هست و  دورانیو تمام
پاراگراف این را خیلی دقیق دو ـ سه در طی . تواند کنار دست محمد بنشیندمی ،بدهد

، هاسنتی، هاتوانند سهم داشته باشند مدرنلذا در نوآوری همه می. دهدتوضیح می
 . ها قرار دارندها و مدرنیی که بین سنتیهاآن
 

 ریزخدای داشته
تدا که از اب های خداداشته یامروز ترجمانبرویم سراغ اینکه  ها[فرض]پیش حال با این

ن هم از ذه، ها راآن داشته؟ برای ما چیست، انتها هم برقرار و پایدار خواهد بودبوده و تا 
که ما معتقد هستیم متن  ؛هم از متن مرجع، کارهای کمکهم از کتاب ،بیرون آوردیم

های کلیدی کتاب آخر است که حاوی گزاره ،مرجِع هم تاریخی هم متن مرجع هستی
 هر کس ؛کنیماین را برای خودمان هم تجویز می .است که الزم بوده به ما منتقل شود

رای بولی حداقل این است که منبعی  ،ای دیگر به این کتاب بیندیشدمختار است گونه
 . استپژوهش 

ی دیگر ما به یک سلسله هاانسانکتاب خودمان و کتاب ، کتاب آخر، از کتاب هستی
سرریزی است برای مجموعه  ،هاکنیم که آن داشتههایی از خدا دست پیدا میداشته
 . هاسهپویان پروها و رهپروژه برندگانپیشی متقاضی و سِر خط تعریف پروژه و هاانسان

 

 ریز؛ خدای داشته
 طراح ـ مهندس؛ خالق؛ استراتژ؛ 

 صاحب دید و تحلیل تاریخی؛ 
 صاحب ایده 

 

                                                                                                                 
در قرآن و نام  نیمطفف یسوره 11 هیمأخوذ از آ م،یدارد. عنوان تسن یجا« قرآن به قرآن ریتفاس»

جلد از این تفسیر )ابتدای  11در زمان ایراد سخنرانی شهید صابر،  در بهشت است. یاچشمه
ی رعد( سوره 85ی جلد از این تفسیر )تا آیه 42، 1835( منتشر شده بود. تا سال ی نساءسوره

 نتشر شده است. م
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تلقی مهندسی نه با  ؛یکی دو جلسه روی توان طراحی و مهندسی خدا ایستادیم
کاماًل « او» بلکه با این توضیح که ،کردن میترس زدن و اشکال هندسی رامقطع  مکانیکی
مزیت نسبی و مزیت مطلق  ،بوده خودش ایجادگر، وقوف داردهای هستی به داشته

 ـ خواندمین مفهوم را دارد که عناصر را فراای« او» مهندسی .داندی عناصر را میهمه
هم داوطلبانه  هاآنی هستی فراخوانده و همچنان که زمین و آسمان را در پیدایش اولیه

]عناصر را  ،رت داشته باشدتواند مهندسانه و هنرمندانه و بدون اینکه پِ و میـ آمدند 
گیرد ی را میی یکهانداز، نگاهمثاًل یک خیاط استادکار که فرض کنید با یک  ترکیب کند[.

ولی برای خدا  است. در اثر ممارست به این رسیده، متر هم ندارد وو نیازی به سانت 
 .کندبا مهندسی یک خیاط خیلی فرق می ،«او» ممارستی مطرح نیست و مهندسی

و  کندوقتی یک قواره را باز می ؛قیچی داردهمان خیاط استادکار هم باالخره متعدد دم
این  .قیچی استمتعدد دم ،شیپا ریززیر میز و  ،آورددرمی وشلوارکت ایاز قواره

آیند ها میشود که موتوریآخر شب خودش یک کیسه می ،ها را جمع کنیقیچیدم
این  به .قیچی نداردولی خدا دم .کنندهای دیگر میبرند و از آن استفادهها را میقیچیدم

ها را شناسایی مزیت، طراح و مهندس است ،مهندس اول و مهندس آخر است ،اعتبار
 عناصر دست به خلق و بیترک کند و ازمی بیترک و دهدفراخوان می عناصر را، کندمی

 . زندخلق جدید می
ن بود که در ای« او» توان خلق ،جلسه درنگ کردیمدو ـ سه که  ی بعدیویژگی و داشته

خلق کامل که برایش خالق  ؛هم خلق جدید هست، خالقیت و نوآوری هست، خلق هم
ق آمده، بدیع آمده ،آمده « او» ی خلقدر داشتهها را مجموع این ویژگی است. خال 

 . کنیمفشرده می
های ی سوم استراتژ هست و اهل طراحییا مدار یا پرده هست که در مرحلهخدایی 

گری و عدم تمرکز بر های بلندمدت و غیرحسیبه طراحی هم و ما را ؛درازمدت است
به عقل متوسط  ـ ی طهکه در سوره« او» هایدر دل طراحی کند.دعوت می روی نقطه

، کنندب تریجدیهای بندیشاید بتوانند طبقه، تر از ماهای پیشرفتهعقل ،دآمدرمی ما
 که موسی از اول. آوریممرحله درمی 61بند و  31 ،آیه 11از  توانند ـمیکه حتمًا 

تا جایی که خدا  تعریف کرد، ی ضدظلم علیه فرعونپروژهشد و  دارمسئلهدار و دغدغه
های و هنرمندانه با استفاده از توانایی پروژه را وسیع کرد، مهندسی کرد، فراوری کرداین 

 . به پایان رساند موسی
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ه کند کشده تلقی میبندی است و زمانی یک مرحله را تماماهل مرحله ،در دل استراتژی
توانسته باشند زادوولد خودشان را بکنند و  ،ی درون آن مرحلهی عناصر زایندههمه

 . کنیم شده تلقیمحصوالت خودشان را متبلور بکنند قبل از آن دلیلی ندارد مرحله را تمام
لوح  661لوح از  شش؛ رسیدیم به اینکه صاحب دید و تحلیل تاریخی است بعدازاین

 .مؤمنونو  شعرا، طه انبیاء، هود، اعراف: درون کتاب آخر را در حد فهم بررسی کردیم
ی بشریت از برای همه« او» مستند به گزارشی که ـ درک و دریافت خودمان را از آن

ی سوم است که خدای صاحب ایده که امروز جلسهنهایتًا و . درآوردیمـ  جمله ما داده
ی دیگر را به خدای صاحب جلسه دوکنیم و حداقل روی خدای صاحب ایده درنگ می

 . ایده اختصاص خواهیم داد
احتیاج به « او»مهم این است که  .تواند مدلی برای ما باشدخدای صاحب ایده می

ریم و وبیادر« او» مثاًل ویژگی برای حال ما در جلسات مکرر بنشینیم ؛داردنتوصیف 
زنیم ب« او» تمجید ازاصطالح دست به تعریف و کنیم و به میترس شیبرامختصات 

دال  بر این  هااین تکاما تک .هم نیاز ندارد« او»، کندای از مسائل ما حل نمیمسئله
توانیم ما هم می ؛را در حد توان خودمان تکرار کنیم« او» توانیم مدلاست که ما هم می

خلق ما خیلی  ـ توانیم دست به خلق بزنیمما هم می ؛مهندسی انجام دهیم ـطراحی 
دستی خلق با مضمون فراوری روی عناصر دم ،خلق ما، است« او»با خلق متفاوت 
یم توانی بنیادین نمیما خودمان عنصر و ذره است؛ در اختیار ما گذاشته« او» است که

 . های ماهوی داریمتفاوت« او» ما با هرکدامدر  .خلق کنیم
 میان ماه من ات ماه گردون

  آممان است تفاوت از زمین ات
 وهج ـ هم شعرهای همه ؛ی شعر داشتقریحه ،داشتیمدر دوران خدمت ما یک دوستی 

 .آمدیممی شمیرانتا اوایل پیچما با اتوبوس از تلو  مرتبه یک .بلد بود ـ را فولکلورهم  و
ن همی ؛یادم نیستی آن، ههم اآلن .دقیقه طول کشید ، که بیستاین یک قطعه خواند

هر دو / ی فلفل سیاهرویان سیاه و دانهخال مه»گفت می .دادها را توضیح میتفاوت
دوش آب هم ، گفت سقِف اتاِق من سوراِخ یا مثاًل می«. سوزانند اما این کجا و آن کجا

 . اما سقف اتاق من کجا و آن کجا ،آسمان هم سوراِخ ، سوراِخ 
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 استعدادهای ما با توان و ها یا توانتفاوتی خصوص فاصلهی شعر او را دراینکه همه
م توانیبیاوریم که ما هم میاما آخر بحث ما باید این را در .توان در نظر گرفتمی« او»

هایی توانیم سرریزی از داشتهما هم در حد توان خودمان می ؛به این مدارها وارد شویم
هم  ما .کندهبه میتی به کل تاریخ و کل هست و بزرگوارانه سخبی« او» باشیم که

ژیمان بندی درون استراتبه مرحله ،استراتژ باشیم، خلق کنیم، توانیم طراحی کنیممی
به زادوولد ایده در حد توان  و دید تاریخی کسب کنیم و اشاعه بدهیم، دست بزنیم

 . خودمان دست بیازیم
 

 شش پلکان رو به عمق
را در نظر گرفتیم و نظر افکندن رو به عمق شیب از شش پلکان ، برای ورود به بحث

 . ی دوردردورمنظومه ُنهبه  ،گرانه و سطحیدقیق و نه مشاهده
 

 شش پلکان رو به عمق
 نه منظومه دور در دور 

 

 پردازی خدایایده یهااندازه برای درک و دریافتنیاز اول پیش ،شش پلکان رو به عمق
 . بودصاحب ایده 

 

 شش پلکان رو به عمق؛ 
 پلکان ـ جان هستیاول
 پلکان ـ توحید در هستیدوم
 خلق  منشأپلکان ـ ایده؛ مادر طراحی ـ سوم

 ی ناب ی محض، ایدهپلکان ـ ایدهچهارم
 بسامانی مرکزی پلکان ـ اندیشهپنجم
 ی مادر پلکان ـ زایش مستمر از ایدهششم

 

. کندمعنا پیدا می« او» هستی با، جان هستی است« او» پلکان اول اینکه پذیرفتیم که
 . شقوق توحید در هستی را درک کردیم ،ی دومپله
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 الغهالبی اول نهجخطبهی اول و دوم از در پله، کمک گرفتیم سوم اینکه از مولوی یپله
 . ولویم و چهارم و پنجم از مثنوی های سوماستعاره گرفتیم و در پلههشتم و نهم فرازهای 

های اخیر در پیرامون اگر در سال ؛خلق است منشأدر طراحی و تصریح بر اینکه ایده ما
لی را شاهد بودیم ،ی خصوصی خودمانخودمان و در حوزه ناشی از این بود  ،کمتر تحو 

ا ب شاءاَّللان .شدکه باید بارور نمیطور که مادری برای زادوولد وجود نداشت یا مادر آن
این مادر هم بعد از دوران طوالنی که در انتظار  ،این فضایی که در جامعه به وجود آمده

مادر  ،اینکه ایده. ی ما صاحب و موجد مولودی بشودبتواند برای جامعه ،مولود بوده
 . استخلق  منشأو طراحی 

با  ؛ناب است ومحض ، بدیلهای بیایده ،«او» هایپلکان چهارم این بود که ایده
یب این ی پنجم رو به شپله. تفاوت کیفی دارد ،اثرگیرنده است و های ما که اقتباسیایده

کتاب آخر هم ، گویدی خودمان هم همین را میتجربه، کمک گرفتیم بود که از مثنوی
ی ما هم ی همهتجربه «.اندیشه بینپایان ز یک خلق بی»اینکه  ؛گویدهمین را می

ی این ایدهنهایتًا ی مرکزی سامان پیدا کرده و هست که باالخره این جهان بر یک ایده
ی ژهوی ای دارد که بدون جانشین است و ناشی از این دینامیسِم دینامیسم ویژه ،مرکزی

  .دائم شاهد زایش مستمر از دل قضیه هستیم ،بدون جانشین
 

 دور در دور یُنه منظومه
 : آمدیم منظومه ُنهسراغ  ،بعد از شش پلکان
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 هدایت ی؛ منظومهی خلقت انسانمنظومه ؛ترین مدار استی آفرینش که کالنمنظومه
 اهالیـ ششم مدار تغییر ؛ی آدمپنجم پروژه ؛راه رفتن ،ی چهارممنظومه ؛در ذات خلقت

م عالئ ،قبل آخرمدار ما ؛وضع موجود و ساکنان وضع موجودهفتم مدار حافظان  ؛تغییر
ین این بد. پاالیش مستمرنهایتًا و  ؛برای اهالی تغییر« او» هاینشانراه ،«او» و طریق

خودش یک نظمی را در درون دارد و یک نظم  هااین از هرکدامعلت منظومه است که 
صلرا به هم  هاآناست و نظمی که  ]حاکم[ هااین ییک نظم عام بر همه ،درونی و  مت 

 . کندمی طمرتب
 

 از : 
 ؛ کالن به خرد
 ؛ عام به خاص

 به جزئیکلی 
 نظِم عمومی مرتبط متصل 
 شاکله؛ حلقوی، با خروجی 

 

آید از عام به خاص می، آیدتوانیم درک کنیم که از کالن به خرد میمنظومه می ُنهاز این 
، ُنه منظومهمنظم بین این  ـ هم مرتبط است ،این نظم هم عام است .به جزءو از کل 

 .کندمتصلشان می یکدیگرو هم به ـ کند ارتباط برقرار می
عد های بامروز و هفته شاءاَّللانی گذشته دیدیم و هفته یکبهیککه ـ  شان همشاکله 

دور باطل و ]مرادف با[ نه  ،یوقمنتها حل ؛حلقوی است ـ شویممتمرکز می هاآنروی 
ره آن وسط هم حف .ی ختمی داردی شروعی دارد و یک فلسفهیک فلسفه. سیکل معیوب

ی آخر از دل جلسه شاءاَّللانها است که دینامیسم هستی در دل این فاصله ،نیست
خود جهان منظومه  .شاکله حلقوی است. گیری خواهیم کردمنظومه نتیجه ُنهتحقیق 

زمینمان نظم حلقوی  ؛هستی منظومه دارد ؛های اخیر بشر کشف کردسدهاست که در 
در کتاب آخر  دهیگزارشو  ای هم که از روایتمنظومه ُنهو گردشی دارد و این 

  .استهای مشخص با خروجیرسد که حلقوی به نظر می ،آیددرمی
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 ی منظوم؛ آفرینشایدهاول
 :گشتبرمیبه آفرینش ی اول هحلق

 

 2-5ها: ؛ نشانه/ اعلی88ی سوره

 

 

آیه بود  چهار، 00 یدر سوره ـ رسیدیم. سوره اعلیـ  00 یسورهبه  ؛متن را برگ زدیم 
لگی حوصبا بی ،ِدفرمه ،وکولهکجخلق را  ،کندکه دال بر این بود که کسی که خلق می

کند که خودش شکل و شاکله واگذار نمیبه خود پدیده هم کند و رها نمی یبا شلختگو 
 و بعدـ  «فسوْی » ـ آرایدبا حوصله می، کندمی آرایشپدیده را  !به خودش بگیرد

کند و سر خط هدایت مینهایتًا دهد و دقیق را در آن سامان می یهایریگاندازه
آرام به شکوفایی و دستاورد رهنمونش آرام ،دهدمی سر خط قرارآن را وقتی هم  .گذاردمی
َْرَعْی » :کندمی ِْ دا شلختگی سامان پیبی و ای که با خلق پرحوصلهاین پدیده .«َاْخَرَج ا
ی عناصر گیری همههانداز واست ر ِد  که ُمق« او» ر است ود  شود و ُمق  ده میییآرا، کندمی

 :طبیعتًا خروجی خواهد داشت، کندهم می و هدایتم زده قه راندازبه و غایترا به
َْرَعْی » ِْ آن  .خروجی منجر به شکوفیدن ؛یعنی خروجی منجر به مرعی شدن؛ «َاْخَرَج ا

 .داریهدفسر  زا، گیجی چرخ نه از سر ـ خوردهم در این هستی چرخ می ]پدیده[
  .کندمی سیر آنتروپیک را طینهایتًا گیرد و را پیش می« او» جانببهیرورت صسیر 
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تواند اش را که هر کس میی آیات مشابهرا به اضافه ی اعلینشانه از سورهچهار این 
. ردگیی داخلی خلق صورت میحلقه ،در حلقه اول ،بدهیم اگر که نظم ،پیگیری کند

 ،رهنمونی و هدایت است، تقدیر است، تسویه است، خلق است ،خط در هستی سرِ 
یعنی مثل  ؛نیست ویلهم چاه  آن آنتروپی. آنتروپینهایتًا شکفتگی است و 

و موجودی که از  دهیپدنی باز کردند و هر اماوی دههایی که در فیزیک سچالهسیاه
دم بهاین چرخه دم ،نه]نیست[. ، دهندبلعند و چیزی پس نمیمی ،کنارشان رد شود

ها ی پدیدههم مشمول همه ناپذیر است و آنتروپیپایان ،زاینده است و خط تولید خلق
 .شودباالخره یک انرژی در گردشی در جهان ساطع می ،از آن طرف آنتروپی .شودمی

 . هست« او» انرژی هم منشأ
مدتی زمان . ورود است ،قانون آفرینش ،دوم هست یاصطالح حلقهمدار دوم که به

جام با آن به انس، فضا بشودهستی با هستی همشده به وارد یشود که پدیدهصرف می
ی شود و در ادامهتاروپود با هم درتنیده می، هستی پود باشد، خودش تار باشد ،برسد

به شقوق مختلف  ،به انسجام رسیدهو  شدهکه واردرا ای پدیده در این چرخه« او» ،سیر
ل در حد خودش ای که حااین پدیده محصول انسجام و تجهیز .کندمجهز می هدایت

َْرَعْی »این ، یعنی یک دورانی ؛اثربخشی است ،و مجهز شدهمنسجم  ِْ خیلی  «َاْخَرَج ا
هر  ،ای گل کندکنیم که هر پدیدهفراهم می ایگونهبهیعنی ما شرایط را  .قشنگ است

 ،که در درونش استرا ای آنچه هر پدیده، شکوفایی داشته باشد اوجای دوران پدیده
َْرَعْی ». بتواند به بیرون خودش عرضه کند ِْ یاه سمبلیک برای گ .برای همه است «َاْخَرَج ا

و  شودخشک مینهایتًا کند و فرصت شکوفیدن پیدا می، شودآورده که شکوفا می
تی ای که در هساین خیلی مهم است هیچ پدیده .کندریزد و سیر آنتروپیک را طی میمی

َْرَعْی » ؛روم نیستاندام محاز عرض ،آمده ِْ نبات و انسان و  ـ برای همه هست «َاْخَرَج ا
 .شوداز چرخه خارج می ،رسد و زمانش که سرآمدآرام به رکود میآرامنهایتًا  .انسان ریغ

 . این نظم اول است که مشمول هر جانداری است
یک مثال برای و غیره،  لقمانی سوره 13 یآیه و یونسی سوره 5ی آیهدر  نظم،ی ادامه

 .شودشود و در آخر هم خارج میقباًل یک قانون عام داده که پدیده وارد می .آوردآن می
در  قشفاز افق تا  چوپاِن ، بشر مدرن ـ ای که در ذهن هر بشرپدیده ترینبزرگاینجا هم 

 کند[. ـ ]قابل مشاهده هست، را طرح میدشت رها 
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مندی از تکنولوژی ی تاریخی و در هر سطح از زندگی و بهرهدر هر دوره ی ماهمه
، تریندینامیک، ترینگرمابخش، ترینبزرگاین خورشید رخشان را  ،باالخره
آورد و در مثال را خدا روی این می .بینیمترین موجود جهان میترین و زندهمتالطم

عروس  ،جهان است سویآنآورد که در شبی که خورشید هنگام هم روی ماه میشبان
دو عنصر  .جعل مه تابان، جعل خور رخشان: زنداین دو را مثال می. شودهستی می

  .بینمیا نمی ندیدم را هاآن تواند بگوید مننمی کسهیچغیرقابل انکار که 
 

 ی منظوم؛ آفرینشایدهاول
 5 ینشانه؛ / یونس01ی سوره
 22ی ؛ نشانه/ لقمان 10ی سوره

 

 

به شکل کیفی یعنی  شوند[]می جعل هااین ی اولزند که در حلقهرا مثال می هااین
ر  ؛کننداستقرار پیدا می منازلی برای این  ؛شودمیگیری و اندازهبعد بروجشان مقد 

آید روز شب در روز درمی، شوندمی ودیزال، رونددر هم فرو می، شودمهیا می تابشگران
ان ای امکر پدیدهای بود برای اینکه هقبلی که قاعده]لوح[ یعنی آن  .آیددر شب درمی

با  لحاـ نصف روز نصفدر شبانه ]طبق همان قاعده[ هم هااین ،کندگری پیدا جلوه
ستعداد ها و اکشی تواناییرخپردازی و بهجلوهدر اختیار ـ تغییراتی در فصول مختلف 

 . گیردقرار می شمولجهان یاین دو پدیده
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در یک زمان مشخص  ؛در یک مدار معین اثربخش هستند هااین شودبعد تصریح می
یعنی ماه و خورشید هم که برتر و بر فراز  .روان هستندتا مدتی معین  ؛اثربخش هستند

 یآن حلقه در ،ی موجوداتمثل بقیه ،وازتر از همه هستندنگیرتر و چشمهمه و چشم
هایتًا نهایشان و جایی جلوهو جابه تابش، جلوهفرصت  ،استقرار، هیتعب ،ورود دارند ،دوم

 .ندوشخارج میـ هست  چه زمانیداند می« او»که ـ از مدار در جای خودشان 
 

 منظوم؛ خلقت انسان یدهیدوم ا
ی ما همه .تر استبرای ما ملموس .است ]نوع انسان[ یمثال سوم مثال خودمان

ل ولی ما ،توانیم لمس کنیمها را نمیماه و خورشید و بروج و کهکشان وانفعاالتفعل
ل را این سیک ،هایش آمدهباز در آیاتی که از قبل نشانه .توانیم لمس کنیمخودمان را می

  .دهدتوضیح می
 

 6ی ؛ نشانهعمران/ آل 1ی سوره
 2-08های : نشانه/ نمل 06ی سوره

 

 

شود منجر به چاه و چاله نمی ،های گذشته معیوب نیستاین سیکل هم باز مثل سیکل 
درون  مینیاتوری صورتگرینطفه و : استمرار دارد ،وقفهکند و چرخش بیو ادامه پیدا می

  .که همان شکوفایی استـ ی زندگی وغ و میانهرحم و جنین و نوزاد و بل
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ْخَرَج »یعنی 
َ

نهایتًا  و. بهار است ،برای گیاه، اش استی زندگیبرای انسان میانه «اِْْرَعیأ
و خور وارد  هها مثل می پدیدهانسان هم مثل همه ،باالیی]در مدار[  .کهولت و مرگ

بعد وارد  .گیردصورت می او هایی رویفراوری ،قبل از اینکه وارد بشود .شودمی
 .روجخنهایتًا میانگی و ، بلوغ اول، دوران شکفتگی دوم، دوران شکفتگی اول، شودمی

نظم منظومه و ارتباط ، نظم پردازش، نظم ایده ؛همه نظم است هااین به این اعتبار
بعد از  .کندی کالن را مطرح میقاعده .بسیار هم آموزشی است .ها با همدیگرمنظومه

رود میروی خودمان بعد  .رودمیهای غیرقابل انکار هستی روی پدیده ،ی کالنقاعده
آن فردی هم که به افسردگی محض  .غیرقابل انکار هستیمکاماًل که دیگر برای خودمان 

و خودکشی  زندو نابودی خودش دست می انتحاربه حتی ُبرد و رسد و از جهان میمی
 لذا این مثال .از بین ببرد آن را خواهدصور هست که میی را مت«خود»یک  ،کندمی

 یسمیارگانوجه  ]خلقت ماه و خورشید[آن .تر استبرای ما از همه عینی انسان خلقت
برای ما قابل لمس و تجربه  سمیارگانهم  است. وجه کیفی]خلقت انسان[ این  و بود

  .است هم وجه کیفی
 

 ی منظوم؛ خلقت انسانایده دوم
 11-18 یهانشانه؛ / بقره 2ی سوره
 21-20های : نشانه/ ذاریات 50ی سوره
 51ی : نشانه/ فصلت 10ی سوره
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 .شودخط خلق باز شروع می ی دوم از سرِ اصطالح این تپانچه در منظومهبهمدار یا 
انساِن یک  ،ی بقرهسوره 38تا  30طبق همان آیات  .خلق است ،هاسرخط یهمه
ت هدای ،فراوری ناشی از خمیرمایه و فطرت بعدازآن .کندپیدا می و فطرتی هیرمایخم

دا هم میدانی پیشیطان ، ماندهایی مردد میپیچ باالخره انسان سر ،بعد از هدایت. است
در بحث امروز  .هم برای خودش صاحب یک هدایت معکوسی است آن .کندمی

ها متفاوت منتها هدایت شیطان؛از جمله  ؛محروم نیست از هدایتکس هیچ، هست
ان کشبین دو نیروی کشان را در این وسط به یک وضعیت ماانس ،این دو میدان .است

ل عم ،و مبتنی بر این انتخاب ،انتخابنهایتًا است که  خود انسان .کندرهنمون می
 .آزمون و محصول، عمل ؛کندمی

ره این جوه .این خلق بدیع مبتنی بر یک جوهره است .خلق بدیع است یی،باال مدار
ر کنش قد .گیرداز انتخاب کنش شکل می .رساندخاب میتانسان را به سرفصل ان

فرش مخمل هستی نقش و  ردپایی از صاحب کنش روی ؛صاحب اثر است ،مسلم
 .بیندمی هم پیرامونشو اثر انتخاب را هم خودش  ،گرانسان انتخاب .بنددنگار می

 . شودو از چرخه خارج می دیآیسر ماش ی زمانینهایتًا دوره
کند دهد ما را توصیه میی کوچک روشی هم که به ما میمهم این است که در آن دایره

 :و دوردردور از خودمان و پیرامونمان به یک درک منظوم و تودرتو
 

 ، دور در دورتودرتوپنج درک 

 

 

 .تعمق ،نظر به درون ،تعمق ،نظر به بیرون ؛بیرون و درون خودمان ؛وانفسآفاقبر  تأکید
 .سته« او» رسیم که خودمیبه یک حقیقت محض از دیالکتیک بیرون و درون نهایتًا 

ار هم،« او»متد این   .چالگی استحلقوی و به دور از خأل و سیاه ،متد دو 
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 در ذات خلقت تیمنظوم؛ هدا یدهیاسوم

ی سوم که باز هم ایده. ی گذشته استی بحث جلسهرسیم که ادامهمیبه بحث امروز 
 :هدایت در ذات خلقت هست، نظم خاص خودش را دارد

 

 

 18و  13، 10های ؛ نشانه/ بقره 2ی سوره
 ی هدایتالیهنظام سه

 آموزش اسماء؛ القاء کلمات؛ رهنمون
 201 ینشانه؛ / بقره 2ی سوره

 کتاب
 های حاوی حقیقت؛ فروفرستی کتاب

 داوری میان مواضع اختالف
 253 ینشانه؛ / بقره 2ی سوره

 

ی حلقهکه کمک بگیریم  هااین توانیم ازکه ما میاست  بقرهی سورهنشانه از  پنج
 .سیم کنیمتر رای سوم منظومه
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ها: »بقره 32  آء ُکله ْْسَ
َ
َ َءاَدَم اْْل  «.َو َعَّله

ِه َکِلَم : »بقره 33    .«تَفَتَلًًق َءاَدَم ِمْن َربِّ
 . ییف شدو آدم مشمول انتقال ک الفاظی باردار از معنا دریافت رکدسپس آدم از پروردگارش 

ََْزوُنَن : »بقره 33 ْ َو ََلُُهْ َی
ن َتِبَع ُهَداَی َفََل َخْوٌف َعَلهْْیِ ِ ُهدًی َفمی

ُكم ِمینی ا َیأِِتنه  .«َفِإمِّ
ایشان  رپس اگر از جانب من مشا را هداتیی رسد آنان که هداتیم را پی گریند و به اکر نبدند ب

  .بیمی نیست و غمگنی نخواهند شد و به خیل افسردگان نخواهند پیوست
به نظر من همان اسمائی است  ،بقرهی سوره 38تا  30آیات . قباًل با هم مرور کرده بودیم

رود های وواژهکلیدآن اسماء گفتیم  .شودتقل مینکه در دوران جدید یا هر دورانی به ما م
ِه َکَلْم » 31ی ی بعد در آیهمرحلهدر  .اول است آدم به هستی برای ًْق َءاَدَم ِمْن َربِّ ، «تاَفَتله

برای ما آن اسماء ـ  30تا  38آیات  ـ آیه ُنهی این همه]هستند[.  کلمات هم الفاظ باردار
آید هیچ از هستی هستی میآدم که به  .و آن کلمات حامله و باردار از معنا استاولیه 
 و سه پرده سهیعنی  ؛شودمجهز میها برای ورود به هستی دواژهکلیبه است؛ دانستهنمی

ی سوم، ]الیه القاء کلمات ،ی دومالیه ؛آموزش اسماء ،ی اولالیه :الیه هدایت
ما ی القائی که همه، القاء به مفهوم با چکش و قلم به جان مغز افتادن نیسترهنمونی[. 
 .است کنندهجابمکیفی و ، آموزش آرام یمنزلهبهالقاء  !لمس کردیمها در این سال

این کلمه هم یک مرحله باالتر از  .به آدم القاء کلمه شد ،قبل از هبوط .خیلی زیبا است
سایت وارد یک  دخواهیکه مثاًل شما میاست  هم مثل ایناسماء  است. آن اسماء بوده

 هآدم به آن کد مجهز شد .بریدبه کار میبرای کلید کردن کدی  ،سیستمی بشویدیا 
 وقت ،مرحلهبهمرحلهمعلوم است که خدا  .تر استآموزش کیفی ،ی بعدمرحله است.

ا ی شاید مثل ما نیست که مثاًل زمان .بیشتری صرف این خلق جدیدش کرده است
 کار لبرای اوی انرژی را اما همه ،کنیممی مصروفای برای پروژه یا پروسهای را دغدغه

 !خواهیم از پروژه فرار کنیموار میرود و یونسگذاریم و وسط کار حوصله سر میمی
، ترمبسوط ،«او» آموزش ،مرحلهبهمرحله ؛خیلی مهم استخدا روش آموزش ولی 

ی یوهباردار از معنا با شاینجا انتقال کلمات  .شودتر میتر و پرحوصلهجدی، ترمنبسط
  .گیردکنندگی روی آدم صورت میکیفی و با ضریب مجاب، القاء یعنی آرام

 ،مجهز شدهو بعد هم به کلمات حامل از معنا ها به اسماء و کلیدواژهحال این آدم که 
کند که ولی بعد از خطا هم باز خدا تصریح می ؛کندخطا می ،ماندروی عهد نمی
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از جانب من  رپس اگ: »گویدی ما مییعنی به همه ،گویدمی به آدم ؛داردهدایِت ادامه 
ی نیست ایشان بیم بر ،و به کار ببندند آنان که هدایتم را پی گیرند ،شما را هدایتی رسد

 . «و غمگین نخواهند شد
. ار بنددکهدایت پخش است بستگی به این دارد که چه کسی آن را بگیرد و چه کسی به 

اراتن م توام با وجد و انرژی و تالش و دو ییعنی حیات ؛تلقی حیات کیفی خدا این است
ضالنی و گرفتگی عخستگی و  اً طبیعت ،این .ها کورس سرعت بستنرفتن و در سرپیچ
افتد ها زمانی میاین اتفاق. نخواهد داشت« او»دلی از نظر ی و سوتهگنکوفتگی و غمگنا

 . ها را بگیریمآموزش ،دهندهآموزشکه ما از 
 .نظام هدایت باز یک نوع خلق است بفرمایند،اگر دوستان دقت  .این سر خط است

علت  .ستای کلیدی اآیه ،بقرهی سوره 163ی آیه .رسدمیبه کتاب نظام هدایت 
ه حاوی ک ]کتاب[ کارکرد اساسی دو ؛دهدتوضیح میفروفرستی کتاب حاوی حقیقت را 

میان ، داور ؛کندمندرج در هستی وصل میمحض ما را به حقیقت  :حقیقت است
سر  ،ها با جمع دیگریمعجاز  هرکداماز ما یا  هرکدامیعنی  .مواضع اختالف ما است

برای حل تواند متن مرجعی این کتاب می .ایی اختالف داریمهمواضع و گلوگاه
تاب ک، شودکتاب به آن ضمیمه می ،ستهام هدایتی پس نظ .باشدهای کیفی اختالف

بخشی که کتاب را پذیرفتند و پذیرا شدند یک  :کندخودش میدان دوسویه را فراهم می
مهم این است که هر  .سوی دیگر این میدان هستند ،سوی این میدان هستند و بخشی

ی حلقهـ  ی اولهدر حلق .گران و هادیانی برخوردار هستنددو سوی این میدان از هدایت
 ،گیرداین دو میدان مثبت و منفی شکل می ،حول مغناطیس کتابکه بعدازاین ـ درونی

هادی در دو سو قدرت مانوری هر دو  .هادیانی وجود دارند، ها عالوه بر کتابوسط براده
ی هستند و یاهبخشیصاحب اثر ،هر دو سو .وانفعال برخوردارنددارند و از قدرت فعل

 . شوندهم به پایان خطی رهنمون می هر دو سو
شود؛ این هدایت در کار ظاهر می یافتهمدار باال را هم اگر نگاه کنید هدایت سازمان

 حول ؛دشودر یک مفصل کیفی یا بزنگاه اصلی به متن مرجعی منجر می یافتهسازمان
ی رهبری هر دو طرف فرصت دوگانه ؛گیرندشکل میهایی بندیطیف ،متن مرجع

هم فرجامی را انتظار  هرکدامنهایتًا و  ؛کنندیمدر آوردگاه تاریخی با هم مقابله  ؛دارند
 .کشندمی
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کس در این جهان از امکان هدایت و ی این است که هیچدهندهچند آیه هست که نشان
، یعنی میدان دو سوی کتابـ ی این مضامین همه. رهبری و لیدری محروم نیست

 هم در و هست بقرهی سوره 163ی هم در این آیهـ سو  خشی دوسو و اثرب هادیان دو
  :شودتصریح می بقره 151 یآیه در. مجادله یسوره 11تا  63 آیات

ُلَم اَّلُل وىِلُّ » ِرُجُهْم ِمَن الظُّ ذیَن َءاَمُنوا ُیخْ ِذیَن َکَفروا اولیاُؤُُهْ الْط ِت ِاىَل ا اله وِر و اله ُغوُت االنُّ
وِر ِاىل الُظُلماِت أُولئَک  ْ ِمَن النُّ ِرُجوهََنُ ار ُه فیها َخ  ُیخْ َْاُب النی  «ِلُدوْن َاْص

ذیَن ». خدا در راس لیدرهای کیفی جهان است .خیلی کلیدی استآیه این  اَّلُل وىِلُّ اله
 ی اصلی امر هدایت خدابرندهلیدر و پیش ؛استعنی محور این طرف خدا ی «َءاَمُنوا

ولی ی[ ]کلمهاین در  نبرده است.به کار  «هادی» ،آمده «ولی»ی اینجا هم کلمه .ستا
هدایت  ،رفاقت این در .پیلهشیلهرفاقت بی، وجمزیعنی رفاقت م ؛همه چیز هست

 فقط. است کاملکامِل ، اخم هست، تهدید هست، تلنگر هست، تشر هست، هست
، ن آیهای. کندمیبا مضمون هدایت وحدتی  ـ تضاد برخورد انسانبا  .مؤید انسان نیست

ذیَن َءاَمُنوا»ـ « او» .دهدیعنی جهان را حول پیام نشان می ؛ی کلیدی استاآیه  «اَّلُل وىِلُّ اله
ایمان ـ  ها استکه سمبل پیامـ ها ها و به کتاباردوی کسانی است که به پیامسر ؛استـ 

حول هایی را که منجر به تکه پیاماست کسانی سرلیدر « او» .را مبنا گرفتند هاآن و آوردند
م آراآرام ،است هااین، خرجمُ . کندمی هدایترا  هاآن« او»و  دمبنا گرفتن ،و تغییر هست

 . کندخارج می جان هستی و وجد، افق ،ها به سمت نورها و تیرگیاز تباهیرا  هاآن
ال است آن طیف ، کسانی آمده است ـ و الذین ـ هاآن .طرف هم میدان برای خودش فع 

طرف  اگر این .هم برای خودشان اولیائی گرفتند هاآن .گروه هستند، اردو هستند، هستند
اردوی ، آن اردو .وجود دارد یی ـهایعنی سر تیمـ آن طرف اولیایی  ،یک ولی وجود دارد

رنج میاست هر کس میمربی زیاد ، شلوغی است  ،کندآید در رختکن برای خودش ا 
ش با این طرف خیلی فرق وسویسمتولی باالخره  ؟معلوم نیست چی به چیست

ی قرار گرفته که به اگر این طرف خدای بی .کندمی  اشحد  و حصریبی اعتبارحد 
بنا ارچوب مو در چها را مبنا قرار دادند امی کسانی قرار بگیرد که پیتواند رفیق همهمی

 اینجا ؛خواهند آغاز کنندای را میای تعریف کردند و پروسهپروژه ،گرفتن آن پیام
 . زنندگان هستندآن اولیاء از حد بیرون میدان[ سویآن]
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 آن ؛حدی و نامحدودیخدا مظهر بی .این آیه در درون خودش جهانی از معنا است
ن لیدر را پوشیدند بدو یردا ؛طرف هم کسانی آمدند و شکل لیدر را به خودشان گرفتند

تر اینکه طاغوت هستند و از حد خودشان بیرون اش را داشته باشند و مهماینکه قدوقواره
سی و لیدر اصلی ک برندهاردو و پیشیعنی یک طرف سر .حد خودشان را نشناختند ؛زدند

ولی این طرف کسانی هستند که  ،است حدوحصریب ،استاست که اصاًل نامحدود 
هم جماعتی  هااین .اما طغیان کردند و از حد بیرون زدند ،کنند نامحدود هستندفکر می

ی هدایت اگر منظومه، یعنی این هم باز یک منظومه است .کنندرا معکوس خارج می
آن منظومه هم در جهت معکوس حرکت  ،کندی ساعت حرکت میدر جهت عقربه

 . کندمی
 که دیگر اآلن .داشتبه نام دفتر تلفیق دفتری  ،رفته بودم سازمان برنامهبه من یک دفعه 

ارهای ها کی دستگاهدفتر تلفیق یعنی همه .ای را باقی نگذاشتندسازمان برنامه هااین
ی عناصر را به هم همه .آنجا هنر همان هنر مهندسی است ،دهندخودشان را انجام می

یک ویند گمثاًل می د.در دفتر تلفیق صاحب آن اصول بشوآن بودجه دیگر باید ، زنندمی
دتی برخوردار ی اجزایش باید با هم از وحی همه؛ یعناصل وحدت است ،بودجهاصل 

اصل ، ]ل تفصیلاص ،اصل هماهنگیاصل وحدت،  باشند. بودجه چهار اصل دارد:
من  ند.یابتحقق میاین اصول در دفتر تلفیق نهایتًا اصل دارد که  بودجه چهار .تعادل[

این ساعت  ،یک ساعت بود ،یمنشدر اتاق  م.قرار داشتمسئول دفتر تلفیق  با 6310سال 
برعکس حرکت  ی کوچکهم عقربهو  ی بزرگیعنی هم عقربه ؛کردمعکوس حرکت می

سازی زمان و ای که باید مظهر نظم و دقت و زمان و بهینهسازمان برنامه در کردند!می
 کرد! ، این معکوس حرکت میها باشدپروژه

ی ساعت است و یک یعنی یک سمت هدایت عقربه است؛ طوراین طرف هم همان
 گانیخداحد و از آن طرف اینجا یک خدای بی. است آن هم معکوس، سمت هدایت

ُه َطَغ  اْذَهْب ِإىَلْ ِفْرَعْوَن » ]حضور دارند[. از حد خود بیرون زده و طغیان کرده یعنی  «ْی ِإنه
 اش هم این است که از حد خود بیرون زده و سایز ونشانه ؛برو به سمت فرعون

 . داندخودش را نمی یهااندازه
خدا از  ،مجادلهی سوره 63ی ، در آیهرویمجلوتر که می .ی کلیدی استاآیه، این آیه

 ؛کندوقت تخته نمیتشکیالت را هیچ ِب خدا در .کندتشکیالت شیطان صحبت می
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 هر انتشاراتی را شما نگاه بدر .زندانتشار را قفل نمی بدر، بنددمطبوعات را نمی بدر
به این ا مثل میعنی کسانی که  .باز است فهمیم بازِ می طور که ما از این کتاباین، کنید

 یهم در حوزه ،ی انتخاب از عناصر طبیعی آزاد آزاد بودندهم در حوزه ،جهان آمدند
ها فکر هایش را بعضیی المانهمه ،شما ببینید در این طبیعت .انتخاب در مدار فلسفی

 ستاره و گاو و سنگماه و خورشید و  قرار دادند؛ پرستش ، موردکردند دینامیسم داردمی
عیون یا گفتند طبیمی ،سال پیش دویستهمین  ،قدیم .اشتا فلسفی... ساخته و و بِت 

کسانی که از طبیعت  ها.نیچریست ـ گذارداسمشان را می []اسدآبادی جمال دیس
ه هم کسانی ک حال .گراستعتیطبدیدگاهشان دیدگاه  ؛برگیرندمعبودی خواهند می

 لسفیی فحوزهیا  را از طبیعت پرستششانالمان  ،کردند سازیمدل ،گرا بودندطبیعت
در کتاب آخر آمده ، فهمیمطور که ما میی انسانی آنهر انسانی یا هر مجموعه ،گرفتند

ی های نسبانتخاب، های مطلق داشتندانتخاب ،خوانیمهای دیگر را میو خودمان کتاب
های وجودی رویکرد آمیز داشتند و انتخابرکی شهای مرکب دوگانهانتخاب ،داشتند

. تاس کس از هیچ انتخابی محروم نبودهلذا هیچ .هستی هم داشتند مبدأعیار به تمام
کند که به دلیل ها از خدا صحبت میاز عبور کرده ،مجادلهی سوره 63ی در آیهاینجا 

 . رفتند عبورشان در تشکیالت مقابل
ْیْط َا  ُ الشه

ََْوَذ َعَلهْْیِ نْس اْسَت َ
ْیطْاِن اُن َفأ ولِئَک ِحْزُب الشه

ُ
 ُُهْ ِذرْکَ اَّلِل أ

دا از خ ،ی که حول شیطان داشتندوانفعاالتفعلگوید که در اثر می .گویدقشنگ می
 فراموش هاآنرا از حقیقت مندرج در هستی عبور داد و  هاآنیعنی شیطان  ؛یادشان رفت

 ،شود که همه واقف به وجود خدا هستنداینکه عنوان می .این کلید بحث است. کردند
یدی ی کلطبق این آیه و یک آیه .هایی هستالبته تبصره ؛طور باشداین است ممکن

ت خدا را رعای چه کسیبحث بر سر این است که  ،کنیمدیگر که بعدًا به آن اشاره می
همه ممکن است  ،بلهوگرنه  .کندحاظ میکند و خدا را لخدا را تمکین می، کندمی

 .اما مهم این است که لحاظ بشود ؛موجود هستدرون ما و بیرون ما بگویند که خدا 
یی هم که به دنبال خودش هاآندر این ساختار تشکیالتی که لیدر از حد بیرون زده و 

 . سیر عبور از خدا را دارند ،زننداز حد بیرون میطبیعتًا  ،کشدمی
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کید 1[ی مجادله]سوره 18ی در آیه قدرت ، هستندزبونان ی در زمره هااین کندمی تأ
 .عکس آن طرف که دینامیسم خودش را داردبر ؛وساز تاریخ ندارندمانوری برای ساخت

 : مجادله آیه خیلی قشنگ استی سوره 16 یآیه
َْل َکَتَب ِف قلوهِِبُ اإِلمَیَن و »

َ
ولِئَک ِحْزُب اَّلِل أ

ُ
ْ و َرُضوْا َعْنُه أ َدُُه ِبرُوٍح ِمْنُه َرِضَی اَّلُل َعهْْنُ َایه

َُوَن   «ِانه ِحزُب اَّلِل ُُه اُِْفِل
 َکَتَب ِف»کنیم  یمعنای با ادبیات محاورهبخواهیم امروزی  .آوردخدا این را قشنگ می

 عنی قلوبیاست؛ کتابت کرده را با ایمان  هااین قلوبخدا  که کندمی عنوان «قلوهِِبُ اإِلمَیَن 
مبنایی قائل شده  هااین خدا را مبنا گرفتند و خدا هم برای است. را خدا امضاء زده هااین

یعنی نیرومند  ؛ویژگی برای خود قائل شده یکی قوی و یکی عزیز دو« او»است. 
ار ]قر« او» کند کسانی که حولتصریح می .انسجامنیرومند یکپارچه، انسجامکامل
ر بآمده بودند و بر حقیقت متمرکز شدند و این سمت حقیقت یی که هاآن اند[،گرفته

کیالت تش ،کند که این طیفتصریح می ،ایستادندانسجام پارچهیک مدار نیرومند یک
 ،نیمکیعنی به این مدار نگاه  .کردگان هستندتشکیالت عبورخدا هستند و آن طیف هم 

بندد و هر دو این گیرد و شکل میطیف عمومی صورت می دوحول این متن مرجع 
های خودشان را اشاعه بدهند و هر دو هم لیدر دارند و کنند که دیدگاهامکان را پیدا می

تن م بهیافته هدایت سازمان ،هم که نگاه بکنیدرا باالیی ]مدار[  .رسندبه آوردگاه می
نهایتًا دهد و ای را حول خودش شکل میگونههای برادهمتن مرجع طیف ؛رسدمیمرجع 

 .خروجینهایتًا و اثربخشی و  اصطکاک و دیالکتیک
 میترس این شماتیک را کیفی ،مولوی. یک قطعه هست معنوی[ ]مثنوی در دفتر دوم

 : کندمی
 که تو انظر شویرد هر آن چیزی 

 کند با جنس سیر معنویمی

                                                                                                                 
نَی ». 1 َذلِّ

َ
ْوَلئَك ِِف اْْل

ُ
َ َو َرُسوَلُه أ وَن اَّلله ِذیَن یَُادُّ در حقیقت، کسانی که با خدا و پیامبر او به » «ِإنه اله

 . (26مجادله:)«  ، آنان در ]زمره[ زبونان خواهند بودزندیخدشمنی برمی
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ی دیدت قرار بگیرد و بر هر چیزی که در حوزه که ای مشمول این استیعنی هر پدیده
 کنی با یک عنصر صاحب معنایی پیوند خوردهدرک می ،و نظارت کنی یآن خیره شو

 . است
 گرم گرمی را کشید و سرد سرد  رد جهان هر چیز چیزی جذب کرد

شدباقیان را می  شدک باطل باطالن را میقسم   کشد اهل ر 
 نوریان مر نوریان را طالبند  انریان مر انریان را جاذبند
 1ندشوان جاذب گد را هم ییررُد   صاف را هم صافیان طالب شوند

طور اگر تو همان .ی این دو میدان نیستای بیرون از حوزهکند که هیچ پدیدهتصریح می
همسو ـ بیت  پنجاین  ،ها را مورد دقت و مشاهده قرار دهیگوید پدیدهمیکه خدا هم 

ی کند اگر تو به جایگاه نظارت کیفتصریح می ـ با آیاتی که مورد استفاده قرار گرفت
های پیرامون خودت و در درون خودت یعنی ناظر کیفی تحوالت در پدیده ـ برسی
 ـ جذب یک سیر معنوی ،نس خودشکنی که آن پدیده متناسب با جدرک می ـ بشوی

در جهان هر چیز »کند تصریح می شمولجهان، عام [به شکل] بعد .شودمی ـ معنادار
 مبدأ سویآنو  سواینـ در این دو سو این دو مغناطیس را  مولوی «.چیزی جذب کرد

د کشباطالن را میقسم باطل /  گرم گرمی را کشید و سرد سرد»، کندمی میترس ـ تحول
 «. دش  کشد اهل ر  باقیان را می/ 

گوید این فرعون لیدر می و کندد میربرخو اهل رشد هم خدا با فرعون]در مورد[ 
اما از این امکانات و  ،هایی داشتفرصت ،امکانات تاریخی داشت ،ای بودجامعه

شان یافتهعهتوس، رشد بدهد، ببخشداین قوم را اعتال  و ها نتوانست استفاده بکندفرصت
کید اینجا مولوی .کند  .بر این دارد تأ

رد را هم دُ /  صاف را هم صافیان طالب شوند»: کندطور قشنگ تمام میاینرا آخرش  
شفاف است و آب  ،کندرسوب می آرامآرامای که آن عصاره روی«. شوندان جاذب گتیر

ردی است که دارد و دُ  شیشه را هم در دلولی ته آن عناصر خرده ،شفابخش است
یان افص»، کننداستفاده میاش از صافیبرخی . شودمی اکیتر یسوختهاصطالحًا 

                                                                                                                 
 . سر آغاز ؛6بخش ، دفتر دومی، معنو یمثنو. 1
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ی عناصر اضافی هم در درون ای که همهماندهو برخی هم به آن ته ؛«طالب شوند
 . کنندبسنده می ،خودش دارد

یک وجه  .دید ـ هدایت در ذات خلقتـ  ی سوممنظومهشود حول این مضامین را می
یک وجه خلقت هم این وجه  ؛بود که در لوح قبلی بررسی شد خلقت ژنتیک، خلقت

 .پیدا کنیم توانیم به آن دسترسیاز آیات میاستفاده تشکیالتی و استراتژیک هست که با 
 

 منظوم؛ راِه رفتن یدهیچهارم ا
ی یک فلسفه هم خودگانه[ های نه]منظومهاین  .راه رفتن است ،ی چهارممنظومه

بعد خلقت  ،آمد از خلقت عام یکبهیک ،در دل کل ؛از کل شروع کرد .چینشی دارد
راه  ،چهارممنظوم  یایدهو  ـ هم خلقت فطری انسانو خلقت ژنتیک انسان هم  ـ انسان

  :رفتن است

 

 018 ینشانه/ یوسف؛  02ی سوره
 22ی ؛ نشانه/ صافات 13ی سوره

 «این است راه من...»: بگو رهرویسیر 
 ، رهسپارمپروردگارم  سویبهراِه رفتن: من 

 زود که مرا ره نماید



 3: تبیین ما ـ باب بگشا؛ دفتر چهارم   92
 

 

 

 : یوسفی سوره 680ی آیه
َنْا َو َمِن »

َ
ٍه أ ْدُعوا ِإىَل اَّلِل لََعَ َبِصرِیَ

َ
نا ِمَن اُقْل َهذِه َسِبیلِی أ

َ
َََن اَّلِل َو َمآ أ َبَعیَن و ُسْب  « ُِْشِرِکنَی اته

وت دع او سویبه بصریت با ،رکد امبگو این است راه من که من و هر کس پریوی»
 . «نیسمت ورزانشرک از من . واو است منزه و کنمییم

گوید بگو این راه من به محمد می .ای وجود داردکند که راه یگانهاین آیه تصریح می
ی پیام آخر گردد هم به خود محمد که منتشرکنندهبرمی« او» هم به، این راه من .است

 .راه من است ،راه، مشخص است آن چیننقطه ،کند راه واحد استتصریح می .ستا
 دعوتی است است. عنصر بصیرت در آن آمده .ی استراتژیک هم داردجنبه ،این گزاره

عنی آید حاوی چند مبصیرت هم جاهایی که در قرآن می .استوار بر بصیرت-بتنی و برم
دیدگاهی  بصیرت یعنی .افتهیپرورشگاه دشده و دیدیدگاه کار، دیدگاه استراتژیک ؛است

ه شود که راتصریح می .شده استشده و فراوریکار، استراتژیک است، که افق دارد
توان آن و راهی است که استراتژیک است و می ؛دوگانه است و بر بصیرت استوار است

 .را پیمود
 ،زمانی که دیگر در محل نشر پیام ابراهیم است. صافاتی سوره 33 یآیه بعدی هم

 ،کند که دیگر جایگاهی نداردگیرند و خودش هم فکر میجایی برایش در نظر نمی
خدا  .آوردبه زبان می ،ی معروف را که قباًل هم از آن استفاده کرده بودیمهمان جمله

 .کندرفتن را مطرح می راهِ  ،ابراهیم «.ِإِّنِّ َذاِهٌب ِإىَل َریبی َسَیْهِدیِن » :گفت گوید ابراهیممی
چین نقطه ،ی اولدر آیه. «زود که مرا ره نماید ؛رهسپارمپروردگارم  سویبهمن »

 .دهدتن میچین به این نقطه اینجا هم ابراهیم ؛مشخص است
، رهرویبا مسیر  ،شودرفتن نمایش داده می ی چهارم که راهِ لذا اینجا هم در منظومه

کید ،به سرمشق سیربعد  شود[]آغاز می  ،گردانیروی، رویکرد، هاتوصیهویژه ،هاتأ
ای ابتد ،آن مدار باال هم اگر دوستان دقت کنند. رسدمی آخر کار در بزنگاه رستاخیز

ها و تهها و نابایسبایسته ؛عالئم راه :چین روشن استکه بیایید جلو نقطه آرامآراممسیر 
ی منظومه ،ی چهارممنظومه. پایاننهایتًا و  ؛عقیدتی یدوراه ؛هاها و شایستهناشایسته

]انتخاب کند[. ]مذهب[  تواند از دید خودشهر کس میرا مذهب  حال ؛مذهب است
 .راهی برای پیمودن، یعنی راهی برای رفتن
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راهی  ؛کنداستوار میراه  روی آنخدا دیدگاه را  ،یوسفی سوره 680 یآیه هم در آنجا 
 .روندی است برای آغاز کردن ؛چینی است برای پی گرفتننقطه ؛است برای پیمودن

، راه انتخاب، تواند این مذهبحال هر کس با تمایل خود و با قدرت انتخاب خود می
ا در ها رسرمشق، سرمشقی دارد، مشخص است مسیر امهات .راه پیمودنی را بربگزیند

 ،هاذیل سرمشق. کنیمباز می یکبهیک ،های بعد که مسیر اهالی تغییر هستمنظومه
ا قباًل هتوصیههایی است که ویژهتوصیهها ویژهتأکیددر جنب  است. اتی شدهتأکید
 و حدشناسی، تبعیت از مشی هستی، زیست متعادل ]مشتمل است بر[ شد بحث

  .طغیان نکردن
ها و حول این توصیه .دارد پیچیک  ،های قبلیی منظومهاینجا هم مثل همهنهایتًا 
هایی هم طیف، هایی هستند که رویکرد دارندباالخره طیف، هاها و سرمشقتأکید

 ،ی اول قبل از اینکه به انتها و بزنگاه و فرجام برسددر دایره .هستند گردانرویهستند که 
ی دیگر در اختیار دوستان هم هست که دفعه آدرس آیات .هستو رویگردانی رویکرد 
معمواًل کسانی که صاحب تقاضا  .هایی هستند که رویکرد دارندطیف .گیردقرار می

راه پیمودنی را خواهند پی بگیرند و روندی را می، کنندای تعریف میپروژه ،هستند
 اهل رویکرد، ودشان طی کنندهای خو انگاره هاداشته، هاظرفیت، متناسب با انتخاب

ای عده .کنندروی میـ  که از او صحبت شدو ولی ـ لیدر هستی و به حقیقت  ؛هستند
 ،رویکرد هم در همین بحثی که ما داریم ؛خدا رویکرد است حیترج. هم روی گردانند

ویکرد ربلکه ، کنجیسهنه  ،اینه از سر نیاز نقطه، نه مناسبتی، نه رویکرد تاکتیکی
  .وجودی

 
 ، سمبل رویکرد وجودی[]ابراهیم

ابراهیمی که هم متن هستی  ؛حنیف ابراهیم ـ است رویکرد وجودی هم ابراهیم سمبل
خودش هم اهل متن و اهل رویکرد فطری به خدا ، ها نرفتهبه حاشیه ،را تشخیص داده

 متن ،کندهایی که میوخطاآزمونبعد از  :ویژگی اصلی است سهدارای  ابراهیم. است
آید تا سالگی به متن می 63از ، خودش هم اهل متن است ؛دهدهستی را تشخیص می

 ،رودبه حاشیه نمی است و بیش از یک قرن در متن، سالگی در متن است 660
ار دمسئله، کندچند بار با خدا مجادله می، ُبردنمی، ناظر نیست، تماشاچی نیست
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های تالطم ویعنی مشکالت  .کندحل می« او» اش را بانهایه مسئلهالشود اما بمی
خدا هم ، کندمی میترس مسیر را ابراهیم .ولی اهل رفتن است ،خاص خودش را دارد

 که ابراهیماین .بگذارید جا پای ابراهیم ،کرده میترس کند که مسیر را اوطبیعتًا عنوان می
روی « او» سویبهوجود تمام و وزنتمام ،قامتحنیف است و تمام .اهل رویکرد است

  .آورد و این یک سمبل استمی
 .دپیام رابطه برقرار کنن با خواهندهستند که به هر طریق نمی هاگردانروییک سمبل هم 

هم اجتماعی و ، ای که هم اقتصادی استطبقه ـ است «مأل»سمبلشان هم قباًل دیدیم 
کند می و سعی ،ریبون هستصاحب تبرای انتشار افکارش ، تمکن دارد، هم تشکیالتی

  .که پیام به کسی نرسد و پیام ساطع نشود
 نژاداز حنیف .است ابراهیمی جبههیک سمبل هم مقابل ، است پس یک سمبل ابراهیم

کرده که یا مطرح میطور این های داخل سازمانکنند که در آموزشطور نقل میهم این
 .تمام وجود بپذیریمآوریم آن متن را با به یک متنی ما روی نیاوریم یا اگر روی می

 کوروش، خواهنیکپرویز است. کرده می خواهنیکبه پرویز نژاد یک انتقادی حنیف
 یبه مبارزه 18ی صادقی بودند که ابتدای دهه یهاستیمارکس و جعفریان الشایی

 دستگیر ،اما قبل از اینکه عمل کنند .بودند هم ستیمائوئ .آورندمسلحانه روی می
پای  .های تئوریکی بودندهم تیپ هر سه .دهندخیلی مقاومت نشان نمی، شوندمی

اش اگر کسی از مشی ؛آن رژیم هم مثل این رژیم نبود .و توبه کردندآمدند تلویزیون 
ی خیل !کردنمیدیگر رسوای خاص و عامش ، آوردنددیگر پدرش را درنمی ،گشتبرمی

 وپرورشآموزشعنصر تئوریک  خواهنیک .به باالترین مدارج رسیدند هااین .مهم بود
آدم  .آنجا بود خواهنیک .برده بودند 58ی در دهه یآموزدانشیک اردوی به ما را  .شد

خوب اسم داشت؛  خواهنیکولی  ،ما هم بچه بودیم .اهل هجو هم نبود ،متینی هم بود
آمد اًل میمث ی بود ـخیلی آدم منظم و دقیق .است چگونه خواهنیککردیم ببینیم دقت می

وقتش را تا آنجایی در آن چند روز که ما  ،اهل فکر بود ؛خوردها صبحانه میبا بچه
 خواهنیکرا هم  وپرورشآموزشهای بخشی از کتاب ؛کردتلف نمی ،دیدیممی
د شعنصر تئوریکی الشایی هم  .شداحد مرکزی خبر رئیس وجعفریان هم  .نوشتمی

  .داداجتماعی میـ  های اقتصادیکه به رژیم مشورت
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باالخره  گفته بود که الشایی .نژاد یک حرف کیفی زده بودحنیف ،وقتی این اتفاق افتاد
 .سقوط الشایی را باید در مدار خودش تحلیل کرد .مدارجی از هدایت را طی کرده بود

اینکه مجموع نیروهایی که  .ولی خطایش هم خطای مهمی بود ،نبود آدم هجوی
به  ،یدر مسیر .نبودند گردانرویبالفطره  .هستند لیتحلقابل ،شوندمی گردانروی

، مهم استاین نژاد عنوان کرده بود که باالخره این را حنیف .رسندرویگردانی می
 ،گفتندبدوبیراه میبه الشایی آن موقع در آن جلسه ظاهرًا همه  .است لیتحلقابل

 .کنیم را تحلیل خواهنیکالشایی و  ؛گفت بدوبیراه نگوییممینژاد در واکنش[ ]حنیف
نتظار ا .شد گردانرویاز متن  ،این است که یک متنی را وسط گذاشت خواهنیکتحلیل 

 ؛خوش عمل کند ،مارکسیست بود این بود که روی متن خودش بااینکه خواهنیکما از 
یی هم هستند که تا یک حدودی روی هاانسانباالخره  .برودانتها  روی متن خودش تا

 .شوندمی گردانرویاز متن خودشان و متن هستی  ،آیندمتن می
یک متنی را  .طورهم در دوران مدرن همین نژادخود حنیف ،شاخص بود ابراهیم

 هااین یهو در همـ تشکیالتی ، استراتژیک، مبارزاتی، یک متن عقیدتیـ  انتخاب کرد
کند یعنی روش ابراهیمی که خدا توصیه می .مهم این بود که مبتنی بر متن خودش بود

ی مهمی بود از باالخره این جمله خیلی جمله ،خودتان را مبنا فرض کنید ،در بحران
کسب صالحیت  اما صالحیِت  ،مما صالحیت نداری» نژاد[]حنیف ساله 13یک 
  «.داریم

ستی روی متن ه .روی متن خودمان بایستیم .یک متن هستیم تکمانتکیعنی مقدمتًا 
ه روی این یی کهاانسان. روی متن تاریخ هم بایستیم، روی متن آخر بایستیم، بایستیم

ه داشته فاصل مبدأچقدر از  ،ای داشته باشندفارغ از اینکه چه انگاره د،چهار متن ایستادن
ر هم منتش ،یی بودند که هم مبشر بودندهاانسان ،همه ،یا به آن نزدیک باشند، باشند

که نه این ـاز این نوع بود در دوران جدید حنیف  حال .تغییراتی شدند منشأبودند و هم 
ی سرسلسله ابراهیملذا  .هم سرسلسله است و ابراهیمـ بودند  هاخیلی ،فقط او بود

شناسیم که در طیف هم میرا ها دار طیف رویکرددارها است و خیلیکیفی و نشان
  1.قرار دارند هاگردانروی

                                                                                                                 
کند یک بار دیگر . در این قسمت یکی از حاضران سؤالی مطرح کرده و درخواست می1

 ذکر شود.  های ابراهیمویژگی
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متن هستی را هم  .متن هستی را گرفت .حس کرد که این هستی متن است ابراهیم
 .دافتیفرومدید که انجم  .انجم را فکر کرد که خدا است، ستاره، خورشید، ماه .خواند

، ماه رخشانی آمدهبه قول خدا ، بعد دید که باالخره شب هست و یک ماه تابانی آمده
ه بعد دید ک .مجتمع استدر این موجود رخشنده خدا  رفکر کرد که دیگ ؛تشعشع دارد

سلطنت خورشید  ،ید آمدبعد دید که روز شد و باالخره خورش .هم رو به افول است آن
 []ابراهیم عدب .گیریافشانی با حداکثر چشمسلطنت یعنی طلیعه .به قول خدا برقرار شد

 ،زداول چشمک می ؛این چیزی است که ما دنبالش بودیم !گفت این دیگر خودش است
هنگام بود و بعد او هم رفت و و عروس شبان ،کردازی میطندر شب بعد رفت و بعد 

 ،شود از عظمتعرض و با این گرمایش اصاًل نمی آمد دیگر با این طول و کهاینباالخره 
بعد به مادرش در  ،وقتی این هم رفت .پس دیگر خدا این است ،چشمش خیره شد در

 شنگخیلی ق «.آن خواهم که افول نیابد»گوید می ،ی کوه نشسته بودندشب که در دامنه
 . است

 63کسی که از  .بعد خودش هم یک متن است، هستی یک متنی داردبیند [ می]ابراهیم
 نفسبهاعتماد، ی این است که بسیار خودبنیاد بودهدهندهنشان ،شودسالگی اهل پیام می

، صمد است .روزنبی، منسجمکاماًل عزیز یعنی  .خدا عزیز استاست. جدی داشته 
 ،ی خودشهم در حوزه ولی ابراهیم .سرریزکاماًل  و داراکاماًل  ،غنی است .نیازبیماًل کا

چیزی که امروزه از یادمان  .گفت ما هم باالخره آدمی هستیم .خودش را عزیز فرض کرد
توانم درک و من هم می، ما هم در این هستی هستیم، ما هم آدمی هستیم است. رفته

وسط میدان سالگی  63از  .کنمسالگی بیایم و تبلیغ  63م را از های رو به حقیقتدریافت
وسط متن جامعه آمد . متن جامعهو سوم،  متن هستی ، دوم،متن خودش ، یکم،پس .آمد

 ،ی توحیدآمد خانه ،آخر سر هم که دیگر به یک بلوغ و خودشکفتگی رسیده بود .ایستاد
یک عمر درازی  .متندرمتن، درمتنمتن نهاد؛محتوای توحید و مناسک توحید را بنا 

  .خدا هم به او فرصت حداکثری داد ،توانست، مثاًل بیش از یک قرن داشت
ه متن الیه به الیه ب، کندرویکردی که به سطح بسنده نمیاست. مدل رویکرد [ ]پس ابراهیم

بیند که باالخره بعد می .وجود خود ،متن اول ؛کندخودش را وجود فرض می اول .رودمی
 هایما ویژگی، است و ما هم جزئی از وجود کل هستیمبه یک وجود کل این وجود متصل 

  .را داریم« او» هایما هم خصلت ،را داریم« او» ما استعدادهای، را داریم« او»
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کرد از مهر مادر دور بود و مخفی زندگی می بااینکه .پس برتر از ما هم یک چیزی هست
در دورانی که کسی نباید صاحب فرزند  او هم مثل موسی .و اصاًل مولود ممنوعه بود

چهار از انظار او را متولد کرد و تا  مادرش او را زاد و بیرون از جامعه و دور ،شدپسر می
کرد روب میورفت، کردفتق میواو را رتق ،به شهر وبرگشترفتسالگی هم در ـ پنج 

این فرصت را خدا به او داد که از  ،و سکوت محضاز اول در تنهایی  .و خودرو بود
ن ها هم هستند که ایخیلی .های هستی برای رسیدن به آن متن استفاده کندی نشانههمه

، ندپوشای میپیژامه ،کنندولی باالخره پایی دراز می .ها در اختیارشان هستفرصت
  .کننداز حقیقت مندرج غفلت می ،بردمی چرتشان، بردمی خوابشان

بعد هم که این دو متن را درک کرد  .متن هستی و متن خودش ؛ایستاد پای متن ابراهیم
منتقد  ،نشین نبودحاشیه .گذاشتوسط را  شناتختهآمد و به قول پهلوانان وسط متن و 

 جاهمهتی که نظام ب ؛منتقد نظام بت بود .کردبه انتقاد بسنده نمی، روشنفکر نبود، نبود
ا ب و آمدوسط متن  .هاو در انگاره تدر اقتصاد و اجتماع و در خلو ؛اشاعه پیدا کرده بود

 «عیاِراخرج»خودش همین  وقتآندرافتاد و  ،تضاد اصلی دوره که تضاد عقیدتی بود
مهم یعنی خدا یک فرصت حداکثری در اختیارش گذاشت و  .گوید شدکه خدا می

 ]بناگذاری کرد[. در آن فرصت حداکثری ابراهیم که است
 ،بینیمدر پیرامون خودمان می و یی که از نظر ما بزرگ هستندهاانساناین  شکفتگی اوج

 . پیکسالگی آمد تا اواخر عمر 31-35 ،را ببینیم مثاًل گاندی .یک دوران معینی است
دوران او،  یشکفتگپیک  .سال بود 15 پیک مصدق .بود سال 38-18همین گاندی 

یک قرن پیک داشت و خدا این  اما ابراهیم. روز بود 65ماه و  11اش یک دهه یا ملی
  .بیرون بریزد ،داشتن وربه او داد که آنچه استعداد در د فرصت را

ن صرف و اهل تمکی بستهوگوشچشمانسان  ،. ابراهیممتن پروپیمانی است ،متن ابراهیم
ه ببا خدا چهار مرتبه  ابراهیمـ دانیم ما بقیه را نمیـ در گزارش خدا آمده  .از خدا نبود
 ست.ا چیزی را راحت نپذیرفته، چندوچون کرده است؛ دو کرده-هب -ه یک  ها قول قدیمی

ایستاده و خدا هم لفظ مجادله را به کار به مجادله سر مسائل دیگر با خدا  و سر قوم لوط
ن از آن مت که کندحس هم می ـ یعنی یک فرد وقتی خودش را متن حس کند است. برده
ن و باورهای خودش با آن مت هابینید سر دیدگاهدلیلی نمی ـ ولی تر استینیپا ،یاصل

  .نشود چالشوارد مجادله و  ،اصلی
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اینکه خدا هم به او  است. دانگانسان شش، دانگششیک متن ، یک متن کامِل کامِل 
 ،شودمیا بن   .خیلی مهم است .ها را داشته باشداوشتر اقسامدهد انواع و فرصت می

 آسیب جدی بوده و در طوفان نوح که از دوران قبل از نوحرا ای کعبه .ای فیزیکالبن  
ین خیلی ا کند[.]احیا می ش نبودهشود و کسی هم به فکر بازاحیایمیبیند و متروکه می

کرده وساز فیزیکال فکر میهم به ساخت .متن کامل است، متن ابراهیم .مهم است
خواهد که شرایطی فراهم کند که این بنای متروکه را بازاحیا یعنی از خدا کمک میاست؛ 

به مناسک هم فکر  ،کردهبه محتوا هم فکر می ،کردهوساز فکر میبه ساخت .کند
 است. کرده می

وساز خودش را ساخت سهدغدغه این بی و محابابی []که ابراهیم خدا هم فرصت داد
ر ای است که دترین دورهطوالنی برای ابراهیم «اخرج اِرعی» نیای طول دوره. عیان کند

طول عمر آخرین ، نیست طوراینهم  ی موسیطول دوره است. آمده]قرآن[ ش راین گزا
ت. اس وسط تاریخ باالخره یک عنصری سبز شده ولی .نیست طورهم این]پیامبر[ 

میاندار تا  .خیلی مهم است .است وسط این گزارش ؛ت وسط تاریخ هم هستدرس
 راهیماب ـ آخر دارامیپانبیاء اول تا  حدفاصل ـ ولی وسط ه است.بود نوح قبل از ابراهیم

متن وسط  .متن خودش وسط است .وسط است او همه چیز .وسط است وسِط  .است
جانبه و اش هم همهمبارزه .آیدمیبه وسط متن مبارزه خودش  .کندهستی را درک می

وساز و مناسک و ساخت ؛آیدمیوسط متن توحید بعد  .خصوص عقیدتی استبه
  .محتوا

 ژادنبه ادبیات حنیف کههمان است. جانبهعیار و همهرویکرد تمامسمبل  ،لذا ابراهیم
 ائلشمسمثاًل یکی از  .عیار برویمرویم تمامکاری نرویم یا اگر می سویبهگوید یا می
 !نیدی وجود نرمش کبا همه ،کنیدبا بقیه این بود که نرمش می گاهیسر نرمش صبحبر 

او هم در حد خودش  !نبرکوه ت را یفقط پاببر! کوه به ی وجودت را همه ،یروکوه که می
 است. های جدی داشتهدیدگاه
شیمیستی که اهل شوند[. ]وارد متن میدر هر حوزه یی اهل رویکرد هاانساناینکه 

ما  هک یک دفعه در بحث تاریخ عنوان شد .آوردباالخره یک چیزی درمی ،رویکرد است
 ودانشگاهی  ،این زن و شوهر هر دو ُکرد .برخوردیم یوشوهرزنبه یک  16-11سال 

های مثبتی هستند و تعصب متعصبکردها هم عمومًا  .ی بودمشی ،شانهر دو رشته
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اسب کردی در  .ای استاسب ویژه ،اسب کردی. دارند روی کل عناصر زندگی ُکرد
اخت ت است. رفتههمیشه روی سکو می ،گذارندمیهای بهاره و پائیزه که در گنبد کورس

رزشش مثل ژله ل مکنیهایش را که نگاه میعضله، ای داردژن جهنده، تاز دارد، دارد
خیلی فرق ـ اش معروف است اسب تازی هم که لرزش عضله حتیـ با بقیه  .است
 دارد ژنش راشود و به این رسیده بودند که اسب کردی دارد منقرض می هااین بعد دارد.

سر در آزمایشگاهشان  و سال دست از همه چیز نشستند دو هااین .دهداز دست می
اسب کردی هنوز در  .اسب کردی را احیا کردند .ایستادنداحیای ژن اسب کردی 

آب  شرایط بااینکه .اسب ترکمنکنار اسب عرب و کنار  ـ ها صاحب عنوان استکورس
صخره و  عارتفا کردستان ؛کندخیلی فرق می ترکمن بندرشرایط  باسب کردی او هوایی 

ر بنددر  اسب ترکمنکنار آب و مسطح است و  بندر ترکمن ؛کوهستانی است، دارد
را جا  اسب ترکمن ،ولی باالخره اسب کردی جاهایی در کورس ،مزیت دارد ترکمن

  .هم اهل رویکرد هستند هاآن .گذاردمی
 ی کسانی استمحصول نهایی همه ،داریمدستاورد بشر  عنوانبهاین جهانی که ما امروز 

 ی کیفیخواننده ی همیک ؛حال یکی در علم است .اهل متن بودند وکه اهل رویکرد 
تهلک را مس حنجرهسال  پنجاهبینیم که مثاًل فرض کنید مثاًل یک خواننده را می است.

از  کنیدرا که نگاه می شیهاترانه؛ آلبوم کیفی دارد است؛ هم نخوانده هجو است؛ کرده
این هم اهل  .خیلی مهم است .گویداز عشق پاک غیرجنسی میو از طبیعت  ،حقیقت

او هم اهل  ،سال در گود هست پنجاهیک ورزشکار باستانی هم که  .رویکرد است
دانشگاهی دارد  یبچه چهارشوهر سرپرست خانواده هم که یک مادر بی .رویکرد است

 . او هم اهل رویکرد است ،که در ایران کم نیستند
حصول م ،فهمیمب توانیممیکه ما  قدرآنبضاعت بشریت داریم  عنوانبه اآلنلذا آنچه ما 

را هم  ابراهیم .آمدشان استرس ابراهیم. ی کسانی است که اهل رویکرد بودندهمه
دا باالخره خ .سنت خدا هم این نیست ؛که بقیه دیده نشوند بزرگ کرد قدرآنشود نمی

ی لکهتا م از زنبور بگیریم تا مادر موسی دیده است. ،داردکه هر ظرفیتی  را با هر کس
استواری در او  به قول خدا، عهدتا آدمی که ، گذاردکه پروژه را زمین می تا یونس سبأ

 .گوید و برایشان کارکرد قائل استرا می هااین یهمه تشثبهای مویژگی .یافت نشد
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که اهل رویکرد و برخورد حداکثری و است مجموع کسانی محصول  ،جهانلذا 
  .وجودی بودندتمام

 سوی ،کند که من با تمام هستیمیطور مطرح با خدا اینو در آن ی دارد یامام سجاد دعا
ستگی با خ توأم کند که نمازمثاًل تصریح می. خدا هم این خیلی قشنگ است .آیمتو می

 !یدهست، قبولتان داریم !نیایید کارت اداری برای ما بزنید 1.نخوانیدو خمیازه و کسالت 
ا به ما ر تانزندهوقت ، بشاش، حوصلهسر  ،خواهید با ما رویکردی داشته باشیداگر می

چه مذهبی  حال ـ بشریت را اهالی رویکرد .منظورش این است. اختصاص بدهید
 .وردندآ]به پیش[  ـچه سیاسی باشند چه سیاسی نباشند  ؛چه مذهبی نباشند ،باشند

  .همه اهل رویکرد بودند ؛همه ؛اهل رویکرد بودند، که فضا را تسخیر کردندهم کسانی 
ولی یک  ،آزار به دیگران نرساندند هاآنبخشی از  ،بودند گردانرویآن بخشی هم که 

وَن َعْن َسبُی »گوید مهترانی هستند که خدا می ؛هم اهل آزارند هاآنبخشی از  ِ یدُّ  2«ِل اَّلله
 .کنندوج میعموراه را کج ؛هستند 8«ُغواَها ِعَوجًا یْ » هستند؛

 .بخشی هم اهل رویگردانی هستند ؛بخشی اهل رویکردند ،عقیدتی دوراهیدر این  
ستان ی دوهمه .نظم را توانستیم ببینیم. چهار شوندای رهنمون میهم به یک پایانه هر دو

  .توانند به نظم پنجم فکر بکنندمی
در و شده کاربحث هم  .های جدید هم بیایند و بحث بیاورندما انتظار داریم بچه

یرون ب ازاینجاکه .باالخره یک اتفاقی بیفتد .ساختار داشته باشد، چهارچوب باشد
]میدان حضور  ؟گرفتیم هچ و دادیم هکند که چکس خودش را ارزیابی می هر ،رویممی

بروز و ظهور نسل فقط بردن فیزیک به  !که نیست تاسوعا -عاشورا و آبان 63فقط که[ 
رفتن ولی در اختیار گ ؛بخشی از قضیه است ،آن !خیابان و بردن شعار به خیابان نیست

ی اگر عرصه .های انباشتعرصه خصوصبه ؛ها استی عرصهو تسخیر کردن همه
ته از اسشود که جلوی مطالبات برخیدا نمیمردی در این عالم پ ،انباشت شکل بگیرد

  .نباشت را بگیردا

                                                                                                                 
َلَة ِإَله َو ُُهْ ُکساىل َو َل یْنِفُقوَن ِإَله َو ُُهْ اکِرُهوَن ». 1 ُُتَن الصه

ْ
 (54توبه:) «َو َل یأ

 . 8: ؛ ابراهیم13: ؛ هود45: . اعراف2
 . همان.8
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، ردگیشعارش هم شکل می، گیردسازمانش هم شکل می، انباشت اگر به وجود بیاید
باشت ان .این را گفت مسیر ابراهیم !سرکوب ناشدنی است، کندراه خودش را هم پیدا می

ست مگر توان ،به حقیقت مطلق مندرج در هستی رسید وخطاآزموندر کوه که با  ابراهیم
وایی محت، مناسکی ایجاد شد، رویش بنا ساخته شد، دوران به وجود آمد ؟سرکوب بشود
 ،دیروز ،استآبان  63امروز  مثالً همین است که دغدغه فقط  اآلناینکه  .شکل گرفت

هایی هم که مناسبتیکی از  .آوریمها را ما به وجود میمناسبت و ... . بوده روز قدس
 . دروی بحث فکر کنن ،ها بیایندیعنی بچه .جا استهمین ،توانیم به وجود بیاوریممی

ها بچه .ایمقباًل هم بحثش را کرده .شودشروع می ی آدمی دیگر با پروژهبحث هفته
هر فردی که اینجاست باالخره صاحب دیدگاه  .بیاورنداش را دران بتوانند منظومهخودش
اینجا هم یک کارگاهی در  .تواند باز شودمی ای، دریاچهایدریچه، اییک پنجره ؛است

 .هم کنیمفرا شاءاَّللانبتوانیم  ،هایی که بیرون از اینجا در هستی هستی کارگاهکنار همه
 ی آدمی پروژهمنظومه یکی منظومه باقی مانده است؛ پنج ـ شش اآلن ،منظومهُنه  از آن
 ،دآن کلید آدم که بیفت .مدار تغییر و اهالی تغییر است ؛خیلی کلیدی است که است

کسانی که  :ی خاص خود استبعد یک منظومه هم که منظومه .شودمیدان تغییر باز می
 یمنظومه .زنندحافظ وضع موجود هستند و برای حفظ وضع موجود دست به هر کاری می

. است هااین یبندی همهی آخر هم جمعهای اهالی تغییر و منظومهنشانراههشتم، 
در  ؛منظومه فعال هستندهشت ی این یعنی همه .ی نهم استدینامیسم جهان در منظومه

  .کنندکمک می« او» جهان تحت هدایت و دینامیسم خشبه چرفعالیت خودشان 
ی تواند داشته باشد و پروژهچه شکلی میاینکه ، ی اهالی تغییرروی منظومه شاءاَّللان

بحث  دروناز  .نفره بحث نشودیکها بحث بیاورند اینجا یک تنوعی بگیرد و بچه آدم
اینجا  .گیردنفره فقط حول او شکل میبحث یک .آیدمینفره همیشه فساد خیلی دریک

خیلی ا اینج]برگزاری این جلسات در[ سر هم [ ]ارشاد هیا حسینببیشتر تعبیه شد و 
این  ها هم ازبچه ،این سیرها طی شد کهاکنون باالخره انتظار هست !کشتی گرفته شد

کرده ارک ،بحث در چهارچوب باشد ،بحثشان را بیاورند ؛فضا و فرصت استفاده کنند
سنت  به !کار، کار، کار !نباشد... و موبایل و SMSتاکسی و تقویم و  دربحث  .باشد

از داخل این  شاءاَّللان .انرژی مصروف کردن، فسفر مصرف کردن !ابراهیم
 ی دوم جلسهنیمه . برایمان بخوردو به درد همه ها یک چیزی شکل بگیردکردنمصرف

   .یکی از دوستان نوبت داشت
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 کنندگان های مشارکتآورده
  ریجوشن کب یدعا رب هیبا تک انسان با خدا یی اول: رابطهکنندهمشارکت
 فرصتن ای ایشان کهکنم تشکر می .و آقای صابر ترهابزرگبا کسب اجازه از  و به نام خدا

 آلناکه قباًل به آقای صابر گفتم  طورهمان .کنندبیایند و صحبت جوانان دادند که به را 
پرداز است ولی متأسفانه بحث من چندان مربوط به این موضوع بحث سر خدای ایده
نسان با ی ارابطه، ی ارتباط با خدای کلی کالس که پیرامون نحوهنیست ولی با شاکله

این  در یکنکاش مرتبط است و جهان هستی است وی انسان با پیرامونش ، رابطهخدا
دالیلی که من انگیزه پیدا کردم که روی  است. موضوع با تکیه به دعای جوشن کبیر

که  ستا دعای جوشن کبیر کار کنم این بود که بیشتر تلقی ما از دعای جوشن کبیر این
زیاد  ای از اوراد است کهمجموعهبیشتر یک دعای کالسیک است و به  این دعا

بخش باشد و فقط محض خواندن تواند انگیزهنمی، هادی نیست، نیست بخشتحرک
ثی و مباح بگشابابهای من خود یک چنین دیدی داشتم ولی بعد از سیر کالس .است

وع رجبه دعا قتی دوباره و ،هااز جلسات و این کالس متأثرکه اینجا صورت گرفت و 
ین ا .آوردم که با تلقی قبلی خودم خیلی تفاوت داشت به دستای کردم موارد تازه

رائه بدهم ا و ]بحثم را[ ای که بیایم اینجاانگیزه .بود که دوباره روی دعا کار کنم ایانگیزه
سته رق را بی شزمانی که روزنامه .بخش باشدتواند الهاماین بود که بگویم این دعا می

که  بود ایندر روزنامه استراتژی ما گفت میو بودند آقای رحمانیان اینجا صحبتی کرده 
 وهر خبری قابلیت این را دارد که پردازش  .هیچ خبری غیرقابل پخش نیست

از این رویکرد من روی دعای جوشن کبیر که . و به آن دامن زده شود شدهرسانی اطالع
 . است کار کردم حاوی اسماء و صفات الهی

کنم که موضوع جلسه خواهی میقبل از شروع هم از آقای صابر و هم از دوستان معذرت
بحث من چندان  لیاند وپرداز است و ذهنشان را روی این موضوع فعال کردهخدای ایده

 انسان با خدا و چیزهایی یو رابطه اسماء الهی در مورد مرتبط با این موضوع نیست و
 یلمورد پیدا کردم وپنج  ن. مکه من توانستم از این دعا پیدا کنم بخشی استتحرک

 . باشد هم شاید موارد بیشتری
َعَواِت یُمجِ ر عین دم آن یگانه مشرف همواره بینا که به نا َرَجاِت  ،بودن َب الَدی ست و ا َراِفَع الَدی

َََسَناِت  َوىِل در عین  َْ ِط  ،ا خَ َْ ْصَواِت است و  َئاِت یَغاِفَر ا
َ
  .َساِمَع اْْل
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 مستغیثین و صریخ مستصرخین و جارعهد کرده تا دلیل متحیرین و غیاث  کههمان
ین توانا باشد و در ع اشیوفادارکرد که در عهدش وفادار و در  تأکیدمستجیرین باشد و 

طفش لطیف و در عین ل اشیکینزدنزدیک و در عین  اشیبزرگتوانایی بزرگوار و در عین 
و در عین عظمتش مجید و در شریف و در عین شرفش عزیز و در عین عزتش عظیم 

 . ن(جوش دعای برگرفته از یکی از بندهای) .دش حمید استعین مج
صفات  با انبوهی از ،متن بسیار آهنگین و موزونی است که در نگاه کلی به جوشن کبیر 

یشتر ما ب تأکیدولی  .صفاتی که خواندن آن خالی از لطف نیست ؛الهی روبرو هستیم
 نچو ،قصد من هم تفسیر آن صفات الهی نیست. هاستها و ویژگیروی برخی گزاره

 .اصاًل در حدی نیستم که بخواهم تفسیری از اسمائی که در این دعا گفته شده ارائه بدهم
 یک که پیامبر ر یکی از غزواتددانید و نقل شده دعای جوشن کبیر که می طورهمان

شود و نازل می جبرئیل، جوشن و زره سنگین بر تن داشته و او را خیلی آزرده کرده بوده
  .گوید این بهترین زره و جوشن و برای تو استخواند و میاین دعا را برای پیامبر می

عا از این د بود که من مورد رد، پنججلب کدر این دعا بیشتر را من  نظر اما آن چیزی که
ی صفات الهی است ولی خیل ]بیان[ نوعیبه . قبل از آن بگویم این دعااستنباط کردم

 هم توصیف کرده و یکتوانیم با خدا رابطه برقرار کنیم که می را جاها احوال ما بندگان
این را در  و وال کنار ما استی احیکی اینکه خدا در همه. نوع آموزش هم هست

ی خدا با ما رابطه، طرفه داردی دوخدا با انسان رابطه .توان دیداین دعا می جایجای
خدا اهل عهد و وفای به عهد  .ما هم مسئوالنه برخورد کنیم کهدرصورتیمسئوالنه است 

الطاف  مندی ازکنم میزان بهرهپنجمین مورد که یک مقدار بیشتر روی آن تکیه می .است
در این دعا  .ی ما داردارتباط مستقیم با میزان خواست و طلب و دغدغه است که الهی

 .اشاره کرده است موضوع مورد به این یک دقیقًا در
با کمی دقت  .استی احوال خدا در کنار ما که در همه است موردی ]اولین مورد[،

شویم در این دعا عالوه بر وصف اوصاف خدا به توصیف احوال بشر نیز متوجه می
ی احوال بشر را به او یادآوری شاید بتوان گفت که خدا همه نوعیبه .پرداخته شده است

َل یاَدلی»این دعا آمده  61در بند  .ی این احوال در کنار او استکند که در همهمی
 ََ َُت ِْ

ُْسَتغ یاِغ یَن، یریا ِْ ُْسَتْصِرخ َخ ی َصرا ی، نَی ث ی اَث ا ِْ ُْسَتج ی، نَی ا ِْ
با همین آهنگ جلو  «َن یریا جاَر ا

  .آیدمی
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را .. .مستصرخ شدن و ، استغاثه، تحیر هست ]مانند[ که در ما و حاالتی اوصاف قاً یدق
یعنی من مرجعی هستم  .دهدما را به خودش رجوع می حالدرعینکند و توصیف می

 فریادرس فریادکنان، دادرس دادخواهان، راهنمای متحیرین استاو  .برای حاالت شما
  .یی که دنبال پناه هستندهاآنی دهندهپناه و

َاکمی. »دیگر استنباط کردم نوعیبهمن این گزاره را  11همچنین در بند  َْ ا ی، نَی ا َاْحُكَ ا
اِدقا ی، نَی َاْعَدَل اْلعاِدل اِهری، نَی َاْصَدَق الصه ا ی»آمده  10تیب و در بند تربه همین «َن یا َاْطَهَر الطه

 َمْن َل اَث یا ِغ یا ِحْرَز َمْن َل ِحْرَز َلُه، یا ُذْخَر َمْن َل ُذْخَر َلُه، یا َسَنَد َمْن َل َسَنَد َلُه، یِعماَد َمْن َل ِعماَد َلُه، 
َر یاَث َلُه، یِغ  َر َلُه، َل َف  َمْن ا َفخْ ا َاماَن یَلُه،  َس ینَا َس َمْن َل یا َانی َلُه، نَی  َمْن َل ُمعنَی ا ُمعیا ِعزه َمْن َل ِعزه َلُه، یخْ

توصیف از دو گونه حالت انسان است  10و  11تیب در بندهای ترو بدین «َمْن َل َاماَن َلُه 
ر د .کند که خودش در کنار انسان هستمی تأکیدکه به آن پرداخته شده و در هر مورد 

در جایی که بشر احساس کند  .کندحالت اول حالت قوت انسان را توصیف می
در آن قوت هم خودش را در  .من احکم الحاکمین هستم گوید، او میحاکمیتی دارد

کند که بسیار عادل، میاحساس انسان وقتی  طورهمین .دهدکنار انسان بروز می
تر و از همه از همه صالح ،ترگوید که او از همه عادلخدا می ،پاک و بینا است ،راستین

 تأکیددا خ نوعیبهمن این بود که  یتلق .تر استرستر و بیناتر و شنواتر و حسابپاک
 .کنار شما هستم یک ِلِول باالتر کند که من حتی در این نقاط قوت شما هم درمی

 ی[او ]مایه« ا ِعماَد َمْن َل ِعماَد َلُه ی» کند.را توصیف میحاالت ضعف انسان  10در بند  
، سند و ذخیره و نگهبانی ندارد ، هیچعمودی نداردو  که هیچ عماداست اعتماد کسی 

 .ندارد ایو ذخیره نگهبان و که هیچ دادرس است غیاث کسیاو 
نه یک  ،است دوطرفه یی خدا با ما رابطهرابطهاین بود که رسید  دومین نکته که به نظرم 

 یزیادی بر روی رابطه تأکید. در این جلسات هم از باال طرفهیکی خشک و رابطه
در این دعا خدا چندین بار به سپاسگزار بودن خودش و اینکه بهترین  با خدا شد. دوطرفه

یا  شوپرورآموزشتا آنجایی که ما در  ودر تلقی سنتی  .کنداشاره می سپاسگزار است
حمد و سپاس مخصوص خداست و ما باید سپاسگزار  ،درسه خوانده بودیمهمان م

َ رَی ا َخ یَن، یاْلغاِفررَی ا َخ ی»در کنار  3بند ولی در  .باشیم اِصررَی ا َخ ی، نَی  اْلفاِت  رَی ا َخ یَن، ی النه
َاکم َْ َاِمدرَی ا َخ ی»چنین آمده که این «نَی ا َْ ارکرَی ا َخ یَن، ی ا اسگزار هم بهترین سپ . او«َن ی الذه

عالوه بر اینکه بهترین یادشونده است و باید به یاد او  یعنی .است و هم بهترین یادکننده
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ک  َاْسَئُلک ِاِّنی َاِّلیُهمه »گفته شده  31یا در بند  .ستااو هم اهل یاد کردن  ،بود ا ی ا َاَحُد یِباْْسِ
  .سپاسگزار استکه او کند یعنی دقیقًا صریح بیان می «ا حاِمُد یا ماِجُد، یا شاِهُد یواِحُد، 

َیا َخرْیَ َذارِکٍ َو َمْذُکوٍر َیا َخرْیَ َشاِکٍر » :دهدی دوطرفه را نشان میبه زیبایی این رابطه 35بند 
َیا » :هم قابل سپاسگزاری و شکرگزاری ،شکرگزار است وهم شاکر او یعنی  «َو َمْشُكوٍر 

َُْموٍد َخرْیَ َحاِمٍد َو  هترین یعنی هم ب «َیا َخرْیَ َداٍع َو َمْدُعو  » :خیلی زیبا بود اش نیزاین گزاره .«َم
ین ا است. پذیرما بخواهیم دعوتش بکنیم هم بهترین دعوت و اگر کننده استدعوت

ی دوطرفه که خدا ایجاد در آن رابطه .کرد تأکیدآن  رتوان بدقیقًا موردی است که می
یک او عالوه بر آنکه  .شود دعوتش کردمی، ستاهل دعوت شدن م اخدا ه ،کندمی

این قابلیت را دارد که  ،کندمنبع الیزال هستی است و همه را به خودش دعوت می
نیست که دعوت فقط از  طوراینیعنی  .کنندقات خودش هم بتوانند او را دعوت مخلو

 . او ما راسمت او برویمبه کنیم و او هم اهل این است که دعوتش  .طرف خدا باشد
کنیم و وقتی هم او را هایمان دعوت ا در کارها و پروژهکند که ما هم او رتشویق می

َْدُعوی رَی ا َخ ی»هم آمده  33در بند  .دعوت کنیم یعنی اهل آمدن هم هست ِْ دوباره  و «َن ی ا
 . شود دعوتش کرداین تکرار شده که او بهترین کسی است که می

 ور پذیاعالم کرده که مسئولیت صراحتبهه در این دعا چندین بار خدا مورد سوم اینک
َْرُهوبرَی ا َخ ی»آمده  33در بند  .اهل کار مسئوالنه است ِْ َْرُغوبرَی ا َخ ی، نَی  ا ِْ َْطُلوبرَی اَخ ی، نَی  ا ِْ ، نَی  ا

َْسُئولرَی ا َخ ی ِْ  .کندمسئول معرفی می عنوانبهخودش را  و بهترین مسئول است او «نَی  ا
وقتی  «َیا َعُفوُّ َیا َغُفوُر َیا َصُبوُر َیا َشُكوُر َیا َرُءوُف َیا َعُطوُف َیا َمْسُئوُل »آمده  51بند  در همچنین

م ای با او داشته باشیشود ما ادعای رابطهنمی ،کندخود را مسئول عرضه می گونهاینخدا 
عا نوع این د .ستگفتم اینجاآموزشی که میی کتهآن ن .پذیر نباشدولی او مسئولیت

که چگونه باید این دهد،میآموزش  را سمت او رفتن .دهدآموزش میرا مان با او رابطه
لیت خودش اهل مسئو .باید مسئوالنه باشد نیز مان را عرضه کنیمچگونه رابطه و باشیم
یا َمْن َخَلَق ی» ند:گزاره خیلی قشنگ هست دو .است َر َفَهدیا ی، َفَسوی خلق  یعنی چون« َمْن َقده

َر َفَهدیی» راست و همچنین کرد پس بیا قدری  یزه چآنکه برای هم یعنی ای «ا َمْن َقده
خودش و  خلق مسئولیت هدایت او .قراردادی و سپس به سمت آن هدایت کردی

از  اینمونه هااین .گیردرا بر عهده می همچنین مسئولیت آرایش آن چیزی که خلق کرده
 . کندپذیری خداست که خودش عرضه میمسئولیت
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ْکَرَم َمْسُئوٍل ُسِئَل » است: تر از این ارائه شدهقشنگ 01در بند 
َ

ول یعنی بهترین مسئ «َیا أ
ک آنجا ی ند.دادنشان می نیشتیان ست مستندی از زندگیمن یادم ا. هاسؤالدر برابر 

واهد دار این نیست که بخبشر عهده» :بود گونهایننقل مضمونش که صحبتی کرده بود 
 ،مسئولیت ما این است که پرسش ایجاد کنیم .های اطرافش را جواب بدهدپرسش

ا فقط گویی با خداست مپاسخ که گفته بود نیشتیاناین را  .«گویی با خداستپاسخ
قیقًا خدا د را کنیم و اینهای جدیدی طرح سؤال بتوانیم و طرح کنیم سؤالمسئولیم که 

 لسؤاشما دنبال که کنم تحرک از این باالتر باشد فکر نمی است. در این دعا آورده
ْکَرَم َمْسُئوٍل ُسِئَل » ، اوتتان هم اینجا عرضه کنیدسؤاالبروید، 

َ
 است.« أ

که  ایمشده هاییسؤال دچار و در جامعه دچار یک تحیر اآلن اگر ما کنممن فکر می 
این  ما یوظیفه .اش همین استبهترین راه عرضه ،جواب ماندهتوان گفت بیمی تقریباً 

با پیرامون خودمان مسئله ایجاد کنیم و این مسئله را  ،است که در این جهان بگردیم
اصطکاک اهل  واهل مشاهده  [هاآن. ]همان چیزی که در سیر انبیاء دیدیم .عرضه کنیم

 .هایی بود که من توانستم از داخل این دعا پیدا کنماین نکته .با پیرامونشان بودند
یکی دیگر از صفات خدا که در این دعا چندین بار تکرار شده و بسیار  ؛چهارم ینکته 

دائم در این دعا عهد  . اوکه خدا اهل عهد و وفای به عهد استاست  نمود دارد این
می» .بنددمی جَ َْ ها جمال و بندد که قبایح را ستری باشدمیعهد  «َح ی َمْن َسََتَ اْلَقب ا یَل یا َمْن َاْظَهَر ا

بینیم که . اگر مروری روی دیگر عهدهای این دعا داشته باشیم میرا نمایان کند
 که در آدم هرچند .دنوزن خواندنی خیلی زیبایی دار ند ون هستوموز های آن نیزگزاره

مسئوالنه  و باشددارد که به تمام تعهداتش استوار  تأکیداهل استواری نیافت اما بسیار 
 .صاحب عهد و وفا است او «ا َذااْلَعْهِد َواْلَوفآِء،ی»گوید: می 0بند  است. ایستاده هاآنپای 
،  ِفا َمْن ُهَو ی»آمده  35بند  و در« ا ُموِِفَ اْلَعْهِد یا صاِدَق اْلَوْعِد، ی»گوید می 16بند  ا یَعْههِدِ َوِِفٌّ

ک  ِاِّنی َاِّلیُهمه »گفته است:  31 بند همچنین «َوفآِئِه َقِویٌّ  ِفَمْن ُهَو  ا ی، شاِفا ی اکِفا یَاْسَئُلک ِباْْسِ
او در  یعنی «َیا َکِثرَی اْلَوَفاِء » :است هااینی هم که دیگر اکمل همه 11بند  «ا ُمعاِفیواِف 

ن کبیر ند این دعای جوشصد ب ند ازپنج بحداقل در  .بیشترین وفاکننده است پیرامون ما
]که دعای  دانیدمیکرده است.  تأکید ی به عهدروی وفاصحبت از عهد و وفا شده و 

ند ب در پنج .زاره داردد ده گهر بن که ل شدهیتشکتایی صد بند ده جوشن کبیر از[
  .است آن ی اهمیتدهندهآمده که این نشان هایی از عهد و وفاگزاره
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کیداو  این ما هستیم که به این وفای به  .همواره سر قرار و عهد خودش هستدارد که  تأ
راهی هم هاآنداشته باشد و او با  وضعیتمی قصد تغییر وامکان ندارد ق .عهد شک داریم

کرده که صاحب عهد و وفا  تأکیدهایی است که خدا داده و اینجا بارها قول این از .نکند
که خدا در قرآن اشاره کرده  است عهدهایی هااین، «ا ُموِِفَ اْلَعْهِد یا صاِدَق اْلَوْعِد، ی»است 

کسانی که در مسیر او قدم بگذارند و او به کمکشان نیاید و ثبات قدم  ]که امکان ندارد[
 . نبخشد هاآنبه 

بیشتر روی آن فکر کردم و زیبا هم برایم مورد پنجمی که خیلی برایم مهم بود و خیلی 
مندی ما از الطاف الهی با میزان خواست و طلب و جلوه کرد این بود که میزان بهره

ا راِحَم یا عاِصَم َمِن اْسَتْعَصَمُه، ی»گوید می 38بند  .ی درونی ما ارتباط مستقیم دارددغدغه
ُه،  َْحَ ََْفَظُه، یا ناِصَر َمِن اْسَتْنَصَرُه، ی ا غاِفَر َمِن اْسَتْغَفَرُه،یَمِن اْسََتْ ا ُمكِرَم َمِن اْسَتكَرَمُه، یا حاِفَظ َمِن اْسَت

َشهَدُ ی  َمِن َخ ی یا َصر» است. بر وزن استفعال یعنی خواستن شانتمام «ا ُمْرِشَد َمِن اْسََتْ
 سی کهبخشد به آن کعصمت می . او«اْسَتغاَثُه  َمِن َث یا ُمغی َمِن اْسَتعاَنُه، نَی ا ُمعیاْسَتْصَرَخُه، 

ی کند به آن کسمی ترحماو  «ا عاِصَم َمِن اْسَتْعَصَمُه ی» .کندطلب پاکی  و بخواهد عصمت
خدا  ،تا آن خواست نباشد .رحمت الهی را بخواهد و که طلب رحمت داشته باشد

یحًا این را دقیقًا و صر و او بخیل نیست ولی تو باید بخواهی تا بدهد . اوکندعرضه نمی
یی هاآنکند برای کفایت می «َیا اَکِِفَ َمِن اْسَتْكَفاُه » .هم همین است 18بند  .کنداعالم می

یعنی  «اُه َیا َهاِدَی َمِن اْسَتْهَد » .این دقیقًا آموزش یک نوع رابطه است .که از تو کفایت بطلبند
 ی اویعن «َیا اَکىِلَ َمِن اْسَتْكَلُه » .دکه بخواهد هدایت شو است ی کسیکنندههدایت «او»

َی » .که نگهبانی بخواهد است نگهبان کسی  َمِن َیا ُمْغیِنَ َمِن اْسَتْغَناُه َیا ُموِِفَ َمِن اْسَتْوَفاُه َیا ُمَقوِّ
دوستی  نوانعبهسرپرست یا  عنوانبهاینجا  در ولی را اگر معنای «اْسَتْقَواُه َیا َوىِله َمِن اْسَتْوَلُه 

دوست کسی است که این  و ولی و سرپرست]خداوند[  بگیریم، وغش استغلکه بی
کسی از خدا اگر یعنی  .ی یک رابطه استدهندهدوستی را بخواهد و این نشان

کنم وقتی نیاز واقعی فکر می .کندخدا او را هدایت می ،درخواست هدایت داشته باشد
 .او اهل ناز کردن و کم گذاشتن نیست ،بشود استراتژیک و جدی به او عرضه صورتبه
دعای جوشن کبیر بدون ارجاع به متن  متن و معنی چیزهایی بود که فقط از هااین 

مندی رهمیزان به ی اینکهکنم بهترین نمونهفکر می .بود البالغهقرآن یا نهج ی مثلمرجع
  .انبیاء هستند ،ی مستقیم با طلب ما داردما رابطه
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]مطرح لوح شش  یکی از آن عنوانبهکه اینجا خیلی روی آن کار شد و  ی هوددر سوره
ُسوَن ی   یا را در کار دن هاآنسعی مزد کسانی که طالب زندگی و زیور دنیا هستند ما  «ْبخَ

 قدرآنما  اگر طلب حتی کم نخواهد شد. یعنی اعمالشاندهیم و هیچ از اجر کاماًل می
کیدحتی  .او اهل کم گذاشتن نیست ،و دنیوی باشد و کوچکنازل  کند اگر می تأ

بعد در  . البتهرسیدتان تعیش و شهوات دنیایی باشد باز هم به آن طلبتان میخواسته
ولی خودش  کنند.در آخرت و عاقبت خود زیان می کسانی که هاآن که گویدادامه می

  .یعنی مهم آن خواست است .دهمبخواهید من به شما می هم این را شما گوید اگرمی
مورد  در .اشاره کرد به سیر پیامبران توانمی های خواست و طلبنمونه یکی از عنوانبه

ه با ک ه باشندنشینانی بودعابدان و گوشه هاآنکنم که شخصیت پیامبران فکر نمی
ای که خشک داشتند و رابطه دو فقط زه نداهنداشت ایو مسئله پیرامونشان هیچ ارتباط

عد در این بو  باشد و بر پیرامون چشم بسته باشند منفک از دیگران فقط خودشان و خدا
 طوربهعنی ی .کندانتخاب د برارًا برای عهد و رسالتی که باید پیش برا اجب آنانفضا خدا 

ی خواستو یک طلب  از آن کنم قبلفکر می .را در یک راهی قرار داده باشد آنان اجباری
 و عمیق از یجدهای رح پرسشو طاصطکاک  و اهل مشاهده این پیامبران است و بوده

 .پیرامون خود بودند
ای قرآن نمونه»ای خواندم تحت عنوان مقاله مشهد پژوهقرآن ،علی طهماسبیاز آقای  

ه و اشاره کرد به نزول اولین آیات وحی به پیامبر اسالم که در آن« برای چگونه خواندن
 .نبوده است ساکنابتدابهرسد که نزول این آیات به نظر می» .دارد «اَن ِمْن َعَلٍق 

اولین  عنوانبهی اقراء کلمه، ی وحیهای محمد در حراء تا قبل از واقعهگزیدهخلوت
 «تعلیم»و  «رب»ی کالم وحی و اشاره به آفرینش انسان در آیات وحی و طرح واژه

ی فکری و ی وحی دغدغهحکایت از این دارد که محمد رسول پیش از مواجهه با واقعه
ای دغهدغ .ی آفرینش انسان و زندگی و فرجام انسان داشته استپرسش بنیادی درباره

 .ی نتوانسته پاسخی روشن و مشخص برای آن داشته باشدکه هیچ کاهن و کاتب و معلم
ادین ی بنیی علق پاسخی است به آن دغدغهتوان گفت که آیات فوق در سورهمی درواقع

  «است. به خود مشغول داشته هاسالی محمد را شاید که اندیشه
تواند بسیار ارزشمند باشد که در این رسد طرح پرسش و ایجاد دغدغه میبه نظر می

مندی بندگان از رحمت الهی را منوط به خواست صریح بهره صورتبهدعا هم در دو بند 
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اهل دغدغه و  ابراهیم .هم دیدیم این طلب را در سیر ابراهیم .کندمی هاآنو طلب 
و اصطکاک باید اهل  .نیست اعهسالخلقدغدغه و طرح پرسش هم  .مشاهده بود

به این  کهخدا عهد کرده  .ی پیرامون باشی تا بتوانی پرسش را طرح کنیمشاهده
 .از کودکی اهل مشاهده بود کند که ابراهیمخدا تصریح می .دهدجواب میها پرسش

آزر مردم پیرامونی که  و رزشغل آ ،رزی آ، آسمان و بعد مشاهدهدشت، کوه یمشاهده
، برای ابراهیم هااین .کردرا مشاهده می خوردداشت نان می هاآنبینی به خاطر جهان

شود تا جدی می قدرآناصطکاک این  .استاصطکاک اهل  . اوکندپرسش ایجاد می
در این جامعه کند که توحید را می را مسئول دا ابراهیمشود و خمحل نزول وحی می

 دنبال حقیقت بود که این ،پرسش داشت ،دار شده بودمسئله چون ابراهیم د.عرضه کن
  .بود که محملی برای نزول وحی شد یعنی آن ذهن پرسشگر ابراهیم .وحی نازل شد

و  یردعایی که هیچ تفس .کنمپیدا این مواردی بود که من توانستم از دعای جوشن کبیر 
توان این موارد می دعافقط از شاکله و ظاهر  آن نخواندم. لب پیرامونی حواشیمط هیچ

 دانستم که هیچسیک میاین دعا را یک دعای کال من ،تا قبل از این .را استنباط کرد
برای  یزیچچیهو  خوانندمیاش را عربیهای قدر فقط شب .ندارد یقابلیت تحرک
باره دو وشد  متأثراین کالس و ارتباط با خدا  از جریانمن  وقتی ذهن ولی .خواندن ندارد

 رتحی   ردچای ما جامعه کهاکنون امیدوارم .قابلیت این را دارد ن دعا را نگاه کردم دیدمای
سائل پیرامون این م .برقرار کنیم طورجدیبهمسئله با پیرامونش شده بتوانیم این رابطه را و 

به  ل رامسائ . بلکه بایدآییممیرویم و افتد و ما میرا شوخی نگیریم که دارد اتفاق می
 .من دیگر عرضی ندارم .عرضه شود عرضه کنیم و جوابمان را بگیریمباید آنجایی که 

 .دستتان درد نکند
 

ساعت هم وقت  یکاگر  کار کرده بودی.خیلی  ،دستت درد نکند :صابر هدی 
 رد.ککمک می به بحث بیشترکردی تهیه میها برای بچه A4صفحه  دوگذاشتی و می

]به جای  شودها بحث همین خروجیروی به نظر خودت بهتر نیست که شب قدر 
 ؟ ساعت روخوانی عربی بشود دو اینکه[

 

]در  طلبش، ولی اینجا صحبت از طلب شد .خیلی بهتر است :ی اولکنندهمشارکت
 اندپیرمردها نشسته بینی[]می رویمی که مسجد در یکولی مثاًل  .هست این محفل[
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آیند دعا را فقط می .آیندپای صحبت آخوندش هم نمی هاآن. خواننددارند دعا را می و
 ددر مساج راشود هایی که اینجا تجربه میآن حلقهاگر بشود ولی  .روندخوانند و میمی

  .بهتر استمذهبی دارند آنجا همدیگر را  هایو انگیزه ئقکه عال کسانی ،تشکیل داد
 

 ؟ اش را خواندیشب قدر هم خودت دوباره عربی هدی صابر:
 

امسال ]تصمیم  ماه رمضانولی  خواندم. هر سه شببله،  :ی اولکنندهمشارکت
واندم و خ بعدازآنچندین بار  .این دعا را بخوانم و فکر کنم و که دوباره بنشینم گرفتم[

وستان د بعضی شاید ]نتیجه گرفت[ درآوردم.توان از آن کردم میکه فکر می را چیزهایی
متر شاید ک خوانده باشند. ]در دعای جوشن کبیر[ هزار اسم و صفت گفته شده ولی من

شاید جای  .مباحث دیگری را باز کرد شود از دل این دعامی .فکت آوردم سی ـ چهلاز 
 . کار خیلی بیشتری داشته باشد

 

ها برای بچه A4ی ی بحثت را در یک برگهچهتی دیگر این درخهفته تا هدی صابر:
 . دیگر بیاور یهفته و هم بنویسرا بحثت  .بکش

 

 . کنمبله حتمًا سعی می :ی اولکنندهمشارکت
 

د گویند و بعخدمتتان میکه پیشنهاد داشت دو ـ سه یکی از دوستان هم : هدی صابر
 . کنیمرفع زحمت می

 

 گویی: نقدی بر سیستم گزاره1ی دومکنندهمشارکت
یکی  ،و دو پیشنهاد مطرح کنمخواستم یک انتقاد من فقط می. صابرآقای با تشکر از 

 به این سیستم آموزشیایرادی که همه دارند  که داریم اینکه ما سیستم آموزشی مدرنی
کنند این است که سیستم و بعد هم نقد میگیرند می در دبیرستان و حتی دانشگاه

 .خروجی و خروجی ،یعنی خروجی .گویی و خبرگویی استگزاره ما، سیستم آموزشی
ب ریاضی اچه کت ،چه کتاب دینی ،کردیمکه باز میرا های دبستان باشد کتاب اگر یادتان

 ،شوداین نمی، شودیعنی این می .ها فقط گزاره استی کتابهمه ،و چه کتاب علوم
                                                                                                                 

 کمی و ستیدوم(، نشست ب یکننده)مشارکت ستمیب یهاکننده در نشستمشارکت نیا. 1
وپنجم و سی دوم( یکنندهو چهارم )مشارکت ستیب ،اول( یکننده)مشارکت
 بحث پرداخته است. یبه ارائه ی چهارم(کننده)مشارکت
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از ها را برای ما بتمام رشته و...شوند می بندییا طبقه دسته تقسیمسه  موجودات به
توانست به همین خاطر ذهنمان نمی. دادندبه ما می و خروجی کردند و فقط گزارهمی

در رویکرد جدید سیستم آموزشی غرب مطرح شده  که دلیل استبه همین  .فعال شود
ها ها دست بگذارند و از خواستهکارگاه رویها اصرار داشتند در کالس هم آقای صابر و

ها و ها را بر مبنای خواستهها و کالسوگوگفتو نیازها بحث بکنند و جهان در پیرامون 
سیستم آموزشی در دو  خألاین به خاطر  .پیش ببرندها به جای پاسخها نیازها و دغدغه

 ( است.18و اواسط  63، 60قرن گذشته )
یعنی اینکه درست است که اینجا قرار  .این نقد به نظرم به این کالس هم وارد است

 های]هم مهم است[. بحث شوداست همه بحث بیاورند ولی نوع بحثی که ارائه می
منسجم است که اخیرًا  قدرآن و ی انسجام داردواقعًا خیل .آقای صابر خیلی انسجام دارد

انسجام در محتوا انسجام شکلی هم پیدا  اآلنیعنی  .این انسجام در صورت هم آمده
من  .دهدی پردازش و درگیر شدن ذهن مخاطب را در بحث نمیاین اجازهاست. کرده 

به بحث  ]دارم[با نواقصی که  مدر حد خود گویم کهیک مخاطب می عنوانبهخودم 
درست است که سروگوشم  .یعنی آدمی نیستم که به بحث گوش ندهم .دهمگوش می

  .درگیر شوم آنتوانم با ی واقعًا نمیول .دهمجنبد ولی به بحث گوش میمی
 های سنتیتیپ گاه .منسجم عرضه شود قدرآننباید است که بحث  آن این به خاطر

 راراصاًل ق .گیری کندتوشه هم ران که طرفبحث را بپ ایگونهبهگویند که اصاًل می
 بعد بگذاری و اول جمله را بگویی توانیبگویی. می را ی آخرشهقطنیست که تا ن

شود که ما بتوانیم با بحث درگیر این موجب می .پیش برود خودش فکر کند وآخرش را 
ن ]روی آ توانممن این نقد را جدی دارم و اگر هم با این انسجام پیش برود نمی .بشویم

 ؟چگونه به وجود آمده خألهااین  .دارد خألهایی ، ذهن ماما نیاز داریم فعال شوم[.
 اهها و دیدهها و داشتهها تجربهآن پری دارد. خألو یکسری یکسری پری  ذهن هرحالبه

 و... است. نها، در خنا، در خیابرهای دیگ، بحثرهای دیگهایمان از کالسو شنیده
حث آن ب ، دربخواهد بیاید و ما با آن درگیر بشویم بحثی اگر .هم داریم خألهایییک 

  .نه اینکه آقای صابر انسجام نداشته باشند .باشد خألهاییهم باید 
 دولی نوع ارائه بای .م برای بحث خیلی الزم است انسجاگویم و اال  من آن نوع ارائه را می

ای هفته رد دما بتوان ذهن ذهنمان درگیر بشود که خألهایباشد که بتواند با این  ایگونهبه
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درگیر شدنش هم این است که از این  . به نظر من راهگذرد با بحث درگیر بشودکه می
اماًل کشاید هم کالسیک نباشد ولی بیرون بیاید. حالت خیلی منسجم و کالسیک 

ی بعضی حت ،ای پیدا کندحالت گزاره ،و منسجم حتی از روی شکل دربیاید ورفتهشسته
 powerpointاز این حالت  و حرف زدنی بشود ،ای پیدا کندها حالت خطابهوقت

  خارج شود. کمی یکیتکیت
نم آقای کمن فکر می اند.گذاشتهدوم اینکه آقای صابر حتمًا روی این مسائل خیلی وقت 

این منظومه درآمده ولی فقط به ما یک خروجی  تا نداهماه وقت گذاشتسه  صابر حداقل
ی برای سؤالاز چه  ،به دست آمده چگونهآن خروجی  گویند که. ایشان نمیدهندمی

ا کدام نگاه ایشان را به اینج ]برخاسته[ و از چه رویکردی و از چه نیازیو خودشان 
یک تیک خورده به ما  کنارشان کلمه کهچهار با  powerpointیک  است؟ کشانده

 هاتهو خواس با نیازها . ماچالش کنیم آن توانیم باما نمی]به همین دلیل[  .شودعرضه می
ت با اطالعا خروجی محصول نیاز و خواسته .چون بین ما مشترک است شویمچلنج می

نیازها و  بسیاری از متفاوت است ولی اهای مو کنکاش اطالعات .است آقای صابر
اگر  .ارتباط برقرار کنیم هاآنبا خیلی از توانیم ما می، مشترک است ها است کهخواسته

خدا  .شوداز جلوی ما رد می مدامکنیم چند خبر است که ما حس می ،بیان نشود هاآن
 گونهاینبه نظرم اگر  .گویمنسبی می ها رااین حرفالبته من ... است و آنخدا ، این است

است و  نرون بیاید قابل به چالش کشیده شدهای نهایی بیشود و از آن خروجی
 .کندتواند ما را درگیر ته است که میکه گفتم نیاز و خواس طورهمان

ز دوستان ا نفربا چند  ]اولین پیشنهاد را[ .تمتا پیشنهاد هم داشدو برای این قضیه حال  
یک  عنوانبه ند.هم مطرح کردم ولی کسی مخالفت نکرد و البته موافقت هم نکرد

جمع ر دچند جلسه  ،کنم و اگر دوستان موافقت کنندمطرح میپیشنهاد به آقای صابر 
ن در ای .یک دریافت کلی از این کالس بحث کنیمکه ]در مورد[ خودمان متعهد شویم 

گردشی  صورتبهنفر هم  15-38آیند و ثابت می صورتبهنفر  15-38 حدوداً کالس 
ها یک دریافت این بچه .آیندنفری می 58-18باالخره  .شوندآیند و دوباره عوض میمی

ن چند جلسه روی ایو اگر متعهد هم بشوند که در هفته فکر بکنند  .کلی از بحث دارند
 ،هایی از گذشتهو شنیده هاما هم دیده ]خوب است[. گذاشته بشودهای کلی[ ]دریافت
باًل هایی که قاقفت، اافتاده اآلنهایی که تا از اتفاق ،از تلویزیون ،های دیگراز کالس
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 هرحالبهارتباط با خدا  ، حتی مشکالت شخصی یاهاخانواده، محتوای تاریخی ،افتاده
ستگی بمکانیزمش هم بهتر است در مورد آن فکر کنیم.  .قرار است که بحران حل بشود

تواند هم می هر کس بیایند، اینجا بهها چند جلسه بچه . ]اینکه[آقای صابر دارد نظر به
قای صابر با آ یک ربعده دقیقه تا تواند هم آن جلسه می .وقت بگیرد ]از جلسه[ حتی قبل

 نامفهوم د،ناخواینجا با زندگی من نمی ،فهمممن اینجا را نمی ویدبگ .دیالوگ کند
این  ولی اگر .ی من را حل نکرد یا حتی اینجا خوب حل کرداین مسئله اینجا، است

یازهای ها و نتوانیم حس کنیم که یک خواستهمی نظر من هایمان شکل بگیرد بهدیالوگ
ی چون پویای .گرداندمشترکی در جمع وجود دارد و این پویایی و شادابی جمع را برمی

ولی فقط  ،کاری بوداز اولش کم است. و شادابی جمع به نظر من یک خورده کم شده
  .شاید یکی از دالیلش هم این باشد .کاری افراد نیستکم

 با آقای صابر که این یک دیالوگ الزامًا هم نقد نیست، یایک چالش که  ]باید[ بشود
 فهمم یا چه فرقی بیناین بحث را نمی مثاًل من کرد.چند جلسه را بحث داشتند مطرح 

یعنی من  به چه معناست؟ پرداز وجود دارد یا خدا طراح استخدای طراح و ایده
 دهند منهزار تومان به من می صدتوانم وقتی صابر من نمی یآقا ؟توانم طراح شوممی

این  کند؟ مراحلی . آیا قرار است این خدای طراح مهندس مسئلهاش کنممهندسی
بش باالخره این تا اینکه این جن ؟تواند باشدخدای طراح و مهندس در این حدها می

؟ شودشود یا نمیی مشکلش حل میطوراینآیا این جنبش سبز  ،مشکل را دارد
ها جواب حتمًا هم دنبال این نباشیم که در این دیالوگ باشد. هر گونه دیالوگی تواند[]می

و نیازهایمان است به ها سازی خواستهها شفافگویم که این دیالوگمن می .بگیریم
هم به خاطر آقای صابر همدیگر را  و شویمنزدیک میهم ما به یکدیگر  همین خاطر

 ی جمع با هم یک بحثآقای صابر هم هدفش این است که همه .کنیملمس می کمی
دائم تذکر  . آقای صابر هممیشومی از این روش دورداریم ولی واقعًا  .ببرند را پیش

  .نشود گونهایندهند که می
چند  یا هایمان را چند ساعتزها و خواستههم این باشد که ما نیا حلشراهیک  شاید

 اند اینداده از دوستان نفرچند  که یک پیشنهاد هم .ای با هم در میان بگذاریمجلسه
ائین یک نفر از پ کههمیناصاًل  اوقاتبعضی .که جمع نیاز به پرسش و پاسخ دارداست 

و پاسخ از  سؤالمن مطمئن هستم آن  ؟شد هپرسد چاز فردی که بحث ارائه کرده می
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 ما که این پائین اکثرچون  .ماندبحثی که آقای صابر ارائه دادند بیشتر در ذهن می
 و آقای صابر روی بحث مسلط ولی .ایم تقریبًا نسبتمان با بحث یکی استنشسته

پرسیده در  سؤالمطرح بشود چون از جنس ما یک نفر  سؤال این اگر .منسجم است
 ترراحت و پاسخ آن سؤالاز یکی از ماست و ما با آن  برآمدهتوان گفت حقیقت می

ولی چون  .دتباط دارار با بحث قبلی آقای صابر تقریبًا و احتماالً  پاسخ .شویمیر میدرگ
 ی آندربارههفته یک  توانیم. ما مینشینددل ما بهتر می ما افتاده به سؤال جویدر این 

ددرصد حتمًا صگویم که واقعًا من بدون حب و بغضی می .فکر کنیم و با آن درگیر شویم
زنم ها هم به این حرفی که من میبعضی .نیست گونهاینحتمًا هم  ،نهیا است  گونهاین

ت که آن ی اسطورایناکثرًا  ،که معتقد به این بحث هستند کسانیمعتقد نیستند ولی 
ب است هم جدید اجذ انهم ادبیاتش آیدکه می هاییشود و گزارهبحثی که مطرح می

 ؟رودچرا زود از ذهن میکه الش کرد حباید فکری به  .دنروذهن میهم زود از  هستند و
حداقل نسل خودم را  .من اعتقادم این است .به تنبلی نسل ما نیست فقط به خاطر

خود  .کنندها کار نمیاین نیست که بچه فقط .که سرور ما هستند ترهابزرگگویم می
یر درگ ها]یا حداقل[ اکثر بچه هفته با ذهن مایک د که در این ندار ایرادی ها هماین گزاره

 .خواهم و متشکرممعذرت می. شودنمی
  

اول بحث تمام بشود شما بیا و همین را تکرار کن  قسمتقبل از اینکه  جلسه بعد هدی صابر:
کر خیلی متش. کنیمجمع هر نظری داشت آن را اصالح می وقتآن .تا ببینیم نظر جمع چیست

 . از همه
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 1(4) خدای صاحب ایده: تبیین: چهل و دومنشست 
 

ِحمی ِن الره ْْحَ ِ الره  کنیم. بحث را شروع می تأخیربا پوزش از نام خدا. به .ِبْسِم اَّلله
 به نام همراه یاریگر

 نزد من آ، باب بگشا، میگشاره، من رفیقم

 ی و استراتژیک با خداگاههمه، مستمر، دالنهصافی رابطهضرورت 
م و دوستان جوان هم در بحث یبریش میه بحث را پکن جلسه است یودومچهل
ه از کم یدش بریطور پنیرا ا بحث. تر شودیتشان جدکمشار شاءاَّللان .ردندک یتکمشار

 یبرا، میردکدا یبه ضرورت خروج از بحران راه پ، میردک شروعخودمان  یهابحران
هم از ا ر یبخش، میگرفت« او»از متد را از  یبخش ؛میردک یتأسبه متد خروج از بحران 

هم در حد توان و بضاعت خودمان را  یبخش ،عصر خودمانماقبل و هم یهاانسان
: میدیرس یسطحسه متد کیگانه به سه بیترک نیااز نهایتًا  .مینک یم طراحیردک یسع

و  یروان ،یروح ضع موجودِ ف با ویلکن تییتع، نییشاتبیپ. نییاتبسپن و ییتب، نییشاتبیپ
 عرصه و جوالنگاه انسان یا هستیه آکن مسئله یو حل ابود  یتلقخصوص در سطح به

 است؟ ا مجوز از ازل همراه با او بودهیخواهد یت مجوز میفعال یانسان برا ؟ا نهیهست 
وساز ا ما حق ساختیه آکنیو ا ]یا خیر[؟ ه وارد عرصه شده مجوز را هم داشتهک یزمان

 ؟ ا نهیم یمختلف را دار هایحوزهدر  یو بناگذار
ه اگر کم یآمد دوراهین یا یرو ،میش زدکچ ،ین تلقیاروی چند جلسه ه کبعدازاین

چقدر « او» ،میا نه و اگر هستیم یر هستییما در موضع تقاضا و تغ ،مینکرا هم حل  یتلق
ن یم و به ایردکدرنگ  ین دوراهیا یرا رو یجلسات ؟ما است ینندهکپشتوانه و عرضه

به  تریدج ،هم در موضع عرضه« او» ،میباش یه ما متقاضک یه به نسبتکم یدیپاسخ رس
 . ردکما عرضه خواهد 

                                                                                                                 
 است.  1822آبان  13شنبه سه ،. تاریخ برگزاری این نشست1
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 ؛دش یبررس یکبهیک ،«او» یهاداشته .یمآمد« او» یهاداشته وها سر عرضهنهایتًا بعد 
در دل  یبندمرحلهک، یاستراتژ یهایطراح، توان خلق ،یمهندس ـ یطراح یژگیو

دارد و ما هم « او» هک یخیل تاریو تحل یخید تاریدنهایتًا و  کیاستراتژ یهایطراح
 . مینکق یمان تزریهابه خودمان و پروژه« او» م ازیتوانیم

ده یه اک یخصوص در دورانبه ؛میآمد دهیصاحب ا یخدا یروکه است  ایجلسه چهار
قوق و ش هه به وجوکنیا یبرا .اربست دارد و مؤثر خواهد بودک یگریعنصر دش از هر یب
 ،میشوده یخودمان هم صاحب ا« او» از یم به تأسیو بتوانم یبپرداز« او» یپردازدهیا
 .مینکه منظومه را نظاره م و نُ ینک یان رو به عمق را طکه شش پلکن بحث مطرح شد یا

 
 ان رو به عمقکشش پل

 ،ولان اکه پلکم یردک یطور بررسنیقبل ا یجلسه چهاران رو به عمق را در کشش پل
و  ید در هستیانتشار توح ،ان دومکپل ؛د محض استیو توح یو لمس جان هست کدر

خلق  منشأو  یدر طراحما ،دهیاه کن گزاره یطرح ا ،ان سومکپل ؛است توحید شقوق
هم  ،هم از متن خودمان ،تابکخلق است هم از  منشأو  یدر طراحده مایه اکنیااست ـ 

 یه متن هستکل متن بزرگ کهم از  و تیاروان بشرکش جلو آمدن یهم از پ ،خیاز تار
  .یدآیدرم، است

، لیبدیب، ناب، محض« او» یدهیا است؛« او» یدهیما با ا یدهیتفاوت ا ،ان چهارمکپل
 .است یعتًا اقتباسیبرگرفته و طب ،بکمر، ما ملهم یدهیو ا وخطاآزمونبدون ، رارکتیب

 یرونیا بی یدرون منشأ کیباالخره از  یول ؛دارد، ندارد یپردازدهیا ه انسان جوهرکنینه ا
ده ساطع یا« او» از ذاتبهقائمست و ین طوراین« او» کهدرحالی ؛ردیگیمؤثر م کمک

 . شودیشده و م
معنوی  یاز مثنو ییهاهم از گزاره، البالغهاول نهج یهم از خطبه ،پنجم ]در پلکان[

امان س یزکمر یشهیده و اندیا کیه جهان حول کم یدین گزاره رسیو به ام یگرفت کمک
ن جهان یم در ایو ما هم اگر بخواه ؛تش ادامه خواهد دادکرده و حول آن هم به حرکدا یپ

د یبا نین و گوهریمحور یشهیو اند یزکمر یدهین ایعتًا با ایطب ،میداشته باش ینقش
 . ی مادرپلکان ششم زایش مستمر از ایدهنهایتًا .ارتباط برقرار بکنیم
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 دور در دور یمنظومهُنه 
 د[.توان تشخیص داه منظومه را می، ]نُ آیدطور که از این کتاب برمیجلوتر که آمدیم این

ص  البته هر ر تخودمانی .دهدمورد کاوش قرار  ،کندکس مجاز است این کتاب را تفح 
 ؛ای است برای شخم زدنکتاب مزرعه ؛شخم بزندآن را ، صحبت بکنیم بخواهیم

شده دست اصالح بذرهایبه  متوانیبیشتر می م،است که هر چه بیشتر شخم بزنی یمالط
یک هم هست در  وقتیک ،ریزدمی در زمینبذر  انسان هستوقت یک. مکنیپیدا 

فاوت ت .طور باید برخورد کردبا قرآن این .بذر کشف شودآن باید  و بذر هست ،زمینی
 میبرو متر بتوانیهای عمیقهای دیگر این است که هر چه در الیهماهوی قرآن با کتاب

 ،برداری کنیو خاک بزنی لیب، بیل بزنی، دائم بیل بزنی که به این مفهوم تفقه ]کنیم[و 
از این منظر ما هم در حد توان و بضاعت  .دست پیدا کرد تریجدیتوان به حقایق می

ا یک به در اختیار یک طبق هکنیم و تفق   هتوانیم تفق  میـ نه کمتر و نه بیشتر ـ خودمان 
 رکسیهمنتها مهم این است که  .تواند این کار را بکندمی هرکسی ؛لباس خاصی نیست

ریح ارتفاع نگیرد و تص، بلندپروازی نکند، حد خودش را بشناسد ،کندکه این کار را می
نویسی که در پیش .نویسی بیش نیستاین بحث ما پیش .نویس استبکند که این پیش
اسب با چیزی متن عمیق شود و بتوان ،بخورد ترکه نویسی کهپیش !سطل بیندازیم نه

م فهمیقدر که ما میاین .از آن درک و دریافت کنیم ـ ترنه بیشـ نیازهای امروز خودمان 
  است. ی مرکزی سامان پیدا کردهه منظومه در این کتاب آخر هست که حول همان ایدهنُ 

منظوم است و نظم دارد و آهنگین است و نظم و کاماًل ی مادر که ی اول و ایدهایده
، ی اولایده ؛ی آفرینش استایده ،توان درک کردین کتاب میهم درون آهنگش هم از

 نترمیالنیدر ایتالیا تیم ا 6318و  6358ی دههدر قباًل بحث شد که . ی کالن و مادرایده
 ویلنهاسمش  .از دوران خودش خیلی جلوتر بود ی داشت کهمربی بسیار بسیار فکور

مربیانی که ی ی معروفی داشت که پس پیشانی همهرا یک جملهااین هر .بود 1هرارا
                                                                                                                 

و  ی( مربHelenio Herrera Gavilán( )6368 - 6331: ییای)به اسپان النیگاو رااهر ویهلن. 1
 گایدر الل یقهرمان 1هرارا توانست  یگریطول دوران مرب دربود.  یفرانسو - ینیآرژانت کنیباز

 نی. همچناوردیدست به ( بالنینترمیآ )با ا یدر سر یقهرمان 3و بارسلونا(،  دیمادر کوی)با اتلت
اروپا برساند.  یبه قهرمان 6315-6311و  6311-6313را دوبار در  النینترمیهرارا توانست ا

 انیمرب نیاز بزرگتر یکیبه دست آورده است و به عنوان  زین ار گریو چند جام و مقام د نیاو چند
 .شودیشناخته م خیتار
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و  فکر مادر، اش این بود که فکر اولجمله .شدحک می ،کنندخواستند کار کیفی می
 .فکر مادر و بهترین فکر است، این آفرینش هم فکر اول ،حال .بهترین فکر است

ر جرقه در فک ؛باید بها داده به جرق ؛را این بود که جرقه خیلی اهمیت داردااستدالل هر
 با مربیان دیگر این بود که طراح اشبود که ممیزه ایرا مربیاهر .ی اول استاول و ایده

ی فوتبال ایتالیا را از آن حالت سنت، زمین بازی را در اختیار گرفت ،ساز بودسیستم و
ود ودش بخ کهوقتیاز دیوار بتنی خارجش کرد و یک فوتبال روانی تا  ،خودش درآورد

ا ا ،را دارداهایی که با هری تفاوتاینکه خدا هم با همه .نترمیالن راه انداختیدر تیم ا م 
  .ی مادر استی اول و ایدهایده ،«او» بحث این است که آفرینش

ی منظومه .استی دوم منظومه عنوانبهی مادر خلقت انسان ی اول و ایدهذیل این ایده
 ؛اهالی تغییر ،ششم ؛ی آدمپروژه ،پنجم ؛راه رفتن ،چهارم ؛سوم هدایت در ذات خلقت

های اهالی تغییر و مدار نشانراه ،مدار هشتم ؛ساکنان وضع موجودـ مدار موجود  ،هفتم
 . پاالیش مستمرنهایتًا نهم هم 

 دارندمی سهم دینامی دایره در درون خودُنه  از این هرکدامبه این لحاظ منظوم است که 
از عام به خاص و از کلی  ؛دنرساز کالن به خرد می ،منظومهُنه  این. هم نظمی دارند و

 اششاکله .هم متصل استو هم مرتبط  ،هم عمومی هاآن نظم .کندراه پیدا می یبه جزئ
 ،منظومهُنه  از این هرکدامیعنی  .محتوای این حلقه هم معنوی است .هم حلقوی است

ی یعن. کنندباز می ،برای گردش کار راه خروج را هم ،ار دارندجدا از اینکه یک شکل دو  
دستاوردهای خودش را ، کندیک ورودی دارد و آن ورودی در سیکل خودش عمل می

ن آ. شودطبیعتًا از این عرصه خارج می ،گذاردردپای خودش را به جا می ،کندعیان می
ی اول و ست که صاحب ایده« او»فقط خود  ،شودنمیموجودیتی که از عرصه خارج 

خیلی مهم  منظومه، لذا حلقوی بودن .های چندگانه استی اول و این منظومهمنظومه
ال یک جری .حلقوی بودن خوشایند است ؛نباید به فرم و شکل اکتفا کرد ؛نیست ان سی 

ار مثل خود منظومه ا مهم این است که این ح است. ی شمسیو دو  لقوی بودن یک ام 
 نیست که انسان سوار یوفلکچرخ .داردرخش وامیچهم در درون خودش به را معنایی 

ای است که در درون گرداننده این .شود و سرش گیج برود یا از مدار خارج شود آن
 .کندیک معنایی را هم خارج می ،متناسب با این حلقه ،خود
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 ی منظوم؛ آفرینشایدهاول
، شودبا خلق شروع می ،است فهمقابلآید و طور که از کتاب آخر برمیآفرینش این مدار

با  ست.ا آنتروپینهایتًا شکفتگی و ، رهنمونی و هدایت، گیریهانداز وتقدیر ، تسویه
ه این جهان ای که بپدیده «هر» ،ن کنیمیسیم و تبیتر راادبیات دیگر بخواهیم این منظومه 

به کمک صاحب ، شوددر مدار آفرینش وارد می ،آیدمیکان مبزرگ و هستی و عالم ا
به دوران شکوفایی و بلوغ و اثربخشی  ،شودمجهز می ،کندانسجام پیدا میمنظومه 

 شود ومی مشمول آنتروپینهایتًا و  ،شودبه شیب و رکود نزدیک می آرامآرام ،رسدمی
  .شودخارج می

یکی خلقت انسان است و یکی هم قبل  .آوردمثال می وبرای این منظومه خدا دو فکت 
 و یریگاندازه جعل خورشید و جعل ماه و ؛هستی است تربزرگمدار  ،از خلقت انسان

هر دو را تابشگران خدا  ،یونسی سوره 68 یآیه در .تابشگر گزینی برای آن دومنزل
 .شب و روز در هم درآمدن ؛تابشگرهای آن دو پردازیجلوهنهایتًا و  .کندخطاب می

، هم اجلی دارند هاآن و موعددار است ودار زمان ،«او» طبق تصریح هااین اثربخشی
وان گفت تکه می تابشگرلذا این دو  .کندادامه پیدا میتا مدتی معین این روانی نهایتًا  و

های نوازترین پدیدهدیدترین و چشمو دم ینترشاخص ،یکی در شب ،یکی در روز
 ـ ستدانیم چیبیرون از دید ما را نمی ،توانیم ببینیمقدر که ما میاین ـ هستی هستند

 ،شودمی ایشان ایجادگری برمیدان جلوه ؛شوندر میقمست ،بعد از تعبیه ؛شوندتعبیه می
در گردش جایشان را  ؛شوندمیجا جابه ؛شودساطع می هاآناز  شیتاب، تابانی دارند

در یک مدار معینی حرکت  ؛داری دارنداثربخشی زمان ؛دهندبه هم میروز شبانه
 . خارج شوندنهایتًا کنند تا می

 
 منظوم؛ خلقت انسان یدهیدوم ا

 صورتگری، نطفه :است ـ خلقت انسان وجه فیزیولوژیک ـمثال خود ما  ،مثال بعدی
ر سی المحالهما هم . کهولت و مرگ، بلوغ دوم یا میانگی، بلوغ، نوزاد، جنین، درون رحم

ور طکند و همه ایننبات هم سیر خورشید را طی می، کنیمسیر ماه را طی می وخورشید 
 . ان هستندسهم ،فهمیمکه از این کتاب آخر می
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 ـ یشکفتگ، ورود است؛ نیازها و پیشاورودی خدا رقم زدهیک پیش ،لذا برای انسان
ْخَرَج اِْْرَعی»همان 

َ
ی جانوران و هر چیزی که انسان و ماه و خورشید و نبات و همه .«أ

ْخَرَج اِْْرَعی»ی به مرحله ،تواند دینامیسمی از خودش بروز دهدمی
َ

به  ؛رسدمی «أ
نهد و زمین های خودش را وامیآرام جلوهآرام . ]سپس[و به بلوغ و میانگی شکفتگی

 .شوددهد و از رده خارج میل هستی میگذارد و تحویمی
مثالی که  ـ باز مثال خود ما است ،زندی دوم میکه خدا برای منظومه دیگریمثال 
ا با این سیک ،آیدمان را یادمان نمیما دوران جنینی .کنیم توانیم لمستر میعینی ل ام 

 ؛خلق خودمان هست .یماهکرد لمسآن را هستیم و برایمان مأنوس است و آشنا کاماًل 
 .یک فطرتی است ،بعد از خمیرمایه است. وانهاده شدهـ در ما ـ ای در انسان مایهخمیر

 مانوربه میدان ما  یهمه ،در این سیکل .هدایت است ،مترتب بر خمیرمایه و فطرت
کنیم می عمل، کنیم که بین دو نیرو در کشاکش هستیمحس مینهایتًا  .رسیممی شیطان

 ،جوهره، خلق بدیع ،مدار باالتر ربه عبارتی د .بینیممون خودمان را میو محصول آز
پیشینیان خودمان از مدار خارج  ما هم مثل تااثر و بازتاب اثر وجود دارد ، کنش، انتخاب

 .میشو
  

 در ذات خلقت تیمنظوم؛ هدا یدهیاسوم
ین دو بمیدانی  .نظام هدایت مبتنی بر کتاب ؛ی سوم هدایت در ذات خلقت بودمنظومه

نی هادیاو  در دو سوی این میدان رهبران .شودایجاد می است، سوی کتاب که حاوی پیام
 .این خیلی مهم است .در این جهان فرصت رهبری پیدا کرده است هرکسی .وجود دارند

هر کس و هر جمعی  است. وجود نداشته وجههیچبهحذفی  و انحصار، یعنی سانسور
های داخل هستی به پدیدهکسانی که  ؛ ]اعم از[1ری قرار بگیردتوانسته در موضع رهب

یا حتی کسانی که به ـ پرست پرست و خورشیدپرست و ستارهماه ـتأسی کردند 
 . ... گاوپرست و ـ تر به لحاظ فیزیولوژیک اتکا کردندهای نازلپدیده

                                                                                                                 
های اعتقادی مختلف )اعم شده در قرآن، وجود گرایش. منظور این است که در گزارش ارائه1

 پرستی و گاوپرستی و ...( مورد انکار و سانسور قرار نگرفته است. از ستاره
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برای همگان به وجود آمده  ،گیری در دو سوی کتاباین است که فرصت رهبری و میدان
 و وکاستکمبیتوانند بخش میو هر دو گروه حول پیام و کتاب و خبرهای رهایی

  .رسندی پایان میهر دو هم به نقطهنهایتًا . نداثربخشی داشته باشسانسور بی
 .ها متن مرجعی دارنداین پدیده. گردندها میای این پدیدهیافتهبا یک هدایت سازمان

ی رهبری برای همه به فرصت دوگانه .دهدهایی رخ میبندیحول متن مرجع طیف
به یک  ؛بخشپیام رهایی سویآنو  سواین ؛کتاب سویآنو  سواین ؛آیدوجود می

  .رسندمیبه یک فرجام تاریخی نهایتًا و آوردگاه تاریخی 
 

 منظوم؛ راِه رفتن یدهیچهارم ا
 ، ]راِه رفتن است[.کنیم توانیم از کتاب استخراجکه میدر قنایی چهارم هم منظومه

 به وجود آمده راهرویمسیر  ،فطرتو  هیرمایخمو  ژنو  هابرای این انسان با این ویژگی
 کنیم[:]مشاهده می یوسفی سوره 680 یآیه را در راهرویاین مسیر  است.

ْدُعوا إىَل ِه َسِبیلُقْل َهْذ » 
َ

ْ ِی أ ِ لََعَ َنْا  اَّلله
َ

َبَعیَنِ و ُسْب َبِصرَیٍه أ ِ َو َمآَاَو َمِن ْاته ُْشرِکنَی  َن اَّلله ِْ َنْا ِمَن ا
َ

 «أ
ت او دعو سویبهبا بصریت  ،که من و هر کس پریوی رکد، بگو این است راه من»

 « نیستمی ورزانشرک از من و او است منزه و کنمییم
 ،ندکنخواهند کار استراتژیک انی که میی کسبرای همه ؛ی کلیدی استاآیه، این آیه

از  من(؛ 33: )صافات «نیْهدیَس  َریبِّ  ِإىلذاِهٌب  ِإِّنِّ » به قول ابراهیم .کنندمسیری را طی 
ا خروج من ،شوماین مدار خارج می انتهای هستی ی بیخروج از کوچه یمنزلهبه ،ام 

ای بر راهی ،بست که شما برای من ایجاد کردیدی بنکوچه ایناز  ترطرفآن ؛نیست
 .فارغ از اینکه چه محتوایی داشته باشد است؛ مذهب راهی برای پیمودن .سته پیمودن

های غیرتوحیدی هم داریم ولی مذهب ؛است« او» وصل به ،اگر توحیدی باشد لحا
 است. راه رفتن را برای دیگران مضایقه نکرده و رقم زده]خدا[ که 

ها کیدتأحول آمده است. ها ها و توصیهتأکید، های مسیرقسرمش، ی مسیربعد از تعبیه
ن ای .وجود داردبزنگاه آخر نهایتًا و « او» یا رویگردانی از« او» رویکرد به ،هاو توصیه

د به همین ح ،کم است اآلنایستادیم و وقت هم  ی آندلیل اینکه قباًل روسیر را هم به 
 .کنیماکتفا می
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 ی آدمپروژه ،ی خلقتی منظوم؛ فلسفهایدهپنجم
ها ی اتفاقهمه .آدم یپروژه، خلقت یفلسفه ؛ی پنجم بحث امروز استمنظومه

  .مدار پنجم رخ داده که این مدار شکل و شمایل و محتوا به خودش بگیرد ازاینپیش
 

 

 

ودش برای خ انساناین  ،رویمجلوتر که می .استبرای انسان ی میدانی تعبیه ،خط سرِ 
چه  ـانسان  ،پروژه پیشبردضمن  .سمتی دارد و هیماجان ،پروژه .کندپروژه تعریف می

 راهیسر یک دو و شودراهی کیفی رهنمون مییک دوبه ـ چه جمع و مجتمع ، تک باشد
از ـ یش ببرد پروژه را به هر شکلی پنهایتًا  .گیرد که باید تعیین تکلیف کندکیفی قرار می

برای  ایو خروجی به سیکلی که مخرج محصولدارد و  محصولی ـ این راه یا از آن راه
 . شودسرریز میگذاشته است،  روند کار

صاصی زمین کارگاه اخت ،همچنان که قباًل بحث کردیم ،انسان تعبیه شدهمیدانی که برای 
 ـ نمالک زمی، با این تعبیری که کتاب دارد .ی آدم زمین آمدپشت قباله .انسان است

آدم و آدمیان مابعد آدم اول ـ در حد توان و مدار انسان  وساز و گردشمالک ساخت
  .استی آدمیان برای مانور انسان و مانور همهی بسیطی عرصه .هستند
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 کردگفت آن روز که این گنبد مینا می   بین هب تو کی داد حکیمگفتم این جام جهان
باالخره جایی هم برای انسان در  ،گرفتهها صورت مییعنی در همان زمانی که طراحی

 نیعنی بنا بوده در ای. وصل استی اول به همان ایدهاین ایده هم  بود. نظر گرفته شده
یک کارگاه اختصاصی برای انسان  ،امکان و خلقت وسازها در این عالم وسیِع ساخت

های خودش تفاوت یدورههمی موجودات قبل از خودش و که در ژن و فطرت با بقیه
  .شود تعبیه ،ماهوی دارد
ازه انسان طبیعتًا دست به س ،بعد از جایگاه بخشی .گیردبخشی صورت میاین جایگاه

 ،تعریف پروژه. دهدوسعت می خود و پیرامونش را همو سازد هم می ؛زندمیتوسعه و 
 ،سمت پروژه .مهندسی و بناگذاری است ،ی این پروژهمایهجان .و توسعه است هساز

 ؛سندرراهی کیفی میبه یک دو ،گیرندیی که در این مدار قرار میهاانسان .تغییر است
دمیان آنهایتًا و  .باید تغییر وضع موجود باشد یا حفظ وضع موجودیا شان سمت پروژه

میدانی همگانی برای کسب و بروز  .کنندمشارکت میی هستی در این چرخه
یک خلقت عامی صورت  .دهداینجا خلقت انسان معنا می. است« او» هایکیفیت

وار س« او»های داشته برخلقت که  هایی داشتهداشته وهایی ویژگی« او» است. گرفته
توانیم در می ،پدر و مادر اول ما است یپشت قبالهما هم در این زمینی که  حال .است

در  وو کسب کنیم را جذب « او» هایکیفیت، برای ما فراهم کرده« او» این فضایی که
 .بروز بدهیم خودمان یهادر اندازهو  ترکوچکمدار 
خلق و تولید و زادوولد است؛ کمک و بی وخطاآزمونو بی بدون محدودیت« او» خلق

اًل که قب هم آیاتی .و با کمک است وخطاآزمون ،با محدودیت ،در این گوشه از هستی ما
برای  ،برای طوفان، برای عمران، تصریح کرد به انسان زمین برای آبادان ،مرور کردیم

دا تواند تحقق پیمیاز دو مجرا مران ی و عآبادان است. واگذار شده پخشان و برای پاشان
 ؛ذاریبناگ، مهندسی اندیشه، وجه اول اندیشهاست: هم قباًل ذکر شده  آیات مستند. کند

هر  ،هم وجه اول و هم وجه دوم .نشر خبر و هدایت، خبرآوری، پردازیوجه دوم ایده
 ،اگر بنا نبود که انسان زمین را تغییر بدهد و مشمول تحوالت .شوددو به تغییر منجر می

بخشی  بیاید و جانوران و نباتات ،دلیلی نداشت که انسان در کنار فرشتگان ،کندواقع 
  .وسازش اختصاص بدهدو به ساخت از هستی را به خود
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های هو پیوست منظوم ضمیمهتکمله و  ی آدمخلقت یا پروژه یاین فلسفهتوان گفت می
یعنی انسان آمده اینجا بدون محدودیت زمین را کارگاه خودش  .قبل از خودش است

بروز و  ،اندامی کنددر جایگاهی که خدا به او بخشیده بتواند عرضاست؛ قرار داده 
ر پیرامون اش به سمت تغییپیشبرد پروژهنهایتًا ای و توسعه، ساختی ،ظهوری داشته باشد

 . چین و اثرینقطهنهایتًا تغییر فضا و تغییر وضع موجود و و 
 

 رییتغ یاهال، رییمدار تغ؛ منظوم دهیاششم
 کاریپا انیمدار آدم

رونی ی ددایره]مطابق[ . تر نظاره کردتوان در همین مدار تغییر دقیقنظم را می نیششم
این آدمیان اگر این دو  .گیرندقرار میخط تغییر  سرِ  ،هم خبردارو هم جاندار  آدمیاِن 

 ؛حامل خبر باشند وهم صاحب خبر  ،هم جان داشته باشندـ ویژگی را داشته باشند 
چه مرد و  ،هاانساناگر  دار مدار تغییر قرار گیرند[.توانند میدانـ ]می جاندار و حامله

این  رویمجلوتر که می .دار هم باشدتواند میدانمی ،جان داشته و حامله باشد ،چه زن
دار و رویمرزدار  .شوندبعد صاحب پروژه می .شوندآدمیان صاحب میدان می

 .وندشدار میسرپرست ،کنندبرقرار می« او» ای که بای رابطهدر حوزهنهایتًا  .شوندمی
  .رهسپارندنهایتًا اثرگذارند و ، این آدمیان باربردارند
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 در مدار تغییر چرختحلیل کنیم که آدمیانی که بخواهند  طوراینتوانیم مدار اول را می
از  یک، باشد: دارهم محصول ،دارهدفهم  ،هم معنادار باشد زدنشان بزنند و چرخ

 ]دوم[ .مند هستندبهرهـ جان هستی ، از جان جهانـ « او» از .مند هستندبهرهجان جهان 
 .حامل خبر و ناشر خبر هستند هستند؛ خبردار

َتئَك َحِد »گفت  طه یسوره 3 یدر آیه قباًل بحث کردیم که خدا به محمد 
َ

؛ «ُث ُموىسیَهْل أ
ی حامله و باردار و خبردار قبل از خودت چه مسیرهایی را طی هاانسانداری  یعنی خبر

ه و تقاضا غدغو از بار و د ،یباردار ،که تو خودت صاحب خبر هستیحال  ؟کردند
ی پیش از خودت که قبل از تو مداری داشتند و هاانسانبه سیر و روند  ،حامله هستی

 . گوش کن ،کردنددر مسیر تغییر تکاپو می
یی که هاانسان. کندمیدان هم پیدا می ،هم جان دارد و هم خبر دارد کهوقتیاین آدم 

ر دارند باو ؛هستند، که حضور دارند مقدمتًا باور دارند ،میدان قائل هستندبرای خودشان 
 .انسان وسط باشند و پروژه را پیش ببرند یاست که مرد وسط بناو  هستند گردانندهکه 

 یکردند و هم همهخودشان را در وسط و در متن حس می ،طور بودندهم انبیاء این
 هااین .ین هستی تکاپو داشتندصاحبان خبری که بیرون از کادر وحی و مدار انبیاء در ا

و  دارنددانیمیی هست که هاانسانصال ی اتنقطه ،پروژه آن .کنندای تعریف میپروژه
نقطه  ،این پروژه .کنندای تعریف میپروژه .جان و خبر دارند ،داریقبل از میدان

 . است اتصالشان با کل هستی و حضور در عرصه
با  هستند؛ دارو روی این آدمیان مرزدار .زنیمچرخ میـ  داخلیـ ی اول در همان دایره

به محور و  ؛مرزدار هستند ،ی ایده که محورش ابلیس استکنندهجریان منحرف
این آدمیان صاحب سرپرست  ،اگر این اتفاق صورت بگیرد حال .دار هستندروی

. ندایفا ک هااین تواند در قبالقشی که قباًل صحبت شد خدا مینیعنی همان  .شوندمی
این  برندگانپیشحامی برای  ـ هم مؤیدخدا  ،بکنیم امروزی یترجمه را اگر «ولی»

ی هستی این آدمیان باردار هم فعاالن اسکله. منتقدـ هم مصحح  است و هاپروژه
 .شوندگذارند و از این چرخه خارج میبارشان را زمین می آخر سرنهایتًا هستند و 

و  جمه کردتر رادیگر مدار پائین  زبانکیشود با میهم  ]به کمک آن[ مدار باالیی که
دار خط که جان ی سرِ هاانسان ]مدار داخلی را درک کرد[. شاید زیادتر هم در یک عمِق 
ان خودش ؛حس هستی است ،حسشان .دارند ایحس و تلقیطبیعتًا  ،و خبردار هستند
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هم انبیاء عناصر  .هستند محسوسیعناصر  هااین دانند و نوعًا همعضو هستی میرا 
عناصر  ،هم بیرون از کادر انبیاء کسانی که صاحب خبر بودند، بودند 1داریحس
همه هم  ،کنندد پروژه تعریف میآینهم که می هااین از ترکوچکو  داری هستندحس
داری عناصر حسدر مدار خودشان از خرد تا کالن و ، عضو هستی هستند، دارند حس

  هستند.
ِه » را به  یواقعًا تلقی دارند که خدا مفاهیم هااین یعنی (31: )بقره «َکِلماتَفَتَلًقه آَدُم ِمْن َربِّ

ر بنا است که اتفاقی را د ،و مترتب بر این مفاهیم و آموزش اولیه است منتقل کرده هاآن
درک ، کنندحس می و رسندیمبا این حس و تلقی به عرصه  .این جهان رقم بزنند

تازی  ،ای دارند و در این عرصه باید تاختی داشته باشندباور دارند که عرصه ،کنندمی
  .سازی و یساخت
 دید،جاین لندرور تبلیغ  .قباًل جیپ لندرور بود .یک لندرور آمده بود 18ی ی دههنیمه

عنی اگر ی. «آهوی خیابان و عروس بیابان»اسمش را گذاشته بودند  .تبلیغ معناداری بود
اگر بیرون  ؛ وداری محدودهقدرت مانوری در همین شهر و  ،یهست در شهرمحصور 

 .وتازی داریی تاختعرصهای، در هر محدوده ؛یهست آهوی بیابان ،رویشهر هم می
وسازها دخیل هستند و در ساخت سهمصاحبصاحب عرصه و  [کارپای]آدمیان  اینکه

سئولیت که صاحب مبنای م« او» با ؛کنند و مسئولیتی دارندتعیین تکلیفی می ؛هستند
 .رسندمی« او» به خویشاوندی با ،این سیر درحال  .را تعیین کردند فشانیتکل ،است

از عرصه خارج نهایتًا گذارند و ردپایی از خودشان به جا می ،صاحب عهد هستند
 .شوندمی

 
 رییتغ یرهیزنج

از  طور کهاین این زنجیره یجوهره است. ی تغییرزنجیره ،ششمی[ ]منظومهی ادامه
  :م بخوردقر گونهاینتواند می ،توانیم دربیاوریمکتاب می

 

                                                                                                                 
ذکر شده که با توجه به توضیحی که در ادامه آمده، منظور، عناصر « محسوس». در سخنرانی 1

 واجد و دارای حس است. 
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دار و مپیا ؛خبر هستند وصاحب پیام  ،گرایاناین متنهستند.  گرایانی اول متندایره
 آیندبه حساب می« او» یاوران ؛دینامیسمی دارند ؛انداهل مبارزه ؛آورندیرو؛ خبردارند

ل از باور دارند که قب هااین رسد ووقت به پایان نمیسلسله هیچ ؛و مانند سلسله هستند
بعد از خودشان  ،متصل به این زنجیره هستند هااین ای وجود داشته وخودشان زنجیره

 .و چرخان هست جنبان ،هم این سلسله و زنجیره
ست ناب، اندو باور دارند که عنصر میانه ؛را باور دارند« او» هستی و، گرایان خودشانمتن

از جمله آیاتی  عمرانآلی سوره 11ی آیه .در میانه بایستند و حرکتی را سامان بدهند
دی نه یهو ابراهیم»گوید خدا می است: و تعصب صحبت کرده تأکیداست که خدا با 
. بود اهل سالم بود یعنی مسلم .حنیف بود ـ گرا بودگرا و متنکه حق. بود و نه نصرانی

ین مقید به ا ابراهیمیعنی  .نه یهودی بود و نه نصرانی ابراهیم .شودروانش می یترجمه
 ؛خودش اساسًا یک مبنایی بود ؛کنید قبل از اسالم آمده نبودشما فکر میهایی که دین

 :بود یباز برای خودش یک کتاب ابراهیم ،ی این ادیانی همهمیانه ؛یک متنی بود
َرانِ یوِد َی  مُی َما اَکَن ِإْبَراِه » ُْشِرِک یا َو ََلِکن اَکَن َحِن یا َو ََل ََنْ ِْ ْسِلًما َو َما اَکَن ِمَن ا   «نیًفا مُّ
و ـ اهل سَلم ـ  سَّلو مـ حنیف وبد ـ  وبد گرامنت و گراکه حق ؛نه یودی وبد نه َنراِّن ابراهمی»

  «.دگان نبودگرینوج وبد و از شریکزمم
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 .گذارددست می روی وجه میانه بودن ابراهیم کنیم،نگاه کل این آیه از هر طرف که به 
نه نصرانی و ، گیرندمی ی ادیان جوهرشان را از ابراهیمهمه، ی ادیان استی همهمیانه

سالم بگذار » است؛ اهل سالم بوده .است و روح مذهب با ابراهیم است،نه یهودی 
 تاس قابل ترجمهکتاب  دروناز طور این «ولی»گویم یعنی از آن طرف می «.سرسری را

از طرف  ممزوجمسلم هم یک رفاقت  ]وجود دارد[؛ از طرف خدا ممزوجیک رفاقت  که
 ست؛ا تاریخ نبوده بندششلولخدا  .به مفهوم تسلیم نیست ]مسلم[ این .انسان است

طور اساسًا این !کندبخواهد همه را تسلیم  3با قمه و دشنه و ژ که تیب ندادهتر یحکومت
 جممزورفاقتی ، والیت خدا داوطلبانه است .تسلیم هم داوطلبانه است است. نبوده
رفاقت انسان با خدا است رفاقت ـ فهمیم قدر که از این آیه میـ اینتسلیم هم  ؛است

 مثالش را ابراهیم .شودبا خدا زوج میهم انسان ، شودهم خدا با انسان زوج می .ممزوج
خودش ـ  ورزان استی حق و شرکمیانه ؛ی ادیان استی همهمیانه ابراهیم است. آورده
 واقعی و شفاف، و اهل سالم کیفیاست. گرا گرا و متنحقـ  ای از حق استجلوه وحق 

 . گیرنده هم نیستو شریک است« او»با  ممزوجو  است.
 که از کتاب قدراینـ هم  این ابراهیم ،فیزیولوژیک است یهمچنان که آدم سرسلسله

سله سرسل ؛ی اهالی تغییر استسرسلسله ؛ای محتوایی استسرسلسله ـ میفهمیم
صاحب  .کردوساز ساختروی آن  آمد و رفتمحتوای جهان را گ .اهالی محتوا است

 ،تنم !نه صحف نه لوح نه کتاب ،فرستاده« او» متن هم نه صرفًا متنی که .متن است
  .خودش متن است ابراهیم ؛متن مکتوب نیست صرفاً 

وع ن ،در هر حوزه .آیدمی وسط متنبه  ،را متن تلقی کند خویشتن، وقتی کسی خود
د یی هستند که مقدمتًا یا خوهاانساننوع ـ ینیف بودند  ـ یی که در حاشیه بودندهاانسان

ک ی ،یک دفعه همحل در .کم بها دادند را باور نکردند یا خود را کم باور کردند و به خود
 زمین باالخره یکی کاپیتان در ؛آیدمیوسط یکی  ]زورخانه[ گود در ؛آیدمیوسط کسی 
ت هس وقتیکحال . جنبش یکی سر است در ؛تشکیالت یکی محور است در ؛است

 ردچه  ،آیندمیوسط که  ییهانیا .نه، شودساز میسردار، شودکسی تحمیلی می یک
ی عرصه درچه ، زمین درچه ، باشگاه درچه ، کالس درچه ، محل درچه ، خانه

یی هستند که روی صالحیت خودشان و مبتنی بر هاآن ،تشکیالتی و ایدئولوژیک
مقدمتًا خودشان متن اند. هآمدوسط  ،و باوری که به خودشان داشتند نفساعتمادبه
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 ،ایزورخانه یک درشما بروید . متن بوده که توانسته بیاید وسط کار قرار بگیرد .هستند
ع و ورزش را شرو ،بگذاردوسط اگر کسی جوهر و وجود این را نداشته باشد که تخته را 

یک دست آمدیم گویند به قول خودشان می .گیرداصاًل ورزشی صورت نمی ،کند
، اگر میانداری نباشد ،این یک دست ورزش که آمدند بکنند !کنیمامشب ورزش 
کس هم وجودش را نداشته باشد که بیاید هیچ، شنا وسط نگذاردتخته، بچرخی نباشد

بخشی از وضع . روندمیخانه و به اندازند همه لنگ را می ،شنا وسط بگذاردتخته
 آنکهحال. یکی باالخره باید وسط بیاید !همین است ماندهز طور آچمود که همینموج

 .باید مقدمتًا خودش را متن بداند ،باید وسط بیاید
روی ] تعصبیخدا یک  .ابراهیم، ابراهیم، زند ابراهیمچکش میدائم خدا  قدراینکه این

خدا با ، را اگر خودتان در خلوت بخوانید عمرانی آلسوره 11ی این آیه .دارد [ابراهیم
از برتر  .یهودی ، نهنه نصرانی بود ابراهیم. کندطرح بحث می یک تعصبی روی ابراهیم

 باز خودش یک کتاب .بود هاآنمقدم بر  ؛ها آوردندها و یهودیای بود که نصرانیایده
 . متنی بود ؛بود

« او»ن اینکه بخواهند جلوی ودب ،غروریب، دانندگرایان خودشان را متن میپس این متن
 رگفرعون که دیی سلسلهـ یا نوع فرعون  بدون اینکه بخواهند مثل فرعون ،بایستند

بخواهند ارتفاع  ـ دهدما دست میه خورد و حالت تهوع بن به هم میاشهن از هماحالم
 ،ریز حساب کنند و موجودیت بقیه را به هیچ بینگارند و بیندیشندبگیرند و بقیه را خرده

م با ه« او» .وج هستندزمم« او» با، هستند رفیق« او» با. گیرندنمی« او» ارتفاع مقابل
  .است ممزوجرفیق و  هاآن

در او را خدا ، ارتفاع هم نگیرد، خودش را متن بداند ،اگر کسی صاحب متن باشد
 نوع برخوردی که خدا با ابراهیم .در ارتفاع قرار دادنداو را دهد که همه اهی قرار میگجای

ع فرعون خواست ارتفا .کندمی خیلی تفاوت دارد با نوع برخوردی که با فرعون ،کرده
ع خدا به او ارتفا ،نخواست ارتفاع بگیرد ابراهیم .او را به زیر کشید ، ]خدا[بگیرد

ستی ه، کنندخودشان را متن تلقی می، گرایانمتن .لذا اینجا خیلی مهم است .بخشید
 «او»ها را در اختیار ی متنکنند همهتاریخ را متن تلقی می، کنندرا متن تلقی می

 .برندگیرند و کار را پیش میآیند میانه را میبه این دلیل می ،بینندمی
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کسانی هستند که ، یی که پیام دارندها. آنصاحب پیام و صاحب خبر هستند هااین 
 .ی یک خبری هستحس کردند در این هست ؛خودشان مقدمتًا یک خبر درونی داشتند

 محمدـ آخری  ،این حس را کرد موسی ،این حس را کرد نوح، این حس را کرد ابراهیم
وقتی حس کردند  .حس کردند در این جهان یک خبری هست .هم این حس را کرد ـ

خودشان خبردار ، لذا در مدار عالی قرار گرفتند .صاحب خبر شدند ،خبری هست
بیرون از کادر انبیاء هم . مشوق شدند، مبلغ و محرض شدند، دار شدندپیام، بودند

احب ص، انبیاء صاحب خبر عالی شدند حال .دیگرانی هستند که صاحب خبر هستند
صاحب خبر در حد خودشان  ،پیام شدند و کسانی که صاحب آن خبر عالی نشدند

یام یی که پهاآن .داران و خبرداران پیامشان مشارکتی استمهم این است که پیام .شدند
خبر را با  ،یی هم که خبر آوردندهاآن ؛پیام را با مشارکت خدا ساطع کردند، آوردند

 . منتشر کردند« او»مشارکت 
 عمرانآلی سوره11 یآیه در .شوندآور میدر سیر خودشان در این مدار روی هااین

نگ آید خدا به زکه می اسم ابراهیم .زندمیبه زنگ تاریخ و تعصب  تأکیدخدا از موضع 
صالحیت را داشته تا آخر  و هم این ویژگی ابراهیم .کندوارد میاو را ، زندمی تاریخ

 .این خیلی مهم است .آمدند ی انبیاء گرد ابراهیمبقیه .ماندتاریخ در همان وسط گود می
بنا نیست شما بروید از صفر شروع کنید ، ساخت گفته این سکوی اول را ابراهیم]خدا[ 
ن هم آورانوع روی حال .حرکت کنید روی فونداسیون ابراهیم !نیازها را طی کنیدو پیش

خدا با  ،آیدمی اسم ابراهیمکه  عمرانی آلسوره 11 یآیه اگر در .هستند نوع ابراهیم
 طمأنینهآوران با هم در خصوص روی ی بقرهسوره 661ی در آیه، کندتعصب صحبت می

ی  »و با  ل   است: شدهشروع آیه خیلی قشنگ  .کندشروع می «ب 
ََْزوُنَن  َبَلْی » ْ َو ََل ُُهْ َی

ِه َو ََل َخْوٌف َعَلهْْیِ ْجُرُه ِعنَد َربِّ
َ

َِْسٌن َفَلُه أ ِ و هو ُم ْسََّلَ َوْجَهُه َّلِله
َ

  «َمْن أ
  :گویدخدا خیلی لطیف می

سب عمل متنا ،کند و بر آن ممزوجَبلی هر آنكس که خود را با َتام موجودیت با خدا »
 بر ُه زِّنح و نیست او بر یمبی و اوست پروردگار یپس اجر او در حساب ویژه ،انجام دهد

 . «نیست او
های اول هم در ]مباحث[ تاریخ ]هشت فراز، هزار نیاز[ و هم در این بحثبار یک

 .تفاوتی وجود دارد با منشاوی بین عبدالباسط .صحبت شدخودمان ]باب بگشا[ 
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و خواند برای خلوت قرآنی که منشاوی می .خواندمحزون می ؛منشاوی محزون است
ی یک ؛خواننده در مصر بودند خوب است. دو حیمتر برای مجالسفرورفتگی و خوددر

ی تعصب]چنان[ ها مصری ،هر دو زمانی که فوت کردند .کلثومام بود یکی عبدالوهاب
 .یختندربیرون ها رادیو و تلویزیونشان را از پنجره ،وم و عبدالوهاب داشتندثکلکه روی ام

کلثوم و عبدالوهاب وقتی انجام شد که رفتگران آمدند رادیو و ام یجنازهعییتشیعنی 
 ،خواندکلثوم وجددار میام !جمع کردندهای مصر خیابانداخل از ها را تلویزیون

ولی با  ؛آمدندها به رقص درمیمصری ،کلثومام یهابا ترانه .عبدالوهاب محزون بود
و  .اردحال تفاوت کیفی د ؛کلثوم استام ،عبدالباسط .رفتندعبدالوهاب به خود فرو می

 وجد .آوردکه کل زیروزبر قرآن را درمی است عبدالباسط !منشاوی است ،عبدالوهاب
یگر که دـ ت عبدالباسط چیز قرآن در صو همه، تلنگر قرآن، تشر قرآن، نآحزن قر، قرآن

 .بخش استجان ؛آیددرمیـ تکرارپذیر هم نیست 
 کردیم.پخش میظهرها باید اذان  .دست ما بود 1ی مسجد دانشکدهاداره 51-50سال 
فت به من گآمد  ،که لیدر هم بود های مارکسیست دانشکدهاز این بچه مرتبه یکییک 

سط گفت قرآن عبدالبا ؟گفتم چطور !را بگذار قرآن عبدالباسط، گذاریکه قرآن که می
از  ،گفت آره ؟پذیریواحوال را میگفتم تو این حال .دهدمی یواحوالحالیک 

د یی هستنهاانسانباالخره  .این خیلی مهم است !پذیریمواحوال را میعبدالباسط حال
ولی یک قاری آمده جان است. رفته  و این همه قاری آمده .که جان جهان را درک کردند

عبدالباسط هم  .حزن و افسردگی و سر قبر نیست ،جان جهان است؛ کرده جهان را درک
 :اینجا حال .عبدالباسط هم مرد وسط بود .ماندگار شد

ََْزوُنَن  َبَلْی »  ْ َو ََل ُُهْ َی
ِه َو ََل َخْوٌف َعَلهْْیِ ْجُرُه ِعنَد َربِّ

َ
َِْسٌن َفَلُه أ ِ و هو ُم ْسََّلَ َوْجَهُه َّلِله

َ
  «َمْن أ

 ،کسانی که اهل تلقی هستند و خبر دارند، حس دارند، جهان را درک کردندکسانی که 
ه َفَتَلًْق » ؛گیرندگان از همان مدار آدم اول هستندآموزش ی یعنی همه .«آدُم کلمات ِمْن َربِّ

گذر صاحب محل که  لوطی سراز یک  ،از یک مربی ،ی باردار از یک مادرهاانسان
  .صاحب یک تلقی هستند ،همه، داردمحل را پاک و پاکیزه نگه می

                                                                                                                 
 دیدانشکده شه، عنوان آن، انقالب لیاواکه  ی اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی. دانشکده1

 . بود ییرضا یمهد
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 ییعنی همه .باردار هستند هااین یهمه .از همان آموزش اول هم این تلقی را گرفتند
  .یک کاری باید انجام بدهندباالخره ند در این جهان و اهحس کردند که آمد هااین

 15 اآلن .های دروازه دوالب استاز بچهکه آقای نوریان به نام یک از مربیان هست 
 ،دارایی بود و مربی تنیس استملی و تیم خودش کاپیتان تیم  آقای نوریان دارد. سال

 ،آقای نوریان و سه دختر مربی تنیس هستند .سه دختر هم خدا به این خانواده داد
 کهوقتیاز ـ  سال است بیست اآلناین وظیفه را  ،مادرشان که خانم آقای نوریان است

، ندکرا درست می هااین ساک که بر عهده گرفتهـ و مربی شدند  دخترها هم بزرگ شدند
 هانآغذای کیفی به ، کندپینه میشان اگر پاره شده بوده وصلهتارهای راکت تنیس

یعنی  .دهدتیب میتر هااینیک خواب کیفی برای ، داردحمام را داغ نگه می ،دهدمی
م با او ه کهوقتی ؟چه اشکالی دارداین است. این عالم  دری خانم نوریان هم این وظیفه

روند یم بچهنوریان و این سه  کهوقتی ویدگاش این است که میتلقی ،کنیصحبت می
ست در تنیسور بنا 65-61 ؛دهندنفر را از صبح تا عصر تمرین می 65-61مجموعًا 

ند که کتلقی فرق نمی .خانم نوریان هم این تلقی را دارد !های ایران بیایدتنیسزمین 
  .خرد باشد یا درشت باشد

ای آیه .کندولی بقیه را تحقیر نمی ،گذاردرا وسط می خدا هم درست است که ابراهیم
در  ابراهیم !گوید در مدار خودت فعال شوخدا می ،عنوان شدهفته پیش  چندبود که 

 . خانم نوریان هم در مدار خودش ،مدار خودش
گوید که هر کس که این درک را داشته باشد و رویکردی به من هم داشته خدا می حال
تسلیم و سالمی توأم با رویکرد کیفی ، ممزوجرفاقت  آنیعنی  «من َاْسََّلُ َوْجُهُه » ـ باشد

ت اس کل جهان و جد، حزنی ندارد .دهیمما تلقی عبدالباسطی به او میـ داشته باشد 
  .جد جهان را افزون کندهم آمده و« او»و 

 ،ندهست گرایان صاحب خبرمتن، آییمکه میی ششم[ ]مدار دوم منظومهدر این پیچ 
 . ای را حل کنندآمدند اینجا مسئله .اندرزهشوند و طبیعتًا اهل مباآور میروی
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 و کردهمی تأکیدخیلی  آن روی ای است که هم آقای طالقانیهآی نساءی سوره 15 یآیه
حس  ساله63 جواناو هم باالخره یک است. بوده  1ییی مهدی رضاهم سرفصل دفاعیه

حس کرده که در حد توان خودش به تغییر وضع  !کرده که جهان را باید تغییر بدهد
 . موجود کمک کند

ِ و اُِْسَت َا َو َماَلُكْم ََلُتق » َسآِء و اْلِوْلَداِن اضِتُلوَن ِِف َسِبیِل اَّلله َجاِل و النِّ ِذینی َعِفنیی ِمَن الرِّ له
ْخِرْجنا ِمْن 

َ
آ أ َ َنا ِمن َهْذ  َیُقوُلوَن َرنبه ای َو اْجَعل له ُدنَک َوِلیی َنا ِمْن له ْهُلَها و اْجَعل له

َ
اَِلِ أ ِه الَقْرَیِه الظه

ریای  ِ
ُدنَک َنی   .«له

ا بروز تان رگوید به چه مناسبت دینامیسمزند و میخدا تشر می .ی کیفی استآیه، آیه
نه و ضمنًا مسیر دوگا؟ در چه مسیری ؟مبارزه نیستید وک کااهل اصط ؟دهیدنمی

که قباًل دو جلسه قبل باز  «او»مسیر  ـ «اللهسبیلفی»هم  ،مسیر را آورده .است ممزوج
شدگان هم از که این ضعیف نگه داشته ؛شدگانداشتهنگه فیضعهم مسیر  ـ وشد 

گاهی رسیدند، مردان به لب آمدند و از خدا  ،به زبان آمدند ،زنان و کودکانی که به یک آ
خدا  کند. خارجشان، خدا الیه وجود دارددکه تحت ظلم چن یخواهند که از وضعیتمی
ی هچرا نشستید و به پروسکند که تصریح می و کندبرخورد می نساءی سوره 15 یآیه در

 ؟کنیدمصرف نمی و ظرفیت مبارزاتی درونتان راچرا دینامیسم  ؟دهیدن نمیتکاک اصط
یر مبارزان و رزمندگان مسیر تغی وران،آاینکه بعد از روی ؟انداز کردید که کجا ببریدپس

قائم به وجود  و قائم به خود، قائم به هستی، هم صاحب دینامیسم هااین وهستند 
 : هستند

ُْؤِمِن ی  َل» ِْ ِر َو رْی  َغ نَی ْسَتِوی اْلَقاِعُدوَن ِمَن ا ْوىِل الضره
ُ

اِهُدوَن ِِف َسِب الْم  أ ِ یجَ ْم َو ِل اَّلله ْمَواَِلِ
َ

 ِبأ
 
َ

ُ الْم  نُفِسِهْم أ َل اَّلله اِهِد َفضه نُفِسِهْم لََعَ ایجَ
َ

ْم َو أ ْمَواَِلِ
َ

ُ َد اَوَع  َو کَُلی  َن َدَرَجًة یْلَقاِعِد َن ِبأ َْْسیَن َّلله « اَ
  (55نساء:)

خودشان را بازنشسته  آورندگانی کهکند که هرگز آن بخش از ایمانخدا تصریح می
یک نفر تالشی  حال !قاعدون یعنی خود بازنشستگان هستند؛ «قاعدون» ،کردند

                                                                                                                 
ی این ترین عضو دستگیرشدهاز اعضای سازمان مجاهدین خلق و جوان ییرضا یمهد. 1

پس از محاکمه در بیدادگاه نظامی شاه، تیرباران شد و 6356ماه  وریشهر 61سازمان بود که در 
 به شهادت رسید. 
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 ،رسدآنتروپیک می]وضعیت[ به  ،دهددینامیسمی را بروز می ،کندتکاپویی می، کندمی
سته که اصاًل قبل از اینکه بازنشیک نفر هم هست  .شودی هستی میطبیعتًا بازنشسته

هم اصطالح در ادبیات اداری  .رساندخودش را به سن تقاعد می، خودش، شود
ورندگانی که خودشان را آخدا با مجموع ایمان است.« پیش از موعد یبازنشستگ»

ِر رْی َغ ـ عذر پذیرفتنی بی ،ی پیش از موعدبازنشسته ْوىِل الضره
ُ

 .بنددیمرز م، اندکرده ـ  أ
 ،هر دو وجهـ در هایشان را د و ظرفیتکند کسانی که دینامیسم دارنبعد تصریح می

 «او»جان و وجود که  یعنی« انفس» وی خود انسان اندوخته و اکتساب یعنی «اموال»
 الم ، همدر این سیر هااین .، ]واجد فضل و برتری هستند[دهندبروز میبه انسان داده ـ 

 .رویکردشان وجودی است .اندازند و هم وجودشان رااکتسابشان را به جریان میو 
ه ببرتری کیفی هم  ،مدار نیستند و ماهمو درجه کند که این دو با هم همتصریح می

  .عرضه کردیم هااین محتوایی به به لحاظتاریخی و هم  لحاظ
 ی نملهای سورهیکی از آیه در انتهای .هستند« او» یاوران ،دارانحال این دینامیسم

 همان کمپی که ابراهیم ؛کمپ خدا هستند و اردو دریعنی  ؛آیدمی «اَناراَّلل» که است
این بود  ی کعبهسر بناگذاری خانهبر استداللش با خدا  ابراهیم .خواسته بنا بگذاردمی

 هااین .داشته باشیمکه طیف مقابل کمپ دارند و ما هم باالخره حقمان است یک کمپی 
یعنی جان کالم در همین  .هستند اَناراَّلل ویاوران  ـ آیدآن طوری که از قرآن درمیـ 

 .نیاز استبیکاماًل خدا  !بله ،نیاز استبیکاماًل این تلقی سنتی که خدا  .است اَناراَّلل
ا باالخره گردش این بخش از جهان  این .مشارکتی است ـ فهمیمقدر که ما میاین ـ ام 

تصمیم نه  ،است با سالمی که از نوع سالم ابراهیم، خود یتممزوجبا  ندآمد هاانسان
اماًل ک «او» کارانکمک و کنندپیشه « او» با ممزوجرفاقت  ،داوطلبانهبلکه ، ارادهبی
 هااین اراین اعتب به .باشند ،نیاز غنی برای گردش این بخش از هستی که زمین استبی

ا از این منظر اردویی .نیاز استبی ،هستند که در کنه« او» هستند و انصار« او» یاوران  ام 
 . بپیوندند« او» دویبه ار هاانساندارد و تمایل دارد که 

، میندر یک منظر نگاه کرا اگر  ی ششم[]مدار دوم منظومه ی باالییآن چرخه حال
یک  ؛مرکز خانه است ،یک مادری هست .که مرکزیت هستندتوان گفت گرایان میمتن

کند و جهازی راه وفصل میمسائل محل را حل ،مرکز محل است ،معتمدی هست
 ؛کندسفیدی میریش، کنداختالفی را حل می، دهدازدواجی را سامان می، اندازدمی
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 کلماتی را کهاین  ،صاحب خبر هستند وصاحب پیام  وکه صاحب تلقی  هااین یهمه
انی ست که تکمند شدند و بنابهره« او» گرفتند و از آموزش از هستی به آدم منتقل شده

  .مرکزیت هستنددر جای خودشان  ،به این هستی بدهند
 ؛کاک هستنداهل اصط ؛هستند هستی مبدأپیوند با هم ؛دارای تشعشع هستند هااین

ی بدیلی هستند و باور حلقهنهایتًا هستند و « او» در کمپ و اردوی ؛هستند داهل وج
هم  هاآن ،ند که این جهان را تغییر بدهنداههایی آمددارند که قبل از خودشان سلسله

 .بروند این سلسله ادامه خواهد داشت کهوقتیمشارکت کردند و 
 

 یت تغییر«اهل»مدار 
: تغییر هستاهالی  و ی همان مدار تغییرادامه ،ی منظومبعدی ششمین ایدهمدار 

ل اه، اهل تغییرند ؛یعنی اهل قضیه هستند .مجموع کسانی که اهلیت تغییر دارند
 .انداهل تحول، موجودنداهل عبور از وضع ، اندکاکاهل اصط، اهل خبرند، اندتلقی

 

 

 

برگرفته از کتاب و تلقی  .شودبه کتاب مجهز می .گیرداین کاروان سر خط قرار می 
شکیالتی ت .کندمی« او» بعد اعتماد ویژه به .رسدکتاب به یک میثاقی میی ماقبل اولیه

  .شودمبتال می .دهدرا سامان می
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با پیرامون خودش به  ؛خوردم میقمشارکت برایش ر ،که از ابتال بیرون آمدبعدازاین
 . دگذارباقیاتی را به جا مینهایتًا  .رسدهای شورایی و مشارکتی میگیریتصمیم

اهل واگذاری ، عهدندصاحبان  ،دارانندمتن، راویان هستند ،خط کاروان سرِ  ،باالترمدار 
ر، هستند« او» توانند مسئله را حل کنند بهکه خودشان نمی ایحوزه هنده دو سازمان مدب 

 . هستند و در این تحول و در این چرخه اهل شراکت هستند
در  هااین .باربرداران، گروندگان، ی انبیاء خبردارانمرکب است از همه ،خط کاروان سرِ 

 ایشان یا با یک صحیفههمهـ فهمیم طور که ما از کتاب آخر میاینـ سیر خودشان 
یا به یک لوحی مثل الواح  ؛صحف زکریا، صحف موسی، صحف ابراهیم ؛پیوندندهم

ان صاحبراویان  .کتاب محمد ـ یا به یک کتابی مثل کتاب آخر ؛وصل شدند موسی
میثاق را برگرفته از  عمرانآلی سوره 601 ی. آیهانداهل میثاق، متن دارند ،کتاب هستند

 : داندکتاب می
وُتْا اِکتی ااَّلُل ِمیَث َو ِاْذ َاَخَذ »

ُ
ذین أ ا ِس َو ََل َتْكُتُموَنُه َفَنَبذوُه َوَرآَء ُظ اَق اله ُه ِللنه ُننه ُهوِرُُهْ و َب َلُتَبیُّ

ْوا ِبِه ََثَنًا َقِلیًَل َفِبْئَس َما َیْشََتُوَن   . «ْاْشََتَ
 دهذ شمیثاقی اخ، داده شده هاآنی کسانی که کتابی به کند که از همهتصریح میخدا 

 ،«او» از کتاب .این خیلی مهم است. «تا تبیین کنند» ؛ین استیاین میثاق تب است.
ا ِس »ن کنند یتبی .تبیین از ما با این سر ـ ام ی عیعنی تودهـ اینجا یک مرزی بین ناس  .«ِللنه

یعنی خدا یک نقش آموزشی برای است. پروژه آمده  برندگانپیشگراها و ها و متنخط
 ،مغزیابان، یک نقش آموزشی هم روی همین کتاب آخر برای صاحبان درک، همه دارد

ه به مفهوم همان بیل زد دارد ـ متفقهان و اولواأللباب ،انراسخ از  نه ،و شخم زدن نتفق 
در نظر  هااین خدا یک نقش آموزشی هم برای .موضع برتر حکم صادر و ساطع کردن

ن خیلی ای .مشارکتی استکتاب آخر هم  انتشار ،به اعتبار این مضامین است. گرفته
گزارش کل  ؛«او» و مصالحش از هیاولمواد ،یبندرازهیش، یعنی سازوکار .مهم است

 ،نندگانکسد ،مأل، مهتران ،های مقابل انبیاءجریان، انبیاء، کل تحول، کل هستی، تاریخ
ده ش داده« او» توسط، های ناحیران و گروندههای حیران یا بخشی از تودهبخشی از توده

ارند یی است که قبول دهاانسانبا  ،ن این گزارش و تشعشع این گزارشیتبی حال است.
و قبول دارند که آمدند اینجا که  ،و قبول دارند که تلقی از هستی دارند ،متن هستند

 . ای را حل کنندمسئله
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روشنی از  یانمیثاق گرفت که دست به تبیین بزنند و ب هااین کند که خدا ازمی تأکید
 ؛کنیدکند که کتمانش نبعد تصریح می .و محتوای مضمون این کتاب داشته باشند مالط

، نوزی .هم نفروشید خسبه ثمن بآن را این کتاب کتمان نشود و  یعنی حقایق درون
آن را  !نکنید شوتینگ، ندازیدیبه عقب ن . ]کتاب را[سنگ استگرانو صاحب محتوا 

 :عمرانآلی سوره 188ی آیه .کنید و دست به تبیین بزنید درک
ا » َ یُّ

َ
ِذینی ََیآ أ َُونی  اله ُكْم ُتْفِل له ُقوْا اَّلَل َلعی وْا َو َصاِبُروْا َو َراِبُطوای َو ْاته  1.«اَمُنوا اْصِِبُ

هم آلی  عمرانآل است. آمده عمرانآلی ای هست که در سورهای یا نشانهآخرین آیه 
گیرها تیبعضی کش .گیرها استچغر اصطالح کشتی بوده است. چغر ت وبوده که متشت

سه سال  ـ بود که دو 2خدرمرحوم رمضان  .فن بزند هاآنتواند به هستند که کسی نمی
روبرو  8وشیهبا فر زد.فن  اوبه شد گیری بود که سخت میکشتی ،پیش فوت شد

جهانی بود و ایران دوم که جام تهران 6311مسابقات در  .فنی بود ،وشیهفر 4شد.می
 !فن اجرا کرد 16 ـ بود یاقهیدقسه تایمسه  آن موقع کشتیـ  شتیکیک در  وشیهفر ،شد

د که نادر هم بود چون بعید بو .گیر آن دوره محسوب شدترین کشتیفنی .خیلی نادر بود
ولی یک . کنددقیقه اجرا ُنه  فن در 16کسی بتواند  جهان گیرهای آن زمانبین کشتی

 .بودند هگوناین عمرانآل. فن بزند هاآنتواند به گیرهایی هم هستند که کسی نمیکشتی
ست سنش چقدر ا ،پوستش چه رنگی است، است چگونهگاو  شکلاینکه  سربر با خدا 

                                                                                                                 
نگهبانی کنید و از  ، صبر کنید و ایستادگی ورزید و مرزها رادیاای کسانی که ایمان آورده. »1

 .«خدا پروا نمایید، امید است که رستگار شوید
قات قهرمان مساب بینا خدر متولد نوکنده در استان گلستان است. ریگیکشت رمضان خدر. 2

 6311 کیدر المپ لویک 51مقام پنجم وزن  یو دارا هیدر کشور ترک 6311در سال  یکشت یجهان
 بود. مونترال کانادا

تهران(  6311( )زادٔه یوش)فرح یوشمعروف به محسن فره یوش فشندمحسن محمد فره. 8
جهان و در  لوگرمیک 51قهرمان وزن  6313است که در سال  یرانیآزادکار سابق ا ریگیکشت
 وزن شد. نیتهران قهرمان مسابقات در هم 6311 ییایهای آسیباز
 1851( در سال 1372 ،جام دانکلوفبرای جام جهانی ) یمسابقات انتخاب در رمضان خدر. 4

 ازیمتا کی یو در چهار دور اول حت روبرو شدعبدالباقر  ریو جهانگ یطالب ابوطالب ،یوشبا فره
 .دیگرد یشگفت کیدور پنجم و خلق  ینداد و فاتحانه راه شیهم به رقبا
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چغر  !خوردندفن نمی، فن بزند هاآنکرد که به خدا هر کاری می ند.کردمی محاجه و ...
ه عنوان اینک. عمران نتوانستند بپزندخیلی نپز و در هیچ زودپزی آل، خیلی چغر. بودند

 از خدا هااین ،گذاشتای که خدا وسط میهر گزارهیعنی ، اسرائیلیشود ایراد بنیمی
 آمده ،ها استعمران که به نام این قوم با این ویژگیآل یآخر سوره .گرفتندایراد می
ورزید صبر ب، ای تعریف کردیدپروژه، پیام را درک کردید ،که گرویدید کسانی همجموع

برواـ هم صبر فردی   طوا(.)راب و با هم ارتباط بگیرید وا ـصابرـ هم صبر جمعی ـ  ِاص 
ان به در منازل خودت، گفته که منازل خودتان را قبله تلقی کنید قبلش هم که به موسی

 .خورداین به همه می است. آورده عمرانآل رویی تشکیالتی دو گزاره ؛انسجام برسید
ر خودشان به ابتال رهنمون رسند و در سیبه یک سامان تشکیالتی می هااین نوعاً 
  .شوندمی

برای  وقتی ابراهیم .داد قرار ابتال دوراهیی انسجامش سر را هم با همه خدا ابراهیم
ه گفت ک .خدا با او خیلی نرم برخورد کرد ،تیزی به دست شد یلعبریدن سر اسما

ود دارد وج بدیلی ،تیزی را واگذار ،بیرون آمدی سربلندبه پایان رسید و از ابتال  تیایرؤ
 امام حسین است. هم ابتال آمده برای ابراهیم .است یلعبرای محصول عمرت که اسما

 :ای داردجمله
صوا ِباْلَبَلِء » ی   .1«اونَن یَقَلی الَدی َفِاذا ُمحِ

ود شآن زمان است که مشخص می ،ردیگیدر برمشود و همه را زمانی که بال فراگیر می
ابتال  این .داران چقدر قلیل هستنددین، روندگانپیش، صاحبان مسیر، که صاحبان راه

جمعی ، جمعی استهم  است؛ آمده برای ابراهیمو هم فردی است  ؛آیدکتاب درمی از
ـ ه تا برای یک هست، بگیرید تا برای کل یک قوم و برادرش هارون از زوجی برای موسی

 ،هم زوجی است ،پس ابتال هم فردی است .دهم ابتال بو هاآنکه برای ـ  اصحاب کهف
 . [ردیگیدر برم]را  هم یک هسته و هم یک قوم

م با ه .شرکای این پروژه هستند ،که اهل ابتال هستند و از ابتال درآمدند هااین نهایتاً 
نده برها پیشدهد و با این ویژگیمشورت می هاآنهم خدا به ، کنندمشورت می یکدیگر

در این کاروانی که در چرخش نهایتًا گذارند و هستند و باقیاتی از خودشان به جا می
 . هم صاحبان سهامی هستند هااین ،در این بخش از هستی فعال استست و ا

                                                                                                                 
 . 245تحف العقول، ص . به نقل از 1
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 بندی بحث[]جمع

ظم ن ششبحث این است که تا اینجای کار که  ،بحث امروز را اگر بخواهیم جمع کنیم
شان یاز ویژهحلقوی بودن امت ؛به فرم و شکل نیست دیها صرفًا مقنظم ،را جلو آمدیم

هم یک اتصال و ، دارندهدفهم ، اندهم معنوی، اندهم حلقوی .شودتلقی نمی
 .زندم میقها دینامیسم هستی را ری این منظومهمجموعه .ارتباطی را با هم دارند

ی قبل هدوستی در جلس. ها را هم پیش ببریمی نظمجلسات بعد بتوانیم بقیه شاءاَّللان 
ود و همه ی دوم جلسه بدر نیمه .مترتب بر انتقاد یکی دو انتقاد داشت و یکی دو پیشنهاد

یک فرصتی باشد که دوستمان انتقاد و پیشنهاد را مطرح کند و ما هم با دوستانی  .نبودند
گویی وگفت ،بیش از ما هم تالش کردند اآلنکنند و تا کمک میبرای گردش جلسه که 

ود بش نظر جمع را هم بگیریم که تا حدودی شاءاَّللان، کردیمروی پیشنهاد دوستمان 
 .تر کردتر و اثربخشتر و کیفیدیها را ججلسه
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  کنندگانهای مشارکتآورده
 ی مباحثی ارائه: نقدی بر شیوه1اول یکنندهمشارکت

های من نسبی است و ی حرفقبلش بگویم که هیچ بحثی مطلق نیست و همه
 ایدش مثبتوجوه در کنار هم به نظر من این انتقادها  .انتقادهای من صددرصدی نیست

به ایران هم  که های مدرندانیم سیستم آموزشا میکه م طورهمان وجود داشته باشد.
سیستم  ،کندنمی اجرا آن را کسی رهمه به آن نقد دارند و دیگ جهانهم در  اآلن آمد و

و  ؤالسسیستم دادن اطالعات بدون برانگیختن ، سیستم دادن خبر است، گزاره است
ی دبستان و ی ما در دورههمان چیزی که همه است. بدون درگیر کردن ذهن و نیاز

ا های روز دنیچیزی که در دانشگاه اآلن. راهنمایی و دبیرستان همه با هم تجربه کردیم
ری س ها را با یکسری گزاره نفر بیاید یک یکطور نیست که این ردیگ ،شودهم اجرا می

نتظار زیادی از مخاطب است که بخواهیم با بحث ا]با این سبک[  .کندمطرح  سرفصل
با  تواند با یک تغییراتی در کالس این اتفاق بیفتد که ما بتوانیمبه نظر من می .درگیر شود

 . درگیر شویمبحث 
نند کهایی که آقای صابر مطرح میبحثباز هم نه همیشه که نسبی است،  ،عالوه بر آن

 یجلسه 1-5طی این  اآلن .خوبی دارد خیلی انسجام محتوایی و انسجام شکلی
 .هم خوب است هم بد ،ایناست. انسجام شکلی هم پیدا کرده  در بحث ایده، گذشته
ه این است ک ضعف آن،ولی  ،رفته استشستهکاماًل این است که یک بحث  آن خوبی

ره باالخ ،میآیی ما که اینجا میهمه .تواند آن درگیری را ایجاد بکندواقعًا در ذهن ما نمی
 ،گاهدانشدر  یکی، خانهدر  یکی ـ نصفه و نیمه آشنایی داریم صورتبهها با این بحث
 وهم در ذهنمان  خألهاییولی باالخره یک  ه.یکی از روی دغدغ و تابکیکی با یک 

تواند با مخاطب درگیر بشود که دست به نظر من آن بحثی می .هست انسجامماندر 
مثاًل اگر فرض کنیم که  .اش پر بکندذهنی خألهایدر  گیریمخاطب را هم در توشه
ین یبه نظر بحث هم باید طوری ارائه شود که باال و پا ،ن داردییذهن ما یکسری باال و پا

 ،ذهن با مسائلی که قباًل آورده ،بگذارد ذهن کنکاش کند .شیندندر ذهن ب، داشته باشد
                                                                                                                 

 کمی و ستیدوم(، نشست ب یکننده)مشارکت ستمیب یهاکننده در نشستمشارکت نیا. 1
پنجم  و، سی دوم( یکنندهو چهارم )مشارکت ستیب ،اول( یکننده)مشارکت
 .رداخته استبحث پ یبه ارائه ی دوم(کنندهی چهارم( و چهل و یکم )مشارکتکننده)مشارکت
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کبند مسئله را این .درگیر شود ری تواند درگیبه نظر من نمی ،ارائه کردنقدر محکم و آ
د وشمیبه همین خاطر این هم یکی از مسائلی است که مطرح . ذهن را به وجود آورد
 . و باید به آن فکر کرد

 ی بحث به نظر من زیادحجم ارائه ،دهنداینکه نوعًا بحثی که آقای صابر ارائه می دیگر
 .زیاد است آن ولی حجم .قبول ؛ذیرداز یک طرف قرار است که بحث پایان بپ .است

دهند که این خطوط و روند را از کجا آقای صابر توضیح نمی ،این حجم که زیاد است
ها یبشود که این ترتولی باز هم بیان نمی ؟ البته امروز در یکی دو مورد گفته شد.آوردند

اشتی به ردشد که یک چنین ب هچاز کجاست؟ چرا شما چنین ترتیبی به ذهنتان رسید؟ 
شد این مسیر طی شد که مثاًل در روندی  هچ ؟رفتیدشد سراغ این آیه  هچ ؟ذهنتان رسید

گوید چرا از آن طرف شروع ؟ یکی میاز اینجا شروع شد هاانسانکه در مدار تغییر 
حث ب وچه نیازی آقای صابر را به این آیه از کجا آمده و  هاایناینکه ارائه بشود  نشود؟
 . باشد برای بحث ی بهتریدهندهشاید بتواند انتقال ،کشانده

این کالس آقای صابر در  کنیم باالخره اینجاخودمان احساس می اآلنبعد هم اینکه 
اصلی هم که به خاطرش هم فضای  هایولی یکی از متن .گویند همه چیز متن استمی

ه قرار بود ک ،ه شدهم نسل ما و هم فضای روشنفکری هم با متن قرآن بیگان ،دانشگاه
شتی این آ .های دیگر که بود با قرآن هم صورت بگیردیک آشتی نسبی عالوه بر متن

کنیم که وقتی آقای صابر مان حس میما همه .نسبی اولش با نیاز و حس و عشق است
، یک حسی است؛ مشخص است که از یک نیازی آمده ،کنندای را مطرح مییک آیه

این آیه آمده  ،یعنی قباًل یک خالئی بوده .رف زدن هستیک وجدی در ح ،یک عشقی
ثر ما حداک. کندولی به مخاطب انتقال پیدا نمیاست. را پر کرده و به وجد آورده  خألآن 

ین آهنگ، یعنی یک ادبیاتی که وزن دارد .بینیم یک ادبیات خوش استچیزی که می
به  ،از کتاب برداشت بکنیم که ما بتوانیمرا آن وجد و آن احساس نیاز و عشقی  .است

درگیری به  و گیریی توشهاین هم به نظر من به خاطر این است که اجازه .دهدما نمی
 .شودشود و فقط بحث ارائه میمخاطب داده نمی

ی ایرادش این است که ما که از این کالس بیرون اینکه فقط بحث ارائه شود نقطه
با خودمان  هفته یکبا بحث درگیر کنیم و بحث را  توانیم خودمان رانمینسبتًا  ،رویممی
  .رسدیها به ذهن مم و فقط گزارهیببر
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ه پرسش و کم یدار یلکحل راه یکه کن است ید ایه به ذهن خودم رسک یحلراه حال
 یر آقاالس اگکل ک ین برایها گفتند و ایلین را خیا .الزم است ؛دیایببحث در پاسخ 

باید ه البت .دیایها بپرسش و پاسخ در بحث ،صابر و جمع موافق باشند و اجازه بدهند
س الک یکو  یرکالس فک یک ،السکن یچون باالخره ا .دیآن چ یبرا یچارچوب یک

 سؤال]هشت فراز، هزار نیاز[ خ یتار ]مباحث[ شود مثلینم یلیخ .برداشت است
ث را اگر نصف بح یتح ،دیایبدر بحث  یزمیانکپرسش و پاسخ با هر م یول .دیپرس

 .است مثمر ثمربه نظر من  ،ردیهم بگ
صابر  یقابحث آ، صابر یجلسه بسته به نظر آقا یک یا چنده کن بود یشنهادم ایپ یندوم

ن یالوگ در اید .میندازیراه ب یگوالید یکصابر  یم با آقاییایما ب ،نسبتًا متوقف بشود
م و قرار است ییآیمنجا یاه کما  حال ؟میدینفهم هچ ،میدیفهم هالس چکه ما از کجهت 

هفته صدوپنجاه هزار  یکاگر در ـ م یگویمن خودم را م ـ ه خدا طراح و مهندس باشدک
ار ک یجاک حال !توانم تا دو هفته آن را نگه دارمینم و نمکیخرج م ،تومان دستم باشد

دانم؟ قرار باشد بدانم چه ینممهندس ـ ه من خدا را طراح کنیا یعنین یا ؟ر استیمن گ
ین نظام، ، ان جنبشیا اینکهمثل النک یهاتا مثال ؛جزء است یلین خیا کار باید بکنم؟

کالس سر  یکیا مثاًل یشوند؟ چگونه می... و این حاکمیت، نیروها، روشنفکران
م ین مفاهیه آن مطلب با اکند کیاو حس م ،زده یحرف یک یاستاد ش،دانشگاه

  .ندکیم دییتأ و این مباحث را خواندیا میخواند ینم
مان یهاد خواستهیشا ،ردیل بگکالوگ شید یکاگر  یول ،نقد باشد هه همکم یگویمن نم

همه  .نفر آمدند 18د مثاًل یشا ،ل شدکیالس تشکه ک کار ما اول. بشود یکبه هم نزد
 ییجا یکن خدا یا .ردندکاز و خواسته را حس یو ن خألآن  ،دندیعنوان را د یمطمئنًا وقت

 خألن یباالخره ا یول. ... م ویه بودک ییهادر جمع ،در رفتارمان ،در اخالقمان ؛بود گم
صابر  یقاه آک یزیهمان چ ،نشود بازتولیداگر  .شود بازتولیدد ین خواسته هر دفعه بایو ا

 یکالسکنجا هم یاهستند،  یکالسکه کگر ید یهانند به جمعکیخودشان نقد م
گروه هم  ،دهندیبحث را گوش م، ندیآیه همه مک ییجا یکشود یم یعنی .شودیم

 . شودیم یکالسکآن هم روند  یول ،آورندیدهند و بحث میل مکیتش
ها م ساعت سر بحرانیاش هر جلسه نکگفت یم .زدیم یحرف جانب یک یدوست یک

ما  ،ن حفظ بشودیگفت اگر ایاو م .ها زنده باشدبحرانن یه هر لحظه اکشد یبحث م
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ه اگر جمع کن است یشنهادم ایمن پ. شود ه چیز حله قرار است چکم یدانیهر جلسه م
به  ،مینکر کبه بحث ف ،میداشته باش یتعهد یکچند ساعت ما ، جلسه یکموافق باشد 

ها حثن بیا، مییآیمالس کبه م چرا ینکر کاصاًل ف ،مینکر کمان فیهاازها و خواستهین
خواند و مسئله حل یاش نمیدام قسمت با زندگک ،ردهکجا نک ،ردهک کمکجا به او ک

 ید جدین را بایا .است یبزرگ یادعا ،السکن یا یچون واقعًا ادعا و ... . ندکینم
ن یند و اکند و حل بکران را بشیا یهابًا قفل بحرانین ادعا قرار است تقریچون ا .گرفت

 یازها را به قول آقایها و نن خواستهیه ما دوباره اکن است یگرفتن هم منوط به ا یجد
 ازها و نقدها ویها و نن خواستهیا یم رویو بعد بتوان دیایب که رو میصابر شخم بزن

 . میرا داشته باش ینقد یکها دگاهید
ق یتلف کید بشود یشا .ه گذشتک یادر هفته ؛دیشتر به ذهنم رسیشنهاد هم بیپ یکی
بع ـ یک رقه یدق دهند و در مدت مثاًل یصابر عنوان بحث را بگو یآقا :ردک گونهاینهم 
اجرا  رنمدپست یهاارگاهکدر  اآلنه ک یزین چیهم .نندکان بیبالس کدر را  یتریت یک

خودشان را هم  یلک یهایقه تلقیدق دهند و در مدت یگویعنوان م یکمثاًل  .شودیم
مه بعد ه یو هفته دهد.ارائه می یدگاهید یک ،یلک ین تلقیا یرو هرکسیند و یگویم
 از سکه هر ک هاتراوشها و الوگین دیصابر هم در ا یآقا .نندکتر بها را منظمین تلقیا

]طرح  ـ آوردیاز دوستش مثال م یکی ،آوردیاش مثال ماز خانواده یکیـ  یانهیهر زم
ر قرا یسکما هم اگر  .ارائه بدهند هاتراوش نیا یبحثشان را روبعد  یجلسهکند[ می

حالت به  بحث یک ساعت و نیم کهن یبا توجه به ا ،بعدازآن یجلسه ،اوردیب یاست بحث
ن یا. ند و ارائه دهندیایبو همراه کد تر بعد بحث را منسجم یهفته ،گذشت یو تلق یلک

 .دباشارا کدانم چقدر ینم ،بود یحلراه یکهم 
الس آن وجد که کن است یا راهکارهایی که مطرح شد، هدف من از پرسش و پاسخ و 

ر یمسدر  عاً واق .مینکوصل بشنبه ن سهیبه هممان را یم روزهایند و بتوانکدا بیرا پ یو شاد
ه کم ینکب یارکد یچون با .میشور یدرگ ایگونهبهم و ینکر کف روزهای بعد ،السکبعد 

ز دوستان ا یکی تا با بحث اتصال پیدا کند. دننکاظهارنظر ب یکحداقل  یهمه در هر بحث
 یم و بحثیایتوانم بیه من خودم نمکگفتند  .داشتند یبحث ،ردمکه من مطرح کجلسه قبل 
مطرح  ،رسدیه به نظرم مکرا  یادهیدوست دارم ا ییهاوقتکیواقعًا  یول ؛ارائه بدهم

 ؟ جاستکدر این کالس نجا یاجای این موارد  .نمک
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ن یا .ما هست یدر همه یدر هر موضوع ،یاقهیدقپنجـ  قهیدق دو یدهیبه نظر من آن ا
 تریها قوم و ارتباطیبشو که ما دوباره با هم مشترکشود یها باعث مدهیها و امثال

وند یپو اظهارنظر، با کل بحث  سؤال یکنفر با  یکه کم ینیبیم وقتیکشود و یم
 . شودیصابر هم بهتر م یخورد و بحث آقایم

 

قه یدق م بعد از دهیتوانیم .امدندیه نکاز دوستان نوبت داشتند  نفرامروز دو  صابر: هدی
 کیمشتر یریگمیتصم یکم و به یم و نظر جمع را بپرسیشان بپردازیشنهاد ایپ یابیبه ارز

 . رمکمتش. میبرس
 

 توضیح هدی صابر
 ،ردندکرا عنوان  مترتب بر آن یشنهادهایپنقد و دوستمان هفته گذشته ، با سالم مجدد

عتًا یه طبکن اشیااز اینکه ]نظرات مطرح شد[ ممنون  یلیخ .ترن جلسه هم مبسوطیا
مثبت  یلیخ و هم گرفتندرا ه گفتند نظرات دوستانشان ک یطورهمان ،ستینفر ن یک

ست توانیبود و م یستیرودربایان بکن تا حد اماشیبحث ا. مسئله است چند. است
ه متقاباًل کم ینک ید سعیعتًا ما هم بایتر باشد و طبانیعر وتر یستیرودربایب یلیخ

ل کمش ،رانیالت اکاز مش یکی. میدهها را انجام و بدون تعارف بحث یستیرودربایب
  .ها استدنیچیو در لفافه پ یستین تعارف و رودربایهم

ه از کاست ن یاول ا یتهکن است.ته کما متقاباًل چند نا .ن زدنداشیا یاستارت خوب
 شیلم وحده شدن پکه جمع نگذارند بحث به سمت متکح شد یاول تصر یجلسه

 هکح شده بود یتصر ـ را دارم یمهاادداشتین یمن اـ بار  هفتا ی ششحداقل  .برود
ه هم یند و بقکد صحبت یاینفر ب کیه کبه سر آمده  کیالسکو  یدوران ارتباط سنت رگید

اول بنا  از یعنی. بروندرون یبسند و از جلسه یبنو یادداشتند یایمثاًل مات و مبهوت ب
چهارم  یهجلس ، ازمیق بگوینم اگر دقکیر مکف .ر باشدییتغ کوچکمدل  کینجا یبود ا

ار یدر اخت یاچ تبصرهیبدون هجلسه نصف زمان  چهل .شودیمجلسه چهل  اآلنتا 
 یحثاگر ب ؛اورندینقدشان را ب، دارند یه اگر نقدکبنا بود  یعنی .قرار داده شددوستان 

 ینندهکدییاساسًا بنا نبود تأکنندگان[ ]ی مشارکتها بحث .اورندیشان را بثبح، دارند
  .مینگذاشت یقرار چنیناساسًا  .نجا باشدیبحث ا



 145   (4) دهیصاحب ا ی: خدانیینشست چهل و دوم: تب
 

 

فرصت  ،هکنیا. دیرفتیپذیاساسًا شما نم ،میبگذار ین قراریم چنیخواستیاگر هم ما م
ال شدن بچه یبرا یجدـ به نظر من ـ   .وجود داشت هافع 
 ؛درکده را مطرح ین ایاز دوستان آمد ا یکیه از چند ماه قبل کن است یگر اید یتهکن
ل بشود و یکتش ییهان جمع گروهیه از بکخودجوش خودشان بود  یدهیده هم این ایا

 ،میده را از اول داشتین ایما ا .خوب بود یلیده خیا .اورندیب یها بحث جمعآن گروه
م ما یخواستینم یعنی .میباش منشأم خودمان یخواستینم ،مختلف یهامنتها به علت

 .اش هم نبودیتیامن یبه خاطر مسئله .ل شودیکمثاًل هسته تش ؛مینک یالتیکنجا را تشیا
ـ  یممنسج یهاهسته رد و بنا باشدیصورت بگ یالتیکار تشکبنا باشد  یاگر روز

س از کار را هر کآن  ،رندیل بگکشـ  18و  58 ینه مدل دهه دوره،ن یمتناسب با هم
 منتظر .ردکم یرد و خواهکخواهند  ،میتر از متوسط هستنییس پاک کیه کجمله ما 

ت در یمجوز فعال ،مینکیم بحث میجلسه دار چهلهم  اآلن .میستین یسکمجوز 
لذا . دمجوز گرفته شو یسکست از یبنا ن است.آمده  یبه هستما  یپشت قباله ،یهست

ا دوست ،ردکشنهاد هم عمل یپ آن هم  یجمع کی ،شنهاد را دادین پیه خودش اک یام 
ل یکهم تش یگریجمع د .بار بحث آوردند ؛ یکشان اصاًل رفتیاما خود ا کرد،درست 

ما ( ن جلسه هستیدر ا دوستان آن جمع آناز  یکیفقط  اآلن)هم گفتند  آن جمع ،شد
اول بحثشان را  یآمدند جلسه .شدکیم و چند جلسه طول میس بحث دارکبا کی

اس هم گر اصاًل تمید یاساسًا رفتند و نفر اصل ،ردندکمطرح از ینشیعنوان مقدمه و پبه
 دو بحث ،ل شدیکگر هم تشیگروه د کی .شودیها چه مه سرنوشت بحثکنگرفت 

ه ک یجد وقت آناما  ؛بود یقابل تعمق یات فردکن یحاو ،آوردنده ک یدو بحث .آوردند
 یکیزیا اگر وقت فیبه هر علت نگذاشتند  ،د بگذارندیچسب و انسجام با یبرا

م یاگر خالصه بخواه .ن عرضه به عرصه نداشتیدر ا یانینما یجلوه ،اختصاص دادند
 .است وجهیدو یتکار مشارک .ش برودیپ یتکار مشارکه از ابتدا کبنا بود  یک. :مینکب
ان کماکآن راه  .موضوع کی یبحث و پرسش و پاسخ هم رو ؛موضوع کی یر روکف

  .هنوز باز است
ه ه سکده مطرح شده بود یهفته قبل از بحث ا سهه حداقل از کن است یدوم ا یتهکن

به  یکه بحث فقط متک دح هم نشیم داشت و تصریده را خواهیگر بحث اید یجلسه
از هر  ،تواند باشدیم یهست یزاویهاز ، تواند باشدیعلم م یزاویهم از یگفت .قرآن باشد
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 فرصت کی. اورندیتوانند بیده میا یمحض هم رو یبحث علم کیدوستان  ؛یاهیزاو
هم  هرا هم ب ]اخیر که روی بحث ایده بودیم[ هفته چهارهفته و سه  .بود یاهفتهسه

 .میماه و ن کیش از یب و روز پنجاهحدود  یزیچ کی ،شودیمهفته  هفت ،مینکمه یضم
 کی ناآله کنیا .امدیده نیخورند بحث ا وارچوب در چ یتوان گفت بحثیبًا میتقر یول

ان دوست .شتر متوجه دوستان جوانیب یعنیآن طرف  ـ ه استیل هم آن طرف قضکمش
ده و انتقاد یا یه پشتوانهکانتظار هست  ،مینکم صحبت یق بخواهیعتًا اگر دقیجوان طب

ل که جمع شکدهد یشنهاد مینجا پید ایآیم یاگر دوست یعنی .خودشان هم باشند
 ؟دیایب ه بحثکنجا بوده یا یچه مانع ؟ردیل بگکه جمع شکنجا بوده یا یچه مانع ،ردیبگ

ه از اول کنیا ؟...انتقاد نباشد و، ه پرسش و پاسخ نباشدکنجا وجود داشته یا یچه مانع
ن یهنوز هم ا .دندرکاستفاده نن فرصت یاز اها شتر خود بچهیفتد و بین اتفاق بیبنا بوده ا

 . فرصت هست
ش از همه زحمت یب نییرو یآقا هم اآلنـ  شندکیه زحمت مک یما هم با دوستان

 اآلن .میردکش با دوستان صحبت یپ یما هفته ،دیشنهاد دادیشما پ یوقتـ شد کیم
 :ردکشود یه مک یارک

 یالند بحث طوییگویه شما مکنیا یعنی .شودها اضافه پرسش و پاسخ به بحث یک.
 کیو  ؛قه بحثیدق 58تا  55 ـ میآوریم قهیدق شصتر یرا ز یک ساعت و ربعاست 

 . فرصت پرسش و پاسخ هم بعد از بحث وجود داشته باشد
 .داورنیب یبحث انتقاد ـ یا جمعی یا فردیـ ها ه بچهکنه وجود دارد یهم زمکاماًل ]دوم[ 
 لیو شما لکو ش یخروج و و محتوا روشـ شود ینجا میه اک ییهال بحثکاصاًل 

 .اورندیب یجابیبحث ا کیه خودشان هم کن است یانتظار ا یول .ر شوندکمنبحث را ـ 
جلسه  ا دویک ی ،سوژه بشود یبحث کیا یفرد  کید ینکه مثاًل فرض کنیصرفًا ا یعنی

نتقاد ن ایا، ستا یه انتقادکدر دل بحث خودشان  یول .خوب است یلیاستارت خ یبرا
از  !ندک ز واردیت ِک ها نوبحث یل ارائهکبه ش و اتیادب ،ساختار ،محتوا ،نتواند به بُ یم

نصف جلسه ، اورندید شوند و بحث بیها مقمنتها از آن طرف هم بچه .اول هم بنا بود
  .ها استبچه یبرا
روع ش ساعت پنجه کگر هم ید یاز جلسه شاءاَّللان، شود اگر همه توافق داشته باشندیم
قه را متصل به بحث یدق سی ؛میببندقه یدق 55تا  58ر یه زکم یبحث را ما بتوان ،شودیم
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ش را ما نقد و پرس. میبگذار و پرسش و پاسخ یستیرودربایب، اباحمینقد ب یاول برا
از یاگر پاسخ ن ؛مینکیم در جلسه ارائه میداشت یاگر پاسخ ،حد متوسط خودمان هم در

 و جدینقد ، ا نقدیم ینداشت یاگر هم پاسخ .مینکیمطالعه م، به مطالعه داشت
 . مینکم خودمان را اصالح ینکیم یم و سعیریپذینقد را م ،بود یپرمالط

ه کشنهاد آخر یپ، فتدیاگر آن اتفاق به کتوان گفت یم ،دییگویه شما مک یزیه آن چکنیا
به نظر من  ؛ح داده بشودیتوض تریآن ت حولقه یدق ده ،تر عنوان شودیت کیهر جلسه مثاًل 

ما ، ما هم در حد خودمان .ن هستیباالخره از آن طرف هم ا یعنی .پاشدیل جلسه مک
م یردکف یتعر یاپروژه کیدر حد خودمان  ؛ستیاشل جامعه ن، ه اشلمانکهم 

 یلو !ستیهم اصاًل ن «او»و متصل به  میو ابراه یموس یپروژه، ن پروژهیم اوییگینم
ها نسل جوان برخورد فعال با آن گزاره ؛مطرح بشود ییهاگزاره کیه کن است یپروژه ا

منه  ،است یفیلکنه ت، است ینه ابالغ .ندکب ، دننکرورو یز]بحث را[  .است یتحک 
ند نکوحدتشان را اعالم توانند یم ،ه با آن وحدت دارندکاز آن را  یبخش ،دنبزن شالق

و  نندک افتهیساختار جدینقد  ،ه با آن وحدت ندارندکهم  یبخش ؛نندکا اصاًل اعالم نی
  .اورندیخودشان را هم ب یجابیبحث ا
 .افتدیاتفاق م گونهاینعتًا یطب ،دینکیه شما عنوان مک یسمینامیو د چالش یآن فضا

 .طور بودنیهم هم 1خیتار است. ست دو نسلیتحقق مدل ز ،ن جلساتیاصل ا یعنی
همه  ترهابزرگها سرفصل آمدند سرِ یم یمهندس سحاب یخ هم آقایتار]در جلسات[ 

 میه چقدر ما توانستکنیا حال، .نسل بودسه  ستیز مدِل  ،آن مدل .ردندکآمدند بحث 
 کست مشتریز یدهیجا هم ااین .اول است یدهین مترتب بر آن ایا ،میده تحقق آن را

ولت و هکرو به  یعیطب طوربهنسل قبل از ما  که ح شدهیچند بار هم تصر .دو نسل بود
 05 ]سال[ هم 15 ]سال[ هم یچند بار هم عنوان شده سرشمار .رو به انقراض است

ـ و تجربه بوده  یخیتار یحافظه یه حاوکران یسال ا 15 یت باالیجمعه کنشان داده 
ورزش  ؛ستیها نن بحثیه فقط اکعالم  یهمه ؛ما یهاحوزه فقطنه ،هاحوزه یدر همه

آن نسل هم  یپس رو .ل نداردیهم بد یلیخ ؛روندیدارند م اآلنـ ... لم ویو هنر و ف
ه ک ردکط را فراهم یشرا، احترام گذاشت هاآند به یبا .ردکشود حساب ینم یلیخ اآلن

 .ندکها منتقل حوزه یرا در همه هاآن یردهاکد یردها و چه نباکد یو چه با جاربت

                                                                                                                 
 «. فراز، هزار نیازهشت». مباحث 1
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ر گیو نسل جوان مستقل از نسل د سالمیاننسل  .و نسل جوان سالمیانماند نسل یم
 یر جامعهرا د یاتفاقاتتوانند ینم یلیخ ،مل را داشته باشندکتوانند با هم نقش میه مک
ت و یثرکبحث ا .سالمیانت با نسل یت با نسل شماست و اقلیثرکا .ران رقم بزنندیا

 صورتبه، نسل کیه کست ین یگر جهانیجهان امروز داول اینکه  یعنی .نمکیت نمیاقل
 مادره کنیا دوم .ندکب «ونکیفنک»د یایش بخواهد بیسال پ چهلشتاز یپ یبا تلق یاراد
ل کمه شیونها نصفهدهین ایاگر ا .میه داشتک ییهان بحثیهم .ده استیا ،یتحولهر 
ن یه زمکم ینجا هم گفتیا ن سوار کرد[.ن است در آینده بتوان تحولی روی آ]ممک ردیبگ

عتًا یهم طب CDن ین نوار و ایا ،ه استیس اولینوشیها هم پن جزوهیا، ن استیتمر
ل ن اویتمر .م هستینکینجا میه ما اک ییهابحث نیا یاالت اساسکاش یدهندهنشان
  .هست وخطاآزمونر ین اول هم سیدر تمر .است

تر قید و امروز هم دقیردکه شما آن هفته مطرح کبعدازاین :مینکم خالصه یبخواه ،هکنیا
ما  هکن است یا ]همراه در اجرای جلسات[ شنهاد دوستانیپ ،دیردکتر عنوان و مبسوط

ث ادامه بح .میگذارنما وا ،مینکم صحبت یتر بخواهقیاگر دق ؛مییایوتاه نکاز نظممان 
ه تا حد کم ینکیم یسع .تر شودم سادهینکیم یسع .مینکیوتاه مکبحث را  .ندکدا یپ

 یاسیس یهام بحثیتوانیم و نمیخواهینجا نمیما ا .وند بخوردیروز پ]شرایط[ ان با کام
تر از جاد سادهیا، چند بار هم عنوان شده .است یرکفان کام کیباالخره  یعنی .مینکب

 .ان استکام کیزها هم یرن خردهیهم ،یانکامین بیباالخره در ا .حفظ است
هفتاد ـ هشتاد  ن جمعیا !ان استکن بحث امیم ایگوینم، میان هستکم ما امیگوینم

مرداد  10] ودتاکبعد از  1یزنجان ]سید رضا موسوی[ یآقا. ان استکام کی ینفر
  ؟مینکار کگفتند مثاًل چه یهمه م م.ینکب یارک کید یایگفتند بیبه همه م [6331

                                                                                                                 
 او بود. یرانیا یگرایمل مداراستیو س هی( فق6311 -6106) یزنجان یرضا موسو دیس. 1

ا رض دیبود. س یزنجان یابوالفضل موسو دیو برادر س یزنجان یمحمد موسو دیفرزند س
 یلم انیبودند که در تهران در جر نیمسلم هیعضو اتحاد ونیبه همراه برادرش از روحان یزنجان

 یمرداد با همراه 10 یپس از کودتا او را گرفتند. شدن صنعت نفت جانب دکتر محمد مصدق
 ینهضت مقاومت مل ی و شماری دیگر،آبادمیکر میابراه ،ینیشاه حس نیمحمد نخشب، حس

ماز به زندان افتاد. ن زین یکرد و مدت یم نیآن را تأم یاز منابع مال یکرد و بخش مهم سیرا تأس
 محمد مصدق توسط او خوانده شد. تیم
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 یزیچ کی این جمع شدن از ،دینکتخمه هم بش ،دیجمع شو هگفتیم یزنجان یآقا
 یهان فاز بحثیهم یرو .حفظ شود نجایه اکنیا .ار استکف ک گریدن یا. دیآیدرم

نه شا یاسیو س یط اجتماعیهم به شرا یشود و گاهیم کیاستراتژ یه گاهک یرکف
 . ستدیبا ،زندیم

 بعد پرسش و پاسخ و .روزتر شودبه ،تر شودساده .تر شودوتاهکها بحث زمانمدتدوم 
  .شودنقد داخل پرسش و پاسخ هم اضافه 

د ه خوکن است یا یدهندهدوم نشان یهکت یعنی .خودتان استه دست کدوم هم  یهکت
نقد  ییایب هستی مجازکاماًل فرد  کیعنوان شما به .دیتان هستدهیا یشما چقدر پشتوانه

 کیپوش و یشلوار ل کیمن  ،یروینجا میشما از ا یاما وقت .یشنهاد بدهیو پ ینک
 رهامن او را  .در ذهنم است یکابرومشچشم کیو  یسانت 608قد  یارهن قهوهیپ

ت ـ آن هف .یاورید بحث بیخودت با، یحرفت باش ید پشتوانهیخودت با .نمکینم
اول  از اصالً . ار شما استیساعت جلسه در اخت یکند یایب دییگویه مک ینفر هشت
اما باالخره  !دینکهمه را نقد  ها[]بحث لکو ش و ساخت یخروجو  اسلوب ،هابحث

 یاگر نسل ما و نسل شما در همه .اوردیهم ب یبجایز ایچ کیه کنسل شما بنا است 
جاب نسل شما در آن یجاب ما و ایه اکم یاوریب یکم مشتریبتوان ،مختلف یهاحوزه
]و فضا نظامی  نندکب یخودالهکتهران را هم  یهمه. ر استیزناپذیگر ،اتفاق ،باشد

 .تان استبا خود رگیدوم جلسه د یهکت ،هکنیا .افتدیم، فتدیب دیه باک یاتفاق شود[،
ه ک یسمینامین دآ د؟ش هنقدت چ و نم بحثکیم سؤالگر من از شما ید یهفته یعنی
  ]هستی[. آزاد، یندازیدر جلسه راه ب یخواهیم

ته با شما داش یمیو قد یسنت یرابطهم یخواهیمنه ، مینه مانع هست، میما نه بند هست
 .میبحث دار کیما  .میدار ینه وزن، میهست ه نه آموزگارکم یما از اول هم گفت .میباش

لسه ج چهله کنیبه اعتبار ا ،ینکن ییرا تع یروز ،یبحث آن سالن بگذار کیشما هم 
 کی. دینیبب یطورنین را شما ایا .میآیت میهابحث انتهایمن تا  ،یمدآنجا یاشما 

 .هست یانکم کیهم  هینیالحمدلله حس .است دهیطرح دغدغه و طرح ا یبرا یانکم
خاص  یژهیاالت وکاش ،مینکیه ما مطرح مک یادهین ایا .هست یانکام کیفعاًل 

االت بحث خودم را کاش یبعض ،زنمیخودم دارم حرف م یمن وقت .خودش را دارد
 رگید !موقع گفتن نه یول، باالخره آدم مهار داردچون موقع نوشتن  .هست هه چکدانم یم
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 ،میینگو را آنو  میین را نگویا آنکادر،، میندازیب یترش م خودمان رایخواهیه نمکما هم 
 نیا .مینکب مطرح یستیرودربایب هک مینکیم یسع ،رسدیم ذهنمان به هک یزیچ آن !نه

  .است خوردن ترکه و حیتصح یبرا یسینوشیپ هم
 زمان ؛میاوریب نیپائ را بحث حجم :مینکب را ارهاک نیا میتوانیم طرف نیا از ما

 پرسش ؛قهیدق 55 تا میاوریب را است قهیدق 38 تا هاوقت یگاه هک را بحث به یصیتخص
 :تبصره هس با شما با دوم یهکت ؛باشد هم پاسخ و پرسش فرصت در نقد ؛باشد هم پاسخ و

 دامن و یجد بحث و صیتخص .اتیح و یزندگ آوردن و یجد بحث ،وقت صیتخص
 اب فقط است. شما دست هم جلسه دوم یهکت .ستین یمانع چیه ؛شما با اتیح به زدن

 را انکام نیا است. شده یسوزفرصت یافک هاندازبه .شود حفظ جلسه که تبصره کی
 دوم یهکت نیا به اصالً  ما .دینک حفظ خودتان ،هابحث رشیپذ تیظرف لحاظ به فقط

 ارک نیا نمکیم رکف من .دینک اداره یپختگ با ،است خودتان با تشیمسئول .میندار یارک
  .ردک بتوان را
 ثبح مثالً  یادوره کی هکنیا .ردک «ونکیفنک» توانینم ساعت دو حد در نیا از شیب

 شیدهاربازخو و شود متوقف بحث جلسه سه ـ دو رندیپذیم همه اگر را نیا ،شود متوقف
  1.باشد رندیپذیم همه اگر ؛دیایب یحضور

 
 

                                                                                                                 
ی جلسه توسط حاضران . پس از توضیحات شهید صابر، مباحث متنوعی در مورد نحوه اداره1

ت. در دسترس عالقمندان هس« ایدر فیروزه»بیان شده که فایل صوتی آن در پایگاه اینترنتی 
 الزم به ذکر است که توقف موقت جلسات مورد پذیرش حاضران قرار نگرفت. 
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ِحمی ِن الره ْْحَ ِ الره بحث  ،سب اجازهکدوستان و با  خدمت به خیربه نام خدا و وقت  .ِبْسِم اَّلله
  .مینکیرا شروع م

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

 ی و استراتژیک با خداگاههمه، مستمر، دالنهصافی رابطهضرورت 
 ،رتیم و سوتینکیبحث م «ن ماییتب» یل عنوان عمومیذ .است چهل و سومنشست 

صاحب  یخدا ،میز هستکآن متمر یه روک یاداشته .است «او» یردهاکارکها و داشته
 . 6300آبان  11شنبه سه، استـ پنجم  یرهشماـ ده یا

 یکدود ح ،مینکب یافشردهو گذرا  یلیمرور خ کی ،م بر سنت جلسات قبلیاگر بخواه
به  یبرا .مییایها به دربه از بحرانکقرار بود  .میردکشروع  یمانهاسال قبل از بحران

د را هم مت .متد بود آن، یاصل یه توشهکم یبار داشتولهک کیاز به یها ندرآمدن از بحران
هم  وـ پشت آدم  یسلسلهـ خودمان  یگونه هم از نوع انساِن ، میریم بگیتوانیم« او» از

م یردک یسع. یهستمتن و « او» و متنـ  هاانسانمتن  ما ـ متن سه سطِح  ؛از خودمان
آنچه  ،هیمادست]در رسیدن به این[  .میدیرس یاهیمادست کیبه  .مینکار را بکن یه اک

 «او» یهاهیاز توص یبخش ؛بود یاقتباساز آن،  یبخش، ار خودمان استکمحصول 
 . ار خودمان بودکمحصول ـ ه توانمان بود ک یتا حدـ هم  یبخشو  ؛برگرفته شده بود

 اآلنه کن ییدوم تب یطبقه .ن بودییشاتبیاول پ یطبقه .سه طبقه بود]دارای[ ه یمادست آن
در . تاسن ییسوم هم پساتب یم و طبقهیه مستقر هستکاست  یادیدر آن طبقه مدت ز

ف یلکو چند ت میندکیمسنگ را واست چند یبایم ،بودن ییشاتبیاز و پینشیه پکپاگرد 
وه جل، جلوه دارد ،هستچقدر ، ستین، هست ؛«او»ف بایلکت. یک، میردکیرا روشن م

                                                                                                                 
 است.  1822آبان  21شنبه سه ،. تاریخ برگزاری این نشست1
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ن ا در دورایمتعلق به دوران ماقبل مدرن بوده ، ستیار نککم، کار هستککمک ،ندارد
ه ناظر منفعل کنیا ایند کاز مسائل ما حل  یاتواند مسئلهیم ،مدرن هم دخالت دارد

 یژهننده باشد و پروکعرضه« او» ،میتواند اگر ما در موضع تقاضا باشیمنهایتًا است و 
 ؟ ا نهیند کف بیبا ما تعر کمشتر

ه مستقل از وجود کسنگ دوم را با خودمان  ؛میندکیوام« او» د بایسنگ را با کی
م و ینکیم یتلق یفعال هستخودمان را ، ا نهیم یهست یدر هست ،ه هستکمان یکیزیف
گاهانه و استراتژ ،یهست ین چرخهیم در ایخواهیم اروان کن یم و در ایبزن کیچرخ آ

ه راهبرش کوقفه یم و بید عظیم و در تولیداشته باش یاپلهریز ،یاهکما هم د یبزرگ هست
  .ف دوم بودیلکن تیا؟ ا نهیم ینکت کمشار ،ستا« او»
ف و یا در مدار توصیم ینکر یر سییم در مدار تغیخواهیا میه آکن بود یف سوم ایلکت

دم دو ـ سه دهه در آن گیر افتاده و قران یران اکه روشنفکر یف و تفسیمدار توص ؟ریتفس
دلشان هم  ؛نبود نفقط سرشان روش، روشنفکران، ازاینپیشدارد. تغییر برنمی سویبه

تفاده ها اسیین روشنایه از اکخواستند یشان هم روشن بود و میشانیپ پس، روشن بود
ن مطلوب رهنمووندند و از وضع موجود به وضع یر بپیینند در حد خودشان به مدار تغک
 ه، چهارسن یالبته اگر اـ ر یاخ یهامتر سابقه داشت مثل سالک .نند و رهنمون بشوندکب

لح طصم یرکروشنف یهاانیجر دره ک ییهاه مجموعه گروهکـ م ینک مستثنارا  ریماه اخ
حافظ وضع موجود در حد خودشان ی، مذهب یرکز روشنفیهستند و نون یسیبه اپوز
م یاز گل ینخواه، ینکر بیاز وضع موجود به وضع مطلوب س یه نخواهکنیا؛ باشند

وضع موجود  و یرون بگذاریپا ب ،شودیر نمییه منجر به تغک یفیر و توصیتفس کوچک
ار ، کرییغت ار، کیالتیکار تش، کیاسیار س، کیرکار فک ،نه داردیه هزکنیل ایرا به دل
 . یوندیبپ حافظ وضع موجود یان عملیو به جر یمتقبل بشو ینخواهنه را یهز یاجتماع

ها تیمکفقط حاـ دوران ما در از جمله ـ مختلف  هایهحافظ وضع موجود در دور
 یپردازدهیا و یطراح ،دیتول یه به چرخهک ییروهایمجموعه ن . ]بلکه[ستندین

د حافظ وضع موجو ینوعبه ،گذارندیر پا نمییبر مخمل مدار تغنهایتًا و  پیوندندنمی
مان را ه فقط ذهنکم یخواهیا میم آیردکیف میلکن تیید با خودمان تعیلذا ما با. هستند

ه کم یندازیدر ذهنمان راه ب یرکروشنف یحلزون یهاداالن در داالن ،مینکده یچیپ
 . هااش نه به نفع خودمان است نه به نفع دوران است نه به نفع تودهیخروج
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، یرکف یعرصه، یاجتماع یعرصه ـ میه هستک ییدر حد خودمان در جایا اینکه، 
ه ب یانکم تیخواهیمـ ... و یلیتحص،یعلم یعرصه، یمدن یعرصه، یاسیس یعرصه

 یروهاین به مجموعنهایتًا و  بدهیم شرایطمان ورامونمان یهم به پ یانکو تم یبدهخودمان 
  .میوندیبپـ م یا نباشیم یباش یه مذهبکنیاعم از اـ ر ییمدار تغ

 
 ریزخدای داشته

ام آرم و آرامیپشت سر بگذار یلیتحل یهاها را حداقل در گزارهفیلکم تیردک یسع
ه چه دارد در چنت« او» ،میهست یاگر ما متقاض ؟ا نهیم یهست یه ما متقاضکنیم به ایبرس

ون ریرا ب« او»ی چنته، میه دارکن جلسه است یچند اآلن .ندک کمکتواند به ما به ک
 شمولی عالممنهیخودمان در مقابل جبروت و ه کوچک یبا قدوقواره و جثهـ  میزیریم
به  ،نوعیبهه کم ینکار یرا اخت یاتیم و ادبینکعبور  یات سنتیبدکه از ام یردک یسع. «او»

  د.ژه داشته باشینمان هم ارتباط ویالت و تنگناها و مسائل امروزکمش
 

 ریزداشتهخدای 
 طراح ـ مهندس 

 خالق 
 استراتژ 
 بندمرحله

 یخیتار لیو تحل دیصاحب د
 دهیصاحب ا

 

با توجه « او» هکنیم به ایدیابتدا رس ،ستیچ« او» یهاه داشتهکن عرصه یبه ا یدر پاگذار
 ،اب آخرتکخودمان و  یو باطن یات فردیتجرب، خیمستندات تار، یبه مستندات هست
 یبعد یدر مرحله. طراح عالم و مهندس است، است یو مهندس یدر موضع طراح

نهایتًا . ت است و ادامه داردینهایه بکاهل خلق اول است و خلق مستمر  ؛خالق است
ه در لحظه کنیرغم ابه ،دارد بلندمدت یهایطراح، استراتژ است ،انداز استاهل چشم

 یهایه طراحکدرازمدت دارد  یهایطراح ،ر بشودییتواند موجد و موجب تغیم
ش یپت مصر یدر وضع یدگرگون یبرا یسه با موک یکمشتر یرا در پروژه «او» درازمدت

 . میردکمالحظه  ،برد
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 نیبه ا .بند هم هستمرحله ،شدیاندیه استراتژ هست و بلندمدت مکدر همان هنگام 
 آن ابزار و عوامل یهاتیبا توجه به مز ؛خواندیرا فرام یه ابزار و عوامل مختلفکمفهوم 

ل در یو دخ کیه عناصر شرکهر هنگام  .بنددیار مکبه  یریرا در س هاآن، و عناصر
را  خود یهایاثربخش ،دندیرس یج و پختگضو ن یدگیبه قوام و رس ،موجود یمرحله

تمام شده و ن مرحله یه دوران اکدهد یص میتشخ« او» ،ردندکمال عرضه کتمام و 
ه ک یو مراحل« او» یهایلذا در نگاه به استراتژ. میبعد پا بگذار یم به مرحلهیتوانیم

 ،سوخته باشد یاه مرحلهکم یردکمشاهده ن وقتهیچ ،ردهکه یتعب یاستراتژ دلدر 
م ه ییهاانسانبه  .ام مانده و از نو شروع شودکنا یامرحله، ن رفته باشدیاز ب یامرحله

ند کیم تأکیدمستمرًا و مدام  ،اندگذاشته یاردند و قدم به پروسهکف یتعر یاپروژهه ک
ان کام ،ق زمان به مرحلهیبا تزر، دینکق یزمان را به مرحله تزر، دیمرحله بها بده هه بک

  .شودیار فراهم مکاندرعوامل دست یو پختگ یفرآور
با توجه ه کن است یا ،خوردیم طورجدیبهن ما یار امروزکه به ک «او» یبعد یداشته

 .تاس یخیل تارید و تحلیصاحب د ،خ داردیو تار یل هستکه بر ک یبه اشراف عموم
اگر  ،خ داردیتار یرو« او» هک یاژهیل ویم و تحلیریبگ« او» م ازیتوانیه مک یدیما با د

هد بود و ننده خواکمنتقل« او» مینکه اگر اراده ک ـ مینکبه خودمان منتقل « او» م ازیبتوان
ه در کم ینکدا یپ یدسترس یخیز تاریتجه کیم به یتوانیمـ م بود یرنده خواهیما هم گ

عمل  ،زیم با استفاده از آن تجهیبتوان ،ردیگیقرار م مانیرو شیپه ک ییهامراحل و دوره
 اآلنه کده یصاحب ا ،1آخر سبز بکمر ین واژهیانهایتًا  .میمتناسب را داشته باش

 . مینکیده درنگ میصاحب ا یخدا ه برکاست  یپنجم یجلسه
 

 دور در دور یمنظومهُنه 
ه ه شش پلکعنوان شد ، میوارد شو« او» یهایپردازدهیمنظوم ا یه به مدارهاکنیقبل از ا

هایتًا نم تا ینکنظاره برا هم دور  در دور یمنظومهُنه  ،مینکب یب طیبه سمت شد یبارا 
و اینکه ، وقت قیل ضیبه دل ،مرور شد قبالً ان کپل. مینکدا بیل راه پکین سیا م بهیبتوان

 .میرسیممنظومه ُنه  به و مینکیعبور م ،مینکد سر ساعت تمام یهم بارا جلسه 
 

                                                                                                                 
های در حال نمایش در ی متاخر )خدای صاحب ایده( در لوح. اشاره به رنگ متفاوت داشته1

 جلسه دارد. 
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ور غهم خوب  تاب آخرکم و در ینکدقت ب یبه هست قدریرسد اگر یبه نظر م طوراین
 یدهینظم عالم هم ا مادرـ ه حول نظم عالم هست کرا  ییهام و مجموع نشانهینکو عمق 

صورت  آن یرو ینشیچ ،در حد فهم خودمان ،مینکم استخراج بیبتوان ـ ست«او»
تواند سامان یم زان از دانش خودیهم با هر م یگرینش را هر فرد دین چیه اکـ م یبده

م ینکب کم دریتوانیم طوراین ـ دهیرس ]من[ ه به ذهنکاست  یز متوسطین چیا ؛بدهد
 ویهلنو به قول  یو به قول مولو یبه قول عل ـ مادر یدهیاول و از ا یدهیمنظومه از اُنه  هک

در  النیمنتریم ایت یمربرا اهر ویهلنکه م یگفت ـ ]قابل استخراج و ترسیم است[. رااهر
چون جرقه محترم و  ،ر استکن فیبهتر ،ر اولکه فکرد کیبود و عنوان م 6318 یدهه

  .محصول جوشش درون است
در عالم ما یدهیست و ا«او» یدهیه اکاول  یدهیر اول و اکرا به ف هااین یاگر همه

]قابل استخراج  دوردردور یمنظومهُنه  هکرسد یطور به نظر منیا ،میربط ده ،است
ت در ذات یهدا، خلقت انسان های بعدیمنظومه ؛نش استیآفر اول ی. منظومهاست[
وضع  مدار، رییتغ اهالی و تغییرمدار ، آدم یخلقت و پروژه یفلسفه، رفتن راهِ ، خلقت
 . ش مستمریر و پاالییتغ یاهال یهانشانراه، موجود

 

 از : 
 به جزئیکلی ؛ عام به خاص؛ کالن به خرد

 نظِم عمومی مرتبط متصل 
 شاکله؛ حلقوی، با خروجی 
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از عام به  ؛رسدیالن به خرد مک الِن که مدارها از کو فهم هست  کطور قابل درنیا
هم  ؛است یهم عموم ،ن نظمیا ؛ن خودش داردودر در ینظم .به جزئیل کاز  ؛خاص

ه کوجود دارد ن منظومه یدر ا ییهاقهم سنجاو  هستند؛هم مرتبط  اها بن حلقهیا
ا ش ریمحتوا ؛است یالهکشا یدارانهایتًا  .شوندیبه هم متصل م یکبهیکها حلقه

 یگانهُنه فیق. یخروج یبرا ییاست با مجرا یوقاش حللهکشا .دیم دیجلوتر خواه
جان ـ د یم دیخواه شاءاَّللانبعد  یه جلسهکـ اش نسانترهکو  عصارهنهایتًا ه کاست  یباز

 یوو محتوا هم معن ؛یاست با خروج یحلقو ،لهکشا. ستا «او» ه خودکاست  یهست
 . ردکم یه اشاره خواهکاست 

 
 ی منظوم؛ آفرینشایدهاول

 ،شیآرا ،خلق، نش بودیآفر یه چرخهکاول  یاز چرخه .شد یبررس یکبهیکها چرخه
َو » بود[. ]قابل فهم یو اثربخش یفتگکش ،بلوغ ،یرهنمون ،قاعدهبه یریگاندازه ،انسجام

ْخَرَج اِْْرَعی
َ

ِذی أ  یهمه یو ذات یدرون یهاتیخروج استعدادها و ظرف یط برایشرا ؛«اله
َفجَعَلُه »ًا نهایتدوم و  یفتگکش، اول یفتگکش]سپس[  .شودیفراهم م یهست یهادهیپد

ْحَوی
َ

ان کم و میشویه خارج مونو از گرد شده یهولت و آنتروپکول مهمه مش ؛«ُغَثاًء أ
 .میسپاریم یبعد یسلسلهرا به 

مثل  یر هستیگشاخص و چشم یهادهیهم در مورد پد وهم در مورد انسان ، ن چرخهیا
ر قمست، شوندیه میه تعبکند کیح میتصر]خدا[ ه ک]مطرح شده[ د و مثل ماه یخورش

ْخَرَج اِْْرَعی»هم فرصت  هاآن یبرا، شوندیم
َ

و  یرگتابش و جلوه ،در نظر گرفته شده «أ
ص مشخ یدوره کینهایتًا ن و ین و شفقین و پگاهیافق یهایو دلبر یازطنو  یرخشان

  .روان خواهند بود ینیرد و تا مدت معکرا به سر خواهند 
 

 منظوم؛ خلقت انسان یدهیدوم ا
 سم درون رحم و نوزاد ویاتورینیو م صورتگرینطفه و  .زندیانسان م ین مثال را برایهم

نهایتًا ت و هول، کانسان یفیکو  یاصل یفتگکو ش یلگچا بلوغ دوم و ی یانگیبلوغ و م
 یاهیرمایخم، ردیگیقرار م یخط هست شود و در سرِ یخلق م یوقت نان انسیا. مرگ
ار نکدر  ؛ردیگیصورت م یتیهدا ؛استوار است یافطرت و جوهره ،هیرمایبر خم ؛دارد
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 ییاردپ، یاثر، ینشکوا، نش، کندکیم یعمل ؛گر استت خود انسان انتخابین هدایا
 نیا دیخواهیند اگر مکیح میتصر «[او]» خود .ن منظومه خارج بشودیتا دوباره از ا
 :1دیبندار بکن اسلوب را به یه اکد یتوانیم ،دیمادر برس یدهید و به اینک کمنظومه را در

ن یا .خودتانرون یبه بو نظری  ،دیندازیب ینظر ـ به انفس ـ به درون خودتان ینظر
 یار رابطهاگو  ،]مورد تعمق قرار گیرد[ انفس و آفاق یو رابطه کیتکالید ،وبرگشترفت

 کیبه  ،مینکجاد یخودمان ا ورورادُ ر و دُ و  راددو   و رامونیپ یهارانهکدرون خودمان و با 
ربن خالص و الماس جهان کو  یصلقت خایه آن حقکم یرسیم یقت محضیحق

 . ست«او»
 

 در ذات خلقت تیمنظوم؛ هدا یدهیاسوم
 تاب دوکحول  .شودیتاب وصل مکبه  آن خطه سرِ کت بود یهدا ،منظوم یبعد یدهیا

م تحول ایپ یرایه پذکهستند  ییهافین دو اردوگاه طیدر ا .افتدیاردوگاه گسترده راه م
 . ستندیام تحول نیپ ینندهکنیکرا و تمیه پذکهم هستند  ییهافیط، تاب هستندک

و عمل  یشکاری ،ردنکجمع  تسمپا، دهیسازمان، تیهدا، یفرصت رهبر ،هر دو یبرا
ف یاز ق ،ام هستیبه پ یکه متک ییرویننهایتًا شود و یجاد میا یرخبهرخ .شودیجاد میا

خواسته یدوران نداشته و م ینو برا یه حرفکهم  ییرویشود و نیبه سالمت خارج م
اهد دارد و خو، سرنوشت خاص خودش را داشته، ردینو را بگام یحرف نو و پ یصرفًا جلو

 . داشت
 

 منظوم؛ راِه رفتن یدهیچهارم ا
 یاه خودشان دغدغهک ییهاانسان .به مفهوم مذهب ،راه رفتن بود یبعد یمنظومه
 یزنن تقاضا به چانهیسر تأم« او» با، ردندکشان تقاضا استوار بر دغدغه ،داشتند

از  یتسفهر یزن مثل موسچانه یهاانسان]اهل پیمودن راِه رفتن هستند[.  ،پرداختند
 .ش بودیتقاضا یلویس یبودن موجود پروپیماناز  یناش که اشتگذ اخد یخواسته جلو

« او» از جدی یهاخواسته هاآن یهمه .گذاشت یاز موس یتریفیک یمنو میابراه
  .داشتند

                                                                                                                 
ََق». 1 َْ ُه ا نه

َ
ْم أ ْنُفِسِهْم َحیته یَتَبنَی ََلُ

َ
 (. 58: )فصلت« َسُنهِیْ آیاِتنا ِِف اْْلفاِق َو ِف أ
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 هستمودن یپ یبرا یه اصل و راهکم یابییمحمد و همه درم ،میابراه، یات موسیاز ادب
شود متصل و متصف ب ،میردکه قباًل مرور ک یمودن اگر با اسباب و ابزاریپ یبرا یو راه

است  یراه ؛است یست و راه آسانین یدارز شاخ و دمیمذهب چ ؛همان مذهب است
 . یارگاه هستکت در کو مشار یر و دگرگونگییر تغیمودن در مسیپ یبرا
 

 ی آدمپروژه ،ی خلقتی منظوم؛ فلسفهایدهپنجم
ه و لوح یاول یدهیه از دل اک یپنجم یدهیا ایپنجم  یمنظومه عنوانبهرا  آدم یپروژه

ط خ سرِ  .میردک یبررس ـ بردیار مکتاب آخر به کات یه خودش در ادبک ـ محفوظ اول
ه ن بیخدا در زم .ستاانسان  یدان فراخ و گستردهین مین زمیا .ردیگیانسان قرار م

ن یه متعلق به خودش هست و جانشکن ین زمیانسان آمده در ا .بخشدیگاه میانسان جا
 ژهپرو سمت .است ب از سازه و توسعهکن پروژه مریا .ندکف یتعر یاست پروژه«او»

ر ییغت یراهدو ؛رسدیم یفیک یراهدو کیانسان به  .است یاش مهندسهیماجان ور ییتغ
نند کیدو طرف هم عمل م .ا حفاظت و حراست از وضع موجودیو عبور از وضع موجود 

مدار  یروهایه نک یپابال غزالکسب یروهایننهایتًا ه کاست  هااین نشکنش و واکدر و 
 یلوج]حافظ وضع موجود[ ان یجر آنه ک ینیسنگ یادهو ار   ابهرغم ار  به ،ر هستندییتغ
ل سرفص کیبه  ،رون آمدیه بشر از غار بکنیا .برندیمجلو نند و ک  یم ،گذاشته هاآن
ند و در کر یگر را هم تسخیرات دکخواهد یمست و ین نیبه زم ]اهل[ بسنده، دهیرس

... روش و منش و، ردهکها بنا تمدن ،ردهک یمیال عظکیزیف یوسازهاساختنارش ک
 یموس ،در طهآن  یلتمثه کهست  یه همان غزالکـ  ن غزالیه اکن است یا یدهندهنشان
ها رخ اتفاقن یه اکستد یاگر بنا بود با .ستدیستد و بنا هم نبوده بایبنا ندارد با ـ است

ان این است ش]ارادهه کجهان هستند  یمانع و مرداب یروهایهم ن شانیجلو .دادینم
، بزند کپکن یریز یهاهیهم در قدرت بمانند و ال هاآنن وضع بماند و یجهان همکه[ 

ن وضع موجود و منوال یند و جهان به همکانات استفاده کن امین هم از اییرو یهاهیال
است  ییهاانسانست و نه خواست «او»نه خواست ]چنین وضعیتی[ ه ک ؛برسدانتها  به
 .بندتایرا دارند و وضع موجود را برنم« او» یهایژگیه وک
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 رییتغ یاهال، رییمدار تغ؛ منظوم دهیاششم
 یانیآدم .ستار ییتغ یر و اهالییمدار تغ ،مادر هست یدهیه دختر ششم از اکمدار ششم 

 به جانشان بها، هستند یعضو هست، هم جان دارند ـگذشته بحث شد  یدر جلسهـ ه ک
ان و یآدم ،خته از جان و خبر هستندیه آمک ییهاانسان .ر دارندبخهم  و دهندیم

دان ین میدر ا. داران پروژه هم دارنددانین میا .داران هستنددانیآدم اول و م یسلسله
 .رندیدان بگیبا پروژه م ،نندکف یتعر یاپروژهخواهند یم، ه فقط بچرخندکخواهند ینم

ان یآدم نیا .نندکخودشان  دان را از آِن یاز م یبخش ،تشانیبا ابزار صالح و تیبا صالح
 ه سرکمانع تحول  یروهایبا مجموع ن ،دار هستنددار و پروژهدانیم، دارجان، ه خبردارک

عامل تحول  آمد و ن انسانیا هکاز اول ]ابلیس[  .مرزدار هستند ،س هستیاردوشان ابل
ل تحو حالـ  رندیگیرا م یهر تحول یه جلوکهم  ییروهایمجموع ن .موضع گرفت ،شود

 ییروهایمجموع ن ـ الن جامعه باشدکدر سطح  ،در دانشگاه باشد، در مدرسه باشد
 . تابندیرا برنم یسکه جز خودشان کهستند 

 ؛است کیفی من جنسه کرد کبا خدا مطرح  .استدالل داشتخودش  یبراس هم یابل
ه با خدا ک یگوالین دیعتًا در ایطب .است کاز خااو  جنس از آتش است و من جنس

اش را باز ناگفته یهاهیخودمان ال یم برایتوانیما م و ار رفتهکد به یها شان گزارهیداشته ا
 یآتش هم روشن، یتو من را به وجود آورد، خالص به وجود آمدم یمن از انرژ ؛مینک
غ یدر یول !است کاز خا کهاین این ]موجود جدید[ چه؟ هم هم گرما است ،بخشدیم

رغم طان بهیه شکداشت  یژن، داشت یسمینامید کن خایه اکاو  کن عدم دریاز ا
از جهان فعال  یعیوس یهم در محدوده]فاقد آن بود[. ابلیس  ل جهانکاش در یجهندگ

  .مانع تحول بود یول ،ستیجهان ن ل و باطلعاط یروین ؛است
دار در م هستند و رییعامل تغ هاآناز  یبخش هستند.ب یتترنیروها هم به همیمجموع ن

 یرستسرپ ،نندکیر میر سییه در مدار تغک ییروهاین مجموع نیا .نندکیر میر سییتغ
اربردار بان ین آدمیا .ست«او»ه ک است رییجهان رو به تغ یاردوه سرپرستشان سرکدارند 

 .اندخیش تارکزحمت یهاحمال ؛ه دارند باربردارندک یوپالکال و ی یبا همه ؛هستند
 ،دارند یایحس و تلق .و اثرگذارند ؛نجا رساندندیبال را تا اکبشر سب یهداار   هاآن

 .قائل هستند خود یبرا ین عرصه سهمیدر ا، دهندیاختصاص م را به خود یاعرصه
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 یصو خصو یل شخصیت بر وسایکمالبیش از  ؛شد قباًل صحبت تیکمال]در مورد[ 
وتاه کد ینبا یت معنویکاما از مال .ستین یضرور ،هااین ف ویکفش و کو  کمثل مسوا

سال  سی اآلنرد و ک انقالب 51 ]در سال[ هکران یا یاجامعه ،سال سین یدر ا .آمد
ه کوتاه آمد ، کوتاه آمد، کوتاه آمدکقدر این ؛وتاه آمدکاش یمعنوت یکاز مال ،گذردیم

ه مردان و ک هشکل بست یستالیرک کیه کد یرس یتین وضعیل گرفت و به اکاتفاقات ش
ه اهل کنیا. ردک یبرخورد متناسب کیستال یرکن یند تا بشود با ایایوسط ب بایدر ییزنان تغ

ه مرز ب .ست اما محترم استیمقدس ن، استنجا محترم یا یت معنویکمال .هم هستندس
حافظ وضع موجود و مانع تحول  یروهایبا مجموع نچون  .رسندیف میلکن تییتع
 ور ییه عامل تغک یی«او» .رسندیم« او» با یشاوندیبه خو ،نندکیف میلکن تییتع

همان  به ،وضع موجود بود یتابندهاگر بر است. وضع موجود بوده یاصل یبرنتابنده
، ه بشارتین ،ینه صحف، ینه لوح ،یتابکنه  ،یامینه پ، یدینه نو ؛ردکیتفا مکخلق اول ا

تحرک و خودش هم حافظ یک پادگان یکنواخت و بی .گرفتصورت نمی چیزهیچ
به « او» خویشاوندی با ]از طریق[نهایتًا  .شلیک بودتاز و بیتاخت و بیسوار و بیبی

  .و آخر هم عبور دورانی از وضعیت. رسندمیعهدی و ردپایی 
دشان را متن یعنی خو ؛گرا هستنداهالی تغییر متن ،از منظر دیگری به مدار تغییر نگاه بکنیم

 متن یعنی صفحه و .کنندی انسانی را هم متن تلقی میتاریخ و مجموعه، هستی ؛دانندمی
]به او[ ی هم که انسان .است «متین»خدا هم به این اعتبار  .سطح دارای جاذبه و کشش

 ؛کندیعنی یک کششی دارد که دیگران را به خودش جذب می ،است «متین»گویند می
َت»مثل خود خدا  ؛متین است ،سر نیستسبک و سبک، جلف ِْ ِة ا و یعنی ذوقوه ـ  1«نُی ُذو اْلُقوه

 ؛متین هستند ،گرامتن یهاانساناین  .وجهی است و ضمنًا متین هم هستچند واستعداد ذو
های اهل مبارزه هستند و شاخص ،آوری دارندروی .شوداز متانتشان خبری متصاعد می

هستند و دینامیسمی  ـ ی پیش عنوان شدکه هفتهـ  2ی نساءسوره 15ی شده در آیهتصریح
هستند و « او» یاوران ،هستند« او» اردویاهل جهاد هستند و هم، اهل رزم هستند ،دارند
 . شوندنبان هستند تا از این چرخه خارج جبا وجد خودشان سلسلهنهایتًا 

                                                                                                                 
َتنُی ِإنه ». 1 ِْ ِة ا اُق ُذو اْلُقوه زه َ ُهَو الره  (52: ذاریات) «اَّلله
ِذینی َیُق ». 2 َسآِء و اْلِوْلَداِن اله َجاِل و النِّ ِ و اُِْسَتفَعِفنیی ِمَن الرِّ ْخِرْجنا ِمْن وَو َماَلُكْم ََلُتَقِتُلوَن ِِف َسِبیِل اَّلله

َ
آ أ َ ُلوَن َرنبه

ریای َهْذِه ال ِ
ُدنَک َنی َنا ِمن له ای َو اْجَعل له ُدنَک َولِیی َنا ِمْن له ْهُلَها و اْجَعل له

َ
اَِلِ أ  «.َقْرَیِه الظه
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 ساکنان مدار موجود، مدار موجود ی منظوم؛ایدههفتم

که فرزند هفتم از آن ـ ی هفتم ایده یجوهرهیا  یداخلی دایره 1.رسیممیبه بحث امروز 
ا این پیام ب .شودچرخه پیام منتشر میاین است که در این هفتمین  ـ ی اول هستایده

 .دهدای بر وضع موجود میاین شوک طبیعتًا تکانه .خودش یک شوک تاریخی دارد
 . داردبه واکنش وامیی متصاعد از پیام حول پیام و تکانهمجموعه نیروها را 

 

                                                                                                                 
ای به پیشنهادهای مورد توافق در بخش دوم نشست پیشین . در این بخش، شهید صابر اشاره1

که  جلسه است دو ،بشویمقبل از اینکه وارد بحث اصلی »های آتی دارند: ی نشستبرای اداره
 آخر .پیشنهاد درآمد سه ـ چهار ،دوستان جوان انتقادی را مطرح کردند و مترتب بر انتقاد

ن سوار آ هایی برگرفته از آن انتقادات و پیشنهادات که بری گذشته به یک مجموعه توافقجلسه
دقیقه  صتشه بحث زیر یکی این بود ک .طبیعتًا باید به پیشنهادها وفادار باشیم .رسیدیم ،بود

دقیقه  86تا  25 ،دوم این بود که بعد از بحث .کنیمامشب این کار را می شاءاَّللانتمام شود که 
 ،یدهبعد از ا ،یعنی سرفصل بعدی ـ سوم این بود که اول هر سرفصل .پرسش و پاسخ باشد

از خدای جلسه مقدمتًا توضیح داده شود که منظور  ـ یک سرفصل خدای منبع الهام هست
ها عنوان شد که یک جلسه قبل از اینکه وارد متن بحث بخش چیست و به پیشنهاد بچهالهام

رسمی باشد که همه این فرصت را داشته باشند که دیدگاه خودشان را شبه یجلسه ، یکبشویم
ه بحث برای همه جا بیفتد ک ؛عنوان کنند ،روی الهام و متناسب با وضعیتی که در آن قرار داریم

بحث را آغاز  ی،ی بعدو از جلسه ؛چیستجنس بحث و  بحث چیست هست، سمت هچ
ع[ ]بحث خدای منبمثاًل  ،قرار چهارم هم این بود که اگر که دوستان جوان بحثی داشتند .کنیم

ها مقدم بر بحث جلسه باشد که یک فرصتی ایجاد شود بحث آن ،شویمالهام را که وارد می
ی ثابت مقابل یک گزاره ،هایش باز شود و به قول دوستانقبل از اینکه بحث بیاید و کریستال

نند. های خودشان را بیایند بیان کها این فرصت را داشته باشند که انگارهخود بچه ،قرار بگیرند
و هر جا هم که تخطی  .ی ما و با نظارت شما انجام شودشارکت همهاین قرارها با م شاءاَّللان

قرار  ،باید قرار بگیریمخطی که میطبیعتًا تذکری و نهیبی وجود دارد و ما هم سرِ  ،شد
 . «گیریممی
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اکنان س متعلق به ،ششم که متعلق به اهالی تغییر بود یمنظومه برخالف، این بحث
]ساکن وضع موجود  که به هر دلیل و هر تحلیلاست مدار موجود و مجموع نیروهایی 

استدالل  خود خدا هم در گزارش .گنگ نیستند ؛هم تحلیل ،هم دلیل دارند هستند[.
وانی ر ـروحی ، فرهنگی، طبقاتی ،ایدئولوژیک ،دالیل تاریخیبرای خودشان کند می

ق و تحول نسبت به اتفا و شوندبه واکنش اولیه واداشته می .تابنددارند که پیام را برنمی
ی خدا این است که در این مرحله حذف ایده .دهنداز خودشان بروز میواکنش اولیه 

 ـ شوندخودشان از گردونه خارج می ؛ای بنا نیست حذف شونددر هیچ مرحله .شوند
برای دریافت پیام  فرصت مجددی انحاءمختلفبه .را امروز داریم بحث ل اینحا

آوران و کنند و مقابل پیامانکار می ،ذاتی طوربهی بعد در مرحله .شودبرایشان فراهم می
ان به خودشنهایتًا  .کنندآنتاگونیسم و خشونت و حذف پیشه می ،ی جدیدمبشران دوره

 از گردونه خارج شدنی داریم تا .شوندرسند و از گردونه خارج میی فرصت میپایانه
شوند باالخره تا زمانی کسانی هم هستند که از گردونه خارج می !از گردونه خارج شدنی

 هااین ؛ اما...ن دویدند و اثر و عمل و الهام و ایده و بشارت ومارات ،اندکه زندگی کرده
 . شوندبشارت از جهان خارج میبی
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مساوی برای همه  فرصت پذیرش .شودفاز تحولی آغاز می ،بینیدرا که میمدار باال 
ع آن تشعش، تشعشع دارد ؛کندهای تغییر به ستیغ دوران اصابت میطالیه .وجود دارد

وک ش .خیزنداز وضع موجود به دفاع برمی ،گیرندنیست و موضع میطیفی  خوشایند
 نو این شوک مجدد همان فرصت مجدد دریافت پیام .شودوارد می هاآنمجددی به 

به جای فراخی و به جای برخورد با آغوش باز در قبال . کنندمیشرایط را مسدود . است
پشت تًا نهایو  کنند[.، تهاجم ]پیشه میسدادنا از بعد .کنندانسداد پیشه میپیام تحول 

 . گیرندخط تحول و پشت خط مشارکت قرار می
 طور که ما از این کتاباین .شود که پیام برای همه هستخط یک پیامی منتشر می سرِ 

 هاآنگیرند و به مخاطب قرار می، مقدمتًا خود حامالن پیام اصلی ،کنیمآخر درک می
ِذی » ی علق ـسوره 6ی است. آیه شود که دوران نو شدهتصریح می َك اله  ِباْسِم َربِّ

ْ
 «َخَلقاْقَرأ

 ،هاروش است؛ دوران جدیدی شروع شده، سمبل این است که کتابی باز شدهـ 
متنی را به روی تو باز کردیم و تو ما  .دهندهای پیشین دیگر جواب نمیمتنو  هالوبسا

تر تر و پرطراوتآهنگین مدثر یسوره 1تا  6 . آیاتکنیاین متن را به روی دوران باز می
 :است

 ی»
َ

ُر)یُّ أ ثِّ ُده ِْ نِذْر) (2ا ا
َ

) (2ُقْم َفأ َك َفَكِِبی ْر)اَبَك یَو ِث  (3َو َربه ْر) (4َفَطهِّ ْجَز َفاْهجُ ُنن  (5َو الرُّ َو ََل ََتْ
 «(6تَْسَتْكرِث)

 یمهجا !دارپروردگارت را بزرگ !برخیز و انذار بخش !ای کشیهد ردای شب بر سر»
و برای پروردگارت  !فزوِّن مطلب !منت مگذار !از پلیدی دور شو !بزدای خویش

 « شكیبایی ورز
هم  ]برای محمد رخ داده بود روانی مشعشعی که برای موسی ـهمان وضعیت روحی 

طور سینا ]وادی ـ در این میدان »طور برخورد شد که هم این با موسی دهد[.رخ می
 ا ابزارهایعنی اینکه ب «نعلین از پا دربیاور» «.علین از پا در بیاورن ؛من هستم و توـ  طوی[

دی دور جدی .نیست که در این دور بخواهی بگردی پذیرهای گذشته دیگر امکانروشو 
بال شو و باید که در این عرصه به وجد بیایی و سبک ،شو خودیازخودب ،شروع شده

شود که پیام دورانی آمده از زیر طور برخورد میبا محمد هم این. شرایط را تغییر بدهی
 ،حریم پروردگارت را حفظ کن ،ار ببخشذان ،قیام کن ،بیابیرون  ـ لحاف ـ فهملح

، گوید رخت تازه کنبه محمد می ،گفت که کفش درآور به موسی .تازه کن رخت  
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خیلی زیبا  ،«منت مگذار و فزونی مطلب» .از پلیدی دور شو، ی خویش بزدایجامه
آن  پیشبردما هم شرایط  ؛خودت تقاضا کردی ؛تعریف کردی راای پروژهیعنی  .است

تو  !منتی مگذارنه بر دوران  ،نه بر مخاطبانت ،بر ما نه ؛ایمپروژه را برایت فراهم کرده
 !رخیزب .نیست کسهیچمنتی بر سر  ،بار را باید بکشی ،محترم دوران هستی حمال

رصت ف ،ما به تو ظرفیت و امکانات بخشیدیم ،ی وسع خودتهاندازبه !طلبنفزونی هم 
ا به تو تزریق ها رامکانات و فرصت ،به نسبتی که ظرفیت داشته باشی .و امکان بخشیدیم

تو هم  ،پروردگارت که اهل صبر است ،در مقابل .طلبنتو بیش از این چیزی  ،کنیممی
ود فردی که ی خپس اول نشر پیام و بشارت است برا. صبوری پیشه کن و شکیبایی ورز

 .شوک برای همگان و است و بعد هم در کنارش نقش پیامحامل 
 : کند[]تصریح می اعرافی سوره 53 یآیه

َ ی»...  ْن ِإََلٍه َغ  اَقْوِم اْعُبُدوْا اَّلله َخاُف َعلَ  ِإِّنی ُه رْی َما َلُكم مِّ
َ

 «.میٍم َعِظ وْی ُكْم َعَذاَب ی أ
 .«ز اونیست براتیان اَلی ج .ت کنیددرا عبااو  پیوند خورید و او با! ای مجاعت مردمان »

نحراف که از آن منحرف شدید و اـ ی جهان حول محور دیرینه ،جهان بنا است نو بشود
 انبجبهـ خیلی چولگی پیدا کرده و خم شده  تانیآمار ینهمعیار پیدا کردید و استوا

 اب ،ت کنیددرا عبا« او» ،پیوند خورید «او»جماعت مردمان با  یا. باز برگردید« او»
 :گویدمی صالح ،هودی سوره 16ی در آیه. نرمی برقرار کنید یرابطه« او»

ه ُُتوُبْا ِإلَ  » ُ
 «.بیٌب مجِّ یِإنه َریبِّ َقِر  ِه یَفاْسَتْغِفُروُه ُث

 کننهدپروردگار من نزدیک و اجابت .او باز گردید جانببهسپس  ،از او آمرزش جویید»
  .«است
رد بشارت هم به ف د.مؤیدی داری ـحامی د، ی ما بپیوندی پشتیبانی داریاگر به پروژه

]تصریح  1کهفی سوره 31 یدر آیه اینجا .صاحب خبر کیفی است و هم به مخاطبانش
اعم از کسانی که بخواهند به  ؛یک فرصت پذیرش مساوی برای همه هست دارد که[

 :گویدمی به محمد .ی تحول بپیوندند یا نپیوندندچرخه
ََقُّ ِمن » َْ ُكَُو ُقِل ا بِّ  «ْكُفر ی ْؤِمن َو َمن َشاَء َفلْ یَفَمن َشاَء َفلْ  ره

                                                                                                                 
 صحیح است.  22شده، ی قرائتذکرشده که با توجه به آیه 22ی . در نوار سخنرانی، آیه1
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ه بخواهد پس هر ک .( ساطع شهدیتحقیق) و بگو حق از جانب پروردگارتان رسیهد است»
و هر که بخواهد نگرود و حق بپوشاند و کفر ـ امیان بیاورد  ـ را مبنا گرید« او» بگرود و

 « ورزد
 یک سرمشقی .توانند انشاء بنویسندمی ]گروه[ یعنی هر دو «شاء» است. آمده «شاء»

توانند می ،توانند انشاء بنویسندمی هاآن .سرمشق تحول است ،سرمشق است. داده شده
ای ه تو پروژههمچنان ک ؛آیندیعنی می ،نویسندیی که انشاء میها. آنانشاء ننویسند

زیر آن کنند و آیند در کنار تو انشاء میهم می هاآن ،کردی ئشتعریف کردی و انشا
 ؛نیست اهآن رجی برحخواهند هم که نمی هاآن .زنندامضاء می ،ی تحولپروژه
 .کماکان ساکن باشند و از مدار بیرون نیایند ،خواهند در مدار موجودمی !خواهندنمی

ای بر وضع موجود زده اینجا تکانه. خواهند از سرشان پس بزنندلحاف تاریخی را نمی
 .شودمی
 : دار استمعنیکوتاه است ولی خیلی  .دار استخیلی معنی 1انبیاء یسوره 10 یآیه

ِق یَو َهُروَن اْلُفْرَقاَن َو ِض  ُموىَس َنا َو َلَقْد َءاَِت »  ُْمته ا ِّلِّ  «نَی اًء َو ِذرْکً
ر د شریعتی .راه افتادند و هارون کند که موسیو عنوان می نوازداینجا خدا شیپور را می
 اشکند که خانهطور توصیف میمحمد را این، «سیمای محمد»یک سخنرانی با عنوان 

آبشاری  مثل یک ،آمدمیین یپاو افتاد آمد و راه میاز خانه که بیرون میصبح  ،سر تپه بود
اینجا هم  .شد دیدی درونش را میهای ناشی از تقاضاچکانتالطم که چکانپر !بود

اصاًل یک  موسی .راه افتاد گوید موسیخطاب به همه می .آمدندگوید این دو خدا می
 ]وادی طوی[ طور سیناقبل از اینکه در ـ طور که در کتاب آخر گزارش شده اینـ دهه 

ابلش ای در مقکند و عرصه پیمانکار پروژه تعریفاو را فی ببندد و میثاق کی او خدا با
]که مخاطب  کردهفکرش را نمی وقت موسیهیچ ، ]خودش راه افتاده بود[.قرار بدهد

 آلنادست و پایت را تا جلوی که ـ نعلینت  ،نوار شوگوید نومی او به وحی قرار گیرد[.
است. اده راه افت گوید که موسیمیی فوق[ ]آیه. بدویتا آخر باید  ،ندازیبکنار  ـ گرفته

 ست. اراه افتاده  و استیل استخوش ،استارت را زده موسی ،کردیم شلیک تپانچه را ما

                                                                                                                 
 ذکر شده که صحیح آن انبیاء است.  ی طهه. در نوار سخنرانی، سور1
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م ما ه ،نخواهد مسابقه برقرار شود طور نیست که با خطای این و آن و مثاًل فرعوناین
 هم هارون ،راه افتاده موسی !نه !بروندسر خط اول دوباره تپانچه را شلیک کنیم همه 

یک کتاب هم با خودشان  .راه افتادند و هارون موسی .زوج هم دارد یک ؛کنارش است
  ؛ینی استکتاب وز ،این کتاب .دارند
 دو ، دو دیدگاه ،دو انگاره ،بین دو اردو .ممیز است و ق گذارفر ـ فرقان هست

ه این کتاب درست است ک .ُبردرا می ها مرزبین طیف ،بین طبقات، پیشانیپِس 
  .استو فرقان گذار کشی است که مرزخط ،یطیبسرغم ولی به ،بسیط است

 از دل تاریکی گویند که نوری میبه ضیاء  «.ضیاء» ؛بخش هم هستروشنی
 ردیگ یاسنبهـ سوراخ  .کندی زوایا را روشن میآید و تشعشع دارد و همهمیدر

، دهیپوسایدئولوژی ، سحرـ  نظام فرعون یهاسنبهـ ی سوراخ همه .وجود ندارد
یک دست قطع کن  ،شکنجهنظام ، نظام خونریزی، نظام سرکوب، یطبقاتنظام 

با این کتاب بیرون  و ی زوایا با این ضیاءهمه ـ یک پا قطع کن مخالف ،مخالف
  است. ریخته

  مرجع بازگشت برای مجموع ، مرجع یاد، یاد منشأذکر هم یعنی  ؛«ذکر»و
 .ی تغییر بپیوندندخواهند به پروسهنیروهایی که می

 .هایش آمده که تالطمی راه بیندازدبا این ویژگی کند که موسیاینجا خدا تصریح می
 آمده و عضوگیری کرده، جریانی ،طیفی، معاونی هم دارد ،خودش اهل تالطم است

جهان از آن نیروهای  .جهان جدی است !نه ما شوخی داریم ،شوخی دارد« او» نه است!
حاال »کننده و باری به هر جهت و از آن نیروهای شوخی .نیروهای پیگیر است و جدی

ر هم هست موسی است. آمده موسی. ستنی... و «بریماین پروژه را فردا پیش می  .ُمص 
 ظلماز نوجوانی ضد است. پروژه تعریف کرده  از نوجوانی برای خودش مثل ابراهیم

 و حامی، تسمپا ،پیرو ،از نوجوانی شیعه، از نوجوانی تشکیالت درست کرده ،بوده
 است؛آمده  هوسط محلیک نوجوانی است. را کرده  شاشییارک است؛ عضو داشته

او را ما  ت.اس مشکالتی در پیشبرد داشته، نیرویش را تشکیل داده، اش را کردهیارکشی
ا هم ر تجارب شعیب است، منشی پیدا کرده ،روشی، ایمأنینهط، آرامشی، فرستادیم

  !آماده است ،بخش هم ما در کنارش قرار دادیمیک همسر آرامش ،گرفته
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که  ار ایآن پروژه که است موقع آن رگفته که دیگ نایطور سدر ها بعد از کسب آمادگی
ای یک تکانه انبیاءی سوره 10 یآیه درلذا خدا . اش را بگیریو پی ییبیا ،دنبالش بودی

کتاب هم دارند یک  .کسی جلودارشان نیست «.راه افتادند» ؛دهدمیبر وضع موجود 
ی هست که همه یبخشروشنی و مرزبند، ممیز، گذارفرق، راهنما ،که آن کتاب

 . استبرای یادآوری مرجعی نهایتًا و  ؛ریزدهای نظام موجود را بیرون میزیروبم
هایی که با ی سورهو همه هود، اعرافهای سورهدر . شودنشان داده میواکنش فراز  هب

 11و  18 است؛ آیات آمده ]اینجا[ اشدو نمونه .آیات متعدد هست، هم مرور کردیم
تغییری از وضع موجود به  ،ایتکانه، تحولی .گیرندموضع میمهتران . اعرافی سوره

دا ی پیشین استمرار پییدهسبنا نیست که آن نظام پو آینده ]قرار است رخ دهد[.وضع 
اریخی موضع ت مقابل همین انبیاء است. ]مهتران[ استقرارش با تکانه مواجه شده .بکند

 :گیرندمی
 َ ِْ ا َقاَل ا  ِمن َقْوِمِه ِإنه

ُ
ِب َلَن ََل  (62)نٍی ئَك ِِف َضََلٍل مُّ

ِذ   اله
ُ

َََل ِْ ا َلَن َن َکَف یَقاَل ا َك ِمَن اْلَكاِذِب ُروْا ِمن َقْوِمِه ِإنه ا َلَنُظنُّ  (66)نَی ئَك ِِف َسَفاَهٍة َو ِإنه
ونت بیر نهیهرآ .کافریم بر مبنای تو. زنیدروغ، خردیبی، تو گمراهی !صاحب پیام»

اعتقادی  دستگاه وهم صاحب ایدئولوژی  ؛الیه هستندسه که گفتیماین از مهتران  .«کنیم
ی طبقه یک و ؛اندی اقتصادیطبقه هستند و مکنتیهم صاحب  ؛هستندفرهنگی و 

مقدمتًا و قبل  هااین .های درونی جدی دارندبرای خودشان الیه .اجتماعی هم هستند
 11و  53 آیات آیه هست کهمتعدد . گیرندقوم هم موضع می .گیرنداز قوم موضع می

  :گویندقوم صالح به صالح می. است اینجا کد شده هودی سوره
ْعُبَد َما » ن نه

َ
 َتْنَهئَنا أ

َ
َنا َلیِف ْعُبُد َءاَب یأ ها َتْدُعوَنا ِإلَ  َشٍك اُؤَنا َو ِإنه  (62)«ٍب یِه ُمِر یممِّ

 ما را بر آن آنچه ُت از گمانیب، دارییم باز پرستیدندما را از پرستش آنچه پدرامنان یم»
 «میشك در سخت خواِّنیم

 گویند: هم یک قوم دیگر می ی هودسوره 53ی در آیه
«  ََ ََ ُن ِبَتاِرکِی َءاَِلَ َو َما ن ْؤِمِن ِتَنا َعن َقْوِلَك َو َما ن  (53)«نَی ُن َلَك ِِبُ
 « میگریمنی مبنا گویییم را آنچه و نیستمی خود خدایان یما تغیریکننهد»
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رغم اینکه به حال. دینامیسم و بدون رهگشاییبی ایستادن بر سنت پدران و خدای سنتِی 
یک فرصت مجددی  ،در این چرخه ،دهندواکنش نشان می... ه پیام و به تکانه و تحول و

تا  631 آیات و هودی سوره 10 ی، آیهشعراءی سوره 10تا  13 آیات شود کهفراهم می
که بنا است  ی ایندهندهنشان ،های دیگری هم که اینجا نیامدهو آیه اعرافی سوره 635

ای بشود و گرانهبرخورد سرکوب هاآنبا  ،حذف شوند هااین نیست که در آن مرحله
 . شودفرصت بازیافت مجدد پیام برایشان فراهم می

خدا به محمد  13 یدر آیه .ی خیلی زیبایی استگزاره ،شعراء یسوره 10تا  13 اتیآ
 هِْیْ َو اْتُل َعلَ »: گویدمی

َ
یعنی  تالوت .تالوت کن را[ ]خبر ابراهیم برایشان ؛«میِإْبَراِه  َنَبأ

 تالوت»گویند وقتی می .آرامش که طرف را به فکر وادارد و طمأنینهخوانش توام با 
اینجا  .تمرکزی به مخاطب ببخشد که ،طمأنینهو با آرامش  ، ]یعنی خواندنی که[«قرآن

را  هیماستراتژی ابرا، سیر ابراهیم، گزارش ابراهیم، خبر ابراهیم هاآنای با گوید گونهمی
؟ ستچی خبر ابراهیم حال. به فکر واداشته شوند، لمس کنند، کن که درک کنندمطرح 

 ،ای که با قوم و پدرش دارددر مناظره ابراهیم .1شود[]توضیح داده می به بعد 18 یآیه از
ه پرستیم و هموارانی را میتب اصنام؛گویند می هاآن ؟پرستیدگوید چه میمی هاآنبه 

ای گوشه یک. گیری گوشهعاکف یعنی پرستنده .رودعاکف به کار می .گیر آنانیمگوشه
ی که یعنی کس .مشغولیم هااین کنج ما بر پرستشهسـ نه حتی در حاشیه ، متننه در ـ 

یست که بنا ن !هم نیستحاشیه در  ،نیستمتن در  تنهانهیعنی  ،استگیر و گوشهعاکف 
 .بنا نیست که در روشن کردن موتور تاریخ سهم و نقشی داشته باشد ،عنصر تحول باشد

و  ـاصنام آمده  ـ میپرستیمهایی را ما صنم و بتان .کندپردازی میخدا قشنگ ادبیات
اره همو ،خودمان حال و پدرانمان ،از قبل است؛ یعنی استمراری .گیر آنانیمهمواره گوشه

وقتی » کند:استداللی و عقلی میدیالوگ  ابراهیم .عاکف آنانیم وگیر گوشه
 .«رسانندو ضرری میشنوند یا به شما نفع خوانیدشان میمی

                                                                                                                 
ِبیِه َو َقْوِمِه َما َتْعُبُدوَن)». 1

َ
ْصَناًما َفَنَظلُّ ََلا َعِكِفنَی)07ِإْذ َقاَل ِْل

َ
ِإْذ  ْسَمُعوَنكُم ی ( َقاَل َهْل 01( َقاُلوْا َنْعُبُد أ

وَن)07َتْدُعوَن) ْو ُیرُّ
َ

ْو ینَفُعوَنُكْم أ
َ

ا ُکنمُتْ 07( َقاُلوْا َبْل َوَجْدَنا َءاَباَءَنا َکَذالَِك یْفَعُلوَن)07( أ  َفَرَءتُیم مه
َ

( َقاَل أ
ْقَدُموَن)07َتْعُبُدوَن)

َ
نمُتْ َو َءاَباُؤُُكُ اْْل

َ
ِ 07( أ َِ ْ َعُدوٌّ ىلی ِإَله َربه اْلَعا ِذی َخَلَقیِن َفُهَو َیِدیِن)00نَی)( َفِإهَنه  («. 07( اله
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ن ای .«کردندبلکه پدران خود را یافتیم که چنین می» :گویند نهتلویحًا میهم  هاآن 
 ،هستیم انما عاکف «.یفعلون» ؛استمراری است هم« کردندیافتیم که چنین می»

پدران ما هم  پدراِن ، هم عاکف بودند هاآن ؛«یفعلون»پدرانمان هم  ؛استمراری است
 .ستا ی دعوت ابراهیممیانه راینجا دیگ .پرستیدندگیر بودند و صنم میگوشهو عاکف 

 :کنداینجا فرصت مجدد و شوک مجدد را وارد می است. دعوت را از قبل شروع کرده
 اِن پدر، پدرانتان، ایدپرستیدهدر آنچه می .«ایدکرده تأملاید پرستیدهدر آنچه می»

، ایدپرستیدهمی ـ های استمراریو همه ها«عاکفین»و  ها«یفعلون» ـ خودتان، پدرانتان
 رزآ. کنددار میو قوم را مسئله رزآ ؟ایدکردهای بازنگری، فکری، ایاندیشه، تأملی
من  ،گویدمی خصوصی به ابراهیم نجوایدر یک  ،که پارسال بررسی کردیم طورهمان

تاریخ ابع[ ]مندر و بیرون قرآن ، قرآن نیستدر ]این روایت[  .حقانیت پیام تو را پذیرفتم
من  ،اگر نمرود رفت .دهممن بروز نمی ،هست گوید که تا وقتی نمرودبعد می .است

این . توانست موعد تعیین کندنمی !ر زودتر از نمرود رفتزحال خود آ. دهمبروز می
رغم اینکه مهتران موضع ی این است که بهدهندهها است که نشاناز آن گزارهیکی 

 .شودولی باالخره فرصت مجدد فراهم می ،گیردگیرند و قوم هم موضع میمی
قوم » .آوردرا می با موسی خدا دیالوگ قوم فرعون، 1اعرافی سوره 563تا  163آیات 

رای ما ب ،آن ما را افسون کنی یلهیوسبهی شگرفی که هر گونه پدیده، فرعون گفتند
خدا  633 یآیه . در«آورنده نیستیمما تو را ایمان ـ آوریمما به تو ایمان نمی ،بیاوری

 کنندمطرح می وسط عذاب با موسی .شودمی نازلعذابی  هاآندهد که به گزارش می
ما ) پروردگارت را به عهدی که نزد تو دارد برای ما بخوان، ای موسی» ( :631 ی)در آیه

اگر  (شوتو واسطه و شفیع ب ،دانیم که تو با پروردگارت میثاقی داری قسم به آن میثاقمی
به خدا قول ایمان  «.حتمًا به تو ایمان خواهیم آورد ،این عذاب را از ما برطرف کنی

خدا توضیح  635 ی. در آیه«اسرائیل را قطعًا با تو روانه خواهیم ساختو بنی» !دهندمی
  «.شکنی کردندباز هم پیمان ،برداشتیم هاآنو چون عذاب را از » دهدمی

                                                                                                                 
ْؤِمِننَی)». 1 َتْسَََرَنا هِبا َفَما نََُن َلَك ِِبُ ِتَنا ِبِه ِمْن َءایٍة لِّ

ْ
َل َو 177َو َقاُلوْا َمْهَما َتأ َراَد َو اْلُقمه وَفاَن َو اَجْ ْرَسْلَنا َعَلهْْیُ الطُّ

َ
( َفأ

َم َءایاٍت مُّ  َفاِدَع َو الده ِرِمنَی)الضه ََلٍت َفاْسَتْكَِبوْا َو اَکوُنْا َقْوًما مجُّ ْجُز َقاُلوْا یاُموىَس اْدُع 177َفصه ها َوَقَع َعَلهِْیُ الرِّ َِ ( َو 
ْجَز َلُنْؤِمنَن َلَك َو َلُنِسَلنه َمَعَك نَبِی ِإْسَر ِءیَل) ا الرِّ ا َعِهَد ِعنَدَك َلئن َکَشْفَت َعنه َك ِِبَ ْجَز  (177َلَنا َربه ا َکَشْفَنا َعهْْنُ الرِّ َفَلمه

َجٍل ُُه َبالُِغوُه ِإَذا ُُهْ ینُكُثوَن)
َ

 («. 177ِإىَل أ



 3: تبیین ما ـ باب بگشا؛ دفتر چهارم   171
 

 

 ،شرایط آرامی برایشان فراهم کردیم، رغم اینکه فرصت مجددی ایجاد کردیمیعنی به
 . کسانی نبودند که پیام را درک کنند هااین هذامع

هم در آن بزنگاهی که  فرعونمؤمن آل ،در همان ادبیاتی هم که قباًل بررسی کردیم
 گویدو می وردآبه خود می را هاآن دوباره ،دهندرا می دستور قتل موسی مهتران و فرعون

فرعون یعنی مؤمن آل 1؟بکشید د او راخواهیچرا می ،باالخره این مبشر حقیقت استکه 
  .شودکار فراهم کردن فرصت مجدد میکمک هم در کنار موسی

ی آخر هم بعد از فتح جا در اقوام مختلف آمده و برای پردهلذا این فرصت مجدد جابه
قرائت جدید و آموزش ، کار توضیحی جدید ؛شودفرصت مجددی به همه داده می ،مکه

هم  هانآ ،نپیوستند آن موقعجدید که بتوانند بخشی از مهتران و بخشی از قوم که تا 
 . بپیوندند

های فکت .اهل انکار ذاتی هستند هااین دهد کهاما در این چرخه خدا توضیح می
ایستند و حاضر نیستند که دست از مقابل پیام می ،ژنتیک هااین آورد کهمتعددی می

 :لقمانی سوره 1 یآیه .ها و ساختار عقیدتی خودشان بردارندانگاره
ْ ُمْسَتْكِِب  َوىَل اُتَنا یَءا ِه یَعلَ  ُتْتلَی َو ِإَذا » ن َله

َ
ُذَن ی ا َکأ

ُ
نه ِِف أ

َ
لِ َف  ِه َوْقًرایْسَمْعَها َکأ

َ
ْرُه ِبَعَذاٍب أ  «.میَبشِّ

 هدینشنا که گویی او رچنان ؛دگردانبا نخوت روی بریم ،و چون آیات ما بر او خوانهد شود»
 .«است سنگیین هایشیا گویی در گوش

 :ی قشنگی استخیلی آیه شعراءی سوره 5 یآیه
تِ یَو َما »

ْ
َن ِهم مِّ أ َُ ن ِذرْکٍ مِّ اِن م ْْحَ  «. نیُمْعِرِض َدٍث ِإَله اَکوُنْا َعْنُه الره

 نآ از آنكه مگر شودایشان نازل منی بر رهمبان خدای طرف از ایتازه یو هیچ آیه»
  .«باشند گردانهد روی

 ،های متناسب روزپیام ،های نودم پیامبهیعنی دم است؛ هم به کار برده «ثمحدِ »ی واژه
اما  ،دم ساطع کردیمبهما دم ،موجود باشد در وضعهایی که حاوی حل مسائل پیام

ی نویی موضع و پیام و گزاره دهیپدی ما این است که این جماعت مقابل هر تجربه
 . اندگردانیروگیرند و می

                                                                                                                 
ْن َءاِل ِفْرَعْوَن ». 1 ْؤِمٌن مِّ ُ َو َقْد َجاَءُُك ِباْلَبیَن  َو َقاَل َرُجٌل مُّ ن یُقوَل َریبی اَّلله

َ
 َتْقُتُلوَن َرُجًَل أ

َ
ُُك ِت یْكمُتُ ِإمیَاَنُه أ بِّ  . « ِمن ره
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است که به آن انسداد  یتهای ذاارکیکی از آن ان[ تگریرواهم ] 1ی هودسوره 13ی آیه
. کننددوباره مسدودش می هاآنشود و یعنی یک شوک مجددی وارد می .شودمنجر می

گوید دست از انحراف کند و میدخترانش را عرضه می لوط کهوقتی قوم لوط در این آیه،
ه دانی که ما را بتو خوب می» گویندمیخودتان برگردید ی غریزهجنسی بردارید و به 

ی ام تو و توصیهپی .«خواهیمدانی که ما چه میدخترانت حاجتی نیست و تو خوب می
 .بردار نیستیمی ما چیست و ما دستدانی مسئلهتو می !خودت، مال پرهیز از انحراف

 . کنندپیشه میآنتاگونیسم نهایتًا و انکار ذاتی 
 یآیه کیی ؛آوردمی ]توسط انکارورزان[ آنتاگونیسم]روایت پیشه کردن[ آیه برای  دوخدا 

  .است حجی سوره 11 یو دیگری، آیه اسراءی سوره 16
ْفَنا ِِف َهاَذا اْلُقْرَءاِن لِ » وْا َو َما یَو َلَقْد َصره ُ رکه  (. 42« )ُدُُهْ ِإَله ُنُفوًرا یِز یذه
 ادبیات با گوناگون هایپیام) رکدمی ارائه گوناگون هایو در این قرآن بیان»

جز بر  هاآنوىل  ،تا یادآورند( گوناگون مههـ  گوناگون دوران در گوناگون
  افزایندبیزاریشان منی

ی سوره 11 ی. آیهتحول نفرت دارند وذاتًا از پیام  ؛اصاًل ذاتًا بیزارند ؛«ُدُُهْ ِإَله ُنُفوًرایِز یَو َما »
 : حج

ِذ اُتَنا یَب ی َءاهِْیْ َعلَ  ُتْتلَی َو ِإَذا »  ُنَكَر یَناٍت َتْعِرُف ِِف ُوُجوِه اله ِْ ْسُطوَن ی َاُدوَن ك ی  َن َکَفُروْا ا
ِذ  َنِّ  ِتَنای َءاهِْیْ ُلوَن َعلَ تیْ َن یِباله

ُ
 َفأ

َ
ن ُقْل أ ِذ  َذاِلكُم ُئُكم ِبَشٍری مِّ ُ اله اُر َوَعَدَها اَّلله َو ِبْئَس  َن َکَفُروْا یالنه

َِص  ِْ  (32)«رُی ا
 یتَلوت شود آثار خشم و انكار بر چهره هاآن بر ما روشنگر هایچون نشانه»

 هاآن بر را ما ایهنشانه که کساِّن بر خواهندکه یم ایگونهبه ؛کنمییم مشاههد پوشانحق
 را آن خداکه  منک آگاه این از بدتر مجازایت به را مشا آیا بگو .ندبر ْحله ،کنندتَلوت یم

  .«است بدفرجایم و داده وعهد پوشانحق به
کیداینجا  م یک آنتاگونیس و گذاری، مقابل هر تحول ؛دارند ظشود که از درون غیمی تأ

 : نملی سوره 51ی آیه نهایتاً و  .درونی دارند

                                                                                                                 
اِتَك ِمْن َحٍق ». 1 َك َلَتْعََّلُ َما ُنِریُد  َقاُلوْا َلَقْد َعِلْمَت َما َلَنا ِِف نَبَ  . «َو ِإنه



 3: تبیین ما ـ باب بگشا؛ دفتر چهارم   172
 

 

ْخِرُجوْا َءاَل ُلوٍط »
َ

ن َقاُلوْا أ
َ

ن َقْر  َفَما اَکَن َجَواَب َقْوِمِه ِإَله أ َنا ٌس  ُكْم تیِ مِّ
ُ

ْ أ ُ ُروَن تیَ ِإهَنه  .«َطهه
 .«را از شهرتان بریون کنید لوط خاندانجز این نبود که گفتند  پاسخ قوم لوط»

، آتش درست کردن برای ابراهیم ؛هم در عملشان است و آنتاگونیسم هم در ذاتلذا 
ی این است که از دهندهآیات متعددی است که نشان . ...و شمشیر کشیدن روی محمد

 .آیدآنتاگونیسم بیرون می ،هرحالبهانکار ذاتی 
ه پیام اول و شوک تاریخی ک، شودکه سیر طی میبعدازاینخدا  .ی فرصتپایانهنهایتًا 

ه ی تغییری را کطالیه، فرصت پذیرش مساوی که برای همه ایجاد شده ،برای همه بوده
برای همه تاکنون  ـ به وضع موجود را که همه لمس کردند تکانه، اندهمه مالحظه کرده

باز  ،گیرندکه موضع میبعدازاینگیرند و موضع میـ مهتران و قوم ـ  هاایناست ـ  بوده
ولی اهل  ،بپیوندندو جرگه بتوانند به چرخه  هرحالبهشود که شرایط برایشان فراهم می

کنند و مانع پیشبرد پروژه هم هستند و خودشان هر راهی را مسدود می هستند، انسداد
ر هم د د؛هستن یبندلولششهای آورند و نوعًا طیفالف بیرون میغمقدمتًا شمشیر از 

که برایشان  را گوید اصاًل پیام تحولدا می]و هم در عمل[. خبنداند لولذهن شش
توانند نمی ،کشندابرو در هم می ،کنندچهره چروک می !دارند ظاز درون غی ،خوانیمی

 .اندمخالفو از درون با تحول مسئله دارند  ؛اصاًل ظاهر خودشان را هم حفظ کنند
 ،سپری ای،ُعده ،ایدهعِ ، کاریسازی،  عتاً یطب ،اندبا تحول مخالفاز درون ]وقتی هم[ 

  .شودکنند و کارزار شروع میسپاهی فراهم می
ی سوره 681در ی ـ در آیهجا  خدا با محمد یک ،شودکه سیر طی میبعدازایناینجا 
 ـ ی مخاطباننه همه ـ پیامبه اکثر مخاطبان  راجع .کندخودمانی صحبت میـ  اعراف

 :کندطور خدا خودمانی با محمد مطرح میاین
ْکرَث »

َ
ْن َعْهٍد َو َما َوَجْدَنا ِْل ْکرَثُُهْ َلَفاِسِق َو ِإن َوَجْدَن  ُِه مِّ

َ
  «.نَی ا أ

  .«و در بیشَت آنان عهد پایدار نیافتمی و اکرث آنان را نافرمان یافتمی»
 ،شودوقتی این سیرها طی میشود که[ ]تصریح می مؤمنونی سوره 11 یدر آیه حال

هم خودش سمبل مرارت و پایداری و  نوح. است ی خدا با نوحنوع مواجهه ،سمبل
 » :گوید این کشتی را بسازخدا میاست. ... و ]دعوت[ سال 388

ِ
ِن اْصَنع

َ
 هاینا. «اْلُفْلكأ

 ،پیوندنددیگر مهتران که به تو نمی ؛پیام را گرفته بودند، خواستند پیام را بگیرندمی اگر
 سجام رسیده سوارکه در این مدت با تو به انرا هر کس  .پیوندندقوم هم که به تو نمی

 ِإِّنی » ؛رسدهم به همین می ابراهیم .جای ماندن نیست راینجا دیگ .کن و بروکشتی 
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من کارهای خودم را  .یعنی اینجا جای من نیست .(33:صافات) «ِن یَهِد یَس  َریبی  ِإىَل َذاِهٌب 
هم با من به حداکثر را آنتاگونیسم ، آتش هم رفتم ]درون[تا  ،سالگی کردم 63از 

، شودنمیاینجا  .اهل رفتن هستم، اممن مذهبی .مخاطبی ندارم اینجا دیگر ،رساندید
 ،به انسجام رسیده بود هاآننفری که با چهار ـ پنج هم با آن  ابراهیم .رودمی م.رومی
 . رودگذارد و میمی

زمین تنگ نیست  ؛زمین فراخ است ،تنگ شد بر شمابعد آیه هم آمده که اگر عرصه 
اینجا خدا  .همین کار را کردصاحب پیام آخر هم ، پیامبر آخر 1.توانی مهاجرت کنیمی

 .گوید که دیگر دورانشان تمام است و برومی به نوح
اقوام و  ما به :دهدتوضیح میو به ما  به محمدخدا  ،هودی سوره 661 و 6862 در آیات

ی فرصت رسیدند و خودشان خواستند که به پایانه و مهترانی که از چرخه حذف شدند
 ، ستم نکردیم: پشت خط تحول و مشارکت بمانند

 پس چون فرمان. بلكه آنان بر خودشان سمت ورزیدند ،سمت نكردمی ما به آنان»
یامد و جز به هیچ به اکرشان ن ،خواندندمعبوداِّن که به جای خدا یم ،پروردگارت فرا رسید

 . «فروپاش و هَلکتشان نیفزود
  :8هودی سوره 661ی آیه

مت هَلک به س ،گرنداصَلح اشو پروردگارت هرگز بر آن نبوده که شهرهایی را که اهاىل»
 . «کند

فرصت پذیرش مساوی برای همگان  ،شودوارد میپیام  شوک، شودلذا پیام منتشر می
 .پیوندندبرخی می، گیرندبرخی موضع می ،آیدها به وجود میتکانه، شودایجاد می

 ولیـ شوک مجدد  ـ شودباز فرصت برایشان فراهم می ،گیرندیی که موضع میهاآن
مشیر ست و شاشان هم آنتاگونیسم انکار ذاتی دیواردیواربهی تی دارند و همسایهکار ذانا

  .مانندخودشان پشت خط تحول و پشت مشارکت مینهایتًا کشند و می

                                                                                                                 
ِ واِسَعًة َفُتهاِجُروا». 1 ْرُض اَّلله

َ
 ََلْ َتُكْن أ

َ
ْرضی واِسَعٌة َفِإیای (. »70)نساء: « قاُلوا أ

َ
ذیَن آَمُنوا ِإنه أ یا ِعباِدی اله

 .(77)عنكبوت: « َفاْعُبُدوِن 
ِ ِم ». 2 یِت یْدُعوَن ِمن ُدوِن اَّلله ُهُتُ اله ْغَنْت َعهْْنْ َءاَِلَ

َ
نُفَسُهْم َفَما أ

َ
ه  ٍء ن َش َو َما َظَلْمَناُُهْ َو َلِكن َظَلُموْا أ َك ِه ْمُر َربِّ

َ
ا َجاَء أ

  «.َو َما َزاُدوُُهْ َغرْی ََتِْبیب
َك ». 8 ْهُلَها ُمْصِلَُونَو َما اَکَن َربُّ

َ
 «.ِلیْهِلَك اْلُقَری ِبُظَّْلٍ َو أ
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 پرسش و پاسخ
 .ی داشتم که قباًل هم مطرح کرده بودمسؤال من در مورد بحث ابراهیم :پرسشگر اول

 ترینزرگب است که پیامبران گونهاینبا آن آشنا شدیم ها در بحثاکنون  گفتمانی که ما تا
 آلنای اصلی توحید از اول تاریخ تا یک پروژه .بندندکسانی هستند که با خدا پروژه می

. ها هم مشترک بین انسان و خداستاین پروژه .ی دورانی هم دارندو یک پروژه بوده
، ای یک مانعی مقابل خود داردای هم که دارند این است که هر پروژهپروژه ترینمهم

. درودارد و پروژه پیش میخره با همکاری آن پیامبر موانع را از سر راه برمیخدا هم باال
 ،داگر این درست باش، است سؤالیعنی برایم  .فهممرا نمی با همین ادبیات من ابراهیم

. شد ونسی ]او هم[با همین ادبیاتی که شما گفتید  پس ؟پروژه را زمین نگذاشت ابراهیم
پروژه را رها کرد و رفت و بعد خدا به او نقد وارد  کهکارش اشتباه بود  یعنی اگر یونس

 ،نماند ت نمرودیتحت قیموم یجامعهدر  هم ابراهیم این بود که اگر بنا بر، کندمی
 مپس چرا ابراهی، را فرستاد تا با کمک او مانع تکامل را بردارد خدا ابراهیم کهدرحالی

 ی را، سختسخت است گویی[اگر ]می، آوردشود بهانه نمی ؟پروژه را زمین گذاشت
 اگر ؟پس چرا پروژه را رها کرد. شهید شو، شومشهید می گویی[]اگر می ،تحمل کن

 وا از جلوی ترفو م مألسمبل  عنوانبهاو کند و  اش این بود که با نمرود مقابلهپروژه
رها کرد  هیم، اینکه ابرای انبیاء نگاه کنیمبه پروژه گونهاین اگر گویممن می .برداشته شود

 رودب به جای دیگری پروژهی ادامهبرای مثاًل ، خواهد باشدبه هر دلیلی که می ـو رفت 
ای که مانع تکامل آن نمرود بود و آن قوم شود مطرح کرد که در پروژهمی گونهاین ـ

ـ چهار  طور که در تاریخ آمدهآن ،خواهندهدایتی می ،خواهندباالخره سرپرستی می سه 
اگر برای رسیدن به آن هدف اولیه ، نشدند ابراهیم هم بیشتر همراه یا نهایتًا ده نفر نفر

گ یک جای این استراتژی لن شود گفت[ها داشته، ]میای مثل شکستن بتاستراتژی
ی با یعن ؟رفت نگاه کنیم پس چرا ابراهیم گونهمن این است که اگر این سؤال. زندمی

 . اش را زمین گذاشتاین ادبیات پروژه
 

 هرحالبه .خط رسیدانتهای  به، زمین نگذاشت]پروژه را[ که  ابراهیم هدی صابر:
آن دوره منجنیق بود و آتش درست سنت ، دار طناب وقتیکتیر است،  یدانم وقتیک
ا آن تیب داد که بترمکانیسمی را خدا . گذاری کوتاه نیامدکه از مایه ابراهیم .کردندمی

ز مرحله ا .مرحله رسیده بود انتهایولی به  ،دیخط حیات نرس انتهایبه  منجنیق ابراهیم



 175   (5) دهیصاحب ا ی: خدانیینشست چهل و سوم: تب
 

 

اهل ، مهست یعنی من مذهبی( 33: )صافات «نیْهدیَس  َریبِّ  ِإىلذاِهٌب  ِإِّنِّ » .بیرون رفت
روم من می. برای من مسدود کردیدشما این راه را در این مرحله ، هستم هادامه دادن را

به سرزمینی رهنمونی را[  ]او ابراهیم. من را رهنمونی کند« او» هر سرزمینی که جانببه
طی افتد و بعد شرایآنجا اتفاقاتی می، هیچ در آن نیست. هوت کامل استکه برکند می

ی صورت توبرگشرفت [بیترتنیابه]، گرددبرمی ه مکان اولیهب شود که ابراهیمفراهم می
 . هم پا از صحنه بیرون نگذاشته است شود و ابراهیمداده می

 انتهایباالخره  یعنی ،یک نفر را در اتاق گاز بگذارند اگر مثاًل در همین دوران مدرن
 .اینجا دیگر کسی پذیرایش نبود. مرحله رسید انتهایهم به  ابراهیم. اش هستپروژه

ا مناظره هم ب، هایی مجددًا وارد شده بودشوک، پذیرفتیعنی نظام حاکم که پیام را نمی
 سالگی 63ی اول در مرحله .طی شد []توسط ابراهیم چند سیر .برگزار کرده بود نمرود
در آب و گل و ، را برای فروش به بازار برد آزری دوم بت مرحلهدر  .پیام را داد بود که

پیامش  داد ولی بیترت یحیتوضیک نمایش ، خواست بیرون بیایدلجن انداختش و می
 .سال پیش مرور کردیم که و قوم بود آزروم مناظره با س ی. مرحلهواقع نشد مؤثرخیلی 

م های حداقلی هیارکشی .بردیفرومرا به فکر  هاآن و کندتوضیحی میکار کاماًل آنجا 
ه ب هررویبه .دار بودخزانه ومشاور ارشد نمرود  . آزرکنددار میرا مسئله آزریعنی  ؛دارد

ه از طور کاین .کرده استهم مدارا می ی طبقاتی با ابراهیمی امنیتی یا مالحظهمالحظه
از اول هم متوجه شده بود که ، فطرت پاکی بوده است آزرفطرت  دیآیدرمقرآن و تاریخ 

 ولی نمرود نابودش ،فرزند ممنوعه بود هم مثل موسی ابراهیم. عامل تغییر است ابراهیم
 .، نمرود با او مدارا کردچنین فرزندی هستگزارش داد که  قتی مادر ابراهیمو. نکرد

ه او نمرود فقط ب ،کندو آن برخورد را میبرد به بازار میبرای فروش  که آن بت رابعدازآن
 . کند متنبهشخواهد می و زندتشر می

که پیدا را گوید این جوانی می نمرود .ی عمومی استی بعد هم که یک مناظرهمرحله
 اهیمابری مناظره. گویدبیاورید ببینم چه می ،کندها را مطرح میشده است و این گزاره

. در فرهنگ آن زمان دمکراتیک بوده استو روشن  ،شفاف یو نمرود هم یک مناظره
خیلی  هااین .رسدخط مناظره می انتهای به نمرود، کنددار میهم مسئلهرا بعد نمرود 
منفرد در کوه و  تیخط ترب است. رفته انتهاها را تا ی خطهمه پس ابراهیم. مهم است

مرحله را تمام ، طی کرده، برده استکه مادرش فقط برای او غذا میرا در میان وحوش 
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، ومبا ق ؛کنددر شهر شروع می .آیدرسد به شهر میوقتی به دوران بلوغ می. کرده است
م در آخر ه، آیدکوتاه نمی ابراهیم .رودجلو می مرحلهبهمرحله، هاشکستن بت، با پدر

  .پروژه برسانند انتهایبه او را خواهند که می هاآنمناظره با نمرود و باالخره آتشی و 
ز ا ]بلکه[ نه صرفًا از مکان، شومخارج میکند که من از این مرحله بعد هم تصریح می

ای را یعنی من یک پروژه «ذاهب». خط من خط ادامه است .شوممرحله خارج می
 رودمیبیرون  که وقتی، این خیلی مهم است رودمی بیرون .دهمادامه می و شروع کردم

ار ک درواقع .شودگذار میکه بنیان هم شود و بعدشرایط عهد و میثاق با خدا فراهم می
ح جا تصری خدا چند، گوییداین حرفی که شما می .گذاری استبنیان اصلی ابراهیم

وده خیلی دربند زمین نب ابراهیم .تاریخی و فراجغرافیایی استفرا کند که ابراهیممی
باید  موسی .است بخشیدهمی تحققرا  ]سرزمین[باید تحول  موسی[ کهدرحالی]، است
اند[ ]پیامی داشتهی خودشان در محدوده هاآناز  هرکدام .کرده استرا متحول می مصر

مانند  .است کردهآور سرزمینی بوده که در دوران طالیی تمدن زندگی میپیام مثاًل مسیح
 . جزیره موقع ساطع شدن پیام آخر نبودیا اعراب شبه دوران موسی

سال هم زندگی  660، س کشیده باشدپ پا []ابراهیم مستندی وجود ندارد که ،اینکه
 های خودش و همسرشهمه ناباروری بعدازآناش را بعد محصول زندگی .کندمی
. شودخلیل می و رودآنجا هم باز تا آخر خط رفاقت با خدا می خواهد قربانی کند.می

 چون وخطی است  تهِ  پس ابراهیم .ها را تصور کنیمگذاریتوانیم این پایهما نمی اصالً 
یا بحران و یا ]تردید[ بروم یا نروم و یا  هر زمان که پیامبری با مشکل ،خطی است تهِ 

، حنیف بود ابراهیم. کندرا مطرح می خدا ابراهیم، شودروبرو می وبشششهمان 
: رانعم)آل «ُمْسِلمافًا یَحن»گوید می ]در مورد او[ خدا .اهل متن بود، رفیق بود، مسلم بود

ما مستندی نداریم که از متن . اهل متن بوده است براهیمکند که اتصریح می« او. »(13
توانیم در مورد این اگر دوباره خواستی می حال. فهممقدر میمن این. خارج شده باشد

 . بیشتر فکر کنیم سؤال
 

من  الح .نجات قوم و نه توحید بود ی اصلی ابراهیمپروژه شما گفتید :اولپرسشگر 
طور بتوان این اگر .فکر کردشود طور دیگری هم میاساسًا  .کنمفکر می ریجور دیگ

من نوعی  یپس پروژه. بندی کنمتوانم تقسیممن هم می، بندی کردتقسیم پیامبران را
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های ی لغتخواهم بنشینم ریشهمی، باشد ی من فرا تاریخیپروژهاگر مثاًل . هم نیست
این . اجتماعی هم ندارم یهزار سال اخیر دربیاورم و کاری به مبارزهسه  عربی را در

یعنی باالخره باید یک چیز واحدی برای همه وجود داشته  .دورانی من استت فرامسئولی
را برای  یقرار نیست حتمًا خدا استراتژی مشخص .دبشود فکر کر طورآن. شاید هم باشد

های در موقعیت . ابراهیمچنین چیزی را متصور باشدپیامبری پیاده کند و یا اصاًل  هر
 یطته خکه شما گفتید  طور. همانعمل کرده است ،دهداصی که مییشختآن به مختلف 

قابل م ایستد کهمیهم سر درک و دریافتی که داشته  .مردانه ایستاده است و عمل کرده
ماند و حاضر به اش میسر عقیدهتا پای جان  هم ؛است هژمونی آن دوران بوده وسلطه 

لزومًا  ولی .ماندهم سر عهد و میثاقش با خدا می ؛شودتن دادن به وضع موجود نمی
ک عتقد به خط استراتژیاگر م. بیایدبیرون  کیک خط استراتژی هااین نباید از درون

الاقل  یی موسدر مقایسه با پروژه ی ابراهیمآید که پروژهاین تناقض به وجود می ،باشیم
 یپروژه کهحل کردید  طوری آن را که شما است درست. در گفتار در تناقض است

 . اساسًا با زمین ربط ندارد ابراهیم
 

 . گذاری کندپایه هامکان یهمه و هازمین یاو آمد تا توحید را برای همه هدی صابر:
 

ی من گوید پروژهب و یک نفر یک چنین حرفی بزند اگر از آن طرف هم پرسشگر اول:
گر ا گوییممی .خندیمما در این زمان به او می ،کاری به ظلم و ستم ندارم و تتوحید اس

ی یعن ،«من توحیدی است یپروژه» !ای را حل کنگویی در این پروژه مسئلهراست می
 ی توحیدیپروژه، ابراهیم یگویید پروژهمی اآلنشما  که بگویم خواهم این را؟ میهچ

 . اش جداستاز پروژه ]پس او[،است
 

تکده ، با ببا اقتصاد بت . اواصل ضد ظلم هم است ،ی ابراهیمپروژهدر دل  هدی صابر:
حید ام توبگوید من فقط آمدهکه نیامده  جا چیه .کندهم برخورد می و با ایدئولوژی بت

تاریخ ]جلسات[ قباًل در  .روزی کنمجمان امروزی و همهتر رارا مستقر کنم و توحید 
گفتند تضاد کار و سرمایه در دل تضاد اصلی می 18-58ی مثاًل دهه، هم بحث شد

وانستیم تنمی .آن زمان با آن ادبیات حرف درستی بود. خلق و امپریالیسم قابل حل است
ا رها استبداد ر ،حاکم بود استبداد و همکمپرادوریسم  هم در یک کشوری مانند ایران که

سم و استثمار ریکمپرادوی حل مسئله. بیفتیمفقط با کمپرادوریسم و استثمار در و کنیم
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ی مثال برا .آن ادبیات ناآشنا است اآلن .است ضدامپریالیستی یک مبارزه ملی در گرو
رای ب شرایط بعد از کودتا، ابتدا عنصری حزبی و سیاسی بود دهخدا، در ایران خودمان

مان ه با فرهنگی کار کرد و چهل سال یروی یک پروژه و ولی باالخره آمد ،او بسته شد
 قابلی بود عنصردر تشکیالت هم ـ  پیگیری که در مبارزات سیاسی و تشکیالتی داشت

 بنا نیست همه در متن کار تشکیالتی پس. درآورد نامهچهل جلد لغتو ماند و ایستاد ـ 
. اشد[]باید فعال ب ی خودشدر حوزه هرکسی، کنندایدئولوژیک  و کار سیاسی یا بیایند

ی کند هم در حوزهها را درست میردیف دستگاه کهآن ،ی خودشدر حوزه نموزیسی
بشریت هم که همه  کاروان در ،بحث ما بحث پیشبرد کاروان بشریت است. خودش

ت. مثاًل اس کارایپخودش  یهر کس در حوزه .تشکیالتی نیستند وسیاسی  وایدئولوگ 
 کند. منوچهرمی تیترب آهنراهبازیکن در زمین  نسلپنج ـ شش  1نوعیرسول مدد

ـ سی  کندبیت میتر راآبادانی  یهاپابرهنهنسل چهار در آبادان  2سالیا پوش لیمو بیست 
 برای همه علتنیابهعرصه  .تواند مؤثر باشد[]می ی خودشحوزههر کس در . دهدمی

 ار ابراهیم خدا، کردیمبحث می ابراهیم مورد در کهوقتیت باشد باز است. اگر خاطر
گراندیسمان  . کندنمی 8آ

                                                                                                                 
 لیبوده است. او از اوا رانیفوتبال ا سازکنیو باز یمرب معروف به آقا مدد یرسول مددنوع. 1

 .ودشیم ادیآهن . از او به عنوان پدر فوتبال راهکردیم یگریآهن مربدر باشگاه راه 6338 یدهه
ر ی و بوده است. زیفوتبال تاج تهران )استقالل( ن میت یمرب 6331دوره در سال  کی یمددنوع

مدد )سرپرست  یو عل یمیمنصور رح یآقا ،یغالمرضا تخت یدوران خدمات مکررآ با همراه
و  هیرکت ش،یکشور آلمان، اتر یالمللنیب ینارهایراه آهن در سم یورزشها یندگیفوتبال( به نما

 پاکستان حضور داشته است.
در سال ( از شاگردان بارز پرویز دهداری، 1824ـ درگذشت  1817ی )زاده . منوچهر سالیا2

ا سال و ت را برعهده داشت دیتخت جمش گیفوتبال صنعت نفت آبادان در ل میت تیهدا 1855
؛ ائه کردخطه ار نیا کنانیرا به فوتبال آبادان و باز اریخدمات بس یو .مربی این تیم بود 1876

ز انحالل ا رازیفوتبال صنعت نفت آبادان در ش میبا حفظ ت ،یلیجنگ تحم یهادر سالاز جمله 
 کرد. یریجلوگ یفوتبال میت نیو فراموش شدن ا

 . بزرگنمایی8
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 یاندازه و برد که واقعیت وجودیمیجلو  روی ابراهیم قدرآندوربین را در قرآن ولی 
ک ی بالفاصله بعدازآنولی  .لی مهم استاین خی. کندمیاتود کاماًل  را واقعی ابراهیم

گوید شما هم خطاب به همه می]در آن آیه[  .آدرسش خاطرم نیست اآلن که هست آیه
زنیم که شما نمی اتود کامل قدرآنرا  سایز ابراهیمما  1.]فعال شوید[ وسع خودتان قدربه
 تاندی خواما شما هم در حد قدوقواره ؛برای خودش یلی بود ابراهیم. کنیم نیبخودکمرا 
از عرصه هم فراخ و زمین ب، پروژه تعریف کنید، فعال شوید توانیدمی قدر وسعتانبه  و

 ،های فردیپروژه یبرای همه، گوید باز استمکانی نمی]از نظر[ فقط  زمین را. است
قدر نای. من فکری راه باز است و سیاسی، علمی، هنری، اجتماعی، خانوادگی

 .فهمممی
  

ار درک و دریافت مجدد و انک یعنی فرصتدو ، بین این خسته نباشید :پرسشگر دوم
ار ذاتی به انک ،وم یا هر چیز دیگری که هستندآن ق اینکه فهم ،ذاتی که شما بحث کردید

یان که چیزهای مختلفی ب مینیبیمما در پیغمبران مختلف ؟ رسیدند چطور ممکن است
خدا  به و کنندبرای هالکت قوم مقابلشان دعا می یا موسی مثاًل نوح. شده است

ولی  .ند و جای پیشبرد و رفتن به سمت جلو ندارنداهبه انکار ذاتی رسید هااین گویندمی
 هانآکنی گوید تو اشتباه میکند ولی خدا میچنین چیزی را مطرح می هم یونسمثاًل 

ر از گوید تویی که زودتخدا می، به انکار ذاتی نرسیدند و تو هستی که به یأس رسیدی
آن را زمین  ،یافته قلمداد کنیباید پروژه را زمین بگذاری و خاتمهآن موعدی که 

 و با موسی چرا خدا با نوح ؟چگونه است این تفاوت مپرسخواستم ب. میگذاریمی
 گوید من آن کار را برای شما انجام خواهم داد و اینمی هاآنکند به برخورد مثبت می

تم خواسمی ؟دافتمی اتفاقاتشود و آن آن برخورد می یونس ولی با ،خط استانتهای 
 گوید به انتهای خط رسیدی و به یونسمی هاآنبه  ؟مورد چگونه استدو بدانم در این 

 ؟ گوید به انکار ذاتیمی
 

ا خودت ی اگر ؛است آمده قابل تحلیلی گونهچهار ببین در این کتاب  هدی صابر:
ت لسؤایعنی پشت  .وقت بگذارید هاگونه نیاد روی یبا دوستانت حاضر هست همراه

                                                                                                                 
ا َک »ِ. 1 ا َما َکَسَبْت َو َلُكم مه ٌة َقْد َخَلْت ََلَ مه

ُ
ا اَکوُنْا یْعَمُلوَن تْلَك أ  (141و  184: )بقره «َسْبمُتْ َو ََل تَُسُلوَن َعمه
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من  ،مطرح کردی را هااینتو  بگو .از خودش هم بپرس ،برو کتاب را هم زیرورو کن ،بیا
به  دخواهمی ]کسی که[ محقق یعنی، بکاوم، خواهم پژوهش کنممن می .فعال شدم

  .بخواه تو را به حقیقت برساند «او»از ، دحقیقتی برس
 رخود به خودی که فرا یونساست.  ی یونسیکی گونه .خیلی مهم استگونه چهار  این

ابلو ت رویسال او چهل سرمشقی را که نیست کسی حاضر  ه استکردفکر می .کندنمی
اًل ی ما مثدورهدر . رج بزند لوو ؛ای بنویسدنکته برگچهل ی یک دفترچه در ،نوشته

طش را خ دوکردی خیلی حوصله می !صفحه بنویسیدپنج باکاله  «آ»از روی  دگفتنمی
 م، صبح معلآیدکج می مثل این نان سنگک که .زدیاش را رج میبقیه ،نوشتیمی
 دذارگ، میکندکرده که پیامش رسوب نمیفکر می هم[ ]یونس. فهمید که رج زدیمی

که  بیندمی ،گرداندبه سرزمینش برمیاو را کند و می متنبهاو را خدا که بعد  .رودمی و
ر فک نچه یونسخالف آیعنی آموزش بر است. هم تحوالتی شکل گرفته هاآندر  ؛نه

 است. پژواک نبودهبی و به در و به دیوار نخورده کردهمی
ی تپانچه را در تپه اینکهمثلزنیم حرف می هگویند ما هر چمیکه یک اصطالحی هست  

ُبرد  «.پتِ »گوید فقط می ،شلیک شود یی شنتپانچه در تپه . اگرکنیمشنی شلیک می
فکر  ونهگاین یونس نیستند. مؤثر و نه صدایش ، نه آتش و نه بردافشاندموج نمی، ندارد

گاه میاو را خدا  است. کردهمی  .دروتنبه هم به کار میلفظ  . ظاهراً گرددبرمیاو کند و آ
 . تاین یک گونه اس. بردشود و بعد با قوم مشترکًا پروژه را پیش میمتنبه می یونس

خورد م میق، اما شرایطی رخیلی عجول است موسی .است ی موسیی دوم گونهگونه
 یخدا موس .گیردریزش صورت می، ی ایدئولوژیک به فرعونحلقه تریننزدیککه در 

اند تواین فرصت مجدد و شوک مجدد می گوید، میکندتصحیح می، کندرا اصالح می
 ه موسیآنجا ک .حوصله داشته باش، خط بروانتهای  تو تا ،ریزش ایدئولوژیک ایجاد کند

منظورش این است که برو و از عرصه استفاده  وگوید نترس خدا می ،ترسممی گویدمی
، داری ژهیوی تو هم جلوه .بازی خودشان را راه بیندازندخواهند شعبدهمی هاآن، کن

د گویمی .گوید با شما هستمبا تو هستم و بعد هم می و بینمشنوم و میمی، نترس
ی با تلق نوعیبه که هم موسی. شودریزش ایجاد می .یجاد کنابرای ریزش فرصت را 

 صخل   قوم ،شودی مراحل طی میوقتی همه .شودتصحیح می، اشتباه مواجه بوده
مانند و مهتران پوشان میخود به سرها و سیاهکاله ،گارد ویژه و گارد جاویدان ؛مانندمی
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آنجا خدا به همه  .گیردسرفصل برخورد صورت می .هم دیگر قابل اصالح نیستند
گوید می ، به موسیگوید من رفتماست که خودش می فقط ابراهیم. گوید برومی

 .ساز و بروگوید کشتی را بمی به نوح .قبل از سپیده برو ،گویدمی به لوط .بشکاف و برو
 661 یآیه جای تحول نیست و در ،رسد که دیگر آنجایعنی خدا هم به این تحلیل می

[ کیفی صورتبه]ی با خود وگوگفت یا هماندل هم به محمد در آن دردِ  1هودی سوره
خودشان  یسر جاهم  هااینگر بودند ما که کاری نداشتیم، حاصال هااین اگر گویدمی

 . است ی موسیگونه ،ی دومگونهاین .بودند
آن زمانی  یعنی است. با تحلیل خدا یکی بوده نوح. تحلیل است ی نوحی سوم گونهگونه

آید آیه می ،خسته شدم وم اهبرید رگوید من دیگگذارد و میتغاثه میسر به اس که نوح
 اْلُفْلك...»

ِ
رسند که راهی می ]به این نتیجه[ زمانهم اینجا خدا و نوح (.31:)هود «َو اْصَنع

 .نیست
برای ما  و ی همیشگی استگونه، گونهاین .زندرقم می یی جدیدگونه با محمد خدا

 و گیرندنمی اپیام رهمه این بوده که چرا  محمد های درونوتاب. یکی از تبهم هست
. 2روپیام را بده و ب، نه حافظ، وکیلی نه تو کنداو تصریح می ؟شوندچرا همه اصالح نمی

ی روی یارکش، پژواک پیام، ابالغ پیام :شودتعریف می گونهاینرسالت سرانجام یعنی 
ها ه که خانهقباًل گفت به موسی. مجموع نیروهایی که با تو پیوند خوردند و کار تشکیالتی

یا روی همین ب .نکن لزدیگر جلزوو پس. ات را قباًل کردییعنی تو یارکشی ،را قبله کنید
، دها را قبله کنیخانه، متن را وسط بگذارید، که دارید متن .انجام بده یک کار آموزشی

 . انجام دهید های اصلیدر همان خانه را کار آموزشی
 .روندبگروند یا نگ، پیوسته، گوید که هر کس با تو پیوستهاین را به محمد می در آخر

های مختلف در حوزه نوعیبهی کسانی که این مدل آخر برای همه .چون مدل آخر است
ی نیروها را واحد رسالت ندارد که همه کسهیچ .ند ]کاربرد دارد[پروژه هست صاحب

                                                                                                                 
ْهُلَها ُمْصِلَُون». 1

َ
َك ِلیْهِلَك اْلُقَری ِبُظَّْلٍ َو أ  «َو َما اَکَن َربُّ

ْنَت ». 2
َ

ْشَرُکوا َو ما َجَعْلناَك َعَلهِْیْ َحفیظًا َو ما أ
َ

ُ ما أ کیٍل  َو َلْو شاَء اَّلله ْعَرُضوا َفما »(؛ 170:)اعراف« َعَلهِْیْ وِبَ
َ

َفِإْن أ
ْرَسْلناَك َعَلهِْیْ َحفیظًا ِإْن َعَلیَك ِإَله اْلَبَلغ...

َ
َصیِطٍر »(؛ 77)شوری: « أ ْسَت َعَلهِْی ِِبُ *له ٌ نَت ُمَذرکِّ

َ
ا أ َ ْ ِإمنه  «َفَذرکِّ

 (22-22)غاشیه: 
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ه ک رد تا مدل یونسخواین مدل آخر به روح و روان انسان بیشتر می .شدنی نیست .کند
پس  .خواسته تحول را تحقق ببخشدکه به زور می تا مدل موسی گریزدمیگذارد و می

  ی این چهار گونه با دوستانتان فکر کنید.اگر حوصله داشتید درباره
ی لسهج شاءاَّللان. دوستی فرصت صحبت داشتند که نیامدند .استشده تمام ما وقت 

 یجلسهسه  های اهالی تغییر است و حدوداً نشانراه ]در مورد[ی بحث ایده بعد ادامه
ان بتوانند فکر کنند و دوست شاءاَّللان .خدای منبع الهام رسیم به بحث[]میدیگر 

 . خسته نباشید .از همه ن. خیلی ممنوبحث بیاورند ،ث اصلیبح با زمانهم
 
 



183 

 
 
 
 

 1(6) خدای صاحب ایده: تبیین: چهل و چهارمنشست 
 

ِحمی ِن الره ْْحَ ِ الره ز بحث را آغا ،خدمت دوستان خیرعصربهبا نام خدا و سالم و  .ِبْسِم اَّلله
 .کنیممی

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

 ی و استراتژیک با خداگاههمه، مستمر، دالنهصافی رابطهضرورت 
، است «ام تبیین»عنوان بحث . هم بیاییم بهانه فراهم کرده که گرد ربا 11بحثی است که 

 6300آذر  3شنبه سه. «خدای صاحب ایده»تر و تیتر فرعی «ها و کارکردهای اوداشته»
  است. ماندهباقی ایم و چند ساعتی از آنرا هنوز پشت سر نگذاشته

رانی از شرایط بح ،بحث را از ابتدا به سنت همیشه اگر بخواهیم یک مرور کلی بکنیم
 .آمدیمبه ضرورت خروج از بحران  .بیرون از خودمان و درون خودمان آغاز کردیم

ن متد را ای .رویمان قرار گرفتج از بحران پیشنیاز طراحی متد برای خرو ،مترتب بر آن
که پس  عمرانآل 608تا  618 ؛ آیاتآیه 18در  ـ های خدا استفاده کردیمههم از توصی

ب تجار . بعد،زدگی پیرامون لیدر دوران اتفاق افتادو بحران و شوک از شکست احد
ه یک کخودمان هم مسئولیت داشتیم نهایتًا یی مثل خودمان را بررسی کردیم و هاانسان

طحی سسه به یک متد ،هااین از مجموع .های ماقبل خودمان بیفزاییمچیزی بر افزودنی
 .تبیینو پسا تبیینو  تبیینپیشا :رسیدیم

تعیین ؟ هتعیین تکلیف با هستی که عضوش هستیم یا ن .ها بودتعیین تکلیف تبیینپیشا
ت یا کن هسحلمسئله«[ او]»، بکنیم یا نهاعتماد توانیم می« او» که به« او» تکلیف با

واهیم خهستیم و حال می کارهچهتعیین تکلیف با خودمان که ما این وسط نهایتًا و ؟ نه
 یا نه؟ نقشی در این چرخه بر عهده بگیریم 

                                                                                                                 
 است.  6302آذر  8شنبه سه ،نشست . تاریخ برگزاری این1
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اگر  .گیریمدر موضع تقاضا قرار می هذاتالم نقشی بر عهده بگیریم طبیعتًا باگر بخواهی
ارش عرضه است و ک .هم در موضع عرضه است« او» ،ما در موضع تقاضا قرار بگیریم

مثل  «[او»های ]داشته همه .انداز استرون از پسیب یهاش همه داشتهیهاداشته
ه محصور باشد و به ک یدرازمدت یسپرده. ردیگیه تعلق مکاست  1یدارید یهاسپرده

تصور مه ه. است و منتظر هست یزرش سریهاداشته .ستین ،ندکدا نیص پیتخص یسک
 !ستیانسان ن معطل. منتظر هست ینوعبههم خدا  ؛ه فقط انسان منتظر استکنند کیم

منتظر « او» یول ؛نندک معطلتوانند یرا نم« او» گذارند،معطل میگر را یهمد هاانسان
ای پروسه ؟ها نیبنا است متصاعد بشود  یتیه ظرفکن است یمنتظر ا .انسان است یفیک

ا هتین ظرفیاگر ا؟ ا نهیف شود یبنا است تعر یاپروژه؟ نها یبنا است آغاز شود 
از »ند یگویماز موضع انسان همه . آماده استکاماًل هم « او» ،ندکزنانه عمل کچشم

 یاندازه در ،دودیهم به سر در مقابل ما نم« او» ؛«دنیاز من به سر دو ت،اشار کیبه  تو
 نیدر هم ،اگر صورت گرفته باشد یااشاره. هم منتظر اشاره است« او» اما ،ستیما ن

چه مثل حال  ،داشته یاشارت ،داشته یاس در درون دغدغهکهر ، دینیبیتاب آخر مک
 هداشت یااو هم دغدغهـ  باشد یمثل مادر موس یگریز دیچه سا ،باشد XLarge میابراه

ه در دوران ک یاو به فرجام رساندن فرزند ممنوعه فرزندو رسالتش در حد حفاظت از 
تظر منکاماًل  «او»ه کم ینیبیلذا مکند[. ]خدا با او برخورد فعال می ـ به وجود آورده بود

 دارد، شتیمترتب بر ظرف یحداقل یبروز دارد و تقاضاها یبرا یتیس ظرفکاست و هر
 .ارش عرضه استکاصاًل  ؛در موضع عرضه است« او»
 

 ریزخدای داشته
 ؟دتواند باشیم هچ« او» یهاهضعر یهاانالکم ینیم ببیجلوتر آمد ،میدیرس کهاینبه 

 ،مینک تجوم جسین اگر بخواهیو برگردان امروزات یبا ادب ، ]بلکه[یات سنتینه با ادبحال 
به ن ما را رو یامروز و ن زمان مایه مسائل اکتواند به ما بدهد یه مکدارد  ییزهایچه چ

  ؟حل ببرد
 

                                                                                                                 
ک است که بان یاسپرده یجار ای یدارید یسپرده. اصطالحی در اقتصاد و بانکداری است. 1

 صاحب وجه، سپرده را مسترد کند. یدر قبال آن متعهد است به محض تقاضا
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 ریزخدای داشته
 طراح ـ مهندس 

 خالق 
 استراتژ 
 بندمرحله

 یخیتار لیو تحل دیصاحب د
 دهیصاحب ا

 

ه ما کش یان و اجزاکل عالم امک یطراح. میدیرس طراح و مهندس یار به خداک یابتدا
ه کهم عنوان شد  یمهندس .یبعد از طراح یمهندس ؛ ومیهست آن یاز اجزا یکیهم 

 ؛نهو زبری ـ ابعاد و سطح و قطر و مقطع ـ ها هست ه در ذهنک یمهندس یاز تلقرون یب
 داوطلبانه را هاآندهد و یص میعناصر را تشخ یهمه یهاتیه مزکن است یمنظور ا

ه به ک ینیادیذرات بن]با کاربست[ رد و یگیار مکرا به  هاآنها در پروسه، خواندیفرام
درست  ییهابیترکـ  بوده هاآنچون خودش خالق  ـ استمشرف کاماًل شان یهاتیمز

از  یبخش، یمنیبیمرون خودمان یب ودرون در ها را ما بیترک نیااز  یه بخشکند کیم
و توان  یاز طراح یناش ،هاین فراوریا یمجموعه. مینیم ببیتوانیرا هم ما نم هاآن

 . است «او» زنگاریر یمهندس
ه شروع شده و توقف هم ک یخلق .توان شگرف خلق دارد ،یو مهندس یبعد از طراح

اهل  ،اول و دوم یژگین دو وینار اکدر  .ندکدا بیه توقف پکست یرده و بنا هم نکدا نیپ
 را هم به ما منتقل کید استراتژین دیاستراتژ هست و ا ،بلندمدت هم هست یهایطراح

های سنتی نیست، بلکه یک وجه تلقی توده یالزامًا تلقـ که  یسنت یتلقدر . ندکیم
مه ه کنند ـهستند و تلقی را فراوری نمی خوشدلسنتی این است که همه به آن تلقی 

ند همان زمان خلق کرا اراده  یزیهر چ ،هست «یونکیفنک»اهل « او» هکنند کیر مکف
 حیتصرتاب ک یخودش هم چند جاو را دارد  یژگین ویه خدا اکدرست است  !ندکیم
و توان ، مرحله لحاظ شده وزمان  ،شیهایطراح یه در همهکم ینیبیاما م .ندکیم

اهل  ،ن اعتباریبه ا است. ت شدهیرعا ،ار گرفتهکه در آن مرحله به ک ییروهایاستعداد ن
 . هست کید درازمدت و استراتژید
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تاب آخر و در کدم در بهه دائم و دمک« او» هکن است یا یسنت یهایاز تلق یکی باز
ه کن مفهوم هست یبه ا ،ندکیم ییگرابر آخرت تأکیدح و یگر تصرید یهاتابک
 کید استراتژین دیهم گرایی[]آخرت وجه کی]اما[ ؟ شودیه چه میآخر قض هرحالبه

افق  ؛ردنکوضع مطلوب را نظاره ، از وضع موجود ؛دنیها را دفرجام یعنی ؛است
 . ن مفهوم استیبه ا ؛ردنک یدرازمدت طراح یاندازهاچشم یبرا یوانیا ؛داشتن

 08 تا 3 اتیآـ را  یر موسیگر سیبا همد. است یبندها هم اهل مرحلهیدر دل استراتژ
از این آیات خاص خودش را  یبندتواند طبقهیس مکهر . میردک یبررسـ  طه یسوره

مراحل . دیآیاز آن درم مرحله 61بند و  31ه کم یستادین ایرا ما بر ا یبندطبقهن یا .ندکب
شروع  یهر مرحله زمان ؛دارد یقیدق یبندمفصل ای است ویجد یلیخهم مراحل 

 . شده باشد یقبل ط یمرحلهر یسه کشود یم
رد از روند تحوالت خ وقتهیچخودش  تصریحبهخ دارد و یه بر تارک یبا اشراف ،نهایتاً 

ل یلد و تحید»تواند به ما یم ،مشرف استکاماًل ب نبوده و یخ غایالن تارکو متوسط و 
 . تدا اسیتاب آخر هوکدر کاماًل هم «او» یخیل تارید و تحلین دیا ؛ندکارائه  «یخیتار

ر دا ین مدار یا یه روکاست  یان جلسهیه ششمکم یدیرسده یصاحب ا یبعد به خدا
 یبه خدا میاگر بخواه که مطرح شد یازینشیار پک یابتدا. میزنیم قدم میپاگرد داراین 

اه نگ کیمنظومه را ُنه  م وینکیم یدار را طبیش یمرحله ، ششمیده راه ببریصاحب ا
ه کم ینک برقرار یمنظومه ارتباطُنه  نین ایم بیم و بتوانیبگرد هاآن داخل ؛مینکق بیدق

ار را کن یم ایبتوان ،ده استیصاحب ا یبحث خدا یبنده جمعکبعد  یهفته شاءاَّللان
 . میانجام بده

 
 دور در دور یمنظومهُنه 

ُنه  .میاوریم نکم تا وقت ینکینظر ماز آن صرف ،میردک رهم مروبا ان را چند بار کپل
 یخروج یکبا  یحلقو شانلهکشا ؛دارند یالهکشا کی ،منظومهُنه  نیا .منظومه است

است و  یمعنو یمحتوا ،آن محتوا، هم دارند ییمحتوا کیضمنًا  ؛استمشخص 
 «او»و  یسم هستینامیل جهان و دکسم ینامید یدهندهه نشانکهم دارند  یمسینامید

 است.
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رفتن  یبرا یراه، ت در ذات خلقتیهدا، خلقت انسان، نشیآفر یمنظومه، هامنظومه
 یهاه پشتهکر ییتغ یاهال، دیآیدرم آدم یپروژهه از آن کخلقت  یفلسفه ،ا مذهبی

 ییهایاوکنجکخروج از وضع موجود داشته و با  یه خودش هم دغدغهکهستند  یآدم
قرار  دگانشیه مقابل دک یاول یهاد پس پردهننیخواسته ببیم ند،ه او و زوجش داشتک

 ینار اهالکدر  .باشد هچ یبعد یهایسازتواند در پردهیم« او» ست و نقشیگرفته چ
 و میدرک یش بررسیپ یهفته رانان وضع موجود کننده و ساکاتراق یاهال، رییمدار تغ

 یقیطرالچه عالئم« او» هکم یرسیمر ییتغ یاهال یهانشانامروز به راه شاءاَّللان
 .نندک یل را طکیه بتوانند سکدهد یمقابلشان قرار م

 
 آفرینشی منظوم؛ ایدهاول
نش یمنظوم آفر یدهیاه اولکم یردکطور مرور نیتوان درآورد ایتاب آخر مکه در ک یروش

 کسی است« او. »آمده است یاعل یسوره یه در ابتداکاست  یدیلک یهیآ . چهاراست
ور کچشم و ابرو را  ،دهدیش میباحوصله آرا ،دهدیش میسپس آرا ؛ندکیه خلق مک

جج و یر و تدریتقدـ  یریگهانداز و اهل ؛ندکینم ردن عناصر متناسب با ک مدر 
 هجموعم یبرا یطیشرا .تیهدانهایتًا و  ؛استـ خودشان  یداخل یاستعدادها

وانند ل همه بتکین سیدر اکه ند کیفراهم م ،رندیگیت قرار میخط هداه سرِ ک ییهادهیپد
ْخَرَج اِْْرَعی» ؛درونشان را بروز بدهند یاستعدادها

َ
 یهایه خروجکاست  یسک یعنی. «أ

ل و ده به بلوغ اویند و هر پدکیفراهم م ،ردهکه خلق ک یادهیهر پد یبرا ییوفاکشروبه
ْحَوی»نهایتًا رسد و یدوم خودش م

َ
َعَلُه ُغَثاًء أ را  یروپو آنت یهولت و فروافتادگکر یس ؛«َفجَ

 .شودیل خارج مکین سیند و از اکیم یط
د یه ماه و خورشکرا  یسترگ هست یهاابتدا نشانه ،فتدین چرخه جا بیه اکنیا یبرا

قرار داده  یامحدوده کیه ابتدا در کآورد یما درم یل برایل تمثکیبه س ،هستند
راهم شان فیبرا یگربعد از استقرار دوران تشعشع و جلوه ؛شوندیمستقر م، شوندیم
ْخَرَج »همان  ؛شودیم

َ
د و یاز خورشـ  یادهیهر پد یبرا ؛ستیاه نیگ یفقط براـ  «اِْْرَعیأ

 را به چرخش هاآن ینیمدار مع کیدر  ؛ بعداست یقابل تسر  ـ اه و ما یماه گرفته تا گ
 . روان هستندن یمع یتا مدتنهایتًا دارد و یوام
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 منظوم؛ خلقت انسان یدهیدوم ا
 ه نطفه وکرا  کیولوژیهم وجه ب ـ زندیم ،میه انسان هستکما خود  ین مثال را برایهم

تًا نهایهولت و کو  یانگیو م یچلچلو بلوغ و بلوغ دوم و  ین و نوزادیو جن صورتگری
و  یاهیرمایو خم یخلق ؛است کیه وجه ژنتک تریفیکوجه هم . است خروج از چرخه

ن یخودش در زم یفیکآن معجون  ؛ندکیفراهم م یفیکمعجون  کی یعنیو ... .  یفطرت
هایتًا نپردازد تا یوساز مبه دخل و تصرف و ساخت ،ارش قرار گرفتهیبند در اختکه آک

 . ه خارج بشودونند و از گردکاش را اجرا پروژه
 

 در ذات خلقت تیمنظوم؛ هدا یدهیاسوم
 منظوم؛ راِه رفتن یدهیچهارم ا

 میه راه ابراهکرفتن  راهِ  ،چهارم هم است و ت در ذات خلقتیهدا ،سوم منظوم یدهیا
ا ب هاانسانن یباالخره ا. «دینماه مرا ره کزود  ،پروردگارم رهسپارم سویبهمن » ؛است

مودن یپ یبرا یراه ،نندک یرا ط یریه آمدند مسیرمایها و با آن ژن و خمیژگین ویا
نهایتًا و  یاهیژه توصیو، یتأکید، ردیگیصورت م یسازسرمشق، ردیگیمقابلشان قرار م

 . و از چرخه خارج شدن یاثرگذار
 

 ی آدمی خلقت، پروژهی منظوم؛ فلسفهایدهپنجم
 یاهگیرد و جایگین قرار میخط زمنجا انسان سرِ یه اکبود  آدم یپروژه ،پنجم یمنظومه

ه ف پروژیاهل تعر ،هیرمایانسان با آن خم .بخشدیبه او م یگاهیخدا جا .ندکیدا میپ
ر ییاش هم تغیرونیو بناگذارانه است و بازتاب ب یمهندس ،اش در درونپروژه، است

 .ندکیدا میه شده و ادامه پیپنجم تعب یر در منظومهییل تغکین سیاست و ا
  

 رییتغ یاهال، رییمدار تغ؛ منظوم دهیاششم
 ینعی ؛است کارپایان یه مدار آدمکر است یینان مدار تغکا سایر ییتغ یاهال ،ششم

 ـ خبر دارند ـ هم گرفته یجانشان را از هست ـ ه هم جان دارندک ییهاانسانمجموعه 
و خبردار هستند و  دارو حس رداه جانکن مجموعه یا .خبر را از درون خودشان گرفتند

ن را در یزم .هستند یداردانیاهل م ،نندکرون خودشان منتقل یه اخبار را به بکبنا است 
 دارنند و مرزکیف میتعر یاپروژه ،رند و در همان گوشهیگیم ،ه هستندک یاگوشه
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 تههفدو . دارند و اثرگذار هستندیبار برم .رسندیم ممزوجبه رفاقت « او» با .ندهست
 یظومهمنبه  و مینک یششم را بررس یمنظومه پرده،سه  ه درکفراهم شد  یفرصت پیش

  .میدیرسهفتم 
 

 ساکنان مدار موجود، مدار موجودی منظوم؛ ایدههفتم
 ،شودیام منتشر میه پک یا در زمانیه در خلقت کن بحث مطرح شد یگذشته ا یهفته

شود و یهمه فراهم م یبرا یمساو رشیفرصت پذ ،رندیگیخط تحول قرار مهمه سرِ 
ام را یخواهند پیه نمک ییروهاین همجموع .شودیر نمودار مییتغ یهاهیها و طالهینما
ع موجود به دفاع از وض ،نندکیامتناع م رییتغ یوستن به چرخهیرند و به هر علت از پیبگ

 کوش، شودیفراهم م یفرصت مجدد .ندیآیخودشان برم یو طبقات یدتیو منافع عق
ما ا ،شودیوارد م هاآنبه  ـ گذشته صورت گرفت یه بحثش مفصل هفتهک ـ یمجدد

مسدود  کامالً ط را یهستند و شرا یار ذاتکاهل ان ،سر هستندتاب سختک به قولشدت به
رد و یگیبرخورد صورت م هاآنبا  .نند و مهاجم هستندکیشه میسم پیآنتاگون ،نندکیم

  .رندیگیت قرار مکرسند و پشت خط تحول و مشاریفرصت م یانهیبه پانهایتًا 
 

 رییتغ یاهال یهانشانراهی منظوم؛ ایدههشتم 
هم  گرید یهفته ،مینکن منظومه را تمام یامروز ا شاءاَّللانه کم یرسیبه بحث امروز م

نجا هم باز مانند یا .میمنبع الهام برس یم و به خدایده را پشت سر بگذاریبحث ا
شود یفراهم م یطیاست و شرا یفرصت، است یار سرفصلک یابتدا یقبل یهامنظومه

 . ردیس سرخط قرار بگکه هر کنیا یبرا
ه به ک ییروهایمجموعه ن یعنی ؛اختصاص دارد  رییتغ یلااه یهانشانن منظومه به راهیا

 دیجند جهان کیح میخدا تصر .ردندکبرخورد  یام جدیبا پ ،وستندیر پییمدار تغ
جهان را هم ، دیریبگ یخودتان را جد ،خودتان ؛میستین یمن هم اهل شوخ ،است

 یفیه خدا در مواجهه با مهتران و طک یاستدالل .دینکر کها هم فامیپ یرو ،دیریبگ یجد
رصت ف هاآنرش یپذ یبراه چند بار کنیرند و ایپذیدهند و نمیام تن نمیه به پکاز اقوام 
 ،هستند یخودشان جد، است یه جهان جدکنند ک که درکن است یا ،ندکیفراهم م

 جدید و یفاز جد کیل گرفتن کخواهد به شیام هم میاست و پ یهم جدن چرخه یا
  .منجر شود
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 یهابتدا پروس ،«او» یهایر با طراحییتغ یه اهالکبنا است  .شودیباز فرصت فراهم م
به  ،سب گرفتندکجذب و  یه از پروسهکآنچه را نهایتًا بعد  .نندک یسب را طکجذب و 

 در .ن را بخوانندیرر اکم ،ن چرخهیآموزش بدهند و در ا، نندکمنتقل رون خودشان یب
را مشمول  هاآن« او» .پناه ببرند« او» به ،شوندیآرام از آن جدا مه آرامک ییهاسرفصل

 ورسکبرسند و  تریجدی یافتگیت به سازمانیبعد از هدا هاآن .ندکب ت خودیهدا
 .بگذارند یاز خودشان برجا یارکستهیرد شا کیه کنیا یبگذارند برا

فراهم ر ییمدار تغ یاهال یبرا ـ انکام ،ا مرادفشیـ ن فرصت یباز ا ییباال یچرخه
ا ی جذب یبعد از پروسه .نندکجذب  ،ار ببندندکان را به ششیرایگ یتا قوهشود یم

 ییهااز خودشان داده ؛شوندیش مِه اهل د   ،شوندیه مجهز مک پروسهاین با  زمانهم
« او» ربطشان را با .رسندیم یپردازبه موضع داده ،حال ،قباًل ستانده داشتند .دارند

به  لهرحابه یعنی ـ ستین ینس ن توصل بایاـ شوند یاهل توصل م .نندکیم تریجد
ن مفهوم اهل یبه ا ؛نندکمتصل « او» هخواهند خودشان را بیم ،ه هستک یقیهر طر

خودش  ترجدی یهایمشمول رهنمون ،دیط جدیرا در شرا هاآن« او» .توصل هستند
« او» که دیم دیخواه ؛افته هستندیر نوعًا ساختارییمدار تغ یهاانسانن نوع یا. ندکیم

  .نندکدا یپ یابیه به ساختار و سامان و سازمان دستکدارد  تأکیدهم 
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فا یخود خدا اهل ا .فا هستندینند و اهل اکیدا میپ یو سر آخر به رشد شتابان دسترس
 . فا خواهند شدیاهل ا ،رندیگیر قرار مییه در مدار تغکهم  ییهاانساناست و 
ه ه خدمتتان عرضکدارد  یصورت گرفته و مستندات ییهایزنگارین چرخه ریپشت ا

ان ه با جکرد کیتصور م ،بود یقبل صاحب تلق یهاه در منظومهکن انسان یا. شودیم
 و خود یاز هست یایتلق ،است یخودش هم صاحب جان و خبر ،ارتباط دارد یهست

  .داشت« او» و
 ییهانشانر هست و خدا راهییدر مدار تغ ،مینکیرا م او نجا صحبتیه ما اک ین فردیا

رد ت دایعنا یاست و به ربط خودش و هست یمقدمتًا عضو هست ،اندینمایم« او» را به
از همان آموزش  یناش ـ ن عنصریه اکن است یاش هم اشهیر. و اهل دادوستد است

 یعنصر جاذبـ  ادامه دارد مارده تا کدا نیداده شده و آموزش هم توقف پ ه به آدمک یاهیاول
جاذب  ،انسان ،لمه و انتقال اسماءکه و القاء یاز همان آموزش اول یناش یعنی .است
، نه پوست کناز یآن پوسته ،ازیخود پـ را از یشما پوست پ است.از یمثل پوست پ. است

جذب ـ  ه هستک یهر عنصرـ رامون خودش را یع پیار سریبس ،دیهر جا بگذار بیرونی ـ
. ندکیه هست به خودش جذب مک یاهر ذره ،است کخا ،است حال اگر گرد ؛ندکیم

اول در او ه از آدم که یرمایخم و یل همان ژن آموزشیبه دل ؛را دارد یژگین ویا ،انسان
  .هست ششیرایگ یژگیاول و و یاز همان ژن آموزش یناش است؛ ل گرفتهکش

 یهافرازات متعدد بود در یآ .جذب است ،را دارد یژگین ویه اک یح خدا به موجودیتصر
ر ئشعا ید و برخینکخودتان جذب  وتاب ک ،خیتار ،یه از هستکم یردک یهم بررس یقبل

شود جذب یهم م ،رئاز شعاخواهیم دید که نده یآ یجلسه .انده دوگانهکهم هستند 
 . ردکشود دهش یر مئهم با شعا ،ردک
 اتیببا اد ست[.«او»ی ]توصیه رئخود و شعا، تابک ،خیتار، یهست ،«او» رش ازیگ
 وانفسآفاقدم به جذب از بهمدام و دم ،مینکصحبت م یاگر بخواهتاب آخر کدر « او»

« او» ایه ک یاو هر صفحه یتابکو هر  یها و هر لوحفهیر و سرنوشت اقوام و صحیو س
ه خودش ک یا به صفاتکفقط هم ات .ندکیق میتشو، ا در دسترس هستیرده و کمنتشر 
گاه یفیک یدکهبه انسان را فقط  .ندکیرده نمکمنتشر   .ندکیمنحصر نم ،بخش خودیآ

رده کد ک ،تاب آخرکرا در متن خدا آن  ،ردهکاز خودش منتشر  یهر متن، یهر انسان
  .آمده باشد فرعونان مؤمن آلیاز ب یا، آمده باشد ان لقمانین متن از بیا است؛ خواه
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هوم متن به مف .میردکدرنگ متن  یمقدار رو کیآن دفعه  ؛ستین یه حتمًا نوشتکمتن 
ا خود خدا هم ین است یمت ،ند فالن فردیگویم .ه قدرت جاذبه داردکاست  یهر سطح

 .ندکیرا به خودش جذب م هاانسانه کدارد  یتیه ظرفکن مفهوم است یبه ا ؛ن استیمت
 کیآن  است؛ آورده ، آن رادهیپسندرا با پسرش  لقمانالوگ یداز ت کخدا چند فاگر 
ن یمت متِن ، آن متن ،با مادرش را آورده میالوگ ابراهیاز د یاگر بخش .ن استیمت متِن 

که است  ینیمتن مت ،یهست ؛دهدیبه ما مرا ن یمت یهامتن یلذا آدرس همه .است
خودمان  یخودمان برا هم به همین ترتیب. هاتابک و خیتار ؛ندکیجذب و جلب م

 . رئشعانهایتًا م و یهست مطالعهقابل یمتن
 ر و جذبئشعا یهاهینما. خداست[ تأکید]مورد  هافهیر و اقوام و صحیو س وانفسآفاق

پا قرار گرفتن و م و سرِ وزش مدایخ یعنی ؛ستا هصالسالم و  ،امیق ،تابکد یهم از د
 یهایژگیو یهمه یدهندهنشان ،هصالام و سالم و ین قیا .سالم دادن و صال دادن است

 ؛تندشان هسرامونیو پخود  ییاهل برپا یعنی است. رییمدار تغ یهاانسانقبل و  یمدارها
 ،دخواننینماز نم ؛دارندیبر پا م هااین را ینماز اصل ؛اهل قوام هستند ؛ام هستندیاهل ق
 از. رامون خودشانیپ خود و تیسالم به موجودـ  اهل سالم هستند .دارندیبرپا منماز 

 ؛دهدیم یهم به هست یسالم ،خبرنه آن کدر  ،ه اهل خبر استکس کتاب آخر هر کد ید
  .دهدیبه خدا هم سالم م، دهدیرامون هم سالم میبه پ ؛هستم من یعنی

هم نماز را  ،دربرداردهم سالم را  هصال .هم هست هصالاهل ]انسان مدار تغییر[ 
ة صالدر . تاب آخر استکدر  قلوحاملهسه یلمهک کی .هم خبر را دربرداردو دربردارد 

ده نه یعق کیردن کپا رنماز به مفهوم ب. هم سالم و هم نماز ،هم خبر هست صلوها ی
 1ناستغ یت ،امده بودیلت نیغ ژیآن موقع هنوز ت بودیم، دبستان یقباًل دوره. صرفًا خوانش

گه ؛آمده بود 2«پرما»به اسم  دیغ جدیت کی .بود  ،گفت هر صبحیم ؛قشنگ بود آن یآ
 کی یاهر دوره ،تاب آخرکن شعار خدا هم در یا حال !بعد اصالح با پرما ،اول سالم

د به یباـ سالمت است  یحاوهم ، خبر یحاوهم  ،ةصال یحاو ـ که هم یفیکسالم 
 . میرامون بدهیپ

                                                                                                                 
 Nacetهای سنتی . تیغ1
 های پرما شارپ ایران محصول شرکت المیران. تیغ2
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 کی .است میابراه یالگو ،الگو ،ام و صالة و هر صبح اول سالمیدر سالم و قنجا یا
با  میابراه یاز رابطهکاماًل  قرارومدارن یا .قرارومدار :ات ما هم هستیدر ادب یاواژه

مثاًل مثل  ؛ستیما ن یاات محاورهیادب یهایسازنهیقر قرارومدار. دیآیخدا درم
 .ندارد یمعن یبه فارس یول ،دارد یمعن یسیپرت به انگل .ندارد یپرت معن ؛وپرتچرت

 دومی واژهه کها هست یسازنهین قریاز ا یلیخ ؛هیو ما هیمثل سا .دارد یچرت معن یول
 ـات ما یدر ادبهم  قرارومدار. ستین سازینهیقر قرارومدار یول .است یمعنیمعمواًل ب

 ن مفهوم استیقرار به ا ،و از منظر خدا میدگاه ابراهیاز د .است جدیـ قباًل  خصوصبه
، نکمستقرم  :دیآیرون میب یمعنسه  «قرارم ده»از  «.مدار تواممن در ، قرارم ده»ه ک

 من را در فهرست مناسبات و ؛ریمن در نظر بگ یبرا یگاهیر و جایم را بگیهایآشفتگ
با آن مضمون در  «قرارم ده»ن یا. قرارم بخشنهایتًا و ؛ خودت قرار بده یروابط روزمره

 ازکاماًل  ،و قرار و قوامم ببخشن کمستقرم فهرست مناسبات و ارتباطات خودت 
  .دیآیبا خدا درم میابراه یطرفهدو یرابطه

از  هکن مفهوم است یر به ائخود و شعا، تاب آخر، کخیتار، یهست ،«او»ن توجه بهیا
 ن استیا یخروج ،همه متن بعدازایننهایتًا ... ها وفهیر اقوام و صحیو س وانفسآفاق

دا یپ ینجا معنینماز ا .میصاحب قرار بشو «او»با  ،میمستقر شو ییجا کیه ما در ک
شی ]بخ .ردکاز نماز عبور ، ردکتاب عبور کاز  یرکاز روشنف یبخش مهم حال .ندکیم

و با گوهر  یبا هست هاآنشود توسط یه مک ییهاکمستمس یهمهاز روشنفکری[ از 
آرام دارد خودش را آرام، ردکوصل « او» را بهرد و خود کبرقرار  جدی یرابطه یهست

م دائ... بر نماز و ه وقرار و بر سالم و بر مدار و بر صال بر«[ او]» کهاین .ندکیمحروم م
م یارما انتظار د بایستید. رییه در مدار تغکاست مایه[ ]درونن یا یحاو ،ندکیم تأکید

 فیر تعرییه ما خودمان را در مدار تغکهم انتظار دارد « او» ،میریقرار بگ« او» در مدار
 . ر محضیتفسو ف ینه در مدار توص ،مینک
ه کخواهد ن یسکه اگر کن مفهوم است یبه ا «دینکمرا دعوت ، دینکمرا دعوت » ،هکنیا

 خدا ،اصالً ، دهدرامونش یبه خودش و پ یاانهکت، ندک یط یاپروسه، دهدانجام  یارک
هم  مؤمنونی سورهدر  یحت !دیآیه نمکس کیف یهاخدا در پروسه ؟خوردیبه چه درد م

آورندگان هم مانیدر مدار ا ،ردکیم یبندبخش ، ]خدا[میردک یه جلسات قبل بررسک
خدا برش  ،اندردهکد خودشان را بازنشست عش از مویه خودشان پک ییهافیآن ط

با  حال هستند، رزمو  ه اهل جهادکـ داران سمینامیار دیامل در اختکدان را یزند و میم
  دهد[.ـ ]قرار می نندکیه خودشان اتخاذ مک اییهر مش
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ر به ما کن است یها افهیر و اقوام و صحیو س وانفسآفاقتوجه به  ِی خروجنهایتًا  ،هکنیا
 فیرا تعرر ییما مدار تغ ؛هم سر قرار ما حاضر بشود« او» ،میشوحاضر « او» سر قرار

 ،ما. خودش قرار بدهد یروزانه یهم ما را در فهرست قرارومدارها« او» م وینکب
 یهر سادین سیا. ]بگذارد[ قرارومدار روزانه با ما ،«او» ]بگذاریم[؛ قرارومدار روزانه با او

امه را اد میابراهه سنت کند کیم تأکیداء یانب یه خدا دائم به همهکنیا .است میابراه
 یدگیچیپیو ب یومیوارکروشن و شفاف و آ آن، زیهمه چ ، ]به این دلیل است که[دیبده
 میاز رفتار ابراه .ستیر نیرپذیتفس میاصاًل رفتار ابراه. است فیتوصیر و بیتفسیو ب
 یخورده و روروغنروان و قدر ساده و این !را به ذهن آورد یمختلف یرهایشود تفسینم

 . است کغلت
 ،تابک ،خیتار، یهست، «او»از  ـ رامون خودیپ یروهاین ینجا انسان از همهیا حال

 رارسر ق است؛ ن مفهوم قرارومدار گذاشتنیا هب شعائرکند. ـ جذب می شعائرخودش و 
ند سراغ کیح میخودش هم تصر !یفیکاتفاق  کی یبرا، یفیک یالمهکم کی یرفتن برا

خواهد ب« او» اگر قرار با .مفهوم دارد یلیخ هااین .دییایازه نیسالت و خمکبا  ،دییآیم نم
 یابما و شاد یازمند شادابین ،رون خودمان بشودیژه در درون ما و بیاتفاق و کیمنجر به 

 و یخستگیمرحله ب ششجهان را در  ؛ه شاداب هستک« او» .ست«او»
شه در حال قرارومدار و عرضه و خلق یشه سرپا و همیهم؛ 1استده یآفر یدگزخوابیب

 هک ییهاه ما هم در سرفصلکانتظار دارد  است. ...و یپردازدهیو ا یو مهندس یو طراح
 سرِ ر ییغدر مدار ت، میریر قرار بگییم در مدار تغیخواهیم و مینکیارتباط برقرار م« او» با

 . میسم خاص خودمان برخوردار باشینامیها و دیما هم از شاداب ،میبرو« او» قرار
 یجذب از همه .سب استکهم  آن یوجه بعد .ن چرخه جذب استیا یابتدا

م یاشداشته ب یتسابکه باالخره خودمان هم اکن است یسب هم اکرامون و یپ یاستعدادها
ه ما در کند کفراهم  یطیهم شرا« او» رفت و« او» سر قرارسب بشود کو با جذب و 

 ییر با خدایین انسان اهل تغیمتقابل ب کیتکالید کیقرارومدار  .میریر قرار بگییمدار تغ
 . ر استییه اساسًا اهل تغکاست 

                                                                                                                 
نا ِمْن ُلُغوٍب َو ». 1 یاٍم َو ما َمسه

َ
ِة أ ْرَض َو ما یَبَنُهما ِف ِسته

َ
ماواِت َو اْْل  (82ق: ) «َلَقْد َخَلْقَنا السه
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داشته  ییرایها گانکه ما از آن امکفراهم شده  یاناتکام .بعد اعطا و دهش است یمرحله
تاب آخر کعنصر در چهار ـ پنج . مینکم دهش هم بیرش بتوانیبا گ زمانهم ؛میریبگ ؛میباش

نه  ـ الحسنه استقرض یکی .ات استکز یکی .ح داردیتصر یلیدهش خ یه روکهست 
ح یوضجلوتر ت ـ ن باشدیتواند ایبخشش م کی !ن و آن دادنیناس به اکصرفًا به مفهوم اس

ژه یو تأکید«[ او. ]»منش است یوجه بعد ؛آموزش است]دهش[  یوجه بعد. میدهیم
 165و  611 ، آیاتیدیلک یهیدو آ. دارد اتکزنهایتًا الحسنه و قرض، آموزش، منش یرو

 . دهدینشان مکاماًل ش و دادوستد را یریل جذب و گکین سیه اکهستند  بقرهی سوره
 به یدانشمند کیسابق  یدر شورو که بحث شده بود 1خیالس تارکدو بار در  یکیقباًل 

تًا عیطب ،دارد یه ذهن خالقک یانسان .داشت یار خالقیه ذهن بسکبود  2فیتاسم لئون
 ،یستعالم ه یهادهین پدیه بکرده بوده ک کحتمًا دراو  .دارد یهم از هست یکینامید یتلق

 ـ یبعدجدول سه کی .ردکن دادوستد را آورد در اقتصاد معنا یا ؛وجود دارد یدادوستد
اقتصاد  یاصل یهاآمد بخش .ردک یطراحـ هم عمق و هم طول ، هم عرض داشتکه 

با عدد و کاماًل  ؛را گرفت آمدـ  ...خدمات و، معدن، صنعتی، شاورزکـ  یشورو
ه هر بخش به کرد ک یبررس ه بود،خودش قرار داد یه تحت فرآورکچند سال  یهارقم

با عدد و رقم و  را ییراهروها ؟ردیگیم هبخش چ دهد و از آنیم هچ یگریبخش د
از  ییاهصنعت چه گرفته، به صنعت دارد ییهاچه داده یشاورزکه کرد کم یسترت یمک
 یهاه برنامهک شد« فیتلئون یستاندهـ  جدول داده» ،ن جدولیاسم ا .دارد یشاورزک

ف یتلئون یستاندهـ جدول داده  یهابر داده یمبتن نیزمان استالدر  یشورو یسالهپنج
  .بود

                                                                                                                 
 «. هشت فارز، هزار نیاز». مباحث 1
تبار بود  روس ِییکای( اقتصاددان آمر6333 ـWassily Leontief( )6381) فیلئونت یلیواس. 2

و  یاز خالقان اصل یکاو ی نوبل اقتصاد شد. زهیجا افتیموفق به در 6313که در سال 
 یبرا ییهاکیستانده و تکن ـ داده یتئور یاست. و ستمیدهندگان علم اقتصاد قرن بشکل

 تیتقو لیخلق کرد و به دل کیو تکنولوژ یاقتصاد یهاستانده داده ـ ساخت جداول داده
 لیلابزار مورد استفاده در تجزبه و تح نیترو گسترده نیمندترعنوان توانستانده به ـ جداول داده

 معتبر بود. یساختار اقتصاد
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خر تاب آکه ما از کطور نیاـ ن جدول داده ستانده یا ،و از صدر خلقت فیتنوقبل از لئ
رامون خودمان یما هم پاست. وجود داشته ـ م ینکیم کخودمان در یو از تجربه

. میدهش فعال شو یم رویتوانیما هم مم و یسب دارکجذب و  یبرا یانات متعددکام
 1بقرهی سوره 611 یآیه خصوصبه ـ ه هستیدو آ ،رش و دهشیل گکین سیا یرو لحا
  :دیگویخدا ماست. متر به آن توجه شده ک که است یفیکار یو بس یار عقلیبسـ 

 . «... دینکمشرق و مغرب  جانببهخود  یه روکست یآن ن یك ی ن »
ن یزم یرو دوزانوه کن است یفقط ا یکیه نکد یبگذر یسنت ین گزارهید از ایگویم یعنی

من  یتجودر جس و دینکران سرتان را به شرق و غرب عالم یا حید و ید و چمباتمه بزنینیبنش
 ،دینکمغرب و مشرق  جانببهخود  یه روکست یآن ن یکین» ؛مهم است یلین خیا !دیباش

 «.داهل دهش باشنهایتًا اورد و یمان بیا... ه به خدا و روز موعود وکاست  یسکار کوکیه نکبل
 یعنیاست؛ با هم آمده  زکاتنجا نماز و یا .به عهدش وفادار باشد و ستدیعهدش با یرو

صرفًا نماز  !مهم است یلیومدار خقرار .ن نماز استیرش و دهش همیمرز گ ؛دینماز بگذار
 .رش و دهش نماز استیگ ه مرزکن است یسر ا بحث بر نوبت نیست! 5عت و کر 61
ه ما کدهد یح میتوض م،ینک یرا اگر بررس آن شیوپپسات یو آ 2اءیانبی سوره 13 یآیه

ْوَح » ـرد یگید میتوح یرا سرسلسله میابراه ـ و اعقابش میبه ابراه
َ

خَ  ِفْع هِْیْ ِإلَ َنا یأ َْ  ؛«اِت رْی َل ا
هم م یلیخ .میردک یوح هاآنرا ما به  کیر و نیانجام افعال خ یسلسله ،ریخ یسلسله

ه بخشش مستمر و صالة هم کات کز .آوردیات را مکنماز و ز ،یوحن یبعد در ا !است
 یعنی .مهم است یلین خیا .ست«او»دهش و بخشش با . دهش است و هم بخشش

هم با انسان برخورد فعال « او» رود ویقرار م انسان سرِ  .قرارومدار است یترجمه نماز
ن ین ایهم در ح« او» ت بروز بدهد ویفیک ،المهکاز انسان انتظار دارد در م .ندکیم
  .ندکبذل و بخشش  ییزهایالمه چکم

                                                                                                                 
ِ َو الْ ». 1 َْغِرِب َو ََلِکنه اْلِِبی َمْن َءاَمَن ِباَّلله ِْ َْشِرِق َو ا ِْ وْا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل ا لُّ ن ُُتَ

َ
یَس اْلِِبی أ ََلئ له ِْ َكِة َو یْوِم اََلِخِر َو ا

ِه َذِوی اْلُقْریَب َو الْ  َاَل لََعَ ُحبِّ ِْ ِبنَی َو َءایَت ا ائِل  َتایَم یاْلِكَتاِب َو النه ِبیِل َو السه ََساِکنَی َو اْبَن السه ِْ َقاِب َو َو ا نَی َو ِِف الرِّ
ُوُفوَن ِبَعْهِدُِهْ ِإَذا َعاَهُدوْا َو الصه  ِْ َکوَة َو ا َلوَة َو َءایَت الزه َقاَم الصه

َ
ْوَلئأ

ُ
 ِس أ

ْ
اِء َو ِحنَی اْلَبأ ره َساِء َو الضه

ْ
ِذیَن ابِریَن ِِف اْلَبأ َك اله

ُقوَن  ُته ِْ ْوَلئَك ُُهُ ا
ُ

 «.َصَدُقوْا َو أ
َلوِة َو ِإتَیاَء ا» . 2 رْیاِت َو ِإَقاَم الصه خَ َْ ْوَحیَنا ِإَلهِْیْ ِفْعَل ا

َ
ْمِرَنا َو أ

َ
ًة ْیُدوَن ِبأ ئمه

َ
 . «َنا َعِبِدیَن َکوِة َو اَکوُنْا لَ لزه َو َجَعْلَناُُهْ أ
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ه چه کپرسند یاز تو م» ندکیح میتصرکه  1بقرهی سوره 165 یهیآ ،ه هم هستیآ کی
 ،خود «آنچه از مال» «.دینکیه مک یکیار نکبگو آنچه از مال خود و هر  ؟نندکانفاق 

د در یاباالخره ب ،دیردکسب کهر چه  یعنی .سب استک ِی نیشیپ ین پروسهیعطف به ا
 . الحسنهات و قرضکز ؛دیندازیار بکستانده به ـ آن جدول داده 

 :است 2عمرانآلی سوره 601 یهیآ .دهدیم یمعن یلین آموزش خیا حال
ُ ِم » َخَذ اَّلله

َ
ِذ یَو ِإْذ أ وُُتْا اْلِكَتاَب َلُتَب یَثاَق اله

ُ
ا ِس َو ََل َتْكُتُموَنُه ی َن أ ُه ِللنه  ....«ُننه

د یه باکت ن گرفامیپ  ،تاب داده شدکشان ی ه به اکه خداوند از آنان کرا  یان مرحلهکاد یو »
ح و ق مندرج در آن را به وضوید و حقاینکفا ی د ایادر قبال آنچه آموخته نقش آموزش

  .«دینك امتن ن ک تاب را ک ید و مَتوایان داریمردم ب یبرا روشین
است؛  ها آمدهانتقال داده یتاب برا. کترش اسیهمان دهش و گ یشاخص اصل ،نیا

د خودش یبا ،ردکق مندرج در آن را جذب یگرفت و حقاها را ه آن دادهک یهر انسان حال
دارد  تکهم خدا مشار ،تابکبر  یمبتن ن آموزِش یلذا در ا .ردیقرار بگ یدر موضع آموزش

هم  ،نشیهم چ، هم محتوا ـ است یتکمشار یپروژه کیتاب کاًل ک .و هم انسان
ز هر ا است. از آن تجارب انسان یاز آن تجارب خداست و بخش یه بخشکاتش یتجرب
وزش آم .است یتکهم مشار آن آموزش .است یتکمشار ،دینکتاب را نگاه کن یا یمنظر

 ِب تاب صاحکن یه از اکهم  ییهاانسان !اءیار انبک فقطنهار خداست ک فقطنه ،تابک
 «اذ» «نکد ایو » .نندکل به داده بیتبد و نندکد مصرف یشان را باستانده ،ستانده شدند

پس  ه بنا استک یم و آموزشیگرفت است که یسرفصل آموزش ،ن مرحلهیا .را یامرحلهـ 
ات کز ]گیر و دهش[ وجه کی. حال، ژه داردیو تأکیدرش و دهش یگ یلذا رو .میبده

 هم وجه کی ـ ه استیسودو ،ه لب خط استکـ نماز است  آن وجه کی ،است
  .الحسنه استقرض

                                                                                                                 
ْقَرِبنَی َو الْ ». 1

َ
ْن َخرْی َفِلْلَواِلَدیِن َو اْْل نَفْقمُت مِّ

َ
ََساِکنِی  َتایَم ییْسُلوَنَك َما َذا ینِفُقوَن ُقْل َما أ ِْ ِبیِل َو َما َتْفَعُلوْا َو ا  َو اْبِن السه

َ ِبِه َعِلمٌی   . «ِمْن َخرْی َفِإنه اَّلله
 صحیح است.  عمرانذکر شده که با توجه به متن آیه، آل سخنرانی، بقره . در2
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آن  مفهوم .ندارد یبر دهش مال تأکیدصرفًا ، 1ی بقرهسوره 115 یهیآ در الحسنهقرض
 اد بیتوانیم ،دیهر چه داشته در خودتان دار یعنیع ین مفهوم وسیا .است وسیع یلیخ

  .دینکدهش  ،گرداندیرا به شما برم آن ه خدا مضاعفک ینیتضم یک
تا  63ات یآ .طورهمینهم  منش یو رو ؛ویژه دارد تأکیدآموزش  یرو الحسنه وقرض یرو
خدا آن را مورد پسند قرار . استبه فرزندش  توسط لقمانآموزش منش  لقمان یسوره 63

  .است آورده هادورهی برای همهبا پسرش را  لقمان یالمهکده و سرگل میپسند. است داده
 ]است[. منشنهایتًا الحسنه و آموزش و ات و قرضکز ]مشتمل بر[ لذا اعطاء و دهش

ط بحث خوانش و رب ،میرسیمل کین سیا یانهیش و مکمرکبه  ،مییآیه جلو مکآرام آرام
« او» م وینکب یکیحس نزد« او» ه باکنیا یعنی ؛ربط و خوانش در دو حوزه است .است

 ی، آیهدهرار شکه چند بار تک یاهیآ ؛است کیم نزدینک که درکن مفهوم یبه ا .میرا بخوان
 ،اگر از من بپرسند ،ردندکنرم برقرار  یه با من رابطهک یسانکبه » 2بقرهی سوره 601
و  هاهمن به پروژ ،دسترسم و اگر مرا بخوانند دسترِس ، مکینزد ِک یه نزدکن کح یتصر

 ؛است یدیلک ،601 یهین آیا .«هستمجاب یشوم و اهل ایشان وارد میهاپروسه
دم تا پاسختان یپروردگارتان گفت بخوان» :8]غافر[ مؤمنی سوره 18 یآیه یاضافهبه

« او» یدیلک تأکیدربط و خوانش از  ی هشتم[،ی ]منظومهن چرخهیادر  .«بدهم
 .برخوردار است

 وقتیک .دنیآغوشهم وزِن هم ،دنیبه مفهوم پناهپناه . میرسیمبه پناه و توسل آرام آرام 
نوعًا ـ  یاست عالقه وقتیک .از راه دور است یعالقه ،آدم عالقه دارد یکیهست به 

 به هم و ندکیدا میهم پ یعمل ترجمان ـ هانیترکیبه نزد مادربزرگد به ینکفرض 
 ،ستیها ننجکدر سهصرفًا « او» بهن پناه هم پناه بردن یا .شودیدن منجر میآغوش

 ،بقرهی سوره 110 یآیه مثلـ د یآیدرممتعدد  یهاگزارهو ات یآدل گروه ه از ک یمضمون
 اعرافی سوره 186و  188 ، آیاتمیمر یسوره 58تا  15آیات  ،لحن 688تا  30آیات 

 . دیآیرون میوصل شدن و فاصله گرفتن ب، دنیپناهـ 
                                                                                                                 

ُ یْقِبُض َو ْیُصُط َو ِإلَ ». 1 ْضَعاًفا َکِثرَیًة َو اَّلله
َ

َ َقْرًضا َحَسًنا َفیَضاِعَفُه َلُه أ ِذی یْقِرُض اَّلله ن َذا اله   .«ِه ُتْرَجُعونیمه
یُبوْا ىِل َو ْلیْؤِمُنوْا ». 2 اِع ِإَذا َدَعاِن َفْلیْسَتجِ ِجیُب َدْعَوَة الده

ُ
َلَك ِعَباِدی َعینی َفِإِّنی َقِریٌب أ

َ
ُهْم  َو ِإَذا َسأ  «. ْرُشُدونییِب َلَعله

ْب َلكم  ». 8 ْسَتجِ َ
ُُكُ اْدُعوِِّن أ  ....«َو َقاَل َربُّ
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 :ندکیح میتصر 1مؤمنونی سوره 30و  31ات یبا آ
بی َو ُقل » َزاِت الشه  ره ُعوُذ ِبَك ِمْن مَهَ

َ
ُعوُذ ِبَك  (53)نِی اِط یأ

َ
ن  َربی َو أ

َ
 «.(53ُضُروِن)حَ ی أ

ده یوافر د طوربهطان هم یجهان در شسم ینامیه دکدهد یات نشان مین آیمجموع ا 
و است  یدر هست یعنصر فعال کی ؛است یورانفطان هم یسم شینامیشود و دیم
اردو  ،ندکیم یازکادرس ،ندکیجذب و جلب م ،خاص خودش را دارد یهایشکاری

 یلهفاص ،نجا آمدهیه اک یان فاصلهیا .دارد یالتیکخودش تش یو برا دهدیمل یکتش
اصله ف ،«فستعذ بالله» ،طان آمدیه شکد هر زمان یگویغمبر میبه پ .اردو استن دو یب

  2.بگذار و به ما پناه ببر
ن یهم میخدا به ابراه یژهیو یعلت علقه ،8میمری سوره 58تا  51ات یدر آ

دستگاه ، یدتینظام عق، اعتقاد[ ]ابراهیم یعنیاست. ر شده کذ یگذارفاصله
 چیهدا خ .ردیگیناره م، کردیگیاز بت فاصله م ،ندکیرا نقد م او رامونیپ کیدئولوژیا

ه یها توصشه به حضور در متن و وسط صحنهیهم ؛ندکینم یریگنارهکه به یتوص جا
 یژگیو .ندکیم یریگنارهکه به یتوص و ه استثناء استکن مورد هست یاما در ا ،ندکیم

رده ک یریگنارهکش یهاو سمبل مسلط دوران خود یدئولوژیه از اکن است یهم ا میابراه
 . دن وصل شدن و فاصله انداختنیپناهاست؛ ن سمت شده یو وصل به ا

 هکدهد یشود و راه نشان میم مکمح« او» ه ربط باکبعدازاین ،مییآیه جلو مکآرام آرام
ت و یهدا ،یر بعدیسم، ینکه یو توصل تعب میم و وصل بشوینکارتباط برقرار  چگونه
 . است یرهنموننهایتًا 

                                                                                                                 
 37شده، آیات ذکر شده که با توجه به متن آیات قرائت ی بقرهسوره 212ی . در سخنرانی آیه1
 ی مومنون صحیح است. سوره 32و 
ُه َْسیٌع َعلمٌی ». 2 ِ ِإنه یطاِن َنْزٌغ َفاْسَتِعْذ ِباَّلله َك ِمَن الشه ا یْنَزَغنه : و فصلت 32و نیز نحل: ؛  (777: )اعراف« َو ِإمه

81 . 
ُکوَن ِبُدَعاِء َریبی َشِقیا)». 8

َ
َله أ

َ
ْدُعوْا َریبی َعیَس أ

َ
ِ َو أ ْعتَزُلُكْم َو َما َتْدُعوَن ِمن ُدوِن اَّلله

َ
ا اْعتَزََلْم َو َما 77َو أ ( َفَلمه

ِ َوَهْبَنا َلُه ِإْسََاَق َو یْعُقوَب َو کَُلی َجَعْلَنا َنِ  ِتَنا َو َجَعْلَنا ََلْم ِلَساَن ِصْدٍق 77یا)یْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اَّلله ْْحَ ن ره ( َو َوَهْبَنا ََلم مِّ
 «(77َعِلیا)
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 نساءی سوره 616 ی، آیه1لقمانی سوره 36 ی، آیهی بقرهسوره 151 و 681، 151 آیات
 .شودیمنجر م یت و رهنمونیه به هداکست ا یاتیآ همجموع ،طالقی سوره 15 یآیه و

ادل تع کیبه نهایتًا د و یه بر نظارت من دقت بورزکند کیم تأکیددهد و یم نشان راه
 :ندکیح میتصر، 2بقرهی سوره 681 یهیآ ،ه هستیآ کی. دیشورهنمون  یفیک

 "«.انظرنا" دییبگو "،راعنا" دیید مگویاان آوردهمیه اک ساِّنک یا»
د یادهرکه من را مبنا فرض کر ییمدار تغ یهاانسانمجموع ای  کهند کیح میتصر یعنی 

ا یخدا هکد یاورید و به زبان نین را نداشته باشیا یدائم دغدغه ،دیاو به من متصل شده
ه هم ب ؛است دووجهین نظارت یا !نکه بر ما نظارت کد ینکح یتصر ؛نکت یما را رعا

 ،اول بحث عنوان شد کههمان و نک یبه ما نظر یعنی «انظرنا» ؛است ینکمفهوم نظراف
ما  هم به .ن خودت قرار بدهیما را در فهرست مناسبات روزانه و ارتباطات مستمر و روت

 . هم بر ما نظارت داشته باش ،نکنظر 
ند ما کیح میخدا تصر بقرهی سوره 681 یهیدر آه ک ین نظارتیها و اینشانن راهیا حال

 ،ن انسانیا یعنی .شودیتاب به تعادل منجر مکد یمجموعًا از د ،مینکطلب « او» از
اَه ِِف » بقرهی سوره 151 یآیه .است یانسان متعادل  .است آن یژگیو کی ،«نیالدِّ ََل ِإرْکَ

عادل ه تکش است رسبه پ ت لقمانیه وصک «كیَمْش َو اْقِصْد ِِف » لقمانی سوره 63 یآیه
تعادل  یاههمه نشانه هااین هکگر هست ید یاهیا آی .ریش بگیر وسط را پین و مسکشه یپ

َعْل » :است َهُسوًرا )اس کُل ُعُنِقَك َو ََل َتْبُسْطَها  ِإىَل َدَك َمْغُلوَلًة یَو ََل تجَ  .«(25راء:اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َمُلوًما م
 یمهترج مثالً  حالـ  «ندینه دستت را به گردنت ب» گوید. میدیگویقشنگ م یلیخ

ت به خرج بده یلیه نه خکن است یا آن، یمال نه »د یگویو از آن طرف هم م ـ خس 
 و ینکوهش کآخر سر خودت را ن و ت نماندیبرا یچیه هکن کگشاده  قدرآندستت را 

ر ها دیشتر بازارین را بیا .ستین یمال ین فقط در حوزهیا. «ینیخور بنشحسرت
مصرف  ،خساست خودشان دارند یه روک یهیخساست خودشان و توج یحوزه

شه ینه خست پ .ن دادوستد استیردن در اکن تعادل برقرار یسمبل هم ،هیآ یول .نندکیم
با آغوش باز و  قدرآنو نه  ینکمصرف خودت ب یاندازها را بخواهپس یهمه، ینک

open  خودت نماند یبرا یاهیماچ دستیه هک ینکبرخورد . 
                                                                                                                 

 است.  13ی ذکر شده که با توجه به قرائت آیه در ادامه منظور آیه 12ی . در نوار سخنرانی آیه1
ِذیَن َءاَمُنوْا ََل َتُقوُلوْا َراِعَنا َو ُقوُلوْا ». 2 َیا اله

َ
ُعوا یأ  ...«انُظْرَنا َو اْْسَ
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و  به تعادلمنجر نهایتًا ها ینکها و طلب نظرافیخواهها و نظارتینشانراه یهمه
 یه در چرخهک ین انسانیا حال. دا استیهو هاهین آیه در اکشود یمتعادل  یهاهینما

 و منش گیرش ـ آموزشبه دهش و  ؛تساباتش را انجام دادهکا ؛ردهکجذبش را  ،فرصت
 ؛است اهل خوانش است؛ دهیرسـ  آن واسعالحسنه با مفهوم ات و صالة و قرضکو ز

رد و یگیصورت م« او» بر یفیکت یهدا ؛است« او» با دنیآغوشدن و همیاهل پناه
 . شودیم یاافتهیعنصر سازماننهایتًا 

 :ندکیح میتصر اسراءی سوره 01 یهیآ .استسازمان و ساختار  یدر حوزه یاهیآ
ْن ُهَو َشاکِل  لََعَ ْعَمُل یْل ُکلٌّ ُق » ْعََّلُ ِِبَ

َ
ُُكْ أ ْهَدیِتِه َفَربُّ

َ
  «.ًَل یَسِب  أ

 وبر ساختار  .افته استیمقدمتًا خودش سازمان یند هر انسانکیح میتصر یعنی
 .یساختار درون، سازمان یعنیات عرب یله در ادبکشا .ندکیخودش عمل م یلهکشا

 هاانسان یه خدا روک ییهامجموعه گونه .ه انسان خودش سازمان و ساختار داردکنیا
ند چه هسته باش ،چه زوج باشند ،چه انسان منفرد باشند حالـ ر ییمدار تغ یهاو اجتماع

 یژگیشود ویان میه نماکبارزشان  یژگیو ،ندکیمطرح مـ  چه جمع باشند
 برح یصرت .ندکیم یافتگیسازمان هب هیتوص را هاآن دمبهدم یعنی .است یافتگیسازمان

کید ْنِذْر َعش» ه مقدمتاً ک حضرت محمد هب تأ
َ

ْقَربرَی َو أ
َ
]را دعوت  «(224  )شعراء:نَی َتَك اْْل

ت ر جناح خودیرا ز هاآن ،اوریخودت گرد ب اعتمادقابلان یرامونیاز پ یاهسته کیکن[؛ 
 یتالیکتش یسابقه کیبا هم  چراکه ،نکب هاآنات را مبذول یقرار بده و توجه اصل

سال تو را ، چهل تو آمدند یسو هریه مقدمتًا از اقوامت و عشک ییهاآن .دیداشت همدالنه
 به درونه را ین سرمایا ،ه استین اعتماد سرمایا ،به تو اعتماد دارند، شناسندیم

 ـ زندیه مکرا  هفک اصحابا مثال ی. ل بدهیکتش هاآناز  یاهسته کیالت ببر و یکتش
ه با کبودند  یاهسته کی ـ ستیمشخص ن ،نفر است هشتا ینفر  ششتعدادشان  حال

انوس جدا شدند و آمدند یاز دق ،ردندک یرا ط یاریهمر یس .دندیرس یانسجام کیهم به 
م در ه هااین .ندکبرقرار  یفعال یرابطه هاآنه با کدند و از خدا خواستند یبه غار پناهو 

ه کد انوس هستنیدق قناعِت  رون از مدارِ یب ِی فیک ِی الت انشعابیکتش کیحد خودشان 
ْع » . یاشدند یالتیکتش کیخودشان  یبرا

َ
 اْلُفْلَك ِبأ

ِ
ن یهم هم نوح «(33: نا )هودیِننا َو َوْح ی َو اْصَنع

، بشو یشتک کیسوار  ،نک التیکتش]بدل به[  ،دندیه با تو به انسجام رسکرا  ییهاآن .است
  .است یالتیکتش یهاهیتوص، هاهیتوص یهمه .رون ببریالتت را از مدار بیکتش
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رر گفته و در که مک اصطفاءر اجتباء و یس .الت استیکخودش هم صاحب تش
 یادرسازکهم اهل « او» ، ]بیانگر این است که[میردک تأکیدآن  یرو یقبل یهابحث
 هاآن]با ، ادر شدن دارندکت یه ظرفکهستند  ییهاانسانداند باالخره یم« او» .است

 یهاادرکرده و ک یرا ط وخطاآزمونر یرده و سکار کحوصله  با هاآنگرفته و با ارتباط[ 
اهل و .... . ادر اول درآمده ک ِم یابراه، درآمده یموس ؛خ شدندیل تارکبالمنازع 

صاحب  «او» پس خود .دارد یش هم تعصب جدیادرهاک یرو و است یادرسازک
 یلسازمان هم تحویالت و بیکتشیاست و ب یالتیکار تشکاهل  ،الت استیکتش

 . ردیگیصورت نم
 ژهیت ویدن و هدایسب و آموزش و خوانش و پناهکبعد از جذب و  یفیک ینوعًا مرحله

 ،له و سازمانکر و شایتدب. ردن استکدا یله پکو شا افتنیسازمان ، ل گرفتنیتحو« او» از
و  سرفصل سبقت ،ه فراهم شودکسازمان  .ر هستندییساز مدار تغتیعناصر ظرف ،همه

 هدر قرآن آمد یفیکزوج  یژگیو ،و همسرش میابراه یبرا یعنی. ردیگیرشد صورت م
مختلف  یهاپس گونه. طورهمینو همسرش هم  ایرکز وو همسرش  عمران یو برا است

 ـ داشتند یار فردکه ک یسانکچه  است. شدن آمده کما ح یشانیپپس یبرا یالتیکتش
ت رسال یدر مرحله ،الت خاص خودش را داشتهیکتش، داشته یار فردکابتدا  یموس

 61بعد  یالت زوجیکن تشیا ،دهدیم یالتیکمدل تش ،شودیم یالتش زوجیکتش
سرشاخه  61( لیاسرائیقوم بن) وستندیپ یه به موسک یقوم، ندکیدا میانشعاب پ

 یهمه .ندکیدا میمدار پ ،شودیزوج م، اول فرد است ،یالتیکتش یهامدل .دنشویم
 «راتیسبقت در خ»ند کیم تأکیده کمدل هم  کی .دهدیها را مقابل ما قرار من مدلیا

 ،گران داشتندیده با ک یورسکردند و در کعمل  یه زوجکهستند  یهمان همسران ،آورده
 . 1رات گذاشتندیمسابقه در خ

جذب از  ـ انجامدیسب مکبه جذب و  .شودین چرخه از فرصت شروع میا ،مجموعاً 
از  .مینکیم یه خودمان طک یتسابکر ایس، سبکرامونمان و یپ یمجموع مساعدسازها

، روش هست ،ن آموزشیدر ا حال .میرسیسب به سرفصل آموزش مکن جذب و یا

                                                                                                                 
ْبنا َلُه َو َوَهْبنا َلُه ». 1 ریاِت َو یْدُعوَننا َرَغبًا َو َرَهبًا َو اک ىیَْ ی َفاْسَتجَ خَ َْ ْ اکوُنا یساِرُعوَن ِِف ا ُ ْصَلَْنا َلُه َزْوَجُه ِإهَنه َ

وُنا َلنا َو أ
 .(«77خاِشعنَی )انیاء: 
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« او» ،خوانش وجود دارد ،طور مستمرطور بهنیها و همدر سرفصل .هستمنش 
ت مترتب یهدا .دهدیدن رخ میپناه .ردیگیاتصال صورت م« او» به، شودیخوانده م

 گیرد[.ـ ]صورت می شد میه مشمول حال ابراهک یاژهیت ویمثل هداـ دن یبر پناه
فاده ل فرصت استکین مجموع سیه از اکنیادهد[. ]رخ میسبقت  و ژهیو یافتگیسازمان

 یاز خودشان باق یارکستهیر رد شاییتغ یا اهالیر ییمدار تغ یهاانسان تا شودیم
 .گذارندب

 یگریات دیادب به لکین سیان همیب نوعیبهه باز کی هشتم[ ]منظومه ییباال]مدار[ 
رشار منبع س کیبه مفهوم وصل شدن به ) و دهش و ربط و توصل ییرایان و گکام ؛است
ر یو س یافتگیردن و سازمانکدا یساختار پ ،«او» یرهنمون (،ین وجهیندچجانبه و همه

را برقرار فا یا وط رشد شتابان یشرا ،لکین سیمجموعًا ا .ردنکدا یالت پیکبا تشرا  رییتغ
  .ندکیم
 یپردازدهیا، یمهندس ،یطراح، فا استیوجه ا کیخلق  .استدر جهان فا یاهل ا« او»

. هستند« او» یفایوجوه ا کرد، میمرور خواه شاءاَّللانه تا آخر ک ییزهایچ یهمه
در موضع  ،زیچش از هر یب یفاگر خدا در هستیه نقش اکنیشود ایسرجمع وجوه م

در  .میرا در موضع تقاضا انجام بده یفاگریانتظار دارد ما ا .ه قرار گرفتن استضعر
دول ج یسب و دهش و رابطهکر جذب و یم سیتوانیم بگیریم،ه قرار کموضع تقاضا 

 دنیفا رسیبه سرفصل انهایتًا ردن و کرامون خودمان برقرار یرا با پ فیتستانده لئونـ داده 
 . ]را طی کنیم[

بعد  یجلسه شاءاَّللان. خودمان تمام شد کهشتم هم در حد فهم و در ین منظومهیا
ت یهان و ماهج جاِن م ینیببم و ینکها برقرار ن منظومهیا ین همهیب یفیکربط  کیم یبتوان

 ن نقشیم ایتوانیروز چطور مم و امروزهین جهان قرار گرفتیا یجاکست و ما یجهان چ
 ـ نانهیببزرگنانه و نه خودیبمکنه خود ،شتریمتر و نه بکنه  ـ خودمان یگاه واقعیرا در جا

 . میم انجام بدهیبتوان شاءاَّللان
از  مترکه کخودم متوجه شدم  یضمن ارائه .بود یمتر از متوسطکبحث  ،بحث امروز

 امروز یول ،میبحث متوسط ارائه بده کیشه یه همکم ینکیم یسع .متوسط است
م یتوانبعد ب ید و هم جلسهیه هم ببخشک شاءاَّللان .بود یمتر از متوسطک بحِث  ،بحث

  . مینکجبران 



 3: تبیین ما ـ باب بگشا؛ دفتر چهارم   214
 

 

 پرسش و پاسخ
اشاره  هکقسمت بود  کی ،دیردکیه مرور مکرا  ششمیا  لوح پنجم :پرسشگر نخست

 .ندردک استنباطام درون را ظاهرًا از درون خودشان یپ ،رییمدار تغ یهاانسانه کد یردک
تر شفافخواهم لطفًا یم .نندکیبرخورد م جدی ،امیبا پ هااین هکد یدر ادامه شما گفت

است  نیاـ شود یه مطرح مکهم  اآلنـ ها از بحث یاریه بسکاست گونه ه چکد ینکباز ب
ه کنیاما شما ضمن ا .از انسان استین ینماز هم مسئله .است یقلب یمسئله ،ه مسئلهک
 .قرارومدار است ،ه نمازکد یداشت تأکیدبحث  یدر ادامه ،دیزنیبه آن م یزیگر کی
 . ه استین قضیظاهرًا تحت ا ]درونی و باطنی[، ازیبحث ناین حداقل  یعنی
 

 ؟ ستیپرسش شما چ حال :صابر هدی
 

ما  .ه داستان از چه قرار استکفهمم ینم .فهممین رابطه را نمیمن ا :پرسشگر نخست
همه ـ جمه شده تر هاآناز  یلیخ اآلنه کها نامهشیها و نمان داستانیا ـ اتمانیدر ادب

جلوه  یقلب یبعد مسئله را مسئله ،ندازندیجا ب بحراِن معنا را در غرب خواهندیم
ن یر اد ناظر بیردکه شما مطرح ک یاما بحث است.از ین کی ]رابطه با خدا[ هکنیا .دهدیم

خدا  د بایه اگر شما بخواهکامبر هست یاز پ یتیروا کی .است «قرار»ه بحث کاست 
ا خواهید خدا با شمش ـ یعنی اینکه اگر میاما آن طرف ؛دینماز بخوان ،دینکصحبت ب

ن یحث شما اه بکنیا. دیگفته قرآن بخوان بخوانید، بلکه گفته نشده نماز صحبت کند ـ
ه کدم یبود و من عمقش را نفهم یفیشتر توصیاما ب ،دیداد ار شرحیبس بااینکهقسمت را 

م دانینم .شودیبرخورد م ترجدیه یآن طرف قض ،ن ارتباطاتیا در ایدر نماز  چگونه
 ؟ میم را مشخص بگوسؤالتوانستم 

 

 ؟ یشتر بدهیح بیتوض یتوانیمقدار م کی :صابر هدی
 

خودشان  ام درونیپ ]اهالی تغییر[ هااین هکد یشما در لوح پنجم گفت :پرسشگر نخست
ه کاصاًل آمده گفته  ،«قرآن در صحنه» یدر آن برنامه یطالقان یآقا .گرفتند جدیرا 
را از درون خودشان آزاد  هاانسانند اهآمد ؛ت بدهندیبه بشر یزیچ کیامدند یاء نیانب
 ییاره ،دیه شما گفتک یزین چیا است. ن آمدهیهم ا «از قرآن یپرتو» یدر مقدمه .نندک

  است. هاانساناز نفوس 
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ن یا یول .نندکآزاد  ها[ را]انسان ه درونکند اهآمده کنم کین مسئله را من احساس میا
 کی ،رسدیمرون یاز ب یامیپ کیه کانگار  ،شودیگفته م]از جانب شما[ ه ک یبحث

 . ندک  یخودشان م یاز جا را هاآن یاضربه
 

 دیگویشعر هست م کی دهم.چشم، توضیح می .ستین نیمنظور ا ؛نه :صابر هدی
 یموش کیبعد  ،ها آمده بودموش یلم مدرسهین فیا«. نفرستاد ید و سواریندوان یکیپ»

ها موش یخواند و همهیهنگ هم مبا آ «!خبر دارم خبر»رد کیرار مکراه افتاده بود ت
 یما مثل آورده و همه یتاب آخر براکه خدا در ک ییهانیا یهمه !شدندیجمع م

 یشورمان و جاها، کرامونمانیپ، رییمدار تغ یهاانسان یخودمان رو یذهن یهامثال
ن درو یامیپ کی یعنی .بودند کاهل گردوخا :ن نوع هستندیاز ا ییهاانسانهمه  ،گرید

ان شهمه .راه افتاده بود یالولهو کیدرون خودشان مقدمتًا  ! ـنه ،رونیاز بـ  خودشان بود
 ناآرام اصالً که  یه محمد بود تا موسک یمریبگ ن ]صاحب پیام[یاز آخر .بودند یمتقاض

بر اهل خ .هست یخبر کیرده بودند درون خودشان ک کمقدمتًا دربود. ... سر وو آشفته
 ،ردهما مثال آو یه خدا براک هااین دامکچیه .شدیرون منتقل مید به بیخبر هم با .بودند
ون از در یسترگ تیواقع کیبه  هاآن یهمه .انداز باشنده اهل پسکنبودند  ییهاانسان
ند رده بودک کن را هم دریده بودند و ایشان رسیردهندگییها و عنصر تغتیو ظرف خود

 .فرستادن بودند کیپ و ناهل سوار فرستاد .نندکب یکن جهان گردوخایه آمدند در اک
 یکن خودشان و خدا را گردوخایر بیفرستادند و مس کیام و پیهمه به خدا پ تًا،مقدم

 یدهندهردن نشانکبه پا  کن گردوخایا .ردک کگردوخا میابراه ،همه ش ازیب .ردندک
شود نه از یاز درون شروع م همه چیزمقدمتًا  .خبرندصاحبه درون خودشان کن بود یا
 .رده باشمکان ید من بد بیشا حال .رونیب

و  تابکن یبه اعتبار ا هماست و از یهم ن ؛دوگانه است، ان شدیه بکن نماز هم یا ،بعد
 اآلنه ک ینونکل کنماز به ش .ستا« او»گذاشتن با  قرارومدار ،میبه اعتبار سنت ابراه

با خدا  میه ابراهکبوده  یانماز رابطه است. نبوده میابراه یه در دورهکم یخوانیما م
 میخود ابراهـ  هم سالمت بوده ،هم خبر و صالة بوده ،هم در آن سالم بودهـ  ردهکبرقرار 

 . است را داشته یژگیهم هر سه و
 یروابط .شودیاز درونشان شروع م ،رییمدار تغ یهاانسانن اتفاقات در یا یهمه ،هکنیا

 بر اساسهم  ،خودشان است یدرون یازهاین بر اساسهم  ،نندکیبرقرار م« او» ه باکهم 
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 سر قرارش، قرار بگذارد« او» ه انسان باکهم انتظار دارد « او» .دارد« او» هک یانتظار
 یدرون ؛فهممیقدر ماینمن  .ندکف یتعر یو با هست« او» برود و مدار خودش را با

 . است
 

ـ ان داست کی ،ه من متوجه نشدمکاست  چگونهح بدهم یمن توض :پرسشگر نخست
شما  .ستان یرکو مناء یانب یوگوگفتداستان  .است ـ یدر دفتر سوم مولوکنم فکر می

 .میوردآ ید و بشارتیما نو ،ه راه باز استکند یگوین میرکاء به منیانب .دیحتمًا خواند
 «وش ه زرک ییرا گو سنگ» ؛دینکیهوده تالش میبدارید ه شما کند یگوین میرکمن

زر  ،ینکب یارکرا هر  سنگه درست است کند یگویاء در جواب میانب .1هوده استیب
تا  / میستین درگه ملوالن نیر ابما »ه کند یگویبعد م !شودیِگل م که کاما خا ؛شودینم

د آزاد شواست ه قرار ک یزیه آن چکد یخواهد بگویم یمولو «.میستیراه هر جا با دزبع
 ییرها گفته ـ «از قرآن یپرتو»ی مقدمهدر  یطالقان یه آقاکاست  ین همان حرفیعـ 

اء یانب هکنند کین میهمه صحبت از ا یعنی ؟است چگونهن یازم یانکم حال .نفوس است
 یهاییرا به آن توانا هاانسانـ ساده هم هست  یلیظاهرًا خـ اء یاما انب .د داشتندیام جدیپ

ندکیرا برم هاآن ،نندکیخودشان واقف م در مورد انبیاء من این را متوجه نشدم که اما  .ن 
ان امبریه خاتم پک را بعد از حضرت محمد یاه قرار باشد مردم هر جامعهک یدیام جدیپ

توانند یهم م هاآنه کد نک متوجهرا  هاآند و نکخودشان واقف ب یهاییبه توانا ،است
 نهچگون یا ،اما ِگل بشوند ،شودیلعل نم ،درست سنگ ،«ِگل بشوند» یبه قول مولو

  ؟است
رکنند کیم یارک کیاء یانب یعنی ما از ش تفسیری کهمثل آن  ؛دنکبه انسان از جا ب 
رده ک 50همان سال  «نازعات»از  یریتفس کیهم  یطالقان یه آقاکد یردک «مشفقون»

 یزین چیا اآلناما  انطباق داشت. یلیخ ،متناسب با آن حال و هوا]این تفاسیر[  .بود
 یربهمثل ضـ  شوندینده مکگر از جا بریه دکهستند  هاانسان یسرکید ییگویه شما مک

 یارک هیبقبا  یول ـ آوردیمن ییپارا  یتن چهاروار ید یلک یمشت به قول شما محمدعل
  .ه خودشان نخواستندیه بقکم ییم بگویتوانیما هم نم .ردکشود ینم

                                                                                                                 
تر دف ی،معنو یمثنو« )باش نو ییصد سال گو را کهنه/  لعل شو ییسنگ را صد سال گو. »1

 (انهیکردن و حجت آوردن جبر حتیرا از نص ایمنع کردن انب - 633بخش ، سوم
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 یلیخ ،مینکف بیتوص توانیم، میاست گونهچ ین رهاسازیسم ایانکم کهنیدر مورد ا
احساس  ،نندکب رجوعشتن خودشان یبه خو هاانسانه کنیاما ا ،مینکیف میبا هم توصیز

 هاانسان مدل ]شما چنین است که گویی[ نیایعنی . تر استسخت کنم یک مقدارمی
ان کل جامعه تکه کاست  چگونه حال .ه نهیبق و شوندیممشفق شوند و ینده مکاز جا 

 ؟خوردیم
 یه گاندکد یردکبارها عنوان  ،نجایخ و هم ایشما هم در تار .است یگاند یکی مثالً 

ار را کن یتوانسته ا یه گاندکبود  چگونه ؟زمش چگونه بودیانکن میا .ان دادکهمه را ت
 د جامعهیه ما باکن بوده یشرط اولش ا یه گاندکد یگویم رونهجواهر لعل  ؟انجام بدهد

اگر  .میرینگ یشتکُ  ]موجود[ لکن شیبه ا یبا جامعه یعنی ـ میریپذبمختصاتش را ، را
ط را یه شراکنیم تا ایانجام بده یبرخورد بهترم یتوانیم ،میریجامعه را بپذط یشرا
ا مگفته بود  یراسکدموو ران یت مردم ایدر مورد وضع یازغد پورمیرح یآقا .میرینپذ
را  مجاری مرد ن وضعیه اکست ین معنا نیبه ا ،مینکیمردم م یصحبت از قاطبه یوقت

، د باشدیه باک یگاهیمردم را در جا یما قاطبه ،میریپذین وضع را نمیا ؛میریپذیم
د ملت خوب یگویم !ندکیر مکف گونهاینت هم یمکحااز  یادیبخش ز پذیریم!می

 یانده گک یند با آن حرفکین فرق میا یول «.د باشندیبا»ه ک یگاهیاما در آن جا ،است
 ؛میترفیهمه را پذ ،فرهنگ و بافرهنگیمتعدد و ب یهاطبقه ،هااستکما  یعنی است. زده

گاه بیرا به خو هااین میخواهیم حال ن یا م این است کهسؤال .مینکشتن خودشان آ
 ؟ چگونه است یآزادساز

 

ْب  اْدُعوِّن»همان  یعنی ،ن در معرض تقاضا قرار گرفتنیا :پرسشگر دوم ْسَتجِ َ
 ؟«ُكملَ أ

دو ؟ دیآین میبه دنبال هم ـ سب و وصل شدنکهمان جذب و ـ  یبعدآن مراحل  ،بعد
الت یکشت هرکدام ایرکو ز ییحی شما گفتید چون ؟الت شودیکشود شامل تشینفر هم م

ه ب کهوقتی هفکا مثاًل اصحاب ی ؛تنها بودند یلیخشان در جامعه هاآن ولی، داشتند
 ؟ندنکیرابطه برقرار مبا خدا جا که کمن متوجه نشدم  ]منزوی بودند[. غار پناه بردند

 ؟ ه استیدام آک
 

چند  ،ندک یط مرحلهبهمرحلهن مدار را یه اکنیا یر انسان براییعامل تغ :پرسشگر سوم
 دیفرمایه خداوند مکه در قرآن هست ک یاهیبر آ درصد خودش مؤثر است و چقدر بنا
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م به ضاللت یه بخواهکرا  هرکسیم و ینکیت میم هدایه بخواهکرا  هرکسیما »
 دن رهنموینم نقش خدا در ایخواهم ببیم ی خداست[؟]چقدر ناشی از اراده« میشکیم

 ن مدار بشودیه وارد اکند کد بیار باکچقدر و نقش خود انسان چقدر است و انسان چه 
 ؟فا برسدیبه آن انهایتًا ند و ک یط]مسیر را[ تواند بو 

  

منتشر  یهست یدر همهکاماًل « او» هکن بوده یاکنون ها تابحث یهمه :صابر هدی
صاحب  یهاانسان .قت هم منتشر استیحق ؛جهان است جاِن  یبه قول مولو ،است
 ین تلقیا ،یتشان در هستیهستند و به اعتبار عضو یه عضو هستکداشتند  یکه درکخبر 

 یاهم گوشه هاآنه کند اهن دو عنصر آمدیاعتبار اارگاه است و به که جهان کرا هم داشتند 
 هااین ،ندازندیراه ب ر و تحولیین مدار تغیدر ا یایجد یچرخه کیارگاه جهان کن یاز ا

رون یخبر را به ب .ر بودندبه در درون خودشان صاحب خکبودند  ییهاانسانمقدمتًا همه 
اب تکن یبا ذهن متوسط خودمان از ام یتوانیه ما مکقدر این .ردندکاز خودشان منتشر 

ام انداء درشتیه در حد انبک یسانکچه ـ  یخبران اصلن صاحبیا یهمه ،میآخر بفهم
ـ  اندام بودندن عناصر درشتیا مدارن یه پائک یسانکچه  ،ظاهر شدند XLargeو 

نسان ا، مواج است یهست ،است جدیتلنگر بزنند جهان  ؛بزنند یتلنگر که کند اهآمد
ه ک یسانک یهمه یعنی .ر استییجهان مدار تغ جدیمدار ، ندکیر میر سییر تغیدر مس

ر ییتغ یهمه در چرخه ،ردندکام را منتقل یرون از خودشان پیصاحب خبر شدند و به ب
 ،ندکیبرخورد م هاآنبا  یتیثرکه خدا اکمهتران و آن بخش از اقوام  .ردندکت کحر

 ،دندرک کرش را دریینه تغ ،ردندک کبودن جهان را در جدیه نه کبودند  یسانک همجموع
بخش است[ ـ ]تلنگری رهایی یلذا هم وح .ردندکصرفًا به حفظ مدار موجود بسنده 

 نجایمن ا یجا، نجا حضور دارندیشان ایا کهوقتینجا هستند و یمان هم ایتر پکد یآقا
 «خشبییام رهایپ یوح»مان یتر پکد یتاب آقاکعنوان  ؛ستین ]در جایگاه سخنران[

 ،جهان ؛ر استییجهاِن تغ ،جهانه کاست اذهان  یبه همه یتلنگر ]وحی[ یعنیـ  است
ن جهان از خودتان حادث یرا در ا ید اتفاقیاآمده ؛ستیجهاِن اتراق در وضع موجود ن

مقدمتًا خودش صاحب خبر بوده  یموس است. رفتهیپذ یت را موسین واقعیحال ا. دینک
 یفیط کی است. ردهکرون منتقل یبه ب ،دیآیتاب آخر درمکه از کطور ن خبر را آنیااست. 

 ت. اسالت بوده یکصاحب تش یقبل از وح، عه داشتهیش، سمپات داشته، ردهکرا فراهم 
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، دنکیف میتعر یاپروژه یموس .است او نجا متوجهید اییگویه شما مک ین رهنمونیا
ع و با یسر، زود یلیخواسته خیم است. نبوده یعقل یپروژه یلیاش خپروژه

آن  .دیآیار مکدر  ،دییگویه شما مک یتینجا آن هدایا .ندکراه باز  یکیانکم یبرخوردها
]به ه کست ان مفهوم ینه به ا ،«ه را خواهدکخدا هر »د ییفرمایه شما عنوان مک یزیچ

 یاپروژه ،ردیه را در موضع تقاضا قرار بگکهر  .ه را خواهدکهر  «ینشیگز» شکل[
 خاص یهایمشمول رهنمون ،االت خاص خودش را داردکآن پروژه اش، ردهکف یتعر

از مدار خارج  یموس ،ساله 68تا  0ا یساله  61تا  68 یپروسهیک در  .شودیم« او»
جذب ... و از همسرش و بیعت و از شعیخاص خودش را از طب یهاشود و آموزشیم

 یافیموقع ا ،اوریفشت را در بکه کد یگویخدا م ،رسدیفرامه کزمان  .ندکیو جلب م
 ن و آنیبه ا یآمدیه مکتر از آن زمان شد گسترده یلیرت خییمدار تغ !نقش توست

ر آن د ینفر و دو نفر موج کیو با زدن  ینک یشکیقبط یخواستیو م یزدیس مکبو
 فیقشنگ تعر یلیخ ،دیآیمدان یدر م موسیه ک باراولآنجا خدا  .یندازیدان راه بیم
 !ن استیند پشت لنز دوربکیر مکآدم ف که دهدیم background کی ؛ندکیم
 نظاره یموسه کرا  یدانیم .ردکدان را نظاره یم ؛دان آمدیسر در ممهیآس ید موسیگویم
از افراد قومش  یکیبا  یقبط. آنجا است یتضاد دو قطب اجتماع ینقطه ،ندکیم

 یاعهیش، ردهکالت درست یکتش، هم از اول ضدظلم بوده یموس .ندکیبرخورد م
خودش از کسی است که به  یکیانکت میحل حماه راهکرد کیر مکآنجا ف ،داشته

مردود  خودش یهادر روش یعنی .ندکیزند طرف را معدوم میم .تر استکینزد
 .شودیم

  

ظور آن من ،تر استکینزد موسی ه به خودک یسککه نیا تان ازمنظور :ومسپرسشگر 
 ؟ به خدا دارد موسیه کاست  یاعتقاد

 

 ندکیم تیحما ،تر بودهکینزد به خود یدتیعقه به لحاظ ک یسکاز  موسی :صابرهدی 
ر تید در مدار جدییگویه شما مک یتیه آن هداکنیا. شدکیمو زند یطرف مقابل را م و

 یافیر به اییتغن مدار یخواهند در ایه مکشود یم یاز نوع موس ییهاانسان حالمشمول 
صاحب ، ردندکهم مقدمتًا از خودشان شروع  هاآن .فهممیقدر ماینمن . دازندرنقش بپ

ر منتش، قت هم منتشر استیمنتشر است و حق« او» هکخبر را همچنان  ،خبر بودند
  .رندیگیآن خبر را م ،ه مستعد هستندک یبخش حال .نندکیم
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خر آ یعنی .هستند یتیاقل ،ر جهانیین تغعامال ،میفهمیتاب آخر مکه ما از کقدر این
 ؛ندندویپید میام جدیو پ و گزارهت یفیکبه  یتیاقل کی ،قوم محمد یاز مجموعه ،سر

به  ـ ودهد بیام توحین پیتره نابکـ  میام ابراهیه پک یسانکاز مجموع  .وندندیپیهمه نم
 وحبا ن. نندکیاش میهمراه ،شوندیله خارج میاز قب ه با اوک یتیاقل کی رسد،می هاآن

نهایتًا  ،ندکیو انتشار خبر م یرسانامیرا صرف پ یاسالهنهصدعمر  کیه کهم 
 َو » شوند[.]همراه می رندیقرار بگ یشتک کیشان در توانند همهیه مک ییهازوجزوج

ْع 
َ

 اْلُفْلَك ِبأ
ِ

ن یسوار اـ  ستنده با تو منسجم هک یسانکـ التت را یکتش یعنی «نایِننا َو َوْح ی اْصَنع
ن یه اهم ،میفهمیه ما مکقدر این .ستیر نییتغ یگر جاینجا دیا ؛ن و بروکب یشتک

مان هم ران خودیدر ا .وندندیر بپییتغ یه به چرخهکدهند یت و استعداد را بروز نمیظرف
اب تکآنچه از  ]طبق[ یول ،مینکم قضاوت بیتوانیجا را نمما همهاست. بوده  گونهاین

 کیه به ک یمجموع افراد ،میدهیهم با آن انطباق م را ران خودمانید و ایآیآخر درم
 یررساندر موضع خب ،ر بدهندییرامون خودشان را خواستند تغیپ ،دندیرس یتیو ظرف کدر

ه ک یسانکآن  یول .نندکنتوانستند همه را جلب و جذب  چندان ،و انتشار قرار گرفتند
ضا قه ر دییتغ ،یپسندیگر تو نم» ؛شوندیر مییانسان مدار تغ ،شوندیجلب و جذب م

ا توانند جامعه ریه مکشوند یبرخوردار م یتیفیکاز  ،رسندیر مییبه موضع تغ «.را
 .ر عبور بدهندیینند و از مدار تغکه با خودشان همراه ینهاالب

هم خصلت  یخصلت خبررسان ؛شودیاز درون شروع م .دیشود فهمیقدر منای
 .تدفرسیدار مامیپ ،ه انسان از فطرتش فاصله گرفتهکدوره بهدوره، دمبهدم ؛خداست

 دکاز آن  ،ه صاحب خبر بودهکرا  هرکسیخدا  ،تاب آخرکداران هم در امین پین ایماب
من آن مؤ است؛ ردهکبه پسرش منتقل  ،بوده یفیک یخبرها کیصاحب  لقمان .آوردیم

 اوه به شدیاء میه به انبک یسم وحیانکهم با م یوح ـ بوده یفیکصاحب اخبار  فرعون
 ـ ز هم هستندیرخردهدگاه ما یاز دـ ه کرا  یسانک همجموع خدا آدرس است. شدهینم

  است. به ما داده ،ر واقع بشوندییتوانند عامل تغیصاحب خبر بودند و م
ه کم یریسراغ بگ یسانکم از یتوانیخ خودمان هم متعدد میدر تارو رامون خودمان یپ

 یتلق یخودشان را عضو فعال هست، اندختهیانگهمه مقدمتًا خود هااین .خبرندصاحب
  .ردندک کدر هااین ،ردهکمنتقل  به آدمار خدا ک یه ابتداک یاین تلقیا ،ردندک
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سم یانکم باانتقال آن، ه کلمه لفظ باردار از معنا است ، ک«لمهک یتلق»در قباًل عنوان شد 
آدم صورت  به ـ و فهم به بشر کو توام با در یفیکانتقال آرام  یعنیالقاء ، نه ابالغـ القاء 
 یچه مذهب، باشند یچه مذهب ـ میشناسیه ما مک یرییمدار تغ یهاانسان است. گرفته

ردند ک کدر یعنی .را سامان دادند آدم یالتیکتش یه سلسلهکهستند  ییهاانسانـ نباشند 
گاه یه ژنک  یدر دوره هااین هکمنتقل شده  هاآنخلقت انسان به  یاز ابتدا یدارند و آ

گاهیخودشان ا اء یچه انبـ  هااین یهمه حال .نندکرون خودشان منتقل ید به بیرا با ین آ
ن و وز ،شده ممزوجاء خبرشان با رسالت هم یانب .ندهست صاحب خبرـ اء یر انبیچه غ

 یکیو پ دیندوان یسوار»همان داستان  ،داستان یول .ردندکدا یپ یشتریارتفاع ب
خدا . است ردهکن یکگردوخا، م بفرستدیدیرا ند یکیپ، نفرستاد یسوار یعنی «.نفرستاد

، دردنک کگردوخا« او» خودشان با یرابطهه در ک ییهاانسانبا مجموع  اآلناز ابتدا تا 
ب ه به موضع صاحکرده کط را فراهم یشرا ،عرضه خواستند« او» داشتند و از ییتقاضا

 یار همهکمحصول  ،ش آمدهیپاکنون  ه تاکهم  یاروانکخبر بودن برسند و 
مان قدر فهم محدوداین .اء باشندیر انبیاء باشند چه غیچه انب حالـ  خبران هستصاحب

 . باشدتواند یمتاب کاز 
 

ت اس یکین یهاارزش یمجموعه «فایا»این ه کخواستم بپرسم یم :پرسشگر چهارم
  داده است؟ خوده خدا به انسان مثل ک

 

را در  «او» ،شیهاآن مجموعه داشته یعنی .فا استیخودش اهل ا« او» :صابر هدی
 یهاانسانن یا .شودیفاگر میا ،ندکیه مکهم  یابعد عرضه ؛دهدیفا قرار میموضع ا

 . فا هستندیر هم همه اهل اییمدار تغ یصاحب خبر و اهال
 

 اشیینها یه الگوکـ ارزش خوب  یبنددسته کیشما به  یعنی :پرسشگر چهارم
 ؟ یدقائل هست و ارزش بدـ خداوند است 

 

منتشر است  «او»چون قت یدر حق .ستیارزش خوب و بد ن ، ]بحث[نه صابر: هدی
فا یاهل ا «او» .میرا دار «او» یهایژگیوهم ما  ،میاز وجود هست یو ما هم چون جزئ

 رییمدار تغ به دروننند و کیباور مفا را یا یبرخ حال .میهست فایما هم اهل ا ،است
ه نفع ب که شودیدا میپ یتیشفاف کی کنند و بعد از گردوخاکیم کگردوخا و روندیم
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نند و به آن ک که درکاش را ندارند ا حوصلهینند کینم کن را دریا یبرخ؛ همه است
 . ستین یبد ـ یو خوب یکپا ـبحث نجس  .نندکعمل 

 

 عال استف وطان منتشر یش ؟ستیمنتشر ن قدرآنطان یبه نظر شما ش :پرسشگر چهارم
 . که خود شما گفتیدچنانـ آن

 

 ،ستیز انتشار خدا نوه دکطان یدوز انتشار ش یول ،طان منتشر هستیش :صابر هدی
نش ه مضموکهست  یاهیآ .دارد یدر هست یفعل و انفعال کی .ستید نیدز انتشار توح

جذبشان  یتوانیتو نم ،دارند یقت در هستیحق یرو یه انسجامک ییهاآنن است یا
 . ندکیح مین را خدا تصریا 1.مپ ما هستندکدر  هاآن .ینک

 

خدا  کی یعنی یقت هستیحق ؟ستیچ یقت هستیحقاز منظور شما  :پرسشگر چهارم
 ؟ میم دو تا بشویخواهیما م یعنی .میم مثل آن شویخواهیما م ؛سته

 

ن ین بحث آخر ما ایا یهمه .میهست «او»از وجود  یما جزئ ،ستیدو تا ن صابر: هدی
ما هم ، میهست ما هم طراح و مهندس .در ما هم هست «او» یهاداشته یهمه، است

 ،میریم قرار بگیتوانیده میدر موضع ا ،میهست دیاهل خلق جد، میهست اهل خلق
م یوانتیهم م «او»به  یمنبع الهام با تأس ،میم باشیتوانیم یخیتار تحلیلصاحب 

 . در ما هم هست «او» یهایژگیو یهمه .میباش
 

فقط  هااین هکد ییگوید و میگذاریم یبنددسته کیشما  یول :پرسشگر چهارم
 . باشند «او»منبع الهام  توانندمی

 

ط خ فراهم بشود همه سرِ  یطیشرا کیه کن بود یش ایپ یبحث هفته ؛نه صابر: هدی
 یول ؛همه هست یبرا یمساوطور[ ]بهقت یحق کط جذب و دریشرا ؛رندیگیقرار م

 ـ میاش را داریالتیکامروز هم ما در جامعه تبلور تش ـ ندکیل میه خدا تحلکمهتران را 
برقرار  یخواهند تحولینم ؛ستندید نیام جدیاساسًا اهل گرفتن پ ؛ستندیاساسًا اهل نو ن

                                                                                                                 
ُلوَن ».1 ْ تَیَوکه

ِ
ذیَن آَمُنوا َو لََع َرهِبِّ ُه َلیَس َلُه ُسْلطاٌن لََعَ اله  (. 55)نَل:« ِإنه

َبَعَك ِمَن اْلغاویَن ِإنه ِعبادی َلیَس َلَك »  .(42)حجر: « َعَلهِْیْ ُسْلطاٌن ِإَله َمِن اته
َك َوکیًَل »  .(65)اسراء: « ِإنه ِعبادی َلیَس َلَك َعَلهِْیْ ُسْلطاٌن َو َکیف ِبَربِّ
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 ؛دارند یهم منافع طبقات ،دارند یخیهم منافع تار، دارند یدتیهم منافع عق ؛شود
ن چرخه یخواهند به اینم «یروچیهبه»د یگویمو ند کیح میخدا تصر. اندهالیچند

ن یدر ا هاآنه کاست  یعیطب. ندهست« یذات انکاراهل »آورد یه مکهم  یاواژه !وندندیبپ
ان شیشانیه بر پکنینه ا ،ند هم انتخاب خودشان استیآیه نمکنیا .ندیآیچرخه نم

 . نوشته شده باشد
 

 کنندگان های مشارکتآورده
 درصد کجاست؟ 61آن : 1ی اولکنندهمشارکت
 کنم.میتشکر  اول از آقای صابر رم.از جمع دا انتقادی شروع بحث، من. قبل از به نام خدا

عایت ر این پیشنهاد شما را ما .حرف درستی بود ،ی پیش زدندواقعًا حرفی که ایشان جلسه
ر انتظای دوستان از ما و از مجموعه .دنگیرجدی می ]دوستان[ببینیم چقدر  .کنیممی
ه روی ایدبحثی . راستش من خودم ته باشندداشکه مشارکت بهتری در بحث  رودمی

هم هر بار  و ام کم استمطالعههم گذشته دیدم که  یجلسهدر سه ـ چهار ولی  ،داشتم
است خس در اظهارنظرهایشان و کمک کردن به بقیهها ی بچهزنم بقیهآیم و حرف میکه می

س یک آگاهی دارد یعنی هر ک .ین گذاشتهمشود اسمش را به نظرم واقعًا می .ورزندمی
است.  این خساست .حاضر نیستند این آگاهی خودشان را به بقیه منتقل کنند ]افراد[ ولی

 به نظرم .دهنددانند خساست به خرج میبعضی دوستان در انتقال آن چیزهایی که می
 این انتقادم از جمع بود.  .حداقل در بحث مشارکت کنیم ]خوب است که[

اجرا  رفتند ویه جمع داد پذکرا  ییهادهیبًا آن ایه تقرکنم کیر مکصابر هم تش یاز آقا
ک یبحث من . شودتر بهتر و فعال بخش دوم شاءاَّللانکه م ینکما هم تالش . شودیم

تر یشببحث امروز « ؟جاستکدرصد  35آن » :ن استیا شعنوان ارد ومقدمه هم د
 .کنمیدگاه خودم را مطرح مید ی آیندهدر جلسه شودی اگر فرصتو است  زیبرانگچالش

                                                                                                                 
 کمی و ستیدوم(، نشست ب یکننده)مشارکت ستمیب یهاکننده در نشستمشارکت نیا. 1

پنجم  و، سی دوم( یکنندهو چهارم )مشارکت ستیب ،اول( یکننده)مشارکت
ی دوم( و چهل و دوم کنندهی چهارم(، چهل و یکم )مشارکتکننده)مشارکت
 بحث پرداخته است. یبه ارائه ی اول(کننده)مشارکت



 3: تبیین ما ـ باب بگشا؛ دفتر چهارم   214
 

 

 ،درکت یاذ یلیچون ذهن خودم را خ و ندیها بنششتر در ذهنیب بحث نیخواستم ایم
 . ن بودیهدفم ا یعنی .ندکیت ه را هم اذیگفتم بق

از آقای صابر  یسؤال کالسن یل همیخ و اوایالس تارکاز دوستان ما اواخر  یکی
 به نمکب کحرف شما را در خواهم لب  یم یمن وقت کهین بود شان اسؤال .یدندپرس

 ،ودب ]باب بگشا[ السکل یه اواکآن موقع  .گردمید برمیزنیه از الگوها مک ییهامثال
، فیحن ،بازرگان . ]الگوهایی مثل[خ بودیالس تارکشتر معطوف به یب دوستمان سؤال

 .گردندیبرمبه آن دورها همه ، ستیفالن فوتبال، فالن معلم، هفالن خوانند، مصدق
 یچه ارتباط که نمک کتوانم دریه من نمکنیهم ا بود و یزمان ]از نظر[ شان همیمنظور ا

ه ک دییگویها من آدمیاز ا شما و نمینشیالس مکسر  من یوقت یعنی .دارم هابا این آدم
 یک اند،هت را داشتین جدیا و یتقاطعن یا، اندن حرف را زدهیا ،اندردهکارها را کن یا

و عصاره و  الگو عنوانبهه ک ییهان آدمیبا ا یول .دهدیبه من دست م یحالت خوب
ه کود ن بین دوست ایا سؤالقًا یدق .نمکارتباط برقرار  توانمیمن ،شوندیمطرح م نمونه

 . نمکن ارتباط را برقرار یتوانم ایمن چگونه م
م بارها ان همن دوستیبا ا و لنجار رفتمک یلیخ سؤالن یخودم با امن .ته بودکن یکن یا

فاق افتاده شما ات یبراکنون دانم تایه نمکنیته اکن نیدوم .میردکن موضوع بحث یسر ابر 
 60د از ت بعایاز تمام زندگ یفهرست کهند یبه شما بگو و دیرفته باش ییه جاکا نه ی

به شما  ت.اس آمدهشین پید ایرفته باش]استخدام[ یبرا یاحتمااًل وقت .سیبنو گیسال
 یزمان یچ فاصلهیلطفًا ه ؟دیاانجام داده ییارهاکچه  یسالگ 60از  بنویسید ندیگویم

، گاهل در فالن دانشیتحص سال تا فالن سال م از فالنیسینویما م .دیندازیرا هم از قلم ن
از  یلک یهاعنوان، اریکنجا بیجا تا ااز آن، ار در فالن موسسهک ،خ فالن تا فالنیاز تار

 اکنون. ما است ین چارت زندگیم و ایان بودهیم ما اییگویم و مییگویمنظر زمانی 
ی در گونه چارتچ بازرگان، مصدق، یموس، میم از ابراهینیم ببینییم دقت کایواقعًا ب

ا همان ب ما ه رفتارکنیا یو تالش برا هست کالسن یه در اک یردیکبا رو ت؟دست ماس
ر یار و سرفت یمهندس برای ،ندیدا کپ ینظم و لکش یکصابر گفته  یه آقاک یایتلق

 یک ... ها و قرآن وها و داستانکتاب یهمهو یامبران ورق زدن داستان پ ازیامبران پ
 ؟دستمان است ه چیزچ... و یاز موس، میامبران از ابراهیم از پینیببیم، نیچیچارت م

رسیده ]پ هکم یدهیپرسشنامه م ینندهکسؤاله به آن کم یریگیرا م یثر همان جوابکحدا
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 از فالن تا فالن [؟ ]در مورد ابراهیمیچگونه گذراند ]عمر خودت را[ یسالگ 60از  بود[
بینیم. را میدن جان جهان یشف و فهم، کمشاهده یسالگ 63تا  6از  ،عبهکساخت  سال
د یواقعًا ما با یعنی توانیم به دست بیاوریم[.]که می است ر ]چیزهایی[کثحدا هااین

ن یچن ... تاها وو به داستانم ینکمراجعه  به تورات ،مین طرف و آن طرف برویم و اییبجو
 خیلی دور از دسترس هستند. هاآنچون  .میآور به دستامبران یپ یبرا یچارت

 سر مصدق تقریباً  جمع اینجا .است طورهمین کهد یدها هم به ذهن من رسیجد یبرا 
  ؟میدانیه از مصدق چه مکم ینیبب .توافق دارد

 ارکتاب در مورد مصدق بود بًا هر چه یتقرو رد کیار مکمصدق  یاز دوستان رو یکی
آن م و کنکه من فکر می اآلن .گرفته بود یول ،همه را هم نخوانده بودالبته  .گرفته بود

 یچند درصد از زندگ ها[]این کتاب که پرسم[]از خود می آورم،به یاد می راها تابک
چند درصد  ،مینکنوشته را هم اضافه ب 1ه عروسشکهم  یتابکتازه آن  اند؟مصدق بوده

 خودمان هم اگر ها به ما ارائه شده والسکه در ک یزیباز هم چ؟ مصدق بود یزندگ از
 60ه بعد از کشود یم یهمان چارتباز به نظر من  .ستین نیم جز اینکت یم روایبخواه
 سال[] از فالن تا فالن ،ردکار را کن یمصدق ا ]سال[ از فالن تا فالن .دیردکچه  یسالگ

 دادتع یک ،ترندیکنزد... و یو موس میبه ما از ابراه هم چون مهیضمدر  .رد کار را کن یا
ثر کحدا ریزیم!میا یدر دررا  [BP] وپالسجلمثاًل مصدق گفت  .هم دارند قولنقل

 .شودین میا
خواهم آن یمبگیرم. ها ن بحثیا یلهکشا عنوانبهرا  میابراهه خود کد یبه ذهنم رس 

ت صابر اس یآقا تأکیدهم  میابراه. ه انتقال بدهمیبه بق ،ه در ذهنم هستکرا  یلضمع
ست ند دریگویصابر م یه آقاک یزین چیه اک یمفهمیم یمکنرجوع  نبه قرآهم وقتی و 

 لسادویست  ینچقدر از ا ما واقعاً  .شودیم تأکید میابراه ری بلیتاب خکدر  .است
رد ه در مویآصد کردم گفتم اگر ق ساده یجمع و تفر یکمن  ؟میدانیم میابراه زندگی

هم  هاآناز  یلیتازه خ ؟دهدیرا پوشش م سالن دویست یچقدر از ا باشد، میابراه
  .است یرارکت

                                                                                                                 
اند مدنظر )دکتر محمود مصدق( نوشته ی دکتر مصدق. ظاهرًا کتابی که همسر سابق نوه1

وان ، نوشته شده و عناست. این کتاب توسط شیرین سمیعی، عروس دکتر غالمحسین مصدق
 است که توسط نشر ثالث منتشر شده است. « در خلوت مصدق»آن 
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 یلیخو م یش بدهک یلیم و خینتالش ک یلیخ وم ینکحساب  یبندزمان[ صورتبهاگر ]
 .دیایسال دست ما بیک ی بنداز لحاظ زمانفوقش  ،مینیت کخودمان را اذ نخواهیم هم

گر تازه ا است. ردهکار کم چه یقًا بدانیدق کهاش یبندنه عنوان ،اشیسال از زندگیک 
 .جالب استاش یسالگ 63تا  کیودکمن  . برایمینکت نیم خودمان را هم اذیبخواه

 سؤالمن  ید برایگویرا هم در آخر م «َل احب اَلفلنی»عطفش هم هست و  یچون نقطه
آسمان و  یوه و مشاهدهکدر غار و  یزندگ کردند مثل یبندعنوان یک آقای صابر. بود
 ی.دن به جان هستیو رس یاز هست یژهیو کشدن به درن و نائل یزم

 11 سیزده سال ]روزهای[ .دیرین را در نظر بگیهم. ساله استیک تا سیزده  یمن ابراهیا
 و باالخره بچه بوده است؟ ردهکیم چه شیهایتنگدلبا  میابراه است. بوده هساعت

در کوه و سرما  ،ه مادرش نبودهک ییهازمان آن است. رفتهیم او شیپ ]گاهی[ مادرش
 میخواهم بگویم .بپرسم یخیتارریغ یهاسؤالخواهم یمن نم ؟است ردهکیار مکچه 

هم  بازرگان و مصدق یم رویگویم ]شرایط[ وجود داشته است.ن یه هم همیبق یبرا
چگونه  []ابراهیم یازن است. در ذهن خودم یک مثال عنوانبهن یا .ردکر کشود فیم

 شف وکبعد آن همه آورد؟[ ]را چگونه تاب می... از مادر و یدور ؟شدیبرطرف م
 ارتباط . اینکه مامیشود انگار ما باختیجور به ما عنوان م یک ]شهود[ داشته است.

 .نیهم یعنیم ینکیبرقرار نم
 رییگآدم د میا ابراهیگفت یم .بود این اشجمله یند عیپرسیم سؤاله کآن دوست ما  

 یسالگ 18 ]فرض کنید تا[ست یاش هم مهم نیسالگ 63 البته ـ یسالگ 63ه تا کاست 
ان کجهان را ت ،«َل احب اَلفلنی»رده شده کاطراف را نگه  یهمه و وه نشستهدر ک رفته ـ

ا ها دعوبا بچه مهدکودکمرا گذاشت  مه مادرکمن صبح است. عبه را هم ساخته کداده و 
ه مرا ساخت یزندگ هااین .ردندکبا من دعوا  هاآن مهدکودک مرفتدیگر روز  یک .ردمکیم
 نوازش، ندکیه میگر کودک .ستیادم نینم اش کیبندهم بخواهم عنوان اآلنه تازه ک
و...  خوب شدنش، اشیضیمر ؟است چگونه بوده میابراه یبرا هااین ،خواهدیم

در ما .یستن]در تاریخ[ اصاًل  ریگد کهاین ؟ردهکیار مکمادرش چه  ]چگونه بوده؟[
خالصه من خودم  ؟است گفتهیم هه چیبه بق ؟جا بوده، کرییتغ ل مدارهانفر از  یک
از ما  یکیا یداشته باشد  کیوچکفرزند  نفر از شمایک ید نکفرض  .ردمکر کف گونهاین

و از ا ییزهایچه چ .ما بزرگ شود یجلو اآلنه ک داشته باشیم کیوچکبرادر یا خواهر 
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 اصالً  .ستین میاز ابراه یخیالن تارکت یدر روا هااین... ن ویخورد زمیم ؟مینیبیم
 ،امدهیما ن یه براک هااین میگویم .نمکراد مطرح یخواهم ایمن نم .ستین یرادین ایا

 .گریس دکو نه  مینه ابراهاست. امده یخ نیهم در تار کسهیچاز  .دیآیچ جا هم نمیه
  .دهدیل مکیتش ی رادرصد زندگ 35ها ینهم اتفاقاً  یول

 یزندگ هاآنه ما با کاست  ییزهایآن چ یامده همهیه نک ییزهاین چیبدبختانه هم
 یسکنه  ب،کتانه در  ،خ هستیما نه در تار یدرصد زندگ 35قت یدر حق یعنی .مینکیم

 ،ستیو مثبت ن یمنف یبها به معن است. به آن بها داده یسکنه  ،زده یراجع به آن حرف
م چقدر از آن ینیبب بینیم.می یسالگ 63فرزندمان را تا خودمان که نه، ولی باالخره ما 

 ه درک ییالگوها، قرآن یم در آن الگوهایریدرگ هاآنه صبح تا شب با ک یموضوعات
 ؟شودیشود عنوان میتاب مطرح مک
 میآوریدرمه از مصدق ک یزیثر چکما حدا؟ میدانیم و چه نمیدانیچه م ما از مصدق 
آنجا دوباره  وخارج رفت به بعد  ،ه از سن فالن تا سن فالن درس خواندکن است یا

 یه آقاکنیا ...رد وکار را کن یآنجا ا، ل دادکین جمع را تشیآنجا ا، ل دادیتحص یادامه
چند جلسه  شان در احمدآبادیا یبا راننده و ه من رفتمکردند کصابر خودشان اذعان 

صابر  یآقا به نظر من یعنی .دارد خألین گر نشان از همیمورد د چندکردم و صحبت 
هم ا اگر ی ،دیآیدست آدم نم یزیها چها و چارتتابکن یه با اکدانند ین را میهم ا

با آن  و روندیم یوقت ،ردکرا  هاارکن ین مدت ایه مصدق اکگزاره است چهار ید ایب
 خواهند بدانند[. ]میدرصد هستند 35 یزهایدنبال همان چ ،نندکیراننده صحبت م

و ا ؟دیگویاو به ما چه م یول ؟گفتیم او چهنشست یم مصدقنار ک یه راننده وقتک
 1درصد بشود  5 فوقش .دیگویخاطره مچهار کند و یم یبندچارت یکثر کهم حدا

 60ه کاگر از خود من بپرسند  .میالن را دارکت ین روایما ا یچون همه .درصد 1ا ی
از من انتظار ندارد بخواهم  یسکوقت هم چیه .ن جواب را دارمیا یردکیچه م یسالگ

 . میبگو یسکدهد به یل مکیمرا تش یدرصد زندگ 35ه اتفاقًا ک یآن معضالت
 یگاهیتوانند پایها من متنیه اکردند کمتن را عنوان چهار که آقا صابر نیدوم ای نکته 

 ،یهست یکی .ندک کطش را دریشود و شرابتواند از بحران خارج  انسان هکنیا ید برانشو
نند و کیم تأکیدآن  یرو یلیصابر خ یآقا کهخود  ی همیکتاب و ک ، یکیخیتار یکی

بحث  رد تنهانه .ستیها ندر بحث «خود» از این تبیینیی ول .نندکیم تأکیدبه حق هم 
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 نیست ایباالخره معلوم ن یعنی .ستین بحث نیبه نظر من در قرآن هم ا که شانیا
 یردگیما را هم م ین وقت از زندگیشتریاتفاقًا به کما  یمحذوف از زندگ یهابخش

ه کد زنیزنگ م درمما ه، اینکهیا ند بروم یار باک ه من سرکنیا ؟ها استن بحثیا یجاک
الت که مشکرسم یم یبه سن، نمکیمن با دوستم دعوا م، خطر دارد هینیحس یامروز نرو

اسم  هاآن یتوانم رویم یهم حت اآلن که ی هستندمسائل هااین یهمه و... دارم یجنس
 یعنی .شودیتر میت هفردا دوبار و ح بدهمیتوانم امروزم را توضیثر مکحدا لیبگذارم و

  .شودیتا عنوان مدو  یح بدهمامروز را توض یارهاکاگر فردا بخواهم 
دنبال نقش  به کردندیم تأکیدخود  یصابر هم رو یخود آقا کهوقتی ین خاطربه هم

ودتان ه گفتند خکجلسات اول بود  در یکی از نمکر کف و بودند ما کتکت ان درخود انس
ت ساعکه  یه من نوعکدم یمن باز هم نفهم ید ولیریمتن در نظر بگ یک عنوانبهرا هم 
 یاجکدارم و  یچه نقش ...خوابم ویم ]شب دوباره[ و اآلنشوم تا یم بیدار صبح هفت

  ؟هستمن بحث یا
ت ید باز هم روایگویخاطره م ه از مصدقکهم  یسکآن  یحت گفتم طور که[]همان

فت گیم .ردکیم یصحبت جالب ی هم در مورد بازرگانگریدوست د . یکندکیالن مک
وم ی دجنگ جهان از قبل ،رودمی شورکخارج از  به برای تحصیل که بازرگان یآن سال

اروپا قبل  در طورکلیبه .اروپا است یجنس یهااوج رمان یها دورهاست. آن سالبوده 
نوشته  یدر مورد مسائل جنس های زیادیتابک 6388ی بعد از عنی یاز جنگ جهان

فته ربه آنجا  ه بازرگانکرد کیم سؤالآن دوست  .در اروپا هست ین بحرانیو چن دشویم
با  می هلیخ ، آغاز رفتن بازرگاندا استیه پکهم  جورنیا است. بوده کردهل یتحص و

 ونهگن بحران چیاو با ااست.  دهیرس یبندن جمعیبعدها به ا است. ران نبودهیعشق ا
 ؟گذراندیم گونهآنجا چدر روزش را  که او ن بحث آمدهیا یجاک است؟ ردهکبرخورد 

به ده ی بواش هم سنتطبقه وکرده  یزندگ ایران یسنت یه در جامعهک یانسان مخصوصاً 
ک مکهم ]مطلب[ ن یا. بوده است ط آزادیشرا و ر آزادکف، ه روابط آزادک جایی رفته

 وفحذم هادر این بحث یاز زندگ ییهابخش کهنیاز ا ممنظور که مشخص شودند کیم
 ؟چیست ،است

از  یمکار یدرصد بس توانیممی یاز لحاظ زمان یمانهاتیم ما با روایخواستم بگویم 
شود یدر بحث به ما گفته م که هستند یسانک هااین .مینکرا مطرح  هاانسانن یا یزندگ
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ل پول چه کبا مش هااینی ول... رقم زدند و یار جد، کگرفتند یجهان را جدکه 
 ،شانیقوم یهاارچوبچ ،با خود خانواده و خانواده یبا نف ،خانواده یبا نه ؟ردندکیم

ه ما هر ک یزیعشق و هزاران چ، شانیالت خانوادگکمش، شانیزندگ یهاارچوبچ
 ،و غم یشاد ،هااضطراب ،شودیسر م هاآنم و هر روزمان اتفاقًا با ینیبیروز م

ی، عار جمکالت کمش، لیتحص یادامهو ل یتحص، میبریدر آن به سر م ای که مایزندگ
 35نم ما کیر مکمن ف ، خانواده و...هاماندن، هارفتن، با رفقا یخوب، دن از رفقاینارو د

  .یستن بحث نینقص ا یبه معن . اینمینیبینجا نمیمان را ایدرصد از زندگ
الم آخر تمام کو  اکالم خده من اعتقاد دارم کهم قرآن در م یخواهم بگویم

م ینیشنینجا میم اییآیم یوقت یعنی .ندکین مسئله را سخت میا .ستین ،هاستحرف
 .یمگویمو چند نفر دیگر از دوستانم خودم  در موردمن  .مینکم ارتباط برقرار یتوانیمن
 یول یپاسخ نسب یک . خودمخواهم مسئله را باز بگذارمیاگر اجازه داشته باشم م 

 ما هایروایت به نظر من .د هم نباشدیشا د درست باشد ویشا .نمکیمطرح م ی رافرض
 ،تاب استکه خالق کخدا هم  .ندکن ادعا بیتواند جز اینم کسهیچ ون است یهم

ه کم ینکه تالش کهم  هرچقدر ست.کرده ات یروا گونهنیهم و... را و موسی ابراهیم
 یمثاًل استراتژ ماند[]باز این مسئله بر جای خود می ی هم هستار خوبیبس یهاتالش

چقدر از زمانش  کنیم، ]این مراحل[استخراج می مرحله 18 یا 61 را که در یموس
 ید بعدنور را د و رفت که آنجا ؟ردکار کچه  در مقابل فرعونباالخره  یموس ؟است

، نمیبب یبعد درختو ابان بروم یشود با زنم به بیم یبه من وح یروز ؟چه شد همسرش
ام چه هاگر رفتم با زن و بچ ؟نروم یا امیبروم دنبال پ ؟نمکن ؟ یانمکن زن را رها یا آیا باید

 یدرما آید،از رفتنم پیش می ه بعدک یالتکمش، ن دعواهایا ،هارون یمسئله؟ نمکار ک
  .نم منظورم را رساندمکر کف و... ه آنجا بودهک

 .چارتی هستند طورینم همیاز خودمان دار یخ و حتیاز تار اآلنه ما ک ییهاتیروا
ی خاطرات یا وافتاده  اتن اتفاقیا زمان از فالن تا فالن بگوییم میتوانیثر مکما حدا یعنی

ز یچ یلیخ و ستین یز بدیاصاًل هم چ ند.کنیم کمک یلیخ هم هاآن البته که بگوییم
تاب و کن یا واقعًا ایآ اکنون، .شودیرا شامل م یدرصد از آن زندگ 5 یول ،است یخوب

درصد  5خواهند یش فقط میالس و الگوهاکن یا ایش و یخ و الگوهایش و تاریالگوها
ی روش زندگ ه که قرار استکردتاب هم که خود ک یین ادعایپس ا ؟را جواب بدهند
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ه ک یزیشود آن چیمگر م ،بدهند]ارائه[  یاء قرار است روش زندگیانب یا ،بدهد ]ارائه[
 ،اشددور ب (ت استیروا یعیست طبین ضعفش نیا) درصد به اجبار 35شود از یان میب

حالت  یک ؟بدهد یدرصد به ما روش زندگ 5طرف قرار است با همان  یکاز  یول
ل که ب را م استک قدرآنه ک یمالطییم م بگویتوانینم یعنی .دیآیتناقض به وجود م

  .میم بدهیالس تعمکمخاطب  ین و برایمؤمن یبرا یروش زندگ
ه اگر کنیدوم ا ؟خوردیها به چه درد متین الگوها و روایا کهشود یسؤال مطرح م پس

ها تین شخصیامبران و این پیا یمبارزات یو اجتماع یرفتار ین فلوچارت و مهندسیا
 طورکلیبهو  خیاز تار، تابکم از یتوانیاگر م و است هاآن یدرصد از زندگ 5 کثرحدا
 یاند براه بتوکم یداشته باش یر منظمکتف ایچارچوب  ایچارت  یک ینیبجهان وده یاز ا

 یاسیس یفقط مبارزه هممبارزه  منظور از) ندکب یاجتماع یزیربرنامه مبارزه و زندگی ما
چه  اشن ادعا هست پشتوانهیاگر ا تغییر خودش مبارزه است(، درن بودن یهم نیست؛

قرار  یعنی .ردمکه من تناقضش را مطرح کدرصد است  5 مالطن یاگر ا ؟است یمالط
 و یاجتماع یزیربرنامه یکبه ما  خودمان یا حتیکالس ن یایا یخ تار یاکتاب است 
 یندگزو یک ی مؤمنانه زندگ یکتو بر اساس آن  بگویدکه بدهد  یچارت .بدهد یمبارزات
م ینکت ثاب تازه بایدباشد  یلیخ ؟است یمالطاش چه پشتوانه .داشته باش یمبارزات

 یه همهکم یریگیما فرض م ؟به من ربط داردآمده تاب کدر  که یدرصد 5آن چقدر از 
اق اتف میابراه یا یموس یه براک ییهاتیآن موقع یهمه یعنی .به من مربوط است هاآن

 5ثر کحدا یول کنیم[،]مناسب شرایط خود میردن ک یکن و سمبلیبا نماد افتد رامی
و  یماعاجتی، مبارزات یبا مهندس یم ارتباطیتوانیواقعًا نم به همین دلیل. درصد است

طور ینابه نظر خودم  .مینکبرقرار ... ف ویحن، مصدق، بازرگان، یموس، میابراه یرفتار
 خأل نیاز هم . آیا ایننمکبرقرار  یدگاهن دیبا ا ین ارتباط رااتوانم واقعًا نمیمن ، است

 شود؟یآغاز نم
رو زده گفته نن جلسه به من زنگ یدر من همید مانکفرض : دهمیح میمثال توض یکبا  

چهار  .ندکید هم میند و تهدکیدعوا م، ندکیالتماس م د،کنیخواهش م .هینیحس
خواهش و  م:یدیرا چش هاآنما  یهمه .هم با هم است گزینهو هر چهار ینه است گز

 هینیبه حس ]این ماجرای[ .دارم هااین با ییبرخوردها یکمن . دیالتماس و دعوا و تهد
نم کیورد مچهار مین ه من در اک یین برخوردهاآ .افتدیمن اتفاق م یبرا هر بار نرو
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ساعت را یک حداقل شنبه ی سهروزها باالخره شود[؟]دیده میکالس ن یا یجاک
و ... و کند[]مید یزند تهدیمزنگ ظهر ، ونرگوید[ ]میزند یصبح زنگ م .ردیگیم

من  .نمبرخورد ک گونهیک د یش هم باهرکداماست و من با  نوع یکش هم هرکدام
 یه فقط هم نفکگر یز دیرد و هزاران چکشود جبران یرا چگونه م خألهان یم ایگویم
مان، یزندگیمان، ارکم مسائل ینکیها حس موقت یخودمان هم بعض .ستین

 گریاز مسائل د یلیو خیمان هاالیر و خکفیمان، دعواها یحت یگران، گاهارتباطمان با د
  وجود دارند؟ یو موس میابراه ین چارت زندگیا یجاکدر  هااین هستند.

دند[ ها استخراج شبینیم ]این چارتهای دیگر نمیکه از خیلیصابر  یتازه با تالش آقا
تاب ک نیا ،ستیاز موارد ن یلیخ .ردندک یبندمرحله گونهاینرا  یموس ی صابرمثاًل آقا

 هکد یآیدرم یزین چیچن یک ینکیات را مرتب میآ، کنیجستجو میی، گردیرا م
ن یهم ؟گنجدیها مچارت و هان بحثیا یجاکن یا شود.می درصد 5 کثرحدا

 . دهدیل مکیما را هم تش یت وقت زندگیثرکه اتفاقًا اکمعضالت 
ن یمان در ایدرصد از زندگ 38ه ما با کاست  نینم اکیه مطرح مک یان جملهیآخر 

 یلیخ، خوردیما رقم م یدرصد زندگ 38 یعنی .میاگانهیها بتین روایها و ابحث
خاطره  .نمکینم رصد اغماضد 38م یگویماگر  .ستیش هم دست خودمان نیزهایچ

 یک پدر .شودیگر هم گفته میمسائل د گاه چون دم دست است. شودیهم گفته م
 .متن است یک هم هااین . به قول آقای صابردیگویخاطره م یک درما و دیگویخاطره م

دم ین عا .مینکم ارتباط برقرار یتوانیدرصد نم 38ما با  شود.می درصد 68 کثرحدا یول
روش ا به متاب ک که قرار است یدگاهیتاب در دک یالگوها ،کتاب ،ارتباط ما با بحث

ه . باست وت گذاشته شدهکمس یک تناقض است و ،بدهد یروش زندگ وی مبارزات
ث ارائه ه بحکم ینیبیچون واقعًا م .مینکم با آن ارتباط برقرار یتوانیما نم همین دلیل

 یکمن ؟ ردکار کد چه ین بایبا ا .است یگریز دیمن چ یدرصد زندگ 38 یشود ولیم
 ،ودی بشاهر جلسه دراگر فرصت اجازه بدهد  است. ل گرفتهکدر ذهنم ش یسؤالن یچن

هم  یلید خیست و شاین ینییقی لیخ به فکر من رسید که یزیچ .آماده است من بحث
له خودم مسئ ین واقعًا براید و ایبه ذهن خودم رس ی بود کهزیچ یول .نتواند جواب بدهد

 . ببخشید. نندک کمکان گذاشتم تا به من یه در میبا بقکه شده بود 
 

 ؟ ن استیمل همکهم مشما  یا بحث بعدیآ هدی صابر:
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ه بیگر د یگونه یک بایستمی دیه شاکن است یبحث من ا: ی اولکنندهمشارکت
م و ینیگر نگاه کد یگونه یکنم اگر کیر مکف .ردکالگوها نگاه  یخ وتار ویده ا وکتاب 

. یداین ل به وجودکن مشیا یمداشته باش یگرید یتلق یو موس میابراهتاب و کاز قرآن و 
 دگاهیدر آن د ،دینکیم تأکید یلیآن هم خ ید و رویه شما دنبالش هستک یخودآن  شاید

 .است رییانسان خودش مدار تغ کهد یدگاه شما اصرار دارین دیدر ا .ن باشدییقابل تب
 یول یزیخد بریتو با .یه تو خودت هستکشود یم تأکید ،شودین نمییدر بحث تب یول

ن ارتباط را یام؟ ین بحث هستا یجاکمن  که یفهمینم ینکیهر چه به بحث نگاه م
ی لبته همه. ایستن نییتببه نظر من  یشود ولیم تأکیددائم  .ردکشود برقرار یسخت م

 اجازه است. شاید هم تمامش اشتباه باشد.ها نسبی و با کسب این حرف
 

 ؟یآوریبعد بحث را م یدفعه هدی صابر: 
 

من  ،داشتند یاگر دوستان بحث جمع .بحث من آماده است ی اول:کنندهمشارکت
 ها. آن از بعدگذارم یبحثم را م

 
 ها: در نقد بسته بودن ذهنی دومکنندهمشارکت

ن است یا یمنی برداشت کگرید نوعم یتوانینم ما نمکیر مکه فک یلیاز دال یکی. سالم
، د نمرودییگویچ موقع نمیه .بازرگان، مصدق، یموس، مید ابراهییگویه شما مک

ن م یعنی ؟میردکار را کن یچرا ا، مینار گذاشتکرا  هااین ما .یمحمدرضا پهلو، فرعون
 ؛لق هستندخ هااین مییگویما م .بسته است هاایننسبت به  ذهن ما کنمیاحساس م

 و مینینشیم بزرگانمان یپا ما توان گفتمی یباً تقر .هم خلق هستند هاآنب وخ
ذهن ما اگر  هکنم کیاحساس م است؟ چنیناینچرا  .دارند یاشهین اندیچن بزرگانمان

ما . دینیبیخوب م ینمونه یک عنوانبهرا ... و یو موس میفقط ابراه ،م بسته استیینگو
ه ما کاست  یرین سینم اکیمن احساس م یعنی .رفت یم محمدرضا پهلوییگویم

 انعنوبهنه شاه را ، میردکیه با شاه مبارزه مک یزمان .میسال ادامه داد سین یدر ا یحت
م یبد تقس جامعه را به خوب وم یما همواره دار .میردکنگاه  ]آدم[ بد عنوانبه ، بلکهخلق

 یم همهیتوانیما نم .ندیبب ی راهست یهمهتواند نمیذهن ما به همین دلیل  .مینکیم
  .گر هم هستیدرصد د 35ه کم ییبگو و مینکرا نگاه  یهست
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 یدیکه بگود ینکآماده ب قدرآند ذهنتان را یه توانستکنم کیم یخوشحالمن احساس 
ن یه بزرگان ما اکن است یاحساس من ا یول .گر را هم شناختیدرصد د 35شود یم

ل یلمن خودم تح .که ذهنشان بسته استتوان گفت یبًا میتقر یعنی .ت را ندارندیذهن
  بگویم. شودینم اآلن وقتالبته  که چرا بسته است. دارم

ئه ارا یفیم و تعریرسیبست مبه بن ددر مورد خوما ه کنیل ایدل یکبه اعتقاد من  
را  یما انسان ارزش .میدهیهمان بد و خوب را ادامه مم یداره ما کن است یاشود ینم

ا ر ه ما محمدکن است یاعتقادم بر ا .مینکین صورت نگاه میقرآن را به ا، میردکخلق 
واند تیه مک ییخلق خدا، م نه خلق خداینکیهست نگاه م یه انسان خوبکنیا عنوانبه

 .هم فرق خواهد داشت مسائل. اگر مثل من باشد تواند مثل من باشدیند و مکاشتباه ب
 آینددوستانی که به اینجا میکه نم یبیبه شما گفتم من م یشپ یه دفعهکخاطرم هست 

 نجایاما ا .مینرا برطرف ک هاضعف نیا دوست عنوانبهکه باید بتوانیم  دارند ییهاضعف
ه ما کنیبه خاطر ا .مینیدا کپ ی را نسبت به دوستانمانن شناختیچن توانیمما نمی

، یموس، میابراه]فقط[ همواره .میستین قائل نیچون ما به ا ،میم همه را بشناسیتوانینم
 یلیختوانیم میطان یه ما از شکن است یاعتقادم بر ا ایم[.و... ]را دیده بازرگان، مصدق

ش[ ]به رویطان بد است ذهنمان را یم شییگویه مکنیاما به خاطر ا ،میریاد بگی ایزهچ
 ؛اد بدهدیزها را به ما یچ یلیتواند خیم، خلق است، طان منتشر استیاما ش .میردکقفل 

  .مینکیها را مطرح مم خوبیم چون ما همواره داریدنبال آن نرفت یول
ش قه دستیدقتواند دو، سه یا پنج میینجا بگذارم چند درصد از شما را ا یاگر من شمع

 میراهه با ابک یتیتمام جمع کهدرصورتی. دیآیش میم پک یلیخ ؟شمع نگه دارد یرا رو
آن  یقتو، میگذارینار مک یت راثرکآن ا ما یول .بودند یتیثرکن ایچن ،اندردهکبرخورد 

نار ک را یاز هست ]بخش زیادی[که ما شود گفت یم درواقع ،میگذارینار مکت را یثرکا
 5م به آن یهم ما همواره دار قرآنبا ن یبنابرا .یمم آن را بشناسیتوانیم و نمیگذاریم

م تنها یدار که یشناخت یهار ما بسته است و روشکف وی ذهن عنی .مینکیدرصد نگاه م
  .است ی تاریخییک حافظهدر چهارچوب 

 .مینکف بیم با آن تعریخواهیرده و ما مکقرآن را نازل  یخیتار یم حافظهییگویما م
 ا حافظهب مینخواه راگ .مینکیبًا با حافظه قرآن را طرح میه ما تقرکنم کیر مکف یعنی

به ا م ولی .یمباش یا یک نمرود یمابراه یک خود توانیممی از ما هرکدام اآلنم ینطرح ک
  .مینکیل نگاه نمکن شیا
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وت ن تفایما ا و... معاد ـ ایدن، انسان بعد ـ م انسان قبلییگویم که هموارهنیبه خاطر ا
 به این انسان خوب و انسانما هم  یعنی ؛ندهست یوستگیپ یکدر  هااین و میرا دار یزمان
. میسته قائل، ردکخواهد  ینده زندگیند و در آکیم یه انسان در گذشته زندگکنیبه ابد و 
ائم د .مینیبیقسمت را م یکه دائم کاست  ایگونهبهذهن ما  یعنی ؟چه شد ما حال پس

و به یم نیرا بب یهست یم همهیتوانیما نم .مینیبینده را میآ یا ، گذشتهمینیبیخوب را م
  .یک هستتار یگوشه یکدرصد  35همواره آن  همین دلیل

 دییگویه شما مک یم آن خساستیطور ادامه بدهنیم اینم اگر ما بخواهکیر مکمن ف
 .ندارد یم فرقیستینو ن یوقت .میستیه ما نو نکنیبه خاطر ا .شه وجود خواهد داشتیهم

را  ییمطلب نو ؛ندکصحبت  یگریس دکا ینم کمن صحبت ، نکا صحبت یشما ب
اره در ه هموکم یهست یانسان، میستین ییه ما انسان نوکنیبه خاطر ا .مینکیمطرح نم

ت و فقط سیقائل ن یاصاًل به هست یشخص نینچ ه اعتقاد منب. ندکیم یگذشته زندگ
 .هم دارد یند و البته تبعات بعدیبیا را میدن

  

 .خیلی متشکر از همه هدی صابر:
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 1کنندگانطرح بحث مشارکت: تبیین: چهل و پنجمنشست 
 

ِحمی ِن الره ْْحَ ِ الره   .کنیمبحث را آغاز می خیرعصربهبا سالم و  .به نام خدا .ِبْسِم اَّلله
 گشایم، باب بگشا، نزد من آمن رفیقم، ره

 ی چهل و پنجم، جلسهاین جلسه .هم بیاییم جلسه گرد 11ای شد تا این تیتر بهانه
ی ضرورت رابطه»است: است و ذیل این تیتر هم همیشه یک پرانتزی باز شده 

 . «گاهی و استراتژیک با خداههم یرتاکتیکی،غ ،غیرمناسبتی، مستمر، دالنهصاف
های وضع موجود آشفتگی و ویژگی. جلسات اول از وضع موجود شروع کردیم

طبیعی است . بود ـ هم درون خودمان و هم بیرون خودمان ـ زدگیزدگی و بحرانشوک
ی تحول مستمر جوهر بنا به قاعده، گذردمیماه  61که از آن زمان تا این زمان که حدودًا 

ض، هم عرض عوض شده و عرض دیگر عرض چهارده ماه پیش نیست ]و هم  ر  و ع 
امیدوار شده و امیدش را با همین خیزهایی  هرحالبهجامعه جوهر عوض شده است[. 

د شورا هم با سرکوب نمی آن زند و بیرون هم خواهد زد و جلویو بیرون می که بیرون زد
ـ ی ما ولی باالخره همه .ماه پیش نیستیم 61کند و ما هم طبیعتًا انسان عیان می ،گرفت

 . کنیممظاهری از بحران را حمل میهنوز  ـ هم خودمان و هم حرکتی که شروع شده
 

 2نجایاز آغاز تا به ا
ران شود از بحچطور میرسیدیم به اینکه  .از وضع موجود بحرانی شروع کردیمپارسال 

ای که . از هر منظر و زاویهی تحول این است که مجهز شویمضرورتًا قاعده. خارج شد
مادر  ،غیرمذهبی باشند، مذهبی باشندـ یی که عامل تحول بودند هاانسان ،کنیمنگاه 

                                                                                                                 
 است.  1822آذر  16شنبه سه ،. تاریخ برگزاری این نشست1
ل مباحث در قالب پاورپوینت بوده است، با توجه به اینکه این نشست فاقد سرفص. 2

 اند. ی ویراستاری افزوده شدهتیترهای متن، بر اساس مضمون در مرحلهمیان
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ا خدسنت  .نداهحتمًا مجهز بود ـ های سرشناس باشنددرشتاستخوان، دار باشدخانه
گری کند که بتواند جلوهای برایش فراهم میعرصه ،است که هر کس که مجهز بشوداین 

 . دهدو محصوالت تجهیز خود را بیرون ب و سیر تجهیز بکندـ نه خودنمایی ـ 
 کتاب آخر یک هرحالبه رسیدیم. برای خروج از بحران به یک متد به ضرورت تجهیز
توصیه کرد.  عمرانی آلی آیات سورهدر میانه «او»یک متد را  .منبع پژوهشی بود

 ،دارد «او»هایی را که و همان ویژگی و خالق و طراح هستند مبدعهم خودشان  هاانسان
از  .هم متدی را از خودشان به جا گذاشتند هاانسان .هم دارند هاانسان، ما همه داریم

ول قب ـ نه بیشتر و نه کمتر ،در حد خودمانـ خودمان هم  .متد انسان هم استفاده کردیم
 ی قبل از ما که کسی بودندهاانسانخودمان که کسی هستیم و  .داریم که کسی هستیم

به یک متدی  ،تا کسسه  های اینها و روشهم که کس اصلی است از توصیه «او»و 
 :داشتنددخالت در طراحی متد کس سه  .سطح داردسه  که اتفاقًا آن متد همرسیدیم 

ی قبل از ما که جمعشان هاانسان ؛با ما فرق دارد هایشداشته یو همه که عیار« او»
م که به هسه  این .خوِد ما هم باالخره جزئی از این هستی هستیم ؛تر از ما هستندوزین

سطح  ؛یینتبسطح دوم  ؛تبیینسطح اول پیشا شد: سطحیسه بقطیک متد م گره خورد،
 . تبیینسوم هم پسا

بسته و های سنتی و تار عنکبوتها با تلقیواکنیسنگ .ها بودواکنیسنگ تبیینپیشا
قی با تل .است یک پاگرد و جهان گذر است، که جهان]مبنی بر این[ی خودمان زدهکپک

دار دوران میان سده دهکه  عیسویی خودمان و روحانیت استهروحانیت از حوزه برخ
نه  ،از آن رد شویمباید یک پاگردی است که  جهان[ ، ]از جهان این است که اینبود

جهان اصلی  م کهعبور کنی راز این کریدوباالخره م؛ باشیخواه و نه تحولضدظلم 
با آن تلقی است که وضع  .طالقه کردن آن تلقی بودیکی طالق دادن و سه. آنجاست

، با همین کما اینکه اروپای وسط تاریخ هم در آن ده قرن .خوردموجود همیشه رقم می
 ها کمرنگ]این تلقیهایی که شکافته شد ولی از اولین روزنه .در خودش ماند هاتلقی

رت مبادله صوآمدند؛  هااز زمین به عصر مانوفاکتور ،شکافته شد که چه اقتصادشد[. 
ر صنعت و به عص نوفاکتور( رسید)ما« سازممن با دست می»انسان به  کهوقتیاز  ،گرفت

گرایی و رخ ظاهر عقل .گرایی یک شکاف دیگر دادجهان .یک شکاف خورد ،وارد شد
  زد[. ییوسطاقرون]شکاف دیگری بر تلقی سنتی  مذهب جدیدکردن 
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 ر کت  ، کنندای را که عریض و طویل پهن میپردهیک جای  .پرده پاره شدها به قول نقال
ت منظور این اس. خورد ترک آن پرده ،با مساعی خود بشر .درخومی ترکانتها  تا ،بخورد

اول کار باید  ،که اگر بخواهیم از وضع موجود به سمت وضع مطلوب حرکت کنیم
این کار که در یکی دو جلسه سعی شد بحث  .میبکنواهای خودمان سنگمان را با تلقی

 . صورت گرفت عمل]لزومًا[ گوییم نمی ـ صورت بگیرد
 «او» یهستعیار  ؟واقعًا هست« او» آیا آمدیم. های بعدیواکندن سنگ اغسر ،بعد

ا اگر و آی ؟هم جزئی از هستی است« او» یا کمتر است یا استبیشتر از هستی موجود 
 به قول ؟ظاهر شودتواند در حل مسائل تواند به ما بکند و آیا میهست چه کمکی می

یک  هجدهمهای قرن به قول آلمانی یا« درآ، درآ در کار من: »در کار بیاید مولوی
از این به  رهم دیگ« او» کند وحرکت میدارد خودش  تساع ، آنساعتی را کوک کرده

نگ را یک س ؛کندیموامی« او» یک سنگ را باید با .عامل تغییر نیست ،بعد ناظر است
ما هم جزئی از این هستی  ؟هما هم هستیم یا ن آیاکه  ]وامی کندیم[ هم با خودمان

، مای تعریف بکنیخواهیم پروژهمینهایتًا و  ؟مسئولیتی بر عهده داریم یا نه ،هستیم
  م.آمدی ، به مدار تبیینها واکنده شداین سنگ؟ جایی از هستی را اشغال کنیم یا نه

نیاز که اگر ما بخواهیم عامل تغییر باشیم و روشنفکری نکنیم و با این پیش تبییندر مدار 
]به این پرسش  ،دار شویمدغدغهو از مدار تفسیر و توصیف خارج شویم و تقاضادار 

ته بحث این بود که به نسبتی که ما آورده داش ؟تواند بکندچه کمکی می« او»پرداختیم که[ 
 . برسد هد بود که پروژه بتواند به سامانتری خواهای جدیآوردههم صاحب « او» ،باشیم

وقتی ما متقاضی و ملتهب بشویم و بخواهیم سر خط م. آمدی «او» هایبعد سر داشته
چند  .چه چیزهایی دارد که بتواند در موضع عرضه قرار گیرد «[او]»، تحول قرار بگیریم

 «او» هایما کماکان در مدار داشته .چیست« او» هایجلسه بحث شد روی اینکه داشته
 . هستیم تبیینو مدار 

 
 ریزخدای داشته

، توان شگرف خلق مستمر م،ی دوداشته .طراحی و مهندسی بود ،«او» ی اولداشته
« او» های بلندمدت و استراتژیکن طراحیبعد روی توا بود. خلق اول و خلق بعدی

  .جلسه روی خدای استراتژ ایستادیم سیزدهحدودًا  م،آمدی
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ه اما ب ،خدایی که دید درازمدت دارد ؛بند را بررسی کردیمخدای مرحلهچند جلسه بعد 
هم خیلی ـ  مکنیحال با هر ادبیاتی که صحبت ـ د وبه پری ،به دوره ،به فراز ،به فاز، مرحله

کل های استادانه و مینیاتوریستی شبندیاز این مرحله طورکلیبه استراتژی .قائل است
  م.آمدی بعد روی خدای صاحب دید و تحلیل تاریخی .گیردمی

اگر بتوانیم از این . آمدیم پردازست که روی خدای ایدها ی ششم یا هفتماین جلسه
 به سهم خودمان کاری ،پرداز چیزی دربیاوریم که به درد امروزمان بخوردخدای ایده

ث ی بعد بحپرداز تمام شود و از جلسهاین جلسه بنا بود که بحث خدای ایده. ایمکرده
یکی  ،گرفته بودند وقت نااز دوست نفراین جلسه دو  .الهام را شروع کنیم]خدای منبع[ 

 اند بحثاین دوستان زحمت کشیده است. از دوستان هم وقت گرفته که هنوز نیامده
ذهن منظمی  است، هم خودش مهندس هاآنیکی از ـ اند خودشان را مهندسی کرده

دهند. دوست دیگر هم بحثی ارائه یک بحث ایشان ارائه می .جوان هم هستند ،دارد
 .ها استبچه دورِ ، امروز خالصه دور خواهند داد.

 یعنی ؛کنداست که خدا خودش را تکرار نمی هایی که ما کردیم ایناین همه بحثآخر  
مثل  ،خواست خودش را تکرار کندمیهم « او» اگر .عنصر تکراری تاریخ نیست

پروپاگاندایی و ای و طراحی و شلتاقی و آیند و ایدهاول می که شدمی هاحکومت
 نیدورااندازی و تحولی و طاق زرینی و سپهری و سیم جهانی و چشمتر وآگهی رپورتاژ

ل بعد ایده تبدی ،کنندی اولیه تعریف میاما خودشان را با همان ایده کنند[]را مطرح می
 د ـباش]حاکم[ کند که چه کسی فرقی نمی ،طور طبیعیبهـ نظام هم ، دوشبه نظام می

نصیحت و  کارش حافظ وضع موجود هم اول .شودتبدیل به حافظ وضع موجود می
 ند و در جاهای دیگراهکاری که نیروهای حافظ مذهب در ایران کرد ؛استموعظه و پند 

دم بهرسد! عنصری که نتواند دمالمحاله به سرکوب می. انددادهانجام  هم این کار را
و بخواهد در قدرت هم بماند و حاضر نباشد قدرت را خودش را با ایده تعریف کند 

بحث ما این  یهمه رسد[.ب میبه حفظ وضع موجود و سرکو درنهایت] چرخشی کند
 .چرخشی و مشارکتی است ،امکان، فرصت، نوبت ؛است که جهان چرخشی است

 ،فتداعین همین اتفاقاتی که در ایران می .تابد نه مشارکت رابرمی قدرت نه چرخش را
  .فقط خاِص ایران نیستاست. افتاده  جاهمه
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جهان ، اصاًل جهان یک جهان پادگانی ،خواست این کار را بکندخدا هم می ، اگراینکه
ولی باالخره جهان در زادوولد و در  شد[.]می وجدبی و نشاطجهان بی، بستهِکبره

 . تکراری استغیر« او» چون خود ،استجوشش 
 ،اسمش بود. در فضای آن دوران .ظاهر مبتذل بودبه کهفیلمی آمد  6358سال 

 آن ]ناصر[ ی مردهنرپیشه ،بود اش هم فروزانی اصلیهنرپیشه .بود 1«رقاصه»
مردی بود  د.مان صحنه همیشه در ذهن ما آن که یک صحنه نشان داد .بود مطیعیملک

یک بنزی داشت و کاله شاپویی و تیپ  .اش خیلی یکنواخت و تکراری بودکه خانه
خانه به  ونیم ـ ُنه]ساعت[ هشتداد شب نشان می .مشکی وشلوارکتجاهلی و 

دو  ،کرددر صندوق عقب را باز می ،کردبنز را قفل می شد،پیاده می 608از بنز  ،آمدمی
نگ ز ،دادرا یک تکان می کفش ؛خوابیده بودهم پاشنه او کفش .آوردپاکت میوه درمی

یعنی خدا هم دوست دارد  تکرار و ... ! تکرار وشب بعد  رفت.و داخل میزد در را می
 ان کههمچندوست دارد  !یعنی دائم تکرار و تکرار و تکرار .که ما هم مثل آن فرد نباشیم

 مثل خلق و طراحی و مهندسی و خلق مستمرـ هایش خودش تکراری نیست و ویژگی
له را پی ،دست برداریماز تکرار  ،ما هم بتوانیم از آن پیله دربیاییم ،دهدرا بروز میـ 

  .بشکنیم
 است ـهم نسبتًا جوان  2میانگین این حرکت جدید اآلنخصوصًا ـ نیروها  هاگر مجموع

هیچ و  و هیچ جریان کند و هیچ قدرتباز می ه رارا آورده آن ،ای داشته باشندآورده
  .تواند جلوی قضیه را بگیردتشکیالت سرکوبی نمی

                                                                                                                 
که به  است یینمایس لمیف یکارگردان ینهیدر زم بیشاپور قر یهساخت نیرقاصه شهر دوم. 1

با  یلمیرقاصه شهر، ف ،ساخته شده است. در نگاه اول 6313و در سال  دیو سف اهیس صورت
 لم،یف دنیچرا که تماشاگر با د ست،ین نیاما چن رسد؛یپا افتاده بنظر م شیقصٔه مبتذل و پ کی

 .شودیهمنام و هم مضمون روبرو م یفارس یهالمیف گریبا د اسیق رقابلیغ یبا اثر
 است.  6300. اشاره به تحوالت سال 2
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در زندان  ،گرفته بودند 58را که سال  2عنوان شد که سعید محسن 1قباًل در بحث تاریخ
گوش  سال بیخ دهگفته که شما بعد میاست و زده میبازجو سرش را به سلول بازجویی 

ی مرکزی نهاخ .سمبلیک هم بود .ما نتوانستیم بفهمیم ،آدم ساختید دویستما 
اول  یکی از مراکز ساواک هم ؛بود 111 ی شماره[]خانه بلوار کشاورزدر  ،نژادحنیف

 طوراین. مثال خیلی خوبی زده بودآن بازجو  !بود آن ]خانه[ روبرویخیابان میکده 
هم  هاآن ؛گذردمی ه داردی روشنفکر و مبارز درک کنند که چنیست که فقط نیروها
  ی دارند.درکباالخره برای خودشان 

آمدند  وناکنها که اگر این بچه .تواند بگیردجلوی رشد و کار فکری را کسی نمی ،اینکه
رکت این ح ،بتوانند خودشان را به لحاظ فکری تجهیز کنند ،اندام و بروزی دارندو عرض

 .است هستیمتن  ،«او» متن ؛خدا یک متن دارد .های فردی پیدا بکندمتنتواند می
 ونشاننامیبهم و دار نام و نشان هایآدم ـ هم را هم که ما بررسی کردیم ییهانیای همه

 ـ ]صاحب متن هستند[. 

                                                                                                                 
که طی آن، شهید صابر به فرازهای « هشت فراز، هزار نیاز»های . اشاره به سلسله نشست1

 پرداخت. مبارزاتی تاریخ معاصر ایران می
 انگذارانیاز بن یکی، تهران( 6356خرداد  1اعدام: -، زنجان 6360)زاده: محسن دیسع. 2

هران، دانشگاه ت یدانشکده فن ساتیتأس یمهندسدر رشته  یبود. و رانیخلق ا نیسازمان مجاهد
تا  6333 یهاسال یاسیمصادف بود با تحوالت س یو ییشد. دوران دانشجو لیالتحصفارغ

اده بود، دوبار به زندان افت یاسیس یتهایفعال لیدلسازمان، به یانگذاریاز بنقبل دیسع. 6311
 16بود و در شب اول بهمن سال ینهضت آزاد انیدانشجو تهیبود که عضو کم یباردوم هنگام

 یدر دهه نکهیشد، تا ا کتریهرچه نزد نژادفیاش با محمد حنجا رابطهشد و از همان ریدستگ
از همفکران مبادرت به  گریو چند تن د زادگانعیو اصغر بد نژادفیدر کنار محمد حن 1846

از  شیپ یچند) 6358سال وریضربه شهر انیخلق کرد. او در جر نیسازمان مجاهد سیتاس
و به زندان افتاد و پس از تحمل  ری( توسط ساواک دستگیساله شاهنشاه 1588 یهاجشن

 هسازمان به جوخ تیمرکز یو اعضا انگذارانیبن ریهمراه سا، به1851خرداد 1ها شکنجه در ماه
 اعدام سپرده شد.
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 .طور نیستاین !نه ؛کنیددارها صحبت میاز نام و نشان همیشهآن دفعه انتقاد شد که 
 یخانه»که ـ آمدند اینجا که  یمسنخانم  .دار نبودنام و نشان ،1آمداینجا که  خانم قدس

دار نام و نشانـ  رودبار رفتندو در بم اند و راه انداختهکنون تا 10از سال  را «کودکو مادر 
، ما هم اگر صاحب متن بشویم. شان صاحب متن بودندهم همه هاآن . ولی2نبودند

ما هم متن ، متن استتاریخ هم ، هستی هم متن است، خدا هم صاحب متن است
متن دوران جدید  سطور،آید که از آن بیرون می سطوریها باالخره از این متن ،هستیم

 . کندطبیعتًا سیر خودش را طی می ،اگر متن پیدا کند .قابل بازخوانی هست
واگذار به خود دوستان است و انتظار هم این است که  ،آمد این جلسه به دلیل اینکه کار

یش منظم پ شاءاَّللان دوستبحث را دو  .کنممن زیاد پرحرفی نمی .بیاورند ها کاربچه
ی گویا و واضحی را هم مقدمه ،کننداولین دوست بحثشان را شروع می. برندمی
 . گویندمیرا  ربط دو بحث و شانخود بعد دوست دیگر بحث .گویندمی

 
  

                                                                                                                 
)قابل دسترس در دفتر دوم( حاوی متن سخنان « باب بگشا»مباحث . نشست بیست و ششم 1

 .ـ است ـ موسس محک خانم قدس
)قابل دسترس در دفتر سوم( حاوی متن سخنان خانم « باب بگشا»ام مباحث . نشست سی2

 . ـ است« ی مادر و کودکخانه»ـ موسس  قندهاری
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 کنندگانهای مشارکتارائه
  پروژه در کتاب آخر شبردیو پ فیضرورت تعر  :ی نخستکنندهمشارکت

کنم که این وقت را در کنم و از آقای صابر هم تشکر میمن سالم عرض می .به نام خدا
اش این بحث حاصل یک کار مشترک است که صرفًا من ارائه درواقع. اختیار ما گذاشتند

پیشبرد  ضرورت تعریف و»عنوان بحث . است یعنی یک کار گروهی بوده .دهممی
در  .من یک توضیحی بدهم ،قبل از اینکه وارد بحث شویم. است« پروژه در کتاب آخر

 :توانستیم داشته باشیممیبا بحث ایده دو رویکرد  درواقع ،مسیری که ما طی کردیم
ه ساختارهایش و اینک درواقع ،های کلی ایده چیستیکی برویم به سمت اینکه بحث

 ]مطرح کنیم[ که این وحوش اینهای حولشود و بحثاصاًل چگونه ایده ایجاد می
  .کردپیدا میی خلقت و... یا فلسفه ی آدمبا پروژهنزدیکی خیلی ارتباط 

ریخ تادر مثاًل ـ های جزئی ایده را توانست این باشد که بیاییم نمونهرویکرد دوم می
م بیایی ؛ی بزرگ مطرح استایده کیعنوان ی هجرت بهمثاًل ایده. مرور کنیم ـ اسالم

چگونه شکل گرفته و اصاًل چرا شکل گرفته و اصاًل ایده هست یا  ایده ببینیم که این
را ] ی حج و موردهای مشابهیا فلسفه داریهی بردیا برخورد اسالم با پدیده. نیست

 . سی کنیم[نمونه برر عنوانبه
نتخاب ا رای این دو رویکرد به این نتیجه رسیدیم که حد میانه ،در مسیری که ما رفتیم

جزئی  نه خیلی ،یعنی نه خیلی کلی صحبت بکنیم که اصاًل کارکردی نباشد .کنیم
ث که گفتم عنوان بح طورهمان. ی جزئی هم بزنیمولی گذری به مسئله ؛کنیمصحبت 

ز گروه ا را به چهاربحث من . است« پروژه در کتاب آخر ضرورت تعریف و پیشبرد»
 :مآیات تقسیم کرد

  ]،؛و مزمل ی مدثرآیاتی از سوره]گروه اول  
 ؛بتسداستانی از اهالی  ،گروه دوم  
 ؛ه تشخیص مجاهدانبمربوط آیات  ،گروه سوم 
 راهبردی و کلیدی هستند یهیآتکآیات هم یکسری  گروه چهارم . 

روژه پیشبرد پجای یکی اینکه  :ماندرا بررسی کردیم دو بحث کلیدی می هااین وقتی
 بحث آخر هم. تواند باشدمی هپروژه چ ده واینکه ارتباط میان ای]دوم[ و  ؟کجاست

 است. ی یک گروهی مثل اصحاب کهفپیشبرد پروژه میترس
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 گروه اول آیات
ثرسوره 68تا  6آیات  درواقعگروه اول آیات  ی پیامبر شروع جایی که پروژه ؛است 1ی مد 

 وای جامه به خود پیچیده » :دعوت پیامبر به شروع و آغاز پروژه است درواقع .شودمی
مباحث مربوط به کسب  ،بعدازاینبالفاصله  .«برخیز و انذار کن ،در بستر آرامیده

 .لباست را پاک کن و از پلیدی دور کن ،پروردگارت را بزرگ بشمار» :آوردآمادگی را می
  .«باش مطلب و به خاطر پروردگارت شکیباو منت مگذار و فزونی 

روز سختی ، آن روز ،در صور دمیده شود کهیهنگام» :رسدمی به متن پروژه بعدازاین
  .متن پروژه ورود و نگاه فرجاِم به زندگی است درواقع .«نیستاست و برای کافران آسان 

است در  2«الگوی هدایت» آن ی پیامبر که اسمسیرهدر کتاب  محمد صالبیآقای علی
 ست،ا« ی ابالغ رسالتدربارهدستور خداوند »عنوانی که  چنینابتدای فصل دوم ذیل 

  :گویند کهمی
رای ب محمد به یقین رسید که پیامبر خدای بزرگوار و مهربان گردیده است و جبرئیل»

 (.است 1-4 که آیات مدثر)ی الهی را به او ابالغ کرد بار دوم نازل گردید و این فرموده
 یامبربه پ ی بودنددر حقیقت اعالم ،شدنددیگری نازل میاین آیات که یکی پس از 

ی که زمان استراحت و خواب و آرامش گذشته است و اینک کار بزرگی بر عهده اکرم
وقت آن رسیده است که رسالت را با تمام  .طلبدتو است که آمادگی و بیداری می

ار مردم برآیی انذصدد تبلیغ و تبشیر و خطیر بودن آن به دوش بگیری و در سنگینی و
 .وی باشیوحی ق خستگیبایست در برابر و با وحی نیز انس بگیری و عالوه بر آن می

نمود ها پیامبر اکرم را تحریک میاین آیه. زیرا وحی منبع رسالت و یاور دعوت توست
خویش به  و با دعوت زدیپا خهای پروردگارش به تا برای به دوش گرفتن و تبلیغ پیام
 . «ننمایدجلو حرکت کند و به موانع توجه 

                                                                                                                 
ُر)». 1 ثِّ ُده ِْ ا ا یُّ

َ
نِذْر)1یأ

َ
)7( ُقْم َفأ َك َفَكِِبی ْر)7( َو َربه ْر)7( َو ِثیاَبَك َفَطهِّ ْجَز َفاْهجُ ُنن تَْسَتْكرِث)7( َو الرُّ (َو 7( َو ََل ََتْ

َك َفاْصِِب) اُقوِر)( َفِإَذا ُنِقَر ِِف 0ِلَربِّ  «.(17( لََعَ اْلَكاِفِریَن َغرُی یِسرٍی)7( َفَذاِلَك وْیَمئٍذ وْیٌم َعِسرٌی)7 النه
ه ی گرو. ترجمهاکرم( امبریپ یزندگ عیوقا لی: )تحلتیهدا یالگو .محمدیعل ی،صالب. 2

 . 6301. تهران: نشر حرمین. نیانتشارات حرم فرهنگی
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ی ا: »بینیممی 1ی مزملتأیید این آغاز پروژه را در سوره درواقع ،ی این آیاتدر ادامه
م ک ،نیمی از شب را یا کمی از آن را !زیپا خشب را جز کمی به  !جامه به خود پیچیده

در آن زمان شاید  درواقع «.بخوان تأملکن یا نصف بر آن بیفزای و قرآن را با دقت و 
کتاب و لوح نبوده و منظور همین تعمیق بخشیدن به  صورتبهتوان گفت که قرآن می

سخنی  یزودبهما  چراکه» گوید کهمی [ مزمل]سوره 5ی در آیه. خود پروژه است
ی وزینی است و احتیاج به آمادگی پروژه، یعنی پروژه .«سنگین به تو القا خواهیم کرد

ر کما اینکه ؛دارد ی بر تالش در مسیر پروژه را در آیه تأکید .هم این را گفته بود در مدث 
جالب  .«و تو در روز تالش مستمر و طوالنی خواهی داشت» :گویدمی و فرمایدمی 1

 و گذارداشتراک میبه  مؤمناناین پروژه را با  2مزملی سوره 18 یآیه اینجا است که در
 گروهی از آنان) داند که تو و گروهی از آنان که با تو هستندپروردگارت می» :گویدمی

ته به اشتراک گذاش هاآنپیمانان پیامبرند که پروژه با همان هم درواقع ،که با تو هستند
  «.خیزندنصف یا ثلث آن را به پا میسوم از شب یا نزدیک دو، (شودمی

 16 یآیه توان گفت که درپیامبر است و می یشروع پروژه و مزمل ی مدثرسوره درواقع
 است؛ پایان رساندهاش را چگونه به دهد که محمد پروژهاحزاب نشان میی سوره

 اقعدرویعنی  .«مسلمًا برای شما در زندگی رسول خدا سرمشقی نیکو است: »گویدمی
رساند که میبه یک جایی پروژه را  شود و حضرت محمدپروژه از یک جایی شروع می

 .ی افراد باشدتواند سرمشق همهمی
 

  گروه دوم آیات
 ،8ی اعرافسوره 613 یآیهدر  .شودمربوط می تسببه داستان اهالی گروه دوم آیات 

  :شوندبت معرفی میسقوم 

                                                                                                                 
ُل)». 1 مِّ ُزه ِْ ا ا یُّ

َ
یَل ِإَله َقِلیًَل)( ُقِم 1یأ ِو انُقْص ِمْنُه َقِلیًَل)7اله

َ
َفُه أ ْ ًَل)7( َنِّ ِل اْلُقْرَءاَن َتْرتِ ْو ِزْد َعَلیِه َو َرتِّ

َ
ا َسُنْلًِق 7( أ ( ِإنه

ْقَوُم ِقیًَل)7َعَلیَك َقْوًَل َثِقیًَل)
َ

َشدُّ َوْطا َو أ
َ

یِل ِهَی أ ا7( ِإنه َناِشَئَة اله  («.0ِر َسْبًَا َطِویًَل)( ِإنه َلَك ِِف النهه
ْدَِّن ِمن ُثُلثَی ». 2

َ
َك َتُقوُم أ نه

َ
َك یْعََّلُ أ ِذیَن َمَعك... ِإنه َربه َن اله َفُه َو ُثُلَثُه َو َطائَفٌة مِّ یِل َو َِنْ  «.اله

ْبِت ِإ ». 8 یِت اَکَنْت َحاِضَرَة اْلَبَِْر ِإْذ یْعُدوَن ِِف السه ْ َو َسْلُهْم َعِن اْلَقْریِة اله
ْ وْیَم َسْبُهِتِ ِهْم ِحیَتاهَُنُ تِ

ْ
ًعا َو وْیَم ََل یْسِبُتوَن ْذ َتأ  ُشره

ا اَکوُنْا  ِهْم َکَذالَِك َنْبُلوُُه ِِبَ تِ
ْ

  «.ْفُسُقونی ََل َتأ
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 در هاآنزماِّن که  .در مورد سرگذشت شهری که در ساحل دریا وبد بپر س هاآنو از »
مهان هنگام که ماهیانشان روز شنبه که  .رکدندروزهای شنبه تجاوز و نافرماِّن خدا یم

شنبه به  اما در غری روز .شدندروز تعطیل و اسَتاحت و عبادت وبد در سطح آب آشكار یم
را به چیزی آزمایش رکدمی که نافرماِّن  هاآناین چننی  .آمدندمنی هاآنسراغ 

  .«رکدندیم
 611ی آیهدر  ،استبت سبرای اهل یک آزمایش الهی این امر تأیید اینکه  درواقع

 :گویدمی 1ی نحلسوره
 اختَلف ُه آن در که وبد آزمایش یک عنوانبه فقط ،یود برای شنبه روز هایتَرمی»

 « . ندکداوری یم هاآن میان داشتند اختَلف آنچه در قیامت روز تپروردگار و رکدند
تا گروه اعالم موضع سه  ؛شودبندی میگروه درواقع 2اعرافی سوره 611 یآیه در

و  ؛پذیردگروهی که فرمان خدا را می ؛پذیردگروهی که فرمان خدا را نمی :کنندمی
 :کند که دعوت هم بکندپذیرد و قبول میگروهی سومی که فرمان خدا را می

درز گفتند چرا مجعی گناهكار را انبه یاد آر هنگایم را که گروهی از آنان به گروه دیگر »
را هَلک خواهد رکد یا به عذاب شدیدی گرفتار  هاآنکه سرانجام خداوند  ددهییم

فع گفتند این اندرزها برای ر .را به حال خود واگذارید تا ناوبد شوند هاآن ؟خواهد ساخت
ناه بازایستند و گ بپذیرند و از هاآنشاید  عَلوهبه .مسئولیت در پیشگاه پروردگارمان است

  .«پیشه کنند تقوا
 :گویدشود که میصادر می 8اعرافی سوره 615ی آیهحکم نهایی در  درواقع

 «.بخشید رهایی را بدی از کنندگاناهی»
اعالم  انرستگار جزوفقط گروه سوم هستند که  ،گروهسه  یعنی بین .یعنی گروه سوم

شود از این گرفت این است که کنم میای که من خودم احساس مینتیجه. شوندمی
ستر در ب ،که بر دوششان استرا ی دورانی رستگاران کسانی هستند که رسالت پروژه

 .کنندمیفعال اجتماع پذیرش 
                                                                                                                 

َك َل ». 1 ِذیَن اْخَتَلُفوْا ِفیِه َو ِإنه َربه ْبُت لََعَ اله ا ُجِعَل السه َ َتِلُفونی یَبهَْنْ وْیَم اْلِقیَمِة ِفامَی اَکوُنْا ِفیِه  َْكُم ی ِإمنه  . «خَ
هُِبْ َعَذاًبا َشِدیًدا َقاُلوْا َمْع ». 2 ْو ُمَعذِّ

َ
ُ ُمْهِلُكُهْم أ هْْنْ َِلَ َتِعُظوَن َقْوًما اَّلله ٌة مِّ مه

ُ
ُهْم َو ِإْذ َقاَلْت أ ُكُ َو َلَعله  .«ُقونتیه ِذَرًة ِإىَل َربِّ

ِذیَن َظَلُموْا ِبَعَذاِب ِب ». 8 َخْذَنا اله
َ

وِء َو أ ِذیَن ینْهْوَن َعِن السُّ یَنا اله نجَ َ
وْا ِبِه أ ُ ا نَُسوْا َما ُذرکِّ  «. ْفُسُقونی وُنْا یِس ِِبَا اکَ َفَلمه
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 گروه سوم آیات
ز ا. شوندمربوط می آیاتی هستند که به دعوت به مجاهدت در راه خدا ،گروه سوم آیات

و  ؤمنانماستن پیامبر و آید که شروع پروژه و به پاخبیرون می گونهاین ملو مز   ثردِل مد  
د اشاره به این ش ،بت بودساز دِل آیاتی که مربوط به اهل . است آمادگی متناسب با آن

 در این آیات. ی رهایی اجتماعی است و نه فردیکه این پروژه جمعی است و بر پایه
 : گویدمی 1عمرانآلی سوره 611ی آیهمثاًل  ]گروه سوم[

خداوند  کهدرحاىل ،آیا چننی پنداشتید که تنها با ادعای امیان وارد هبشت خواهید شد»
 . «هنوز مجاهدان از مشا و صابران را مشخص نكرده است

در میدان عمل که بعد  ؟کجا باید مشخص شود درواقع «مشخص نساخته است»این 
ی سوره 1ی آیه و 2توبهی سوره 61ی آیهی در سوره. یعنی در وسط پروژه ؛از ایمان است

 :کندهم این را تأیید می 8عنکبوت
دند رک جهاد امش از که کساِّن هنوز کهدرحاىل شویدآیا گمان رکدید که به حال خود رها یم»

 .«گردند جدا ُه از صفوف و شوید آزمون باید ؟انداز دیگران مشخص نشهد
 :که دگوییا در عنکبوت می

 و دشونیم رها خود حال به ،آوردمی امیان بگویند کهمهنی اندآیا مردم گمان رکده»
 . «؟شد نخواهند آزمایش

 
 گروه چهارم آیات

 کلیدی و راهبردی هستند اتیتک آسری  یک ،گروه چهارم آیات که اینجا انتخاب شدند
خیلی مؤثر واقع ، را کنار هم بگذاریماین مقدمات  خواهیمکنم وقتی میکه فکر می

 است: مؤمنانهای در اشاره به صفت مؤمنونی سوره 3ی ، آیههاآنن اولی. شوندمی

                                                                                                                 
ِذیَن َجَهُدوْا ِمنُك ». 1 ُ اله ها یْعََّلِ اَّلله َِ َة َو  نه جَ َْ ن َتْدُخُلوْا ا

َ
ْم َحِسْبمُتْ أ

َ
ابِر أ  . «نیْم َو یْعََّلَ الصه

ِ َو » . 2 ُذوْا ِمن ُدوِن اَّلله خِ ِذیَن َجاَهُدوْا ِمنُكْم َو ََلْ یته ُ اله ها یْعََّلِ اَّلله َِ ن ُتَْتُکوْا َو 
َ

ْم َحِسْبمُتْ أ
َ

ًة  ََل َرُسوِلِه َو ََل اأ ُْؤِمِننَی َولِیجَ ِْ

ا َتْعَمُلون ُ َخِبرُی ِِبَ  .«َو اَّلله
ا َو ُُهْ ََل ». 8 ن یُقوُلوْا َءاَمنه

َ
ن تیْرُکوْا أ

َ
ا ُس أ  َحِسَب النه

َ
 .«ْفَتُنونی أ



 237  کنندگان: طرح بحث مشارکتنیینشست چهل و پنجم: تب
 

 

ِذ »  «ُمْعِرُضونَن ُُهْ َعِن اِّلهْغِو یَو اله
ا ی جدی و تنگاتنگی برابطه ـیعنی روزمرگی ـ آید این پیام که دوری از لغو به نظر می

ان را نش مجاهدتدو آیه هست که نفی سستی در مسیر  .کسب آمادگی داشته باشدآن 
 30ی یهآدر . سوره بقره 161ی آیهدیگری و  1توبهی سوره 30ی آیهیکی  ؛دهدمی

 :گویدمی توبهی سوره
 راه در هادج سویبه شودبه مشا گفته یم کههنگایمچرا  ،کساِّن که امیان آوردیدای »

 . «؟دهیدیم خرج به سسیت و کنیدمنی سنگیین یمز بر کنید حرکت خدا
ا»که از لفظ  ه خدا و تالش در راد شما به جها کهوقتیگوید می. کنداستفاده می «َقْلمُت اثه
 :گویدمی 2بقرهی سوره 161ی آیهیا در  ؟کنیدچرا سنگینی می ،شویددعوت می

 «.براتیان ناخوشایند وبد کهدرحاىل ؛جهاد در راه خدا برای مشا مقرر شد»
ی یهآدر  .و نه کورکورانه جلو بروید محققانهکند که می تأکیدهمیشه  ،در مسیر پروژه

 :شودبرداشت می چنین امریبه نظر من  ،8نساءی سوره 31
  .«کنید تَقیق زنیدای کساِّن که امیان آوردید هنگایم که در راه خدا گام یم»

 بیان گونهاین درواقعکه هستند  ی خیلی کلیدیآیهدو  ،4ی بقرهسوره 616و  631آیات 
 :شود کهمی

د برای داشتن هاآنو دستاوردهایی که  (عرصه خاىل شهد اْلن)رفتند  گذشته هایامت»
 . «دستاوردهای مشا ُه برای خود مشا است ؛خودشان وبد

 ـ دهستی شما که بعد از ابراهیم اکنونبرای خودش است و  یعنی دستاوردهای ابراهیم
باید دستاوردهای جدید داشته ـ هستند  افراد بعد از ابراهیم ،اینجا مخاطب در آن آیه

ما ی شنوبت تعریف پروژه .یعنی دستاوردهای شما مربوط به خود شما است .باشید
 . شودهم این دوباره تکرار می بقرهی سوره 616ی است که در آیه

                                                                                                                 
 َرِضی». 1

َ
ْرِض أ

َ
اَقْلمُتْ ِإىَل اْْل ِ اثه ِذیَن َءاَمُنوْا َما َلكُم ِإَذا ِقیَل َلكُم انِفُروْا ِِف َسِبیِل اَّلله َیا اله

َ
ْنیا ِمَن اََلِخَرِة مُت ِب یأ ََیوِة الدُّ َْ ا

ْنیا ِِف اََلِخَرِة ِإَله َقِل َفَم  ََیوِة الدُّ َْ  «.لیا َمَتاُع ا
ُكم». 2 ٌه له   «. ...ُکِتَب َعَلیُكُم اْلِقَتاُل َو ُهَو رُکْ
ِ َفَتَبیُنوا». 8 ِذیَن َءاَمُنوْا ِإَذا ضَرْبمُتْ ِِف َسِبیِل اَّلله ا اله یُّ

َ
 «.یأ

ا َما َکَسَبْت ». 4 ٌة َقْد َخَلْت ََلَ مه
ُ

ا اَکوُنْا  ِتْلَك أ ا َکَسْبمُتْ َو ََل تُْسُلوَن َعمه  «. ْعَمُلونیَو َلُكم مه
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 بندی چهار گروه آیاتجمع
این بود که یک  گروه آیات داشت چهارشود از این کنم میبندی که من فکر میجمع
 .شودبه اشتراک گذاشته می مؤمنانبرای شود و بعد تعریف میبرای خود پیامبر ای پروژه

یعنی واقعًا یک رسالتی بر دوش افراد  ؛گوید این پروژه جمعی استمی تسبدر اهالی 
ی سوم آیات هم که دیدیم مجاهدت را در دسته. ندهست هستند که رستگار هاآناست و 

 گونهاینو رستگاران را  ؛عملیعنی ایمان و بعد ، داندیمبعد از ایمان یک عنصر کلیدی 
کند مثاًل نفی سستی به هنگام دعوت یا در این آیات هم مشخص می .کندمعرفی می

 ؛اینکه دستاوردهای شما برای خودتان است و دستاوردهای دیگران برای خودشان است
 . شما باید دستاوردهای خاص خودتان را داشته باشید ،که عرصه خالی شده اآلن

 ؟اشدتواند بدر این پروژه چه می« او» جایگاه ،شودفضایی که پروژه تعریف میدر چنین 
 :گویدمیاست که ی حج آمده سوره30ی آیهدر 

« َ ِذ یِإنه اَّلله  . «دآوردن امیان که کساِّن از کندخدا دفاع یم»؛ ...«َن َءاَمُنوا یَداِفُع َعِن اله
 ی اصحاب کهفپیامبر خودمان یا مثاًل پروژهی طور که در مسیر و پیشبرد پروژههمان

ی سوره 31 یآیهباز مؤید این در  .کندکه خدا حضور دارد و دفاع میبینیم این را می
، ندزچه کسی این حرف را می «.؟کافی نیست اشهآیا خداوند برای بند» :زمر هست که
ی آیهکسی که در  ؟کنددفاع می ،بیاورندکسانی که ایمان از خدا گوید چه کسی می

  :گویدمی ی بقرهسوره 681
َ »؛ «؟د بر هر چیزی ُتانا استخداون که دانیدآیا منی» نه اَّلله

َ
 ََلْ َتْعََّلْ أ

َ
  .«ریَقِد  ٍء َش  کلِّ  لََعَ أ

یعنی خدایی از ما  .دهدگی میمعنی چیردر قرآن آمده و  مرتبه پنجاه «ریقد»ی این کلمه
 .کند که بر همه چیز مسلط و چیره استدفاع می ،کندو از آن کسی که پروژه تعریف می

 11 یآیهی اصلی برای هر کس در آید سرلوحه برای تعریف پروژه و پروژهبه نظر می
 :گویدمی که باشدآمده  1ی توبهسوره

                                                                                                                 
ْزَواُجُكُ َو َعِش ». 1

َ
اُؤُُكْ َو ِإْخَواُنُكْم َو أ نْبَ

َ
َشْوَن َکَساَد  ُتكُم رَی ُقْل ِإن اَکَن َءاَباُؤُُكْ َو أ َرٌة تخَ ْمَواٌل اْقََتْفُتُموَها َو تجِ

َ
َها َو َو أ

 ُ یِت اَّلله
ْ

ُصوْا َحیَت یأ ِ َو َرُسوِلِه َو ِجَهاٍد ِِف َسِبیِلِه َفََتبه َن اَّلله َحبه ِإَلیُكم مِّ
َ

ا أ  َمَساِکُن َتْرَضْواَهَ
َ

ُ ََل َیِدی اْلَقْوَم  ِبأ ْمِرِه َو اَّلله
 .«نیاْلَفاِسِق 
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 تدسه ب که امواىل و مشا یبرادران و مهسران و طایفهبگو اگر پدران و فرزندان و »
در  ،ه داریدعَلق هاآن به که هاییخانه و ترسیدشدنش یم  که از کسادتجاریت و ایدآورده

 که دباشی انتظار در ،است ترنظرتان از خداوند و پیامِبش و جهاد در راهش مَبوب
 «.کندیم نازل مشا بر را عذابش خداوند

 برای هر ،یعنی سرلوحه برای تعریف یک پروژه .گویداینجا کالم آخر را می درواقع
ی در متن پروژه .تواند این باشد که همیشه باید این را مدنظر داشته باشدشخص می

 .پیامبر هم دقیقًا این را دیدیم که فرجام خیلی اهمیت داشت
 

  پیشبرد پروژه و مسیر پیشبرد پروژه
 پیشبرد پروژه است یعنی آنجایی که پروژه ،که بحث اول ماندمیدو بحث مفصل کلیدی 

ژه و ی تعریف پروبحث دوم هم به رابطه .مسیر پیشبرد پروژه استحال،  ،تعریف شد
تمام  آیددر بحث اول به نظر می .گرددبرمیایده  صاحبپیشبرد پروژه با ایده و خدای 

 اشاره د به مسیر و پیشبرد پروژهدارن ،آیاتی که با مضمون جهاد در راه خدا هستند
 :گویدمی ی عنکبوتسوره 13ی آیهمثاًل در  .کنندمی

ْ یَنا َلنَهِد یَن َجاَهُدوْا ِف یِذ َو اله  »  ...«.  ُسُبَلَناهْنُّ
 «.کنمییم هداتیشان خود هایقطعًا به راه ،کنندکه در راه ما جهاد یم هاآنو »

ر یا د .شوندحتمًا هدایت می ،کنندهم شده کسانی که در راه خدا جهاد می تأکیدیعنی 
 :گویدمی 1ی حجراتسوره 65ی آیه

 هرگز شک و سپس ،واقعی تنها کساِّن هستند که به خدا و رسول خدا امیان آوردند مؤمنان»
 هاآن .راه خدا جهاد رکدندهای خود در ندادند و با اموال و جان هبه خود را یدیترد

 .«راستگویانند
 :گویدمی 2ی حجسوره 10ی آیهدر 

 .«در راه خدا جهاد کنید و حق جهادش را ادا منایید»
 

                                                                                                                 
اِدُقوَن  ُُهُ  ِئَك   «.َالصّٰ

 .«اِدِه 
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  :گویدمی 1توبه یسوره 16ی آیهدر 
و این  .در راه خدا جهاد کنید خود هایبا اموال و جان ،باربار باشید یا سنگنیسبک»

  «.برای مشا هبَت است اگر بدانید
ی سوره 35ی در آیهجهاد کنید.  اییعنی بدون هیچ بهانه «باربار باشید یا سنگینسبک»

 :شودمی تأکیدهم باز این قضیه  2مائده
او  به تقرب ایبر ایو وسیلهای کساِّن که امیان آوردید از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید »

 .«باشد که رستگار شوید .جهاد کنید او بجویید و در راه
 دهش تأکیدروی پیشبرد پروژه هم خیلی در قرآن  ،شودپروژه تعریف می ازاینکهپس

 . است
 یعنی وقتی یک .گیرندمضمون وفای به عهد را دربرمی کهی هستند آیاتهم گروه دوم 

ی سوره 0 یآیهدر  مؤمنونهای مثاًل از نشانه. رفت آن تا پایانباید  ،عهدی گذاشته شد
ی سوره 6 یآیهو در « کنندها و عهد خود را رعایت میکه امانت هاآن» آمده که مؤمنون

  .«ها و قراردادهایتان وفا کنیدپیماناید به ای کسانی که ایمان آورده» :گویدمی مائده
د خیلی آیبحث ایده است که به نظر می باارتباط تعریف و پیشبرد پروژه  ،بحث دوم

چیزها  رییک سولی  ؛یعنی نیاز به پژوهش بیشتری داشته باشد ؛جای کار داشته باشد
در  ،دشای که صحبت منظومهُنه مثاًل اینکه ارتباط تنگاتنگی با  .از آن مشخص است

  .اقعًا وجود داردو ،پیشبرد پروژه و بحث ایده و تعریف
یک مورد دیگر هم که من احساس کردم ارتباط تنگاتنگ ]بحث تعریف پروژه[ با 

ردیم که آو ، مثالً یک نکته عنوانبه .بحث مربوط به بحران است ،تواند داشته باشدمی
 ،گردد لحاظ« او» تعریف شود و« او» مشترک با صورتبهپیشبرد پروژه  کهدرصورتی

به  هااین کدام ازالبته هیچ است. دفاعو  یگریاری ،هدایت، متعهد به پروردگاری« او»
  .بخشی به پیشبرد پروژه استامکان یوعدهبلکه  ،معنی راحت بودن مسیر نیست

طرحی در  که یکی هدایت در ذات خلقت توان مطرح کرد[:]می طور مثال دو ایده رابه
 ی آفرینشایده ،عنوان مثالی دیگریا به .خداوند در هستی است ییانت از آراصجهت 

                                                                                                                 
 «.َتْعَلُموَن  ُکْنمُتْ  ِإْن  َلُكْم  َخرٌی  ِلُكْم 
ُكْم  َسِبیِلِه  ِِف  اِهُدوا  «.ُتْفِلَُوَن  َلَعله
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آمده توأم با پیوستگی و پیگیری و نیاسودن است و  ،که در کتاب آخر گونهآن« او»
 ـ هااین یتوانیم از همهما می .ستا« او»ی آفرینش اشنی ایدهچ داریهدف نیهمچن
 .الگو بگیریمـ  داریهدفیانت از آراء و پیوستگی و پیگیری و صیعنی 

 
  ی اصحاب کهفنمونه

در  ،های اهالی تغییر حرکت کنیمنشاناگر بخواهیم قدری ریزتر بشویم و به سمت راه
نکات خیلی جالبی  ،شودداستان اهل کهف که تعریف می ،کهف یسوره 3-11آیات 
به  شرایط اینکه .انددر شرایط تنگنا قرار گرفته هاآناول اینکه . توان از آن درآوردرا می

 ،ولی باید یک خدای دیگری را که حاکم زمان خودشان بود ،یک خدایی ایمان داشتند
کنند یم تأکیدسری اصول بنیادین  اینجا است که روی یک .شناختندعنوان خدا میبه
وم ی ددر مرحله. است رکاصل کناره گرفتن از ش وآن اصل بنیادین اصل توحید  که

 اعالم موضعو شوند و کالم قرآن این است که برخاستند آیند با قضیه رودررو میمی
همان  الحجایی نبود که موضعشان را کنار بگذارند و بگویند  ،نجاآ ریعنی دیگ .کردند

 پس .چون یک اصل بنیادین بود و سر آن دغدغه داشتند !گوییدخدایی که شما می
در این بحران راهی که به  .رسندبه یک بحران می .کنندخیزند و اعالم موضع میبرمی

خوانش  ،دین که برای خودشان انتخاب کردنددر این اصل بنیا ،رسدذهنشان می
مغان این ار است. تقاضای رحمت و رشد و تقاضای از خدا ،خوانش خدا ،مرجعیت

و  ازدیاد و تزریق هدایت ،آوردبه ارمغان می هااین خوانش و آن چیزی که خدا برای
نهایی  خروجی .آیدچیزی که از آیات قرآن بیرون میـ  استواری و استقامت قلبشان است

که استقامت در موضع دارند و آدرس رهایی را  این است مخواهیم دربیاوریرا که ما می
که  میدانیمرا  همه داستان اصحاب کهف. کنندبه سمت آن تشکیالت مقصود پیدا می

  آنان است.آدرس رهایی  و این برندمیبه آن غار پناه 
کل اصل بنیادین ش یک ازاینکهپس .کندشود که خدا چگونه دفاع میاینجا نشان داده می

یت خوانش مرجع، گیردشود و ارتباط با خدا شکل میای تعریف مییک پروژه ،گیردمی
 .تواند دستاوردهای خیلی بزرگی باشدو خوانش می ارمغان ،در پس آن ،گیردصورت می
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 بندی بحثجمع
وح در وضکنم که بهمن فکر می ،بندی راجع به بحثم داشته باشمبخواهم یک جمع اگر

د و تواند باشمی هرکسیدورانی بر دوش  این موضوع اشاره شده که یک رسالتقرآن به 
ا خدا را به اشتراک ب ای را تعریف کند و آن پروژهاحتمال زیاد هست که بیاید و یک پروژه

 تد اینافاتفاقی که می بگذارد و از خدا بخواهد که کمکش کند. در پیشبرد این پروژه،
برای اینکه نشان بدهیم که یکی از  کند.است از انسان دفاع می خدا است که این

دوستمان یک بحث در ـ دارد  مانیجلوای که پیامبر خودمان پروژه ـ مسیرهای پروژه
 . کنم اگر ارائه خوب نبودو عذرخواهی می کنمتشکر می. ی این بحث داردادامه

 
 تغییری اهالی : پیامبر؛ نمونهی دومکنندهمشارکت

در مورد یکی از اهالی  ،صحبت کنم آن موضوعی که قرار شده من در مورد .به نام خدا
یکی  ،یکی از انبیاء الهی عنوانبهپیامبر ما . خودمان است پیامبر درواقعتغییر است که 

شود و در این مراحل انتخاب میحرکتی  واز کسانی است که برای یک مسئولیت 
یامبر که برای پ عصمتیشدت تحت کنترل است و یکی از وجوه رسالت با توجه به به

تحت کنترل است و هر گونه  شدتبهیعنی  ؛از همین مکانیسم است ،قائل هستند
 ،به خاطر همین .شودمطمئنًا با کنترل وحی انجام می ،دهدحرکت جدی که انجام می

لی خیهای تواند منبع ایدهمی ،جام دادانی رسالتش هایی که پیامبر در طی دورهحرکت
ر طبه خا. است هایی که مستقیمًا از جانب خدا و وحی به او رسیدهایده ؛جالبی باشد

که با یک رویکرد تاریخی رفتیم ی خاصی از زندگی پیامبر همین ما سراغ یک دوره
ای ین دورها. بکنیم تا بتوانیم از آن یک الگوهایی دربیاوریم تحلیلآن دوره را خواهیم می

 کهبعدازاینیعنی  ؛ی دعوت آشکار استخواهیم از آن صحبت بکنیم دورهکه ما می
دهد تا به آن هدف هایی که پیامبر انجام میرسد و حرکتفرمان آشکارسازی دعوت می

 . کند تعقیب خواهدمسیر میآن خودش برسد و در 
 رکسیهبا مشرکان یا سران کفار یا  ر بنده هدف از مبارزاتی که پیامبر در محیط مکهبه نظ

ر شاید هدف اصلی پیامب .به دست آوردن فضا برای تبلیغ است ،دهدانجام می دیگری،
ی که گوید فقط مسئولیتچون خدا در قرآن در جاهای مختلف به پیامبر می ؛تبلیغ باشد

  .است ،گوییممیبه تو ابالغ رسالت و آن چیزی که ما  ،ستا ی توبر عهده
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 متتشکیل حکودل مبارزاتی که از  ؛شودپیامبر وارد مبارزاتی می ،در این مسیر ل،حا
اسیر گرفتن و خیلی مسائل ، قتل، ها از کشتارگاهی وقت، گذرداز جنگ می ،گذردمی

 .ب کردیمی دعوت آشکار را انتخامنتها ما دوره. گذرددیگر می
خواهم در مورد یکی از می ،ی تاریخی بشومقبل از اینکه بخواهم وارد این دوره

علم تشخیص  ،های علم مهندسییکی از شاخه .های علم مهندسی صحبت کنمشاخه
خواهند یک قسمتی از یک سیستم یا یک سیستم ی میوقت نامعمواًل مهندس .الگو است

بینند که یعنی می .پردازندقبل از آن به شناسایی سیستم می ،خواهند کنترل کنندرا می
سری د یککنبرای اینکه بفهمند چگونه رفتار می .کنداول این سیستم چگونه رفتار می

آیند و آن می .گیرنددر نظر می ،که روی رفتار این سیستم اثر دارد را از متغیرهای دیگری
 .کندبینند که سیستم چگونه رفتار میغیرها میتغییر مت ، بادهندمتغیرها را تغییر می

 ،یعنی بگویند که با تغییر متغیر ـ قوانین را از دل این سیستم درآوردند ازاینکهپس
یعنی ما  .گویند که ما سیستم را شناختیممیـ کند خروجی سیستمشان چه تغییری می

 . کنیمو کنترل بینی پیش سیستم را توانیممی
نی یع ؛متغیری وجود دارد بسیار بینیم که الگوهای، میما بگردیم در تاریخ هم اگر

 درواقع ت.اسسرنوشت تاریخ هم عوض شده  ،کنندمتغیرهایی هستند که وقتی تغییر می
به خاطر  .اندبا این متغیرها بازی کرده ـ کسانی که تاریخ را تغییر دادند ـ رهبران تاریخ

 یتاریخی دورهمقدار در مورد این یک  ،اینکه وارد این بحث بشومقبل همین من 
کنم روم و تغییرات متغیرها را بررسی میبه سراغ متغیرها می بعدازآن ؛کنمصحبت می

ی الگوهایی که به پیروزی نهای ـ به دنبال الگوها بگردم بعدازآنتا قوانین را دربیاورم و 
 . یا باالخره آن ابالغ رسالت منجر شد مسلمانان بعد از فتح مکه

شود که ناگهان اول دوره از جایی شروع می ،اگر بخواهیم از اول این دوره شروع بکنیم
ی کتهاین ن .کنخانواده و نزدیکان خودت را دعوت که برو و  شود بر پیامبرای نازل میآیه

رود و دعوت می قریش سویبهول از همه آید و اخیلی مهمی است که چرا پیامبر می
 ،نهادهای قدرت در آن زمان ،کنیماگر ساختار آن زمان را نگاه ؟ شودبه او ابالغ می هاآن

قاعدتًا  ،ستا ایعقیدهوقتی رئیس قبیله یک فرد با یک  .ای هستندبیشتر نهادهای قبیله
 وا نفوذ اجتماعی پشت سر، آیدقدرت نظامی با او می .آن قبیله هم پشت سر او هستند

  .آیدآید و اگر قبیله ثروتمند باشد ثروت هم با او میمی
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عنی ی است. هایی وجود داشتهای هم ثروتنقطه صورتبهتوان گفت در آنجا البته می
ده و اجتماعی بو نظامی قدرتگفت  فقطشود نمی ،مرکز قدرتی در آن زمان وجود داشته

ک و تتک صورتبهپیامبر روی آن افراد هم  است. کز ثروتی هم وجود داشتهامر است؛
 ندیثروتمافراد  یا خدیجهمثال ابوبکر و عثمان  طوربهاست. ای دست گذاشته نقطه

ته زمان وجود نداشر آن این دیدگاه د .کنداستفاده می هاآنثروت  آید ازپیامبر می .هستند
به سراغشان  ،داشته هاآنای به نگاه ویژهپیامبر اتفاقًا  !استبد است یا پولدار  بد که ثروت

 .نداستفاده بک خود برای پیشبرد هدف هاآنکرده تا از ثروت دعوت می هاآنرفته و از می
ت که اسفردی  است. روی فرد خودش کار کرده ،پیامبر قبل از اینکه به رسالت برسد 

اظ زی که او را از لحعنوان آن چیبه ،عنوان هدایتحقیقتی به .گرددبه دنبال حقیقت می
در است.  روی خودش کار کرده بوده ،برای این کار از لحاظ فردی .کندروحی ارضاء 

ی که ویژگی و صفت ترینبزرگرسیده بوده و  یشهرت حسن وبه  ،کار کرده بوده اجتماع
ی آغاز رسالت همین و صداقتش است و نقطه داریامانتدر جامعه به آن معروف است 

  .و صداقت پیامبر است داریامانت
؛ روندیم تمام قریش ،کند برای اینکه صحبت بکنددعوت میرا  قریش کهوقتی پیامبر

 .اردد یا در قوم خود ایخانواده گونهاینپیامبر در نشانه از مقبولیت اجتماعی  که این امر
 ند ببیننداههمه آمد .بودند مهمانی اولنفر از بزرگان قریش در آن  15گویند به روایتی می

  ؟خواهد بگویدچه می ،محمدبه نام  ،آن فرد، که پیامبر
 ایستد ورود باالی کوه میمی ،خواهد دعوتش را آشکار بکندمی کهوقتی ،هم بعدازآن
 ،هستماَّلل رسول محمدمن قبل از اینکه بگوید کند، میجمع را و مردم  دهدندا می

اگر من بگویم پشت این کوه یک  ؟گوید که آیا شما من را به صداقت قبول داریدمی
. ندکنو ملت تصدیق می؟ کنیدآیا باور می ،حمله کندخواهد به شما و میری آمده کلش

 هاآنآید صداقت خودش را به اول می ،یعنی قبل از اینکه بخواهد دعوتش را بگوید
 .د دارندفر نیک اطمینانی به ای ،را بشنوند او ینکه حرفو مردم قبل از ا .کندگوشزد می

ه ا بیک رهبر ر هایویژگی، برسد به او قبل از اینکه رسالت ،عنوان رهبریعنی محمد به
  است. دست آورده

مایت ح ،آوردمی به دستاولین پایگاهی که پیامبر  ،شوددعوت آشکار می کهبعدازاین
در مورد ابوطالب هیچ حدیث  .در حمایت ابوطالب دو نکته وجود دارد .است ابوطالب
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 ابوطالب ابراز کرده باشد که اسالم آوردهخیلی قوی وجود ندارد که بگوید تا آخر عمر 
ان کند و این نشسفید از پیامبر حمایت مییک ریش و عنوان یک فردجا بهدر همه است.

 در جایی دیگر همبعدها  است. هد که پیامبر فقط دنبال حمایت مسلمانان نبودهدمی
ها با یعنی فقط نگاه به این نبوده که ما فقط مسلمان .شودها متحد میآید با یهودیمی

ی نه پیامبر وقت .متحد هستیم ،فقط با کسانی که یک هدف داریم ،هم متحد هستیم
تواند یاست و م سفید قریشبیند که مرکز قدرتی وجود دارد به نام ابوطالب که ریشمی

سراغ  مصون نگاه دارد،حذف فیزیکی  درواقعو های خیلی جدی او را از گزند آسیب
 .کنداز محمد حمایت می ،ابوطالب هم تا آن موقع که زنده است .رودمیاین فرد 

حمایتش هم به این صورت نیست که هیچ خط و خشی و هیچ حرفی به پیامبر زده 
ناسزاها ، ها هستولی تهمت ؛گیرداش را میجلوی حذف فیزیکی فقطنه ؛نشود

 تجرئابوطالب  یواسطهبهفقط  .هست هااین تمام ؛فیزیکی هستهای آسیب، هست
 . کنندکنند که پیامبر را حذف فیزیکی ینم

شود به آن اشاره کرد ی تاریخی میدورهنکته در این یک  عنوانبهی بعدی که مرحله
 روز اتفاقسه  یدر اواخر سال ششم است که به فاصله مسلمان شدن عمر و حمزه

 ،و نمازهایشان معمواًل مخفیانه بوده وقع مسلمانان معمواًل اجتماعاتتا آن م .افتدمی
یاید داشته ب جرئتفقط پیامبر بوده که  .کردند خیلی در اجتماع ظاهر نشوندسعی می

معمواًل داخل خانه و اصحاب و مردم بقیه  .آشکارا دعوت بکند صورتبهدر جامعه 
در آن حمزه و  عمرـ دو نفر از اصحاب قدرت  ازاینکهپسولی  .کردندپنهان دعوت می

کنند می جرئتمسلمانان پیوندند[، ـ ]به پیامبر می ندبه جنگجویی معروف بودزمان 
این قضیه  .نماز جماعت بخوانند در مسجدالحرامی اندکشان با آن عدهکه 

آیند تا بتوانند با می به سمت ابوطالبای از مشرکان عده .هم دارد یالعملعکس
ه پس ب .توانند انجام بدهنداین کار را نمی ؛زنی حمایتش را از محمد حذف بکنندچانه

با قدرتمندتر شدن مسلمانان فشارها هم بیشتر  درواقع .زننددست میفشارهای بیشتر 
 در این موقع ؛غیر از حذف است ،هاآن یهفت انگیزتوان گفشارهایی که می است. شده

ها این دوره شکنجهاوایل ما در است. هنوز به سمت حذف نرفته  و دیدگاه حذفی نیست
  .است و سمیه یاسر که ولی فقط دو مورد داریم که منجر به شهادت شده ،بینیمرا می
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به خواهند حتی بالل حبشی هم می ؛گذرندهم نمی حتی از بالل حبشی هاآنیعنی 
آید میدیدگاهی هم که  .هنوز دیدگاه حذفی نیست .برگرددسمت دین خودشان 

هنوز خیلی  .حاصل همین است ،کندمیی اقتصادی و تحریم محاصره مسلمانان را
ولی وقتی  .کنندنمیقدر خطر را جدی حس یعنی این .برای مشرکان هم جدی نیست

  .کنندرا محاصره می هاآنآیند می ،شودشدیدتر می
ترین حرکتی که انجام در این مورد پیامبر جدی ،طالبپس از ماجرای شعب ابی

 صحبت و غیر از زبانکه زنی یعنی تبلیغ کردن چیزی چانه .زنی استچانه ،دهدمی
 بنا بر ،جزء مشرکین هستنداکنون  که مسلمانانتازهای از نزدیکان یک عده ،کردن

ان این با آن داست .شوند تا این تحریم را بشکنندهای انسانی خودشان جمع میانگیزه
 . شودمی زمانهم معروف معجزه موریانه و آن پیمان معروف

پر پس از مرگ ابوطالب س .افتداتفاق می طالب مرگ ابوطالبپس از داستان شعب ابی
ضیه یعنی ق است. ها زیاد شدهتعداد مسلمان .شوداین فرد ناگهان برداشته می یحمایت

احکام دوری جستن از کافران و مشرکان هم آمده  است. تر شدهبرای مشرکان جدی
گیری عموض هاآندر مقابل کاماًل گیری و اینکه این حکم کناره ،اوایل دعوتاست. 

ولی در این زمان تقابل خیلی است؛ این همه تقابل وجود نداشته  ه،نیامده بود ،بکنند
امبر به پی ،قبل از اینکه ابوطالب هم بمیرد .شودفشارها خیلی بیشتر می .است جدی

ز این و این نشان ااست بوده  هایی خارج از مکههای دیگر و پیدا کردن پایگاهفکر انگیزه
رش ی آخانسدادی که نقطه است؛ رفتهبه سمت انسداد میداشته دهد که فضای مکه می

 دندنمان یباقنفر مسلمان بیشتر در مکه  ششی مهاجرت در نقطه .مهاجرت کامل است
فضای دیگری برای فرار از این انسدادی پیدا کردن  این مهاجرت یزهیانگ ترینبزرگو 

  ، بوده است.داشتهکه وجود 
رها متغی .کنممن متغیرها را انتخاب می ،کنیمر ما بخواهیم این دوره را تحلیل اگ حال

کنم تا بتوانیم کار را تر را انتخاب میمتغیرهای اثرگذار و مهممن ولی  .زیاد هستند
 رهبری این حرکت با .چیز در این حرکت رهبری است یناول .پیش بگیریمتر راحت
 ،فردی که قبل از آنکه بخواهد بیاید و وارد این حرکت بشود ؛استبه نام محمد فردی 

 ،ویدگکه اول دعوت وقتی میطوریبه ؛باالیی استبسیار دارای مقبولیت اجتماعی 
  .آورندهمه به صداقتش ایمان می
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مقبولیت کاهش این  .کندولی با گذر زمان این مقبولیت اجتماعی کاهش پیدا می
هم دشمنان به  و هم حضرت محمد درواقع است. پاشی دشمنانبه علت سماجتماعی 

ت رهبری این جنبش مؤثرتر و دارای مقبولی هرچقدرکلیدی پی برده بودند که  یاین نکته
و همین هر د به خاطر .شودتر میاین نهضت روز به روز قوی ،اجتماعی بیشتری باشد

  .طرف روی این قضیه دست گذاشته بودند
های مجنون است یا خیلی حرف ودیوانه  ،گفتند که پیامبر شاعردشمنان می از یک طرف

رای ب ؛کردصحبت می هااین محدودی با صورتبهاز طرف دیگر پیامبر  زدند.می دیگر
بت مستقیم با او صح صورتبهمردم  کهوقتیببرد و باال اینکه سطح دانش را در جامعه 

های حرف ،دیوانه نیست وفهمیدند که این فرد شاعر می ،دیدندکردند و او را میمی
نان سخ ردو دالیلی بر  تأکیدهایی بر عالوه بر آن در قرآن حرف .زندنمی وغریبعجیب
دیدند می کهوقتی .کشیدندضیه نمیقهم دست از این  هاآن و آمدمی مشرکان

رف از یک ط ،کنندنداشتند حذف  جرئتاز یک طرف  ،کافی نیست شانیهایپاشسم
ایید و گوش مردم اصاًل نی یا پس گفتند که ،توانستند بگیرندرا نمی اندیگر جلوی زبانش

شان ملت دست در گوش .تصمیم گرفتند که اصاًل جلوی گوش افراد را بگیرند !نکنید
که ر کنند فیلتخواستند به این طریق می دادند وقرار می گوششان پنبه داخلگذاشتند می

 . اصاًل کسی صدایشان را نشنود
ما باید  .بسیار قوی ایجاد کرد تشکیالتیساختار اجتماعی  ،ضیهقر برای این بپیام

مخفی  سالسه  اصالً است. پیامبر خوب بوده  تشکیالتیاعتراف کنیم که واقعًا نظام 
ه سال س، آشکار کندخود را قبل از اینکه دعوت  پیامبر .ستی مهمی ابودن خیلی نکته

 دقیق خیلی ،گدار به آب نزدهبیمورد  یکپیامبر یعنی  .رودضیه لو نمیق و کندتبلیغ می
از طریق بازوهای  ،کندآید و دعوتش را آشکار میوقتی هم که می است.کار کرده 

 .دهدهست که تبلیغ را انجام میاش اولیهشاگردان اجرایی خودش یا همان لیدرها یا 
ان مسلم انبا واسطه با دعوت آشکارش دورههای آن خیلی از مسلمان ،فقط محمد نیست

ل از قب درواقع .کنندکار میدارند یعنی لیدرها خوب  .روندشوند و به نزد پیامبر میمی
 ،قرار داده شود قبل از اینکه بنای حکومت مدینه ،اینکه اصاًل هجرت صورت بگیرد
ار سازی شده بودند که اگر قرآماده ،تشکیل شده بود ساختارها و تشکیالتی که در مکه

، شنداش را داشته باچه کارهایی بکنند که آمادگی هااین ،است حکومتی تشکیل بشود
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این  رواقعد است وپس نظام تشکیالتی پیامبر خیلی مهم  .انجام شده باشد تشانیترب
  .شودنفوذ اجتماعی بیشتر می ،تر و بهتر باشدقوی هرچقدرفاکتور 

وقع پیامبر از هیچ مرکز قدرتی در آن م .دیدگاه پیامبر به مراکز قدرت است ،ی بعدینکته
 هاآننبال پیامبر به د .فراری نبود... ثروت و، نفوذ سیاسی، نفوذ اجتماعیصاحبان یعنی 

روت به ثو چون به این حریم  ؛رفت ،هم که مسلمان نشد ببود و حتی به دنبال ابوطال
این مراکز قدرت هم خیلی مهم  .کردتعامل می هاآنبا ، رفت هاآنبا  .احتیاج داشت

مهاجرت اتفاق  ،بودکامل در دستشان می صورتبه اگر مراکز قدرت در مکه .هستند
کرد صحبت می هاآنبا  ،رفتدنبال این افراد می .پیامبر هم این دید را داشت .افتادنمی

هم  هاآنبه سراغ  ،از افراد فرودست جامعه هم دوری نکند حالدرعینکرد سعی میو 
 . رفتمی

 .دشسطح آزادی توسط دشمنان تعیین می .سطح دانش و آزادی است ،ی بعدیمسئله
های تبلیغی و کارهای پیامبر این در مقابل فعالیت هاآنالعملی از سوی صورت عکسبه

تر شده یا هر زمان که قدرت هر زمانی که فعالیت جدی .کردسطح آزادی تغییر می
ر هم بپیام است. رفتارهای سخت و شدیدتر و فشارها بیشتر شده ،مسلمانان بیشتر شده

عنی ی ؛بود هاآنی شکستن ساختارها ،داشتتبلیغش  راه درمبنایی که  ترینبزرگ
شمنی د ترینبزرگ .گرفتساختارهای اجتماعی غلطی که داشتند و جلوی تفکر را می

ه صر کبخواهیم نگاه کنیم به این ع اصاًل اگر ما .تعصب و جاهلیت بود ،که داشت
 .آیدی جاهلیت درمیها از همین واژهمصیبت ترینبزرگ ،شودجاهلیت نامیده می

وجهی که باعث  ترینبزرگ ؛است آن وجهترین جاهلیتی که شاید تعصب پررنگ
چون پدران ما بر این قضیه ؟ چرا ؛پذیریمشود افراد بگویند نه ما دعوت تو را نمیمی

 .با و اجداد ما بر این قضیه بودندآی چون همه؟ چرا ؛هستند
 اگر کلی .آیدرفتارها درمی سری قانون از اینیک ،کنیماین دوره را نگاه می اگر حال

 ،هاتعداد و کیفیت لیدر، با افزایش مقبولیت اجتماعی رهبری بخواهیم نگاه بکنیم
با افزایش حمایت مراکز قدرت و سطح دانش و  ،بهبود وضعیت تشکیالت وافزایش 

. اندهتر شدبه سمت آن هدف نزدیکاست و نفوذپذیری این حرکت بیشتر شده  ،آزادی
تر های مقابل هم بیشبرخورد گروه ،افزایش نفوذ اجتماعی و قدرت این افراد در مقابل با

 . است شدهو متفکرانه انجام می
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 ،میاوریدرب سالههفتی و این دوره وضعیتاگر بخواهیم الگوهایی را از این  حال
 ،ماش با دعوت به اسالپیامبر نفوذ اجتماعی .توان گفت پیامبر چند راهکار داشتمی

 با او دوست بودند از رسالت یک عده که قبلـ  از او بریدندکاماًل یک عده . چون کم شد
 .خبری پرداخت یسازپاکآمد به امر این ]مقابله با[ برای  .شنوی داشتندو از او حرف

خیلی منطقی  هاآنآمد با می ،زدندتهمت می وکردند می مهر موقع که جو را مسمو
وجه  این .زدحرف می هاآنخیلی دقیق و با مطالعه با  ،کرد و خیلی صبورانهصحبت می

 ریکرا تح هاآنانسانیت  .کردمی ریکرا تح هاآنعقل  .عقالنیت خیلی مهم است
کرد و خود آن افراد به سمت می ریکتح بود، هاآن در فطرتکه را چیزهایی  .کردمی

 ـکردند گردانی میضیه رویقای از افراد از این و اگر عدهکردند سوق پیدا میهدایت 
ردانی گبا درک و علم دقیق از این قضیه رویکاماًل ـ شناسیم ار میفرا به نام ک هاآنکه ما 

 . رسیده بود هاآنیعنی واقعًا هدایت کامل به  .کردندمی
دان دائم شاگر .نبود گردانرویپیامبر از آموزش و ایجاد تشکیالت  ،از یک طرف دیگر

را به سمت قوم  هاآن ،کردمی هاآنهای معنوی و علمی از حمایت ،کردمیبیت تر را
ها و به سراغ جمع ،رفتها میخودش هفتگی به سراغ انجمن ،فرستادخودشان می

 ،کردپیدا می و تریبونی هر جایی فرصت .رفتمی به مسجدالحرام ،رفتها میقوم
  .کردرفت و صحبت میمی
زنی دائم در حال چانه .گشتحمایت می وبه دنبال مراکز قدرت  پیامبر ،دیگر طرفاز 
گویند حدیثی هست که پیامبر دعا می ،بخواهد مسلمان بشود قبل از اینکه عمر .بود

به واسطه  هاآنلمان شود تا نهضت مس ـ دانمدقیق نمی ـ یا ابولهب کرد که ابوجهل
سیار بدر فضایی که از نظر سیاسی  اینکه ی دیگریک مسئله مند شود.قدرت هاآنشمشیر 

فضا بسته است و اواخر آن نیز دوباره بسته  شدتبه ی اولدورهتا اواسط  ـ بسته بود
 ت.بوده اس برای صحبت کردن های خاصپیامبر همیشه به دنبال ایام و مکان شود ـمی

پیامبر  آمدند.می و به مکه شدندملت عرب جمع می ایام حج از کل حجاز؟ هیعنی چ
ند و مستقیم با اعراب صحبت بک طوربهدید که این بهترین فرصت است تا بتواند می

شاید اگر در ایام دیگر  .برساند هاآنجدا از این فضای مسموم بتواند آن پیغام را به 
جای  در ند یاکرددر یمن زندگی می مثالً  اصاًل پیغامش به آن افراد که ،کردصحبت می

  .کردصحبت می هاآنآمد و با ولی می .رسیدنمی ند،کرددیگر زندگی می
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از سال  هاییمکانی که در آن ماه ،در مسجدالحرامـ مکان خاص  از ،از یک طرف دیگر
از طرف دیگر به دنبال افراد  .کرداستفاده می ـ شهر امنی است، جنگ در آن حرام است

ه ب ،فرستادمی یا مدینه افراد را به سمت حبشه .گشتهای خاص دیگری میو مکان
 ترینبزرگ .گشتبه دنبال فرصت و مکان میهمیشه بود و آن طرف  و دنبال این طرف

برای  یو به دنبال مکان کرد.زبانی که با آن تبلیغ می ؛زبانش بود ،ابزاری که داشت
  .گشتی این ابزار میعرضه

عد بو  دارندی فردی جنبهولی چون  .فردی هستند یسری الگوهااز یک طرف دیگر یک
پیامبر فرد صبوری بود و در  اینکهمثلکنم؛ روی آن بحث نمیزیاد  ،اجتماعی ندارد

 هایی که اصالً سری صفتیک .دارای تقوا بود .کردبرخورد و دعوت از آن استفاده می
تر و پررنگ، اجتماعی را که داشت هاییعنی آن حرکت ؛دادفرد را تحت تأثیر قرار می

با این  و خیلی از افراد فقط با ایمان به این فرد که فرد با اخالقی است .کردپراثرتر می
به او ایمان آوردند و بعد ایمانشان عمق پیدا  ،تواند حرف بدی بزندخصوصیات نمی

 . کرد
گویم توانم بمی ،کنمبندی بخواهم جمع رابحث  وکنم گیری اگر بخواهم نتیجه انتهادر 

حساب را این موارد متغیرهای آن دوره  من حالـ ای ای که متغیرهای جامعهدر هر دوره
باز  ،دارای انطباق با این دوره باشند ـ کنیدتوانید متغیر دیگری را اضافه میشما  ،کردم

پیامبر در راه پیشبرد اهدافش که ی یراهکارها ؛توان از این راهکارها استفاده کردهم می
  .استفاده کرد

 و در آورددرمیخواهم بگویم این علم تشخیص الگو که الگو را ی آخری که مینکته
 .دشوها دچار خطا میگاهی وقت د،کناستفاده میهای مشابه و در سیستم گردی جای

در جایی که شما ]اول[  :افتددو زمینه معمواًل اتفاق می واین دچار خطا شدن در دو جا 
 .بینیدها متغیر اثرگذار است و شما نمیگاهی وقت .کنیدمتغیرها را صحیح انتخاب نمی

هست که شما متغیرها هم ها گاهی وقت]دوم[  .شویداین موقع شما دچار مشکل می
 .کنیدکنید و آن تغییرات را ثبت نمیرا صحیح ثبت نمی

د ـی خداوند در داستان پیامبر ما ایده ترینبزرگخواهم بگویم که شاید در پایان می  محم 
 ،تماعیاج، در تکامل سیاسی ،کنیدد اگر از لحاظ تکامل فردی نگاه این است که این فرـ 

  رود[.]میکند تا انتها ی صفر شروع میحرکاتی که انجام داده یک مسیری را از نقطه
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ا کنید که قابل انطباق برا پیدا  ایدوره ،ی زندگی پیامبرتوانید در دورهمی همیشهشما 
جوگری به جست و گرددای هست که به دنبال حقیقت میپیامبر اول یک دوره .دوران باشد

شروع فرد از یک  .رودگردد و به سراغ دعوت میو به دنبال حقیقت می گذراندمی
 به حرکت ،کندی اولیه مخفیانه شروع میاز هسته ،رسدی اولیه میبه هسته ،کندمی

دوران  ،رودمی به سمت مدینه ،گذراندن فشار را میدورا ،رسدمی اجتماعی در مکه
کند تا کار به جایی تالش می قدرآن .گذرانددوران جنگ را می، گذراندحکومت را می

 ،ودشکه وقتی مکه فتح می دهدرخ میی دشمنان ریزش نیرو در جبهه قدرآنرسد که می
از یک فرد تنهای تحت  است؛ مراحل را گذراندهتمام . آیداز دماغ یک نفر هم خون نمی
 یهرکسکنم من فکر می .ی مهمی استاین خیلی نکته .فشار تا حاکم قدرتمند حجاز

 تواند بگرددمیاست، سردرگم در حرکت اجتماعی خودش خود یا که در مسیر زندگی 
 . ممتشکر. ق کندببا زندگی خودش منط که اوردیدرباز زندگی پیامبر  یو آن مقطع

 

 ؟ است درست؟ به نظرت محمد پروژه را عقلی پیش بردهدی صابر: 
 

 . های عقلی استفاده کرداز مکانیسم :ی دومکنندهمشارکت
 

 ؟ توانی توضیح بدهیمیهدی صابر: 
 

با  به این جهت است که ،پیشبردگویم از لحاظ عقلی اینکه می :ی دومکنندهمشارکت
به  .هایی روبرو بود که از حد دانش باالیی غیر از منطق برخوردار نیستندآن مخاطب

ی خاصی مثل عصای ما معجزه پیامبر .همین دلیل ابزار دیگری غیر از منطق نداشت
داوند خ .سیر حرکت عقالنی استم، تنها مسیر .یا ید بیضا یا زنده کردن ندارد موسی

کسانی  ،صاحب تفکرـ باب لاالواروی صحبتش را با اول ،کندهمیشه وقتی صحبت می
گویم من می ،به خاطر همین .دیرگیمـ  کنندتفکر می، فهمندکنند و میکه صحبت می

های منطقی آمدند و از روی مکانیسم ،رفت و اگر کسانی آمدند این بحث منطقی پیش
 است؛ ودهنب]پیروی کورکورانه[ گویم من نمی .رنگ استاین پیروی کورکورانه خیلی کم

وی افرادی هستند که متفکرانه ر ،ولی به نظر من بیشترین افراد است؛ حتمًا شاید بوده
  .استها عقالنی بحث ،بینیمهایی که ما در قرآن میآورند و از روی فکتمی
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یستم این س ،چون اگر شاعر بودم ،من شاعر نیستم !گویند نهمی ،شودزده میوقتی تهمت
ویند شما گمی]مشرکان به پیامبر[ مثاًل . تواند یک چنین چیزی بگویدعقل انسان نمی

 .ستممقام نی وگوید من دنبال ثروت می ،دست بیاوریده دنبال این هستید که ثروت ب
دا خچند گوید اگر می ،کندبه توحید دعوت می کهوقتی .ها عقالنی استهمیشه بحث

 ؟فترآیا یکپارچگی از بین نمی د؟شآیا دعوا نمی ؟شدعاقبت این جهان چه می ،بودند
ر گوید اگمی .کندآید عقل انسان را تحریک میمی ،کندبحث میی معاد وقتی درباره

به  .زندهمیشه به ذهن انسان تلنگر می ؟شودما بیهوده نمیزندگی  ،دنیای دیگری نباشد
با عقل شروع کردند و تا موقعی که از عقل خودشان دور این مسیر را نظر من مسلمانان 

شوند که از عقل خودشان ای در تاریخ به افول نزدیک میدر اوج بودند و در نقطه ،نشدند
ن در آـ که به نام دین  پردازندیی میهای کورکورانه از حکومتوشوند و به پیردور می

نزول فکری مسلمانان است که  درواقع ـ تسلط دارند.است  عباسیا بنی امیهزمان بنی
 . شودهای دیگر میدر نظام هاآنبعدی  هایباعث نزول

 

 ،آورده بودندچهار گروه آیات در ،که بحث اول را مطرح کرد دیگر دوستهدی صابر: 
شرایط تعریف پروژه و پیشبرد پروژه را استخراج کرده و روی  ،از این چهار گروه آیات

دقیق ت ی محمداز پیشبرد پروژه ایروی دورهکه به نظر شما  .لوح به دوستان عرضه کرد
م ک از کیفیت کم گذاشت یابه نظرت یعنی  ؟پیشبردکیفی آیا او پروژه را  کردی،

 ؟ نگذاشت
 

 چون بیشتر به دنبال این بود که افرادی .به نظر من کم نگذاشت :ی دومکنندهمشارکت
ولی همیشه  ،دریغ نکرد کسهیچاز را دعوتش البته پیامبر  .را داشته باشدبا کیفیت باال 

تک برای خودشان صاحب فکر و انتخاب بهتک، بیایندباال هدفش این بود که افرادی 
که تفکر  استکسی برای انتخاب  و این وجه انتخابشان خیلی پررنگ بود درواقع .باشند

 . کیفی بود ایشانبه خاطر همین روش  .کندمی
 

 ؟چقدر روی بحثت وقت گذاشتیهدی صابر: 
 

 .ساعت 0-1کلی  صورتبهشاید  ،پراکنده بوده :ی دومکنندهمشارکت
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، چینش، هادرآوردن تیتر، طراحی موضوعاتـ  اتروش طراحیهدی صابر: 
  بود؟ ـ چگونه که داشتی ایهندسه

 

ولی با توجه به  ،در ذهنم بودندتکه تکه کدها راستش این :ی دومکنندهمشارکت
 .داریم را ما با دوستان جلسات هفتگی خودمان .ساختارهای کالس معنی پیدا کرد

ن است گفتند چون قرار بر ای ؟صحبت کردیم که چگونه باید بحث را جمع کنیم کهوقتی
ردم یک بحث را پیدا کنم به خاطر همین من سعی ک بگردیم،راهکارهایی  به دنبال که

تر تر و علمیبتواند یک مقدار دقیق و درآوردتکنیکی برای استفاده از تاریخ از آن  که بتوان
را  آن نقطه ،گذاریدشما روی یک نقطه دست میمثاًل  کهطوریبه ،کندنگاه به تاریخ 

 ،نکنید شاید اگر این کار را .کنیدیک متغیر تا انتهای داستان تاریخی دنبال می عنوانبه
 .رفتم سراغ بحث طورمن این .دور بماند چشمتاناز ها این تغییرات گاهی وقت

  

 ؟ از بحثت راضی هستیهدی صابر: 
 

بندی من برای جمع .خواستم وقت بگذارمخیلی بیشتر می .راستش نه: دوست
ای برای من پیش آمد و ولی یک مسئله ،شروع کنم تریک روز قبلخواستم از می

 . بندی را دقیق انجام بدهمنتوانستم آن جمع
 

 ؛ی پیش در ایران یک اتفاقی افتاددهه شش. دنخسته نباش دوستهر دو هدی صابر: 
یک خطی در  .بود این اتفاق در تبریز .آورد و کشید 18ی تا دههاین اتفاق خودش را 

 ماند.ها یتبریز درپایانش را هم متأسفانه  ،استارتش از تبریز بود .دار شدهتبریز جلوِ 
بعد به مهندس  ،رسید بعد به حاج یوسف شعار ،شروع کرد کهنموییخط را مرحوم 

قرآن[ ]یک کتابی  .خط دستبرد بود ،خط تبریز. بود نژادپایانش هم حنیف و بازرگان
ما به مفهوم  دستبرد در ادبیات .دستبرد بزند ،نبود به این کتاب کسی ،متروک افتاده بود

به  ؛به کتاب دورافتاده آمدند دستبرد زدند ؛واژه را عوض کردند هااین ولی ،سرقت است
این مفهوم که کتاب را از انحصار یک طبقه و یک صنف که کاری به کتاب نداشت و از 

ی احکام سیر ها که در حوزهبه تعداد محدودی از نشانهفقط  ،نشانه 1188مجموع 
 توان به حوزه رفت و تا انتها به سراغمی ییبه قول عالمه طباطبا .کردمی ، رجوعکردندمی

  .و واقعًا هم به سراغ کنه کتاب نرفتند! خیلی حرف قشنگی است ؛کتاب نرفت
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ال بودند ،ُلی بودندکها فُ به قول قدیمی فرد،این چهار  آمدند  .کدام آخوند نبودندهیچ ،ُمک 
م و درک دوقواره و فهدر حد ق هرکدام .خط دستبرد بود تبریز،خط  .به کتاب دستبرد زدند

  .خودشان آمدند به این متِن دستبرد زدند
های دوران خودش ی متنبه این مفهوم که به همه .تر بوداین وسط کیفی نژادحنیف

ی[ ]قرآن ترجمهکتاب آخر آن موقع کتاب  .هم به کتاب آخر دستبرد زد ؛دستبرد زد
 ،دهندی که در پالتو قرار میبهای جیمثل کتاب ،هندبوک شده بود کوچک و، بود معزی

دست خوشدر ایران فقط به چاقوی زنجان  .دستی بودهم کتاب خوش آن کتاب
 .گفتندیمدست خوش ،ها بودکه قلم پولدارها و فرهیخته ربه قلِم پارکقباًل هم  !گویندمی
دست خوشهم به کلت خودشان  هاآن ،سری افتادقالب هم کلت دست یکنا از بعد
 .نژاددست نگفته بود جز حنیفخوش]قرآن[ کسی به کتاب کنون در ایران تا !گفتندمی

به متن دستبرد زد و محصول دستبردش را در اختیار  .دست کردآمد کتاب را خوش
به  .های آن موقع قرارداد و فقط به آن متن اکتفا نکردهای انجمنی بچه مذهبیهمه
 و نهضت آزادی ی ملیشناخت جبهه .های پیرامون خودش دستبرد زدی متنهمه

 همه کاین بود نژاد یفنح ویژگی .وآمدرفتی ملی جبههدر  ی این دستبرد بود[.]نمونه
ی نماینده ،همنزل مرحوم حاج حسن قاسمیدر  16ی ملی در آذر ی دوم جبههدر کنگره

مسئول اول  ؛مسئول دانشجویان نهضت آزادی هم بود ؛ی ملی بوددانشجویان جبهه
متن فقط متن  .ها رفتی متندر همه. ی خودش هم بودکل دوره اسالمی هایانجمن

  .خودش هم یک متن شد ،ها را وارسی کردمتن، ها رفتدر متن .مکتوب نیست
؟ چیست اینجا یپروژهگفتند ها میقباًل بچه ها است[.]دستبرد به متن ،ی مااینجا پروژه

اینجا در حد توان ما دستبرد  یپروژه ؛ها را ما اول کار بکنیمی تعریفدلیلی ندارد همه
 ؛آوردآیه در گروه چهارن آمد اایش اآلن .ها کردنداین بچه اآلنکاری که  .به متون است

رو گذاشت و شرایط تعریف و پیشبرد پروژه را پیش ،گروه آیه چهاراز این 
کننده دوم[ ]مشارکتبحث ایشان  یهندسه .های خاص خودش را کردگیرینتیجه

ای تکه .بردیفرومرا به فکر  مخاطباما نکاتی داشت که  ،تر بوداول ضعیفنسبت به بحث 
 های دعوتآمد ویژگی .ی دعوت بودهتک، تکهآن  .را بیرون کشید ی حضرت محمداز پروژه

ازگی نکاتش هم ت، که من فهمیدم قدرآنیعنی  ؛کشیدبیرون ابزار و اسباب دعوت را خوب ، را
قطبی که انباشت  ؛ها رفتی قطبی دعوت سراغ همهدر پیشبرد پروژه در مرحله ،داشت

  .قطبی که قطب سیاسی بود و تجربه داشت قطبی که انباشت ،ثروت داشت
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در اختیارش گذاشته  «او»متن آخر هم که  ،ی متون را برگ زدهمه ترتیباینبههم  محمد
 . پروژه این استاینجا هم پروژه شاخ و دم ندارد. آرام تبدیل به متن شدخودش آرام ،بود

تفاوتی که دست چپ ما با دست راست ما دارد این است که  ها در کار بیایند.که بچه
آن را کسی  و ولی دست چپ اصاًل متروک است ،دست راست را همه به کار انداختند

یک حرف  او. بازیکن بزرگ هلند بود 1، یوهان کرایفدو سال پیش .اندازدبه کار نمی
 مبینیرا که می اآلنولی  ،ها دو پا بودندزیکنی ما اغلب باگفت دوره .خیلی قشنگی زد

 . کنندیعنی از نصف ظرفیتشان استفاده نمی هستند!پا ها یکی بازیکنهمه
است پز خودش مثل دست رپروژه دستبرد به متن است و اینکه متن بتواند در آرام ،اینجا
تواند می که ختها را به ذهن ریدقیقه انبوهی از داده 18 در حدوداین دوستمان  .بشود
سراغ  چرا محمد .ها با آن بازی کنیممدتکه کند در ذهن ما فراهم ماتریسی را یک 

چرا ؟ کس را حذف نکردچرا هیچ ؟ها رفتاز چه مسیری سراغ قطب ؟ها رفتقطب
مگر اینکه خود فرد خواسته که نادیده گرفته شود یا حذف  ـ را نادیده نگرفت کسهیچ
 . شود
شود و ما آرام اینجا دارد دچار رخوت میآرام ،خودمان را بخواهیم نقد کنیم مقداریک 

جهان  ،تکراری نیست« او» چون .کنیمیواش داریم خودمان را تکرار میهم یواش
 ِن جها ،جهان ؛شودبندی میجمع شاءاَّللان ،بعد یدر بحث ایده هفته .تکراری نیست

 .ندهمه به کار بیای شاءاَّللاناینکه  .نوشونده است جهان دینامیک، جهان ؛تکرار نیست
در  ،روی تابلو آوردند .هم وزن داشت ،هم هندسه داشت .مدل خوبی بود ،مدل امروز

خیلی خوب گویششان هم ، داشت مالطمتن  .اختیار ذهن و دیدگان همه قرار دادند
جلسه  .یک بحث آرام و متین بود، بحث .لرزید اننه عرق ریختند و نه دست و پایش .بود

 چیزی از بحث اصلی ،این بحث ،شدشاید اگر بحث اصلی ارائه می .هم کیفی پر شد
  .کم نداشت

                                                                                                                 
 شود،یشناخته م فیکرا وهانیبا نام  شتری(، که ب1861 - 6311) فیکرا وهانی کیهنر. 1

وپا انتخاب سال ار کنیسابق فوتبال هلند است. او سه مرتبه به عنوان باز یو مرب ستیفوتبال
و مارکو فان باستن  ینیپالت شلیدر کنار م ثیح نی( و از ا6311 و 6313، 6316شده است )

 .شودیرکورددار محسوب م



 3: تبیین ما ـ باب بگشا؛ دفتر چهارم   256
 

 

اگر . هانی متخط بشود خط دستبرد و ورود به همه .جلسه به کار بیفتد شاءاَّللان ،اینکه
ای اتفاقات ویژه ،صاحب یک متن بشود ،ی مااین دوره ،ها صورت بگیردورود به متن

 . خواهد افتاد شاءاَّللان
 یک اآلنکردی شما هم فرصتی که برای خودت فراهم می. کنمتشکر می دوستاز دو 

وستان دو چند بحث اینجا ارائه شده  اآلن .بحثت را هم بنویس بیاور هستید. هفته آزاد
ا ما هم اینج .شودولی فراموش می ،هایشان را بنویسند و بیاورنداند که بحثدادهقول 
حثت اگر واقعًا روی ب !؟بگوییم متن چه شد که دائمبه دست مدرسه نیستیم  ترکه ناظِم 

شما  .شودجزوه می، تحویل بده، محصولت را بنویس و بیاور، داری زهیانگ ،کار کردی
ه خالص .با همان جمع خودتان هم بحث کنید و کار را بکنیبتوانی همین  شاءاَّللانهم 

د دوست دیگری هم بحث دار. خیلی متشکرم. اینجا را اشغال کنید و با بحث پر کنید
 .شداتکه بکنیم و یکنمی دوتکهجلسه را امروز  ردیگ ،ایشان هم بحثش را عنوان کند

کشند ـ اجازه می هانآکشند ـ که زحمت اصلی را دوستانی هم که زحمت چای را می
  کاسه شود ]و پذیرایی بعدًا انجام گیرد[.دهند بحث یک

 
 1ی سومکنندهمشارکت

 یک اینکه جلسه پیش گفتم به خاطر .نیستطوالنی من خیلی بحثم  .به نام خدا. سالم
کنند که این گفتم اگر بقیه فکر می و را مطرح کردم هاآن و سری دغدغه به ذهنم آمد

دوستان  اآلناین بحثی که  .فکر بکنند هاآنشان هم هست به ی ذهنیدغدغه، هادغدغه
کنم و ای که من میگفتم این داعیهو زدم در ذهنم ای کهتر من به خودم یک ،آوردند

ه ب شدتبهالاقل این دوستان ما  .نبودند گونهاینها ی بچههمه، هاگویم اکثر بچهمی
  هستند. ی انبیاء خصوصًا محمدپروژه و مبارزاتی یی پروژهدنبال هندسه

                                                                                                                 
 کمی و ستینشست ب (،دوم یکنندهمشارکت) ستمیبهای نشستکننده در مشارکت نیا. 1

ی ندهکنوپنجم )مشارکتسی(، دوم یکنندهمشارکت(، بیست و چهارم )اول یکننده)مشارکت
ی اول( و چهل و کنندهی دوم(، چهل و دوم )مشارکتکنندهچهل و یکم )مشارکت چهارم(،

 پرداخته است. یا طرح نکته و نظر بحث یبه ارائهی اول( کنندهچهارم )مشارکت
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ی قبل نبود که من با یک قاطعیتی در جلسه گونهاینین برای خودم جالب بود که پس ا
دو پس این  .ها را دارندتشکیک وها دغدغه وها گفتم که اکثریت جمع این پرسش

 . ی به کتاب نگاه کردندطوراین نیست و گونهایندوست نشان دادند که الاقل 
ی قبل بحثی که مطرح کردم این بود که اگر قرار است که مهندسی اجتماعی من جلسه
 ین ادبیاتی که در کالس مطرحهم پیامبر ـ هایتحقق آرمان و مبارزه، کردار، یعنی رفتار

از  از یونس، از محمد، از ابراهیم ؟داریم ه چیزیما از پیامبران چ ،عنوان شود ـ شودمی
توانیم در بحث گفتم که حداکثر چیزی که ما می چه داریم؟ بعد حتی از مصدق و موسی

ک جایی ی رودکسی می وقتیای که مثل آن گزینه ؛داشته باشیم چند گزینه است هاآناز 
بنویس و ما هم  خود را اآلنسالگی تا به  60گویند از به او می ،استخدام بشود

این  ،از سال فالن تا سال فالن کار کردم ،نویسیم از سال فالن تا فالن درس خواندممی
برداشت  گونهاینقرآن هم من . ... داری کردم وماه خانه ششاین  ،موقع سربازی رفتم

یرون بتوانیم چارتی را می چنین داستان موسیما اگر خیلی تالش بکنیم از که کردم 
 ندگی موسییعنی ز ؛کشیدندبیرون آقای صابر  خیلی دقیق صورتبهکما اینکه  ؛بکشیم

ولی همان جلسه مطرح شد  .را در یک چارتی آوردند که از اینجا تا اینجا این کار را کرد
ده که جایی نیام .همین است ،کندبرقرار میدر زندگی که این حداکثر ارتباطی که با ما 

 ،شد هبعد زنش چ ،آنجا که رفتند، شده زنش چ، کردهایش چه کار میبا دغدغه موسی
 ،کجا رفت زندگی کرد موسیشود که مینعنوان  ،رفتند در کاخ فرعونموقعی که 

مسیر شدند و مسائلی که مطرح هم، با هم گونهچ هااین ،بود چگونه مسائلش با هارون
 وانعنبه شود که ابراهیماینجا عنوان می .قبل مطرح شد یجلسه یا مثال ابراهیم .شد

هم  ایگونهبهسال اولش که  63گفتم همان  مثالعنوانبهمن  .الگوی حرکتی برای ماست
من به  ،رفتجلو توانست شرایط را پاره کرد و  شود که ابراهیمدائم به نسل ما گفته می

یعنی ما  .چیزهیچتقریبًا  ؟دانیمسال چه می 63در آن  ذهنم رسید که ما از ابراهیم
احب  َل» کرد یکنشست مشاهده میمی ابراهیم این است که دانیمحداکثر چیزی که می

 بخش ،نه اینکه اصاًل این نیست !سال این نیست63زندگی ما در  اما .گفتمی «نیلاَلف
ک بچه وقتی ی ،کنیمیعنی ما وقتی زندگی می ؟هستیم چگونهکه ما است نیامده  زیادی

 ،نندبزرگ شدنش را ببی ،دوستانی که خواهر و برادر کوچک داشته باشند ،کنارمان هست
 کجا ،نندبیاین مسائل و مشکالتی را که می ،شودببینند این هر روز که بزرگ می وقتآن

  .الگو است قدرآنیعنی ابراهیمی که است؟ آمده  در زندگی ابراهیم هااین
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یک از دوستانمان هم رویش کار کرده  .است گونههم همین  مصدقمن فکر کردم که 
از  ؛توانیم چند گزاره از آن بیرون بکشیمما حداکثر می گفت که. او هم همین را میبود

یم خواهیعنی می ،هستیم هااین و چون به دنبال مهندسی رفتاری .این زمان تا این زمان
ـ ی مبارزاتی یک هندسه تغییر  زی؛یهر چ ؛ی سیاسی نیستفقط مبارزهکه بیرون بکشیم 

برای  ـ هر تحولی( ایداین ادبیات را شنیده) تحول را هندسی کردن، دگرگونی، اجتماعی
ما ؟ چه چیزهایی از مصدق در دسترس ما است ،اینکه این تحول را هندسی کنیم

با مشکالت و ؟ کردزندگی میچگونه خواند دانیم مصدق آن موقعی که حقوق میمی
 من ،بیاییم حسینیهبه خواستیم ما که می؟ اش چه کار کردتضادهای درون خانواده

شود در این های اهل تغییر که اینجا گفته میی پیش هم گفتم کجای این آدمدفعه
هایشان آمده شده که مادرش به او زنگ زد و گفت امروز ایتور این رالگوهایشان د

ی ول ها.نه در قرآن و نه در این کتاب ؛نیست جا چیه !خطرناک است نروی که حسینیه
این به معنای ضعف قرآن یا  .کنیم و با آن درگیر هستیممی بینیم و لمسما این را می

 ورتصبهحداکثر  ،شودطبیعی است وقتی روایت می .ضعف روایت تاریخی نیست
 وولی یک واقعیت تلخی است که خیلی از مسائل  .شودچارت روایت می

 . ها غایب استاین روایت در های زندگیلحظهلحظه
خودم هم یک بحثی . اگر مهم باشد ،من گفتم که دوستان روی این مسئله فکر کنند

به نظر من در این . خیلی گذرا که اصاًل شاید انسجام هم نداشته باشد ؛روی آن دارم
ی هاپای بحثهر جا که  ، بلکهقای صابرآکالس  فقطنه ؛فهمیممی کالس ما دو صدا

 مه های شریعتیخواهم ادعا کنم که از کتابمن خودم می .رویم و رفتیممی ینیچننیا
یک چنین  های دیگرنسبی از کتاب طوربهو حتی  ،آن موقع که مطالعه کردم

 هم راخواهند مبارزه کسانی که مؤمنانه می؛ فهمیمما دو صدا می .هایی را کردمبرداشت
رفتن در  ،ی سیاسی بلکه به معنای تحول را رقم زدنمبارزه فقطنهمبارزه  ؛سیم کنندتر

و ت، دغدغه داشته باش ،یکی اینکه جهان جدی است، فهمیمدو صدا میما  .دل شرایط
خالق  ،را جدی بگیر پیرامونت، خودت را جدی بگیر ،لعب بگذرد و لهوبه ای که نیامده

یک صدای دیگری هم . جدی کن «او»ارتباط خودت را با  ر،خودت را جدی بگی
ل، این تحوبرای این رقم خوردن  .اینکه هر تحولی باالخره باید رقم بخورد ؛فهمیممی
وجود دارد که یا هر اسم دیگری ها دفترچه ،راهنماها، هامسیر ،هاسری چهارچوبیک
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مثل داستان  ـآمده  هاما با توجه به کتاب یعنی متن و با توجه به تجربیاتی که در آن کتاب
 توانیم یکمیـ ... و نژادحنیف، و تجربیات تاریخی مصدق داستان ابراهیم، موسی

 61مرحله یا  61 موسی .چارتی بکشیم که پای تابلوی خدا استراتژی را یاد بگیریم
 . شود یاد گرفت که چگونه استراتژی مبارزه داشتمی... مرحله و 60مرحله یا 

ها در دسترس ما است که ادعا چقدر از آن روایت .گردمبرمیقبلم  سؤالبه همان من 
اگر شما مراحلی است که  مرحله، 61توانیم مثاًل بیاییم بگوییم که این ما می که شودمی

یا مثاًل یک جمع ملی بیاید  دهیآزادی را در یک جامعه تحقق  یتوانیممبارز شوی، 
من خودم به این نتیجه رسیدم که این . در ایران محقق کنندهای ملی را سری پروژهیک

د ارزشمن .ها در دسترس نیست و ما حداکثر چیزهایی که داریم چند تیک استروایت
زند و به شود و به شرایط ما پل نمیولی بخش کوچکی از زندگی را شامل می ،است

وم را هم ی دبود. گزاره گزاره این یک .توانیم با آن ارتباط برقرار کنیمهمین خاطر ما نمی
 گویم که ربطش را توضیح دهم.می

ها هم این را ی بحثهایشان گفتند ما در بقیهدومی هم اینکه آقای صابر در بحث
 ،دکنن میترسهم  را تحولخواهند برای ما راه کسانی که مؤمنانه می یهمه که بینیممی
ن است تاریخ مت، هستی متن است، عالوه بر اینکه کتاب متن است ،انسان یا گویندمی

خصوصًا آقای صابر تقریبًا هر  .شودمی تأکیدخیلی هم  .تو خودت هم متن هستی
 ،خودتان را جدی بگیرید ،کنند که خودتان متن هستیدمی تأکیدجلسه این را به ما 

 ر راهولی به نظر من اگ. ... ید وتوانید تحول را رقم بزنخموده نباشید و مطمئن باشید می
وقت آن ،ودبش میترس یعنی اینکه اگر قرار است که مسیر تحقق تحول ،شودمی میترس
 ،ودشمی تأکیدروی آن قدر اینجا اینیعنی این خود که  ؟است کارهچهاینجا  «خود» این

مشخص است ]طبق آن هندسه[  ، دارد؟که اینجا هندسه شد یچه نقشی در این مسیر
اول هم  ،کنیمآییم این کار را میمی ؛است فرعونکه که ما یک تضاد اصلی داریم 

قبل عنوان شد که خدا الگوی تشکیالتی هم  یحتی جلسه ،است دونفرهتشکیالتمان 
 ؛حذف ما است ،دقت کنیم هاآنهایی است که اگر به نظر من به بحث هااین !دهدمی

 .حذف به این معنی که نقشی برای ما در این بحث قائل نیست .نه حذف ایدئولوژیک
 بینم کهروم و میمن نوعی که در زندگی خودم می ،دهداگر خدا الگوی تشکیالتی می

  ]چه انطباقی با این الگوها دارم؟[ ،شرایط و موقعیتم این است
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ن گویم اگر خدا ایطبیعتًا میکه  دهدشود که خدا این الگو را میهم گفته می ایگونهبه
گر از طرف دی .را گفته حتمًا بهتر از من درک کرده و من حتمًا باید این الگو را بپذیرم

شود خدا گفته یعنی آن چیزی که عنوان می .خواندهای من نمیبینم که با واقعیتمی
واهد خن دلم میم، از یک طرف دیگر هم طبیعتًا در ذهن من است؛ الگو تشکیالتی این

ـ ام موقعیت زندگی و از یک طرف دیگر شرایط .که خدا گفته اجرا کنمرا که آن چیزی 
الب بروم قدهد که من در آن اجازه نمیـ درصد زندگی  35آن  ،ی قبلیا با ادبیات جلسه

در دل  آید که تقریبًا این بحثپس اینجا همین مشکل پیش می .و بروم آن فضا را بپذیرم
 ؛نشیندکنم به دل اکثریت نمیمن ادعا نمی .نشیندنشیند یا حداقل به دل من نمیما نمی

 میترس وشود یک الگوی مبارزاتی دوستان آمدند تقریبًا بحثشان این بود که می اآلنچون 
قرآن هم آمده مشخص کرده  ؛پیشبردای را را مشخص کرد برای اینکه یک پروژه یراه

 . این نقدی بود که داشتم .شودپروژه محقق می ،که این مسیر را بروید
ه رسد کمن به نظرم میدو سه نکته هم دارم که شاید بشود اسمش را ایجاب بگذاریم. 

شاید  .زدنی نیسترقم، خوردرقم می اینکه تحولیک  .بیاییم یک جور دیگر فکر کنیم
م که ولی اگر ما این را بپذیری .ها قبول نکنندو شاید خیلی این خیلی رادیکال شده باشد

 افتد این است که فاعلیت انسان راوقت اولین اتفاقی که میآن ،زدنی نیسترقم تحول
ک ی ]تحول را رقم بزنند[. یعنی قرار نیست مردانی بیایند .کشیممیبیرون از تاریخ 

لکه ب ،در جهان نگوییمـ در ایران الاقل گویند که آقای صابر می ،شودمی ای عنوانجمله
با  ی منمسئله. حرکت اقلیتی است ،زنندیی که تغییر جهان را رقم میهاآن ـ در ایران

اًل تغییر جهان شاید اص ؛این جمله این نیست که با اقلیتی یا اکثریتی مشکل داشته باشم
ی انسان در یعنی اراده .این خیلی مهم است «.درخومیرقم » ،نیست «زدنیرقم»

 قائل باشیم و برویم در دل تاریخ بگردیمبرایش ها این چنین نقشی ندارد که ما موقعیت
رحله هم م پنج ،خواست ملی کندنفت را می ،ای کردیک اراده و بگوییم ببینید مصدق

د شوگویم یک جور دیگر هم میمن می .فتادرفت و نفت را هم ملی کرد و این اتفاق ا
باالخره انسان  .کردمصدق یک تکلیفی را در خودش احساس می .تاریخ را دید

دهد و آن که می یبر مبنای آن تشخیص .ای هم داردیک تجربه بود وخواهی هم آزادی
  .کندهر لحظه عمل می ،کندتکلیفی که در خودش احساس می
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ه به کسی ک که بیاوریمدر تاریخ ی زیادی نمونه عنوانبه این را توانیمطبیعتًا ما می
انداز روشنی هم برایش چشم شود ــ ادبیات آخوندی هم می دستورات خدا عمل بکند

 یعنیاست؟ انداز روشن بوده چشمیک اعمال او در مسیر  ،واقعبهولی  ؛آیدبه وجود می
ت در مورد رفتن به سم ایگونهبهدوست ما ؟ از اول تصمیم گرفته این کار را انجام بدهد

 .بلکه توهین به محمد هم هست ،توهین به ما است تنهانهحرف زد که به نظرم  خدیجه
 رپ   هااین یهمه و به محمد اصاًل عشق خدیجه ؛رفت یعنی سراغ قطب اقتصادی

سالگی نبی  18سالگی قصدش این بود که در  15محمد از ، شود و الکی استمی
 ینا است! رفته سراغ خدیجه ،خواستهی اقتصادی میبه همین خاطر پشتوانه ،بشود

قم ر گونهاینآمد تحوالت را  ر!یعنی همین دیگ ی قبلی[ی دهنده]برداشت دوست ارائه
گویم من می. را نجات بدهد مدینه و دانست قرار است مکهیعنی محمد از اول می ؛بزند

ی انسان بر این تحوالت ارادهی[ تحوالت، ]نتیجه .این روایت از تاریخ غلط است
 .یمشواز لحاظ منابع هم راحت می وقتآنبه تاریخ نگاه کنیم[  گونهاین]اگر  .نیست

وقتی  ،تحول باشد ی برایچون قرار هم نیست که چارت .نیازی به آن چارت نداریم ردیگ
 گویم کهمی خورند؛نه اینکه قرآن و کتاب به درد نمی !ای هم برای تحول نیستاراده

 خورند.پس قرآن و کتاب و ... به چه دردی می
. خوردرقم می، شود رقم زدپس اواًل این نکته به نظر من مهم است که تحول را نمی

عاشق  سالگی خدیجه 15یعنی  است؛ نرفته[ ]سراغ خدیجهبا این انگیزه پیامبر هم 
 سن ،فرد خوبی است ،دار استامانتفرد، دیده این ، به او پیشنهاد دادهو محمد شده 

آمد  درست است که پول خدیجه .اندباالخره با هم ازدواج کرده ،خودش هم باال بوده
ثاًل م مصدق !ازدواج کند با خدیجه به خاطر پولش ولی محمد نرفت ،ی جنبشپشتوانه

نفت را ملی  31خواست که در سال نمی ،داددرس حقوق ملی می 11-11در سال 
به تکلیف خودش در لحظه عمل  هرکسی ه است.قصدی نداشت چنینبه نظر من  !کند
 هندسه همهم پیچیده و بی قدرآنهایمان اتفاقًا بحث .خورندکند و تحوالت رقم میمی

ه محمد بخدا  ،را ببینید ی اول طهآیهُنه  من اصرار داشتم که اگر در بحث موسی .نیست
نقشی  «توانینمی»یعنی اصاًل تو  است. دارد که اتفاقًا رحمت تحقق پیدا کرده تأکید

 .گویدهم بر همین منوال می را داستان موسی !داشته باشی
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 ،شاید غلط باشد 1.کردم «مستولی است شرحمانیت بر عر»آن من این برداشت را از 
اینکه  رکند بمی تأکیدیعنی  .ی تو نیستولی من این برداشت را کردم که این به اراده

یزی که تو به آن چ ؛توانی تحوالت را رقم بزنیی تو نیست و تو نمیاین تحوالت به اراده
حال  ؛برداشت کردم از داستان موسی این چیزی است که من .عمل کن ،تکلیفت است

 . مورد قبول هم نباشد شاید
 اهاین تحول، عدالت، دومین بحثی که داشتم اینکه آزادی، یکی بحث تحول بود

مکانیک  سسانیلهم مثاًل مثل مدرک  هااین بیاییم فکر کنیم آیا .سری مباحث هستندیک
 چهار ،سال هم راهنماییسه  ،سال دبستان درس بخوانید پنجیم مثاًل یاست که ما بگو

ل من این را قبو .شویمی مکانیک سانسیل ،سال هم دانشگاه و چهار سال هم دبیرستان
ت به دس گونهاینتحول ، عدالت، آزادی، کنم که انسان مبارزهیعنی فکر می .کنمنمی
وضعیت  ناآلمثاًل در ایران  .کنیآید که بیاییم بگوییم مثاًل این مسیر را تو طی مینمی

یا واقعًا آ .دار شوینفر به شما بگوید این کارها را بکن تا خانه یک .خانه خیلی بد است
توان گفت که این کارها را بکن تا اهل تحول شوی یا مثاًل تو این کارها میهم به انسان 

 یعنی .کنممن قبول نمی !مدار شو یا مبارز شورا بکن و اهل آزادی شو یا مثاًل عدالت
م ؛ وگرنه من که هستها استخواهم بگویم این تفاوتیم ن معنا کهیابه کنم قبول نمی

 ،ابرآقای ص فقطنهـ مثاًل آقای صابر  .گویم این تفاوت هستمیکه نخواهم قبول کنم. 
یری گویند چنین مسیعنی می .نقشی را قائل هستند ـ چنینبه نظرم خیلی از دوستان 

ونه چگمسیرش  ؛شدنمثل مهندس مکانیک  .خواه بشودهست که انسان بتواند تحول
 ولی !شویمیمهندس مکانیک شما دبیرستان فنی بخوانی و دانشگاه و بعد هم  ؟است

داشته  وجودیک چیزی مثاًل  اینکه مبارز شدن یک پکیج و .نیست گونهاینمبارز شدن 
ند که بعد هم اصرار کنیم یک اقلیتی هست ]نیست[ بگیریمآن را باشد ما برویم سراغش و 

  .دهندجهان را تغییر می هااین آیند و بعد بگوییممیسراغ این که 
، دیآزا، کنیم که شاید این مفاهیم مثل تحولفکر روی این مسائل اگر گوییم من می

به  .لیسانس نیست که یک مسیری باشد که به آن برسیمعدالت مثل خانه یا مدرک فوق
  .بشوند ریتعبباید  یدیگر یگونه

                                                                                                                 
مُن ا  » .1 ح    (.5: )طه «لََعَ َاْلَعْرِش ِاْسَتوی لر 
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که  یک موقعیت ویژه نیست یا یک فضای انتزاعی هااین که تعابیری کردشود مثاًل می
یعنی  ـ است. به قول آقای صابر ـمنش  ،اخالق ،یک جور عمل ؛انسان به آن برسد

ا یا عادالنه هست ی ؛ این رفتاررفتار است ومنش  نوعتحول یک ، مبارزه، عدالت، آزادی
کیجی هست یک پ توانیم بگوییم. نمیبگوییمتوانیم چیزی فراتر از این ما نمینیست. 

 . شود ناتحولی یا غیرتحولخارج از این می ؛اسم آن پکیج تحول است
همان صدایی ـ شود هایی که مطرح میمن نظرم این است که این دیدگاه ،هم بحث آخر

اد ه تضبتقریبًا همه  ـ کندرا تبیین  «خود» باشد و نتواند آن آن که گفتم شاید ایراد در
همه به تضاد اعتقاد دارند  ؛اینجا بحث کردم دو سه مرتبهدر مورد این من  .اعتقاد دارند

ند گویهمه می ؛گویم به توحید اعتقاد ندارندمن نمی .دانندو تضاد را موجب تحول می
ید را توحواقعًا هم  ،بله .کردند تأکیدهم آقای صابر اینجا خیلی  ،هم شریعتی !توحید
بلکه، ] ،آیداز توحید تحول درنمیهایشان در بحثولی  .من قبول دارم .کنندمی تبیین

 ،درست است توحید را قبول دارند .این مشکل کار است ورند.آاز تضاد درمیتحول را[ 
ه آنجایی که قرار است بگوییم مبارز، خواهند تحول را تبیین بکنندولی آنجایی که می

ایراد  هانایگویم نمی .دنبرو فرعون، رفینتم، مأل ؛شودمی تبیینروی تضاد ، یعنی چه
 .شود نگاه کرددیگر هم می گونهبه نظر من یک است، این هم یک نوع بحث است. ولی 

جنگ بین خیر و شر وجود داشته  اصالً یعنی شر وجود ندارد که  .تضادی نیست واقعبه
ن م !است تربزرگیک کمپی هم خدا زده و کمپ خدا هم  ،زده یک کمپی شیطان .باشد

یعنی آن چیزی هم که در قرآن آمده که مثاًل شیطان اغوا . پذیرمچنین چیزی را نمی
 کنیم که وقتیمان هم حس میخودما در باالخره  .شکی در آن نیست ،کندمی

 !دهین کار را انجام نا گوید کهمیبه او  ندایییک  یم،کنپیدا می برای گناه وسویسمت
من » داریم و یکاَّلل  یکگوید خدا که خودش می .شود دیددیگر هم می نوعولی یک 

نه وجود  ،آن نیکی است خأل وتوحید  خألیعنی آن چیزی که   اَّلل[]من دون. «اَّللدون 
در  ،رویبه سمت خیر نمی کهوقتییعنی تو  .کندخیلی با هم فرق می هااین .شر

 ،نیکرا تجربه نمی ـ مفاهیم یهمهـ حقیقت شکفتگی خیر و نیکی و آزادی و عدالت 
 کند که ما بیاییم بپذیریم دراین خیلی فرق می .جنایت، ظلم، بدی، شده شر این اسم

درست است که توحید  .جهان دو نیرو وجود دارد که این دو نیرو با هم در تضاد هستند
  .ولی باالخره این دو نیرو وجود دارند شده است.تصریح  جاهمهاین  ،کندغلبه می
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 وقتآن ،بکشیمبیرون را از ذهنمان  هااین شود که اگر ماهمه برای این گفته می هااین
ول قرار چون از ا .کنیم که باید حتمًا از دل قرآن استراتژی بیرون بیایدخیلی فکر نمی

ک ی اآلنبعد ما بگوییم خب ما هم باالخره  !پا بکندرا کله برود فرعون نبود موسی
این تضاد باید حل  ؛ مثاًل تضاد بیکاری یا هر چیز دیگر.داریمدر دورانمان تضادی 

اد مطرح اگر این را بپذیریم که اصاًل تض .پس یک استراتژی باید وجود داشته باشد ،بشود
 . رویمل یافتن استراتژی نمیهم دنبا گونهاین وقتآن ،نیست

 .در دانشگاه یک جمعی بودیم 03خود ما در سال  ؟آیدمی چگونه من کتاب در ذهن
آن  .گویمخودم را می ـ از سروش بود متأثردیدگاهمان خیلی  .بچه مذهبی هم بودیم

 ،ملواقعًا هم در ع .بست در ذهنمان خیلی شدید بودبست رسیدیم و این بنموقع به بن
م کردیحس می ،هم نبود که کامل قفل کنیم گونهاینولی  بود[. بستبن] هم در ذهن

 ناسمما .برویم]سراغ قرآن[ به این نتیجه رسیدیم که  .در درون ما است خألهایییک 
گویند و درست هم که آقای صابر می گونهولی واقعًا همین ،مذهبی بودهم بچه

که زرگوار بپیش یکی دو استاد  .کاری نداشت]قرآن[ با کتاب  وکسی با متن  ،گویندمی
کیدبه ما  ،رفتیم از  ،ستا از یک طرف کتاب روش .است کتاب روش، شد که کتاب تأ

ود در آن ش تبیینبا این توانست یک چیزهایی برایمان  .یک طرف کتاب زندگی است
خیر خودم خیلی با آن سال ا یکاین  اآلنچیزی که . بخش هم بودواقعًا نجات موقع

عنوان یک به ،خواهم به آن جواب بدهماصاًل نمی است ـ به ذهنم رسیده ودرگیر هستم 
فهمم که این نمیـ نسبی در فضای دانشگاه بوده طور بهسال  1-0حدود دانشجو که 

ق کتاب اخال ،اگر به من بگویند که این کتاب؟ یعنی چه ،است کتاب روش ،کتاب
به  ولی ه؟فهمم که معیار یعنی چیعنی می ؛کنمباز درک می ،ر استکتاب معیا ،است

 .شودمی تأکیدو اصرار  این همروی  .کتاب روش است ،شود که این کتابمن گفته می
هایم به این نتیجه رسیدم که بحثها و آخر حرفولی خودم  ،گویم غلط استنمی

به چه معنا  ،یعنی قرار است به ما روش بدهد ؛است کتاب روش، این کتاب گونهچ
من این را  ،دغدغه داشته باش، اگر قرار است به ما بگوید که جهان جدی است ؟است

ولی از یک  .یعنی از همان صدایی که گفتم ـ کنماز بحث آقای صابر خوب درک می
  .خواندطرف دیگر با یک جاهایی این بحث نمی
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بگو » (اسراء یسوره 01ی )آیه «شاِکَلِته لََع ْعَمُل یُکلٌّ  ُقْل » کنم آنیعنی من حس نمی
 اآلنا یعنی اگر م ها تبیین شود.با این بحث« کنداش عمل میشاکله بر اساسهر چیزی 

 ،این است که کتاب اگر قرار باشد که کتاب روش باشد ،در وضعیتی که خودم دارم
اگر ... گوییم که روش یعنی اینکه تو دروغ نگو ومی وقتیک ؟هیعنی چ ،روش

 ،خدا را در نظر بگیر، صداقت داشته باش، تو دروغ نگو ؛هاست که من قبول دارماین
ه ما اما اگر قرار است که کتاب استراتژی مبارزه ب .بصیر بگیر، سمیع بگیر، ناظر بگیر

ر رهایی است که آقای صابر اگبا هااین د،بدهد یا قرار است الگوی تشکیالتی به ما بده
ل داشته شاید بقیه اصاًل قبوـ نفر از جمع  یک عنوانبهمن باید حداقل برای  ،استفاده کنند

. بدهد قرار است به ما الگوی تشکیالتی قرآن یعنی چه که؟ تبیین کنند یعنی چه ـ باشند
ن برای ای نپذیرم!تواند یک چیز بگوید که من پس خدا که نمی ،اگر قرآن کالم خدا است

  نیست. رشیپذقابلمن 
ابیری ی تعاستراتژی عدالت با همه، های استراتژی مبارزهاین بحثی[ درباره جهیدرنت]

 اصاًل مطرح نیست گونهاینتضاد  ؛خوردرقم می، شود رقم زدکه ارائه کردم تحول را نمی
می مفاهی وتحول  ،نگاه کردن به استراتژی گونهاینرسم که بندی میبه این جمع... و

آن بخشی است که ما اصرار داریم و در آن گم هستیم و به همین خاطر ... مثل تضاد و
 .آیدولی در روایت ما می ،آیدها نمیدرصد زندگی در آن روایت 35گویم آن هم من می

بزنیم یط قفل ابه شرا کتاب ر ،یعنی اگر ما بپذیریم که قرار نیست کتاب تحول را رقم بزند
انسان  دهد کهمیاین کتاب معیار  بله،پذیریم که من این را به این معنا می !باز بشودتا 

شکن تبساین انسان مطمئنًا بن ،مکلف بداندخودش را به تکلیف که  یانسان ،اخالقی
 هاتوقت این روایآن ،سیم بکندتررا شکنی بستاین بن کهولی اگر قرار است  .است

 دهدرا پوشش می امچقدر از زندگی ... و و موسی یعنی روایت ابراهیم .جوابگو نیست
ا در استراتژی خد بله،بپذیرم که  شما انتظار دارید که من با شنیدن روایت موسی که

د بیان اگر ب !اگر ندیدی که برنده شدی ،تو عمل کناست،  گونهاینبا فرعونیت  همقابل
 . خواهممن معذرت می ،کردم
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 توضیح هدی صابر
 ،شود توضیح دادخیلی مبسوط نمی اآلنی قبل هم عنوان شد و جلسهچون این بحث 

یکی اینکه  .انتقاد جدی به شما وارد استسه  .خواهدولی یک توضیح حداقلی می
وم اینکه د .و بنا بود که بحث ایجابی بیاوری ی پیش را عینًا تکرار کردیبحث جلسه

 ،طور نیست که آنچه شما به آن رسیدیاین .فعل جمع به کار بردی ،شما هر بار آمدی
از دوستان بحثی را آوردند که شما  نفرکما اینکه امروز دو  ؛ی جمع باشددیدگاه همه

 هبه مجموعشما سوم هم این است که  .ها بیایداین بحث یکردینمفکر  وقتهیچ
سیار و ب کنیها را ساده میشده عنایت نداری و بسیار بسیار بحثاینجا هایی که بحث
  گیری[.]نتیجه می زدهشتاب

شان ای وقتهیچ .بحث پرمغزی بود ،این بحثی که دوست جوان قبل از شما مطرح کرد
شما بسیار سریع دادگاه را در  .وصلت کرد به خاطر ثروت با خدیجه نگفت که محمد

ه حداقل انتظار این بود که یک هفت .گیریکنی و بسیار سریع نتیجه میذهن مرتب می
 ی.گرفتمی ،وسال خود شما هم هستسنکه هم را دادی بحث دوست جوانفرصت می

های از قطب ؛استفاده کردسفیدها از ریش . ]محمد[ایشان بحث بسیار درستی کرد
 از علی که یک ؛استفاده کرد ،که یک عنصر نظامی بود از حمزه ؛ثروت استفاده کرد

 ،که یک عنصر روشنفکر دوران خودش بود از سلمان ؛استفاده کرد ،بود عنصر دینامیک
د ضی طبقاتی و عنصر با کینه یک عنوانبهی خودش در حلقه از ابوذر ؛استفاده کرد

یدا تجلی پ معاویهه با کاخ سبز هبعد از محمد هم در مواج اشیداریپاو پایدار که  طبقه
  .دهداینجا معنی می خدیجه .ی قبل هم درست بودگزینه به نظرم .استفاده کرد ،کردمی

 خواستیمما اینجا اگر می .نوعًا شاید مشکل امنیتی ایجاد کند شما هایبحثاینجا 
اگر ، دوم ؛تمنیس تیموضع ترباواًل من در  ،بکنیم تیو تربعنصر مبارزه تعریف بکنیم 

اگر  .ردیمکاین کار را می !دیگر کسهیچنه با شما تعارف داشتیم نه با  ،قصدمان این بود
 .ودب فکریولی بحث اینجا بحث  .یک روز هم ضرورتش برسد این کار را خواهیم کرد

کردی ها را دقت میی بحثاگر شما همه .تجربه و مرور تجارب بود، قرآن را هم آوردیم
ی جربهت .کندیک الگو مطرح می عنوانبهما تصریح کرده بودیم که خدا تجارب انسان را 

که  کهف بی اصحاتجربه .ی زوجی تشکیالتی بودیک تجربه ،و هارون موسی
  .ی تشکیالتی استی هستهیک تجربه ،دوستمان توضیح داد
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و  ایی قبیلهتجربه ،ی محمدتجربه .ها استدوها و زوجی دوبهتجربه، نوح یتجربه
عنوان  ثبحما این همه  .گذاردخدا الگوی تشکیالتی پیش پای بشر نمی .ای بودعشیره

 قبل از خودش که فرشتگان و به قول آقای طالقانی موجوداتکردیم که تفاوت انسان با 
  .شورش بود و تغییر بود، انتخاب بود، اختیار بود ،نیروهای طبیعی بودند

 .درصد است 5درصد و  35آن بحث  ،دهیدسازی دیگری که شما انجام میساده
های در این بحث ،دهیهای خودت عنصر زمان را دخالت نمیهمچنان که در بحث

خر آخدا در کتاب  .دهیهای اینجا هم عنصر زمان را دخالت نمیکتاب و بحث
مصرف شده که  ،زمان .کندمطرح می ،نداهلعاب داد ییهاانسانهایی را که سرفصل

 ،فشار بدهی را طور برخورد کنی که مصدقیعنی اگر شما ایناست. لعاب حاصل شده 
کار ابراهیم ؛سال کار کرده پنجشاید  با این  ؛سال بیشتر کار نکردهسه  ،بکنی دئونرا آ

روز کار کرده  ششخدا هم ، روز این جهان را آفرید ششتلقی شاید بگویی خدا هم در 
فش اهو بقی  ،اشوزیریروز نخست 65ماه و  11مصدق در  ه است!تاریخ بود عال 

یعنی آن فواصلی که  .خواه هم هستیشما تمام .اش را انداختلعاب کل تاریخ زندگی
 هیمکورنوگرافی ابراچرا ؟ روید پر کنیدها نمیو بچه انچرا خودت ،شودنمی گویی پرمی

ر قدر دما هم این است. ها اشاره کردهکتاب به سرفصل ؟پر کنید درویرا خودتان نمی
ینکه ا .دهیمهای کتاب را گرفتیم و رویش توضیح میبضاعتمان هست که سرفصل

هایش تجلی ظرفیت در انجمن اسالمی نژادحنیف، کرداش چه میمصدق با خانواده
 . ها بیایند و پر بکنندها را بچهحفره. ها بروند کار کنندرا بچه ...کرد ومی

اگر  .اینجا جای کادرسازی تشکیالتی نیست ؛هایی که اینجا عنوان شدبحثاینکه، 
جا دری این .گیرددعوتی صورت می ،متناسب با آن پروژه ،ضرورتش پیدا شود وقتیک

 ملی ،آیدای میهر کس با هر انگیزه و انگاره، آیدهر کس با هر سنی می ،که باز هست
مارکسیست جدید ، آیدمارکسیست سابق می، آیدمذهبی می، آیدسنتی می، آیدمی
بخواهد  که ی این است که اینجا مبنای فکری مشترکی ندارددهندهنشان ،آیدمی
 1ر تاریخد .بری بار امنیتی داردهایی که شما به کار میعبارت. رسازی صورت بگیردکاد

  .طور استاینجا هم همین، طور بودهم همین

                                                                                                                 
 نظر است.  مطمح. مباحث هشت فراز، هزار نیاز 1
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ج و عنصر تدریاینجا روی عنصر زمان  .ها شنیده بشودداریم که کل بحث لذا ما انتظار
ال بوده س پنجآن ، سال بوده پنجگویی این شما خیلی ساده می است.شده  تأکیدخیلی 
، کندمی (boldپررنگ ) خیلی خیلیوپزها را خدا برای ما خیلیدوران پختاست! 

کنی خدا هم گیری و فکر میرا شما نادیده می هااین .کندفسفری می وهایالیت 
کرد یکه خدا تصریح محالیدر .سال است پنج آن کل ،گفته هایی که با ابراهیمسرفصل

، خوردغذا می ،هم یکی مثل شما است گفت محمدکه میـ ها بود اینجا هم در بحثـ 
، دارد جدیت ومنتها پیگیری  ،یکی مثل شماست ،نشینددر حجره می، کندصحبت می

 اشبه پروژه ـ این دوستمان خیلی خوب مطرح کردـ عنصر زمان را ، عمر مصرف کرده
  وری.آهایت نمیعنصر زمان را شما در بحث است. تزریق کرده

دوستان دیگری  ،آمدند خانم قدس .ها را مطرح نکردیمقامتما هم اینجا فقط درشت
طور هم نیست که ما فقط بخواهیم نامداران را این .دوستان دیگری خواهند آمد، آمدند

 طور هم اصاًل نیست که ما بخواهیم ازای کوچک را نبینیم و اینهپروژه، مطرح کنیم
دمکرات بودن خدا این  و ویژگی خدا .میاوریدربهای استراتژی مشخص بحث هااین

دا دمکراتیک بودن خ یدرجهکنند باید با بقیه را که ادعای دمکراتیک بودن می ـ است
 ،اگر موسیاست.  اوردهیدرنی آموزش را در انحصار خودش که همه ـ سنجش کرد
 یتیترب ی منشی و روشی وگزاره چهار اگر لقمان است. را آورده مدل موسی، مدلی داشته

مرور بر تجارب بشر است و تجارب بشر  ]قرآن[، این کتاباست. را آورده  هاآن ،داشته
 میترس کنی ما یک داالنیطور نیست که شما عنوان میایناست. هم تحوالت را رقم زده 

 ؛نه !یندبیابیرون ی ابناء بشر بروند داخلش دور بزنند و عنصر متحول کنیم که همهمی
منتها هنر  ،خدا پیش روی ما قرار داده ،رقم زدند هاانسانهای تحولی را که مجموع مدل

 مالطهایی از چسب :شوداینجا معلوم میـ عنصر رب خدا  ـ و ربوبیتش یاستادو 
طریق است و راهنما هم العالئم هاآنها ریخته که کیفی خودش داخل این تجربه

 .هست
 اآلن .از اول اینجا بنا بود نقد صورت بگیرد :بخواهیم بکنیم یک، دو، سه، چهاراینکه 

 .کنیدوم این است که نمایندگی می .آوریایجاب نمی ،فقط شما در فاز نقد ماندی
 گیرینادیده می ،که اینجا عنوان شدهرا هایی سوم هم این است که بخش مهمی از بحث

  .بریمی، هست شما و دلخواهی که در ذهن خود مرجحهای ها را روی گزینهو فلش
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هر کس اینجا  .مرور تجارب است ، اینجابخواهیم بحث را جمع کنیمآخر جلسه است. 
 هستیم، اینجا نه ما آموزگاری .خودش مختار است چطور خرج کند ،ای داردهر تجربه

نه  ،یمگوینه ما دیکته می ؛طرفه استدو .نه نسل شما نسلی هست که دیکته بنویسد
که کتاب بر این تأکیدمرور تجارب و تبادل تجربه است با  .نویسدنسل شما دیکته می

هایی را فاصله است.آخر هم کتاب مرور تجارب است و عنصر زمان در آن لحاظ شده 
ما  .ها استوپز و لعاب دادنهای پخته شدن و پختفاصله ،کنیکه شما حذف می

 یهفته، خیلی متشکر از همه. ها لحاظ شوددر بحث هااین تقاضایمان این است که
جلسه هم طبق پیشنهاد خود  . یکشودپرداز تمام میی ایدهبحث خدا شاءاَّللاندیگر 

ها هبعد دیگر بچ ،گذاریم برای تبادل برای استقبال از خدای صاحب الهامدوستان می
 .بحث الهام را بیاورند شاءاَّللانهم 

  

 هایی هم که قباًل دوستانمانبحث، شودبا توجه به اینکه بحث هم تمام می پرسشگر:
اًل کامها کنم که ما در این بحثمن فکر می ،وارد کردید اآلنکردند و این نقدی که شما 

در پیگیری صفات  که ما باید را کار خدا روی زمین و اینکه نقشی، ی خداایده، خدا
 ،تخواهان تحول اسعنوان کسی که فقط ما بهاینکه کنیم و اشاره می ،داشته باشیم خدا

  .ها را بگیریمبیاییم این صفت
 

  .هستندداشته  ،صفت نیست هااینهدی صابر: 
 

گر ا کنیم.انگاری در روابطمان داریم میها یک سادهکنم در بحثفکر می پرسشگر:
 ،در قرآن کسانی هم داریم ،خواه استخدا عنصر تغییر است،تحول اهل گوییم خدا می

 ،ندهم کم ایده نداشت هاآن .کسانی که اتفاقًا ایستادند و جلوی راه را خواستند بگیرند
را  ی سامریما اگر بخواهیم قضیه .یزهای جدید بروز ندادندچهم کم از خودشان  هاآن

ی خودش فرد بسیار باهوشی بوده که توانست قوم در عرصهکاماًل سامری  ،نگاه بکنیم
در  ،که آن همه مراحل را پشت سر گذاشته بودند و به آنجا رسیده بودندرا اسرائیل بنی

 .با خودش همراه کند قدرآنیک حرکتی 
 

 ؟ اش تحولی بودایدههدی صابر: 
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 قوی بود که توانست قدرآناش ولی ایده ،اش تحولی بودگویم ایدهمن نمی :پرسشگر
کنم این من فکر می .جامعه را تا آن حد با خودش همراه کنددر آن مدت کوتاه 

هم  اآلنی در جامعه ]تا حدی دارد[. ،آن طرف مقابل هم ،گوییمهایی که ما میصفت
طه راب هاآنرویم و آن طیفی که با پیش می ،کنیمسری کارهایی میما یک. همین است

دهد که اصاًل هایی را نشان میهایی یک ایدهوقتیک ،کنیمداریم و در برابرش عمل می
نیروهایی که ایستا در  ـ با نیروهای مقابلمان خوردربهایمان در ! در بحثمانیمما می

 . شویمانگاری میدچار یک ساده ـ مقابل تحول هستند
 

های جدی سامری ویژگی .بحث شد جلسه روی سامری یکببینید هدی صابر: 
 .تی دیگر هسدر بحث هفته شاءاَّللان .تمدنی بنا نهاد .بود سازماندههم  فرعون .داشت
 ،را نادیده نگرفتیم هاآنما  .خت نشدند و جلو نیامدندحال با آن پیام تحول اُ هرولی به
 . را بررسی کردیم هاآنما هم اینجا  ،بها داده هاآندر حدی که خدا به  .دیدیم

 

جود و اآلنبحث سر این است من که  .بحث سر این نیست که عنوان شود :پرسشگر
 هااین گوییمبینم بین دو عنصر قرار دارم که ما میکنم میدارم نگاه می اآلن ،دارم

جا که این ولی من. ... کنند واین کار را می هااین ،خواهان تغییرند، خواهان تحول هستند
هم کم از خودش دالیل ندارد و ]مقابل[ بینم که آن آدم دارم دو عنصر را می ،امایستاده

آن عنصر را  قدرآنوقتی  ،ایممایی که اینجا ایستاده .آوردکم برای خودش منطق نمی
س و این حـ شکی در این نیست ، خدا بزرگ است و بسیار هم بزرگ ـ کنیمکوچک می
 . به نظرم اشتباه است ،کنیمایجاد میدر عنصرهای مخالفمان  کوچکی را

 

مطرح بود ما هم  در حدی که سامری ؟سازی کردیمما اینجا مگر کوچکهدی صابر: 
 ،گوییدچه اشکالی دارد همین بحثی که شما می حال .یک جلسه روی آن بحث کردیم

همه  اآلن ؟چه اشکال دارد .هایتان را بیاوریدتکف ،بیایید اینجا بحثتان را ارائه بدهید
 . گیرنددارند کناره می

 

این  .نیاوردم ،ولی چون بحث گذشته بود ،نه من روی این موضوع بحث دارم :پرسشگر
کنم اینجا زیاد روی مدار اهالی ولی فکر می ،خواهم جمع ببندمنظر من است و نمی باز
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 ،ندکنیم افرادی که در این مدار نیستدادیم و فکر می هاآنتغییر رفتیم و یک صفاتی به 
 . هم دارند هاآن کهدرصورتی ؛این صفات را ندارند

 

یم کنما هم سعی می .دست شما درد نکند .این تذکر شما خیلی خوب بودهدی صابر: 
به این دلیل  ابراهیم .سنت خدا هم هست .ی خودش ببینیمهانداز دررا  هرکسیکه 

ر د ولی سامری .های قابل انتقال به امروز داردی قرآن پراکنده است که ظرفیتجاهمه
تفاده اس ـ گوییم سوءاستفادهنمی ـ استفاده کرد همین حد که از غفلت آموزشی موسی

 را که پیامبر بود و ای موسیپی ردعوامل و عناصر ارتجاعی گذشته را به اضافه، کرد
ی یک عنصر از دوران جدید گرفت به اضافه ،یک ردپای تحولی جدید آورد عنوانبه

 بل آرزوها ومای فراهم کرد که در حقیقت سعناصر ارتجاعی دوران قبلی یک گوساله
یام د مقابل پکرد و آور زندهرا  هااینی مصر بود که ی سنتی و دیرینهخفتههای فروآرمان

 .دآیدرنمی ولی مدلی از فرعون .توانیم به آن بپردازیمدر این حد ما می .قرار داد موسی
در جای هایشان را و گزاره هاکارها و گزینهشود راهمی .دیآیدرنممدلی از سامری 

دران پ سنتبه قوم را  د!ی سامری منجر به پیشبرد قوم نشولی ایده .مطرح کردخودش 
در حدی که سامری کش را گرفت . کشیدو کش را گرفت ، برد به ارتجاع، برگرداند

یک قشری را دور  ،عناصر هوشیاری بودنددر حد خودشان در حد اینکه مهتران ، کشید
از قوم فرعون با پیام جدید  فرعون بستند که نه فرعون و نه خودشان و نه بخش مهمی

 .ضدتحولی و ضدتشکیالتی ؛طوری استینهایشان اکارایی. ارتباط برقرار نکردند
ها بچه .ا هم پیشنهادمان از اول همین بودم .شود دید اما در حد خودشانرا می هااین

 رکسیهآخر سر  .یک تبادلی صورت بگیرد ؛اینجا بیایید مطرح کنید ،هر فکری دارند
چکانی رشدی قطره و آرامبتواند آرام جمعمان ،ای که هستدر هر موضعی و هر حوزه

 .بحثتان را بیاورید و ارائه بدهید شاءاَّللان .یک تلنگر بود هم بحث شما انجام دهد.
 . خیلی متشکر از همه
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 1(7) خدای صاحب ایده: تبیین: چهل و ششمنشست 
 

ِحمی ِن الره ْْحَ ِ الره  . کنیمبحث را آغاز می خیربهشببا سالم به جمع و  .ِبْسِم اَّلله
 به نام همراه یاریگر

 نزد من آ، بگشاباب ، میگشاره، من رفیقم

 ی و استراتژیک با خداگاههمه، مستمر، دالنهصافی رابطهضرورت 
ت گفته است دری هس «او»تیتر اصلی حلقه زدیم و به اعتبار اینکه  نشست گردِ  15

نیم ببی، شده بازیک مقدار  ،الی در ؛ما وارد شدیم این در را زدیم ،الباب کردنبرای دق
تواند مشکلی از مشکالت دری که وعده داده شده است میکه در آن چه خبر است و این 

 ؛بریمبه سر می «تبیین ما»کماکان در کریدور  15نشست . ما حل کند یا نهی عدیده
ست که این بحث را اآخری ی جلسه «.خدای صاحب ایده :ها و کارکردهای اوداشته»

نظم شده و نام تر مهندسیبتوانیم با زبان الکن و با ذهن کم شاءاَّللان ؛گیریممی پی
ای نویس است و بهانهبحثی که یک پیش .بحث را تا حد امکان جمع کنیم، خودمان

 . است برای فکر کردن و نه بیشتر
آغاز ». ماه فاصله گرفتیم چهاردههای آغازین از بحث. است 6300آذر  61شنبه سه

شود نه پایان عالم با شروع مینه آغاز عالم با بحران  .2«پایان عالم زلزله، لهغلغعالم 
، «وا»دینامیسم  و لهغلغای است ناشی از لولهو آن ابتدای. کندبحران خاتمه پیدا می

 ورطهمانانتهای کار ، این دینامیسم ادامه دارد ؛دینامیسم اصلی و دینامیسم موجودات
 یزلزله ؛ویرانگر نیست یزلزله، ن زلزلهآ .رسدای میوعده داده به یک زلزله «او»که 

                                                                                                                 
 است.  1822آذر  17شنبه سه ،. تاریخ برگزاری این نشست1
قدس را عشقت فزوده  رانیطا یا»موالنا با مطلع  . مصرع اول بیتی از غزل دوم دیوان شمس2

 «. هارا حال انیتو روحان یحلقه سودا در/  هابال
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 نیرا نظاره خواهد کرد و بر موجودیت پیش خود ینهر فردی موجودیت پیش، احیا است
  .گشایی استروز کیفی کارنامه. گو خواهد بودپاسخ اششدهو راه طی خود

 پارسال. نه هستی بحران دارد و نه انسان در ذات بحران داریم، بحران دارد« او» پس نه
 ولی ؛بحران ندارد ،انسان در ذات .از بحران شروع کردیم ،ا شروع کردیمکه ما بحث ر

دگی هم در زنـ کما اینکه ما خودمان  .در مناسبت بحران دارد و در بزنگاه، در مقطع
هم  اآلنهای متعددی مواجه بودیم و با بحران ـشخصی و هم در زندگی اجتماعی 

 . ه با بحران استهولی مهم نوع مواج است، ض بر انسانر  بحران ع  . احتمااًل هستیم
اع و هم اوض بود ترخودمان بحرانییکایک هم اوضاع  ،پارسال که بحث را شروع کردیم

ا اوضاع م به اعتبار یک خیزش جمعی ؛اوضاع اجتماعی بهتر شده اآلنولی  .اجتماعی
  .ی خاکستری نخواهد بودآینده ،و آیندهتر شده اندازها روشنچشم، هم بهتر شده است

 نه اینکه ما .بحران خودمان را به پیرامون تسری دادیم .از بحران خودمان شروع کردیم
پیرامون اعم  ؛دار استپیرامون خودمان هم بحرانحس کردیم . بخواهیم تسری بدهیم

ا ت کهچنانآنها ها و خرده عرصهسفرهنیروهای روشنفکری و خرده، از حاکمیت مستقر
بیشتر بحرانی بود و کمتر با آرامش مواجه  ،ر و عمق کردیموحد درک و فهم خودمان غ

 دوار شاخ زدنکرگدن هرحالبهی پیش از خودمان که هاانسانبرای تأسی به سنت . بود
ود نب ما هم بنا، دو بیرون زدن دای پیدا کردنو از آن منفذ و روزنه درکاندنتها را و بحران

یدا پبرای خروج از بحران سعی کردیم روشی  .تراق کنیمدر بحران منزل بگزینیم و ا
 .کنیم

 برای خروج از بحران هم، روشمند است« او» است و عالم مبتنی بر روش کهییازآنجا
 را چند جلسه وارسی کردیم در حد فهم و درک« او» روش. روشی پیشنهاد داد« او»

 ،بربگیریم هاتوصیهآن که چقدر بتوانیم از  مانیخودمان و در حد امکان این دوران
 .تا حد امکان بررسی کردیمهم بست را کرده از بنی خروجهاانسانهای روش .گرفتیم
« او» ،ی پیش از ما دو پاهاانسان، ما یک پا ؛یک پای قضیه هستیمخودمان هم گفتیم 

 یهاانسانهای از رهیافت است. پایدار و جاویدان عالم یاستوانههم که ستون اصلی و 
 تدی خودمان به یک مهای خردهو رهیافت« او» هایپیش از خودمان و توصیه

  .و پساتبیین تبیین، تبیینپیشا :سطحی رسیدیمسه
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خی ها هم وجه تاریاین تکلیف .در این کشاکش گفتیم چند تکلیف باید روشن شود
باید با هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ درونی و حسی می .جه درونیهم و، داشت

یک این هست که ما فاعل . کندیماین موضوعاتی که پیش رویمان بود سنگ وامی
نیم یا توانیم سیر کآیا ما در مدار تغییر می ؟آمدیم ایبه دنهستیم یا نه یا اساسًا مفعول 

ان جهبه ایم که آیا ما آمده ؟ما صرفًا حضور در مدار تفسیر و توصیف است یوظیفه
ها تکانه درتق و دیگران ،یا ما فقط تأثیرپذیر هستیم وارد کنیمای پیرامون خود یک تکانه

 یک تکلیف با این. کنیمنمان حس میوررا بر انداممان و بر د آن ما لرزش ،کنندوارد می
آنچه  .عبور کنیم این تکلیف در حد درک خودمان سعی کردیم از .شدباید تعیین میامر 

 ،در حد توان خودمان، ما برای تغییر آمدیم ؛این بود که نه بحث بیرون آمد و خروجی
کافی  یهاندازدر مدار تفسیر و توصیف به ،پیرامون خودمان را تغییر بدهیمخواهیم می

هم  خودماناگر ها و تفسیرهایی از ما متصاعد بشود که حداقل توصیف، ایمسیر کرده
در پیرامون خودمان و در حد توان و ابعاد تغییر ی بتواند زمینه هاآن ،عامل تغییر نشدیم

 .ایجاد کند خودمان یهااندازه و
رفًا یا ص ؟عامل تغییر هست یا نهکنونی  دوراندر هم « او» تکلیف دوم این است که آیا

گاه یای راه انداخته و این سیستم که سیستملهغلغابتدای جهان یک  نیازی  ،هست خودآ
آخر عالم هم یک تعیین  .رودتا آخر عالم خودش میو ندارد « او» به خلق جدید و پایش

عنوان یک خالق اولیه و کالسیک با پایان عالم برخورد خواهد هب« او» تکلیفی است و
 هم« او» ،طور که ما درک کردیماین .بود« او» روشن کردن وضعیتتکلیف دوم  .کرد

هستی دینامیک شده و ما هم به هیجان و  ،«او» از دینامیسم .خودش دینامیسم دارد
 .دینامیسم اخذ کردیم« او» ما هم از .خلجانی دچار شدیم

نگاه ما بزراهی و که دو ]مطرح شد[ تکلیف سوم، وقتی این دو تکلیف روشن شدنهایتًا 
و اگر  ؟ای داریمایدهو  تقاضا ،رو به تغییر یبرای تعریف کردن یک پروژهآیا ما  :بود

 فقط در دوران ماقبل مدرن« او» آیا ؟کندمناسباتش را با ما چگونه تعریف می« او» داریم
سو و توانست اینمی ،ی داشتطهم وقت فراخ و مبسو« او» کم بودند و هاانسانکه 
ا در یدار یا ماقبل پروژه پروژهی هاانسان ،ها رسیدگی کندبه پروژه ،سرکشی کندسو آن

برخوردار است که در دوران  توانیاز « او» ؛یا نه ،پروژه را تیمارداری کند یآستانه
ها واستهخاولیه مورد بحث پیشین ما هستند و  یهادورهبسیار بیشتر از  هاانسان کهاکنون

 . توان برخورد با ما را دارد «وا» ،یر شدهمتغ هم اساسًا متحول و



 3: تبیین ما ـ باب بگشا؛ دفتر چهارم   276
 

 

های مدلقواعد اما  ،بود یهای پیشینمدل ،هامدل بااینکه .چند مدل را بررسی کردیم
 ،هایی را هم که در ذهنمان بود آوردیممدل .ما بوداکنون پیشینی هم قابل تسری به 

هایی شود پروژهدرک کردیم که در دوران مدرن هم می .1را به جلسه ارائه دادند انتجاربش
عریف به اعتبار آن ت« او» آورده داشته باشد و ،ی پروژهکنندهفرد تعریف، را تعریف کرد

 .صاحب حس شراکت بشود و بیاید در پروژه مشارکت بکند ،هاو آورده
 

  ریزخدای داشته
یر ما بخواهیم به مدار تغیکه اگر به این سرفصل رسیدیم  ،این سیرها را که طی کردیم

 ،تقاضایمان را هم تبدیل به یک پروژه کنیم، صاحب تقاضا هم باشیم، بپیوندیم
ها را داشته ؟سرریز کند ما یپروژهو  سیر، به روندکه بتواند  چیست« او» هایداشته

  .بررسی کردیم یکبهیک
 

 ریزخدای داشته
 خالق ؛ طراح ـ مهندس

 بندمرحله؛ استراتژ 
 یخیتار لیو تحل دیصاحب د
 دهیصاحب ا

 

 «او» خلق ،اهل خلق و خلق جدید است، اول این است که خلق کرده یداشته
آمدیم  ،بعد یدر مرحله .مهندس و بدیع و خالق است ـ طراح .ناپذیر استپایان

خدای استراتژ ، خدا که درک کردیم .را بررسی کردیم« او» مدتدرازهای استراتژی
های دوردست های درازمدت و افقبرای طراحیهای شگرفی تواند و تواناییمی، است

خدای  .زندبندی هم میطبیعتًا دست به مرحله، های درازمدتدارد و در دل آن طراحی
بعد آمدیم خدای صاحب دید و خدای صاحب تحلیل  .بند را بررسی کردیممرحله

 . ای مرور کردیمتاریخی را چند جلسه
                                                                                                                 

ام، دو تن از فعاالن اجتماعی برای بیان تجارب دعوت . طی دو نشست بیست و ششم و سی1
س در دستر« باب بگشا»شدند که متن مکتوب مباحث این دو نشست در دفاتر دوم و سوم 

 عالقمندان است. 
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 ی دور در دوره منظومهنُ 
ود شطور میاین .بررسی کردیمخدای صاحب ایده را  ،سواینقبل به  یاز هفت جلسه

« وا» هایـ ]درک کرد که ایدهشده طراحیدلخواه و از پیش نه از چینش بهـ  از کتاب آخر
ه کردند ک ]پیش، مطرح[ جلسهچند  هاییبحث دوستان گیرند[.ُنه منظومه را در برمی

 تواند بنا به درکهر کس می؟ است چطور این چینش صورت گرفته و آمدهدراین از کجا 
، محدود است ؛های عامی داردویژگیهم ما  یدرک همه ]چینشی ارائه کند[. خود
های ضعف، کندرا طی می وخطاآزمونسیر  ،خیلی گسترده نیست، شده استبندیالیه

اینکه نه  ؛بتکانیمکتاب آخر را  شودمیدرک خودمان  با همین. خاص خودش را دارد
یات را آ، اآلیاتنه با کشف ،با آن برخورد کنیم مانند فال حافظاینکه نه ، تورق کنیم

 و سواین رود وکتاب ب به درون، فرصت بگذاردهر کس اگر  .ش کنیمنیبیرون بکشیم و چ
خود این کتاب قادر است که فرد را به  ،وارسی کنداش را گوشه و آن گوشهاین ، شسویآن

نه ، های باطنی استنه سرمنزل، هاالزامًا این سرمنزل .هایی برساندیک سرمنزل
هر  .طور نیستاین ؛نه. های محیرالعقول استنه سرمنزل، های خیلی کیفی استسرمنزل

تواند در داخل این کتاب غور کند و از دل آیات به یک چینش می کس در حد فهم خود
و با انسان  با متن ،با متن تاریخ، زد که آیا با متن هستی بعد باید این چینش را محک .برسد

 . به نظر من این است ]هر چینش[ محک ؟همخوانی دارد یا نه ،متن اصلی است که« او»
ما از  زودرشتیرهای محدود و آید و مشاهدات و تجربهمیآنچه از کتاب آخر بیرون 
ها را در هشت این منظومه. رسید ایک منظومهشود به یمی، هستی کنارش چیده بشود

 فتنر راهِ ، هدایت در ذات خلقت، خلقت انسان، آفرینش یمنظومه .حلقه بررسی کردیم
 ،مدار تغییر و اهالی تغییر، خلقت انسان است یکه فلسفه آدم یپروژه ،یا همان مذهب

 . های اهالی تغییرنشانمدار موجود و ساکنان وضع موجود و راه
بحث امروز  یاز حوصله[ هاآن]مرور مفصل  .بررسی شد یکبهیکها این منظومه
 . برویم سر بحث اصلی تا کنیمیک مرور کلی می، خارج است

مثال آوردن خدا در کتاب  ]این منظومه حاوی[ .آفرینش بود یمنظومه ،اول یمنظومه
یری س هستند. که ماه و خورشیدبود های هستی ترین جلوهترین و تابناکآخر از درخشان

آرام در موعد مقرر از مدار آرام ،رسندگری میبه شکوفایی و جلوه ،کنندرا طی می
 . خودشان خارج خواهند شد
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همان  ،های کتاب آخر درآوردشود از نشانهدوم می یدر منظومهانسان هم با نمایشی که 
انسان هم . موجودات یکی است یهمهقاعده برای  .کندسیر ماه و خورشید را طی می

هایتًا نکهولت و ، اثرگذاری، بلوغ دوم و میانگی، بلوغ، نوزاد، جنین، صورتگری، نطفه
 ی دوم[]منظومهیک است و این بیولوژی نخست[ ]منظومهآن . کند[]را طی می مرگ

 فطرتی، ای داردخمیرمایه، ای داردانسان جوهره ،گیردخلقی صورت می. ژنتیک است
 یینتع، گیرددر مدار شیطان قرار می، شودمشمول هدایت می، استوار است خمیرمایه بر

گاهانه ،خیزدبه کنش و واکنش برمی، کندتکلیف می د از منتخب بع یدست به عمل آ
قواعد در . شوداثری دارد و از چرخه خارج می، عملنهایتًا زند و کاک و تضاد میاصط
. دهیمرا انجام می آن امروز بحث شاءاَّللان؛ نه مورد یکی است ـ ی این هشتهمه

 .بندی بحث استکه جمع ی نهممنظومهرسیم به هشت منظومه را بررسی کردیم و می
 

 بندیجمعی نهم؛ منظومه
  پایانبی، سرریزان، بسامان ی مرکزیاندیشه

بتًا نس یکمک گرفتیم و از دو تکه البالغهاول نهج یاول از فرازهایی از خطبه یجلسه
 معنوی ،آهنگین مثنوی یهم گزاره، علی معنوی بود یهم گزاره .معنوی ول از مثنویطم

 ها[ولی ]منظومه. است هاآن که این حالت فرمی حلقوی است ا،هگفتیم منظومه. بود
آن دو منبع هم که ما از آن . است هاآن د که وضعیت معنوینیک ویژگی درونی هم دار

البالغه نهج. البالغه معنوی استمعنوی است و هم نهج ،هم مثنوی ،استفاده کردیم
از آن دو به این رسیدیم که یک . هم معنوی است و آهنگین است هم، مثل مثنوی

شود سه مرکزی را امروز می یمرکزی در هستی وجود دارد که این اندیشه یاندیشه
 . یان استپابی، سه .سرریزان است، دو. است بسامان، یک: استخراج کردویژگی برایش 

 اپیان ز یک اندیشه بینبی خلق
 گشته چون سیلی رواهن رب زمین

ای در جهان عالم وجود دارد یک نقطه و نکته. استمعنوی  از مثنویعاریتی ]این بیت[ 
 :کنیمما درک می کهچنانآناین ایده . مرکزی است یکه همان ایده و اندیشه
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 ترکبی، شده استهم مهندسی، یعنی هم منسجم است. به سامان است ،
 . رگه استشکاف و بیبی

 بردار نیستیعنی عدداست، نامعدود  است. عیتوزقابل، مشعشع، سرریزان. 
  .یعنی حدپذیر نیست ،نامحدود است

 خورانه دارد و نه سوراخ و شیک سیلوی جوشانی است که نه مو .پایان استبی
 .حفره

نی بیهانج ]بیانگر[« گشته چون سیلی روانه بر زمین؛ پایان ز یک اندیشه بینخلق بی»
هم معتقد است که « او» .کنیمآن بحث می ازیم راای است که ما ددر حوزه مولوی

هم سامان درونی خاص  ،مرکزی یاین ایده. مرکزی است یجهان مبتنی بر یک ایده
ای که به فواره و فلکه ی استضهفت حو ،است سرریزانو هم مشعشع  ؛را دارد خود

 .پایان استبینهایتًا و  .خودش جوشان است، بند نیست
  

 تودرتو سمینامید؛ جان جهان
 جهان و دینامیسم تودرتو عنایت ویژه به جاِن ، پردازایده یا خدای ایده بحثه دوم در درپ

 . است
 

 او
 هستی   دینامیسم

 هامنظومه
 انسان

 

 ،هستی .ستا« او»جهان از  دینامیسم اول .شودمی« او» مشمول ،این دینامیسم تودرتو
 خاص وانفعاالتفعلاز گردش و  ،قرار دادیم موردنظرهایی که منظومه. دینامیک است
 ،کنیمدرک می« او» یعنی آنچه از .تیبترانسان هم به همین ؛است خود برخوردار

عمومًا ، آوردخود میکه برای را افعالی  د،هدیفی که از خودش در کتاب آخر میتعر
قطع شده باشد و  وافعالی نیست که در یک جا برش خورده  .افعال استمراری است

  .شده باشد cutاصطالح به
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ز و ا کندناپذیر برای ما صحبت میتوقفاز روندهای  ؛است یافعال استمرار ،افعال
یعنی هیچ  ؛1دهدر خودش گزارش میصحد و حهای بیو از مشغله وقفهروندهای بی

 ،روندهایی که آغاز کرده ،است یموجودی که افعالش استمرار. یقفی ندارد حدِ 
 آن در کیفیتر و موجودی که ه داردیبرنمتعطیل  ،یقف ندارد حِد  ،ناپذیر استتوقف

. برخوردار است خود یخودویژه طبیعتًا از دینامیسِم  ،ای استو مشغله گزارهو 
های دیگر را دینامیسم .ستا« او» ییعنی فقط ویژه ،خود یویژهدینامیسم خود

 . استبنیاد و خودویژه خود. مقایسه کرد« او» شود با دینامیسمنمی
ی هم به هست رسیم[.]می هستی ]اول به[ ،بیاییمن ییپا]به سطح[ « او» یکی که ازیکی

 گوید:[]می حافظ ؛تیبترهمین
 کنان صفت رقصرذه« او» هب هواداری

 موخورشید ردخشان رب یات لب چشمه
دان و ج  و  ، رقصان، ست که ذرات جهان راا ایبینیجهان، هم[ ]حافظبینی این جهان

نه از  ؛برخوردار است هستی هم از دینامیسم خاص خود. کنددینامیک تلقی می
 . «او»دینامیسم خاص 

جوهر و عرضی ، معنوی بود، حلقوی بود ،سیر داشتهم ، هایی را هم که دیدیممنظومه
این انسان هم یک جنبشی در . بود در درون و بیرون خودش داشت و دائم در تحرک

دم با بیرون بههای دمو در مواجههـ  کنیمحس میجنبش درونمان را خودمان ـ  درون دارد
، ض بزرگر  ع   ،خودمانبیرون از . گیریمدهیم و میتأثیر و تأثراتی می، خودمان هم

 ،هستی سمبا دینامی ما سمنامییچخماق د از ؛ینامیکدرون خودمان هم د ؛ینامیکد
  .شودساطع و مشعشع می، این گوشه از هستی که ما در آن قرار داریم وانفعاالتفعل

 وین رقص جهان پیدا ،پنهان تف  آوار د  
این  است؛ در حال رقص بوده« او» جهان از بدو پیدایش با دف پنهان ،از منظر مولوی

 «پایان عالم زلزله، لهغلغآغاز عالم » .رقص هم از ابتدا آغاز شده و تا انتها هم ادامه دارد

                                                                                                                 
ٍن ». 1

ْ
ْرِض ُکله وْیٍم ُهَو ِف َشأ

َ
ماواِت َو اْْل  (23الرحمن: ) «یْسَئُلُه َمْن ِِف السه
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ین وسط ا ،کندزلزله هم با یک دفی سامان پیدا می، له با یک دفی آغاز شدهغلغیعنی 
 ،دف شاید قابل شنیدن هم نباشد]نوای این[ . اصلی برقرار بوده است ترنمهم،  ترنم دو

، بریمپی می آن هایش بهکه ما از جلوه« او» دینامیسم !اما رقص جهان پیداست
، خودمان .دینامیسم خودمان را هم که ناظر به آن هستیم، بینیمدینامیسم هستی را که می

های رقصان همه متن ،ل ما قرار داده استمقاب« او» هایی کههستی و تاریخ و همه متن
 . دان هستندج  و و  

 تا انتهای ست که از اول هستیادال بر این  ،«وین رقص جهان پیدا ،آواز دفت پنهان»
 . ادامه داردـ برانگیز نه محزون بلکه وجد ـ این موسیقی متن ، ارکسترالهستی

 
 فایا ِل یاصِل اص

 ـ های گذشتهآنچه از بحث. رویممی آن بندیجمعی بحث و به سمت میانهآرام آرام
این است  ،ایمدرک کردهـ هایی تا اینجا بحث یپرداز و همهخدای ایده یشش جلسه

هر . است «ایفا»اصیل وجود دارد و آن اصل اصیل هم  یک اصِل  ،که در این هستی
 جاهمهقانون اساسی که امروز این . دارد رکین اصیل و یک رکِن  یک اصِل  ،ایمجموعه

قوق ح درست است که ،ستین یا ستا اکارتاریخی  یاست که آیا در این دوره آن بحث
 اصیل و رکِن  آن اصِل  .رکین دارد اصیل و یک رکِن  ولی یک اصِل  ،را دارد هااینملت و 

هایی در هر اصیل از چنان رگ و ریشه رکین و اصِل  رکِن . است هیفقتیوال ،رکین
ز در هستی نی. گستر استسایه اجزاء و عوامل سایربر  ای برخوردار هستند کهمجموعه

 اصل ایفا .اصل ایفاست، اصیل آن اصِل  و اصیل وجود دارد اصِل  یک .طور استهمین
 .گرفته شده است« او» هم از خود

  

 او ؛ 
  مستمر ِ مدام گرِ «فایا»

 انسان ؛ 
 محدود موقِت  گرِ «فایا»

 

نی یع. م استومستمر و مدا ،«او»ایفاگری  .انسان هم ایفاگر است ،ایفاگر است« او»
 . خدا در این جهان ایفاست یوظیفه
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بسیار  های بسیارو تشعشع های مختلفو رگ و ریشه هاانشعاب ،«او» ایفای ،حال
. ایفاگر اصلی است. عهده دارددر این جهان نقش ایفا را به « او» .دارد یپرتعداد

 . ناپذیر استجانبه و محدودیتهمه، مومدا ،مستمر« او» های تحت ایفایعرصه
ودمان به خ و به هستی ،را به تاریخا جوعی که مر، کنددر هستی متنی را که باز می« او»

 ایفاگر در مدار خودممن . یدهست فاگریانیز  خواهد نتیجه بگیرد که شمامی ،دهدمی
م ومستمر و مدا ،«او» اگر ایفاگری .ایفاگر هستید شما هم در مدار خودتان ،هستم
  .موقت و محدود است ،ایفاگری ما ،است

پیرامون ما در حد چادر شب  یفاگریا ،ردیگیدر برمرا  امکان کل عالم« او»ایفاگری 
من . استاصل ایفا ، اصیل خواهد توضیح دهد که اصِل این را می« او» .است خودمان

 . ایفاگر هستید شما هم در حد حدود و توان خودتان ،ناپذیر هستمایفاگر وقفه
 
 هدیا ِی ؛ تال فایا

عضی ب. تالی و مقدم یقباًل اشاره شده بود تحت عنوان گزاره که در منطق بحثی است
، دژنی دارن .اهل تقدم هستند. ویژگی مقدم بودن است، هاآن ویژگی ها هستند کهپدیده

ریف تع هاآن روند عنصر اول هستند و بقیه خودشان را بااکتساباتی دارند که هر جا می
ی که خیل یوشوهرزن. های زوجی هستندها هستند که پدیدهبعضی از پدیده. کنندمی

ا ی گویند.می تالی و مقدمبه آن  .مصداق این بحث منطق هستند، م ممزوج هستنده به
هم[  هاآن]به . افرادی بودند که چسب و چفت هم بودند، هادر بعضی از تشکیالت

ابطه دو نفر بودند که این ر، تأسیس شدند کهوقتیمجاهدین اولیه . گویندمی تالی و مقدم
مسیر دیگری  اً که بعد 1در سازمان مجاهدین آن زمان به حسین روحانی .داشتندبا هم را 

                                                                                                                 
ادامه  یبرا پلمیپس از اخذ د .در مشهد متولد شد 1826در سال  یروحان یاحمد نیحس. 1

ان که به سازم بود یگروه نیدوممجموعه از  یو .افتیکرج راه  یکشاورز دانشکدهبه  لیتحص
توسط وی و  «شناخت»کتاب  نیسازمان شد. تدو تیمرکز یو از کادرها وستیپ نیمجاهد
ها به سازمان به عراق رفت و مدت ییماربایهواپ یدر ماجرا یو صورت گرفت. نژادحنیف

شد و پس  ستیمارکس 1854در سال سازمان  یدئولوژیا رییسفر کرد. بعد از تغ روتیعراق و ب
ر راه د کاریسازمان پ»، نیچند از بازماندگان سازمان مجاهد یبا تن یانقالب اسالم یروزیاز پ
 اعدام شد. 6313و در سال  ریدستگ 6318او در سال  .گذاشت انیرا بن «طبقه کارگر یآزاد
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م بود مقددر آن سازمان نژاد یعنی حنیف. بود نژادگفتند که تالی حنیفمی ،را طی کرد
، بردندها را با هم پیش میبحث، با هم بودند جاهمه. بود او و حسین روحانی تالی

این تالی و مقدم یعنی . را هم با هم تعریف کردند و با هم نوشتند «شناخت»بحث 
همه منتظر هستند ، کندکه ظهور میاو  .ستا است و یکی چسب اواینکه یکی جلودار 

 . ظاهر شود او هم با اشکه تالی
مقدمتًا « او»،در جهان هم ایده مقدم است، یعنی ایده مقدم است. تالی ایده است، ایفا
 یبا ایده ،«او» یدهیا امنته است ـ طراحی کردهآن ایده،  بر اساس ،ای داشته استایده

 ،تالی. عنصر اول و تابناک استو مقدم  ،ایده. نیست وخطاآزمونق دارد و مشمول رف ما
 «او» .است صورت گرفتهایفا هم قدر مسلم  ،ای باشدهر جا که ایده. ایده است پِس 
را  خلق انسان یایده. است هستی تحقق پیدا کرده ،خلق هستی را داشته است یایده

 ده، ایفا تالی ایاین ایده مقدم است . حالشودانسان میخلقت ]این ایده[  داشته، ایفای
طوقه به طوقه و رکاب ]ایفا[ ، سوارهابه قول دوچرخه .ایده است قدِم بهقدم وجوف ایده  و

 .آیدبه رکاب با ایده جلو می
 

 ؛ دیعنصرِ  ثابت ـ جاو
  پردازدهیا

 ومیالقی  ح  طراح
بر   مد 

 ؛دارعنصر ثابت ـ زمان
  پردازدهیا

 از وجود یجزئ  طراح
بر  مد 

 

هم طراح و هم ، پردازکه هم ایده است« او» جاوید ثابتعنصر  ،ایفا یدر این حوزه
ر است شاید ما هم در روز  ـ گویندالقیوم که میاین حی  . القیوم استحی  « او» ؛مدب 

یعنی ذات و  ؛حی  است .مرکب هم هستاست. به این مفهوم  ـ کنیم چند بار تکرار
حیاتی . پابرجا هم هست قائم و جاویدِ  .حیات محض و مطلق است، جان جهان است

 . داده استاین جهان را شکل  ،قائم که هست و که حیات محض و مطلق است



 3: تبیین ما ـ باب بگشا؛ دفتر چهارم   284
 

 

طور این. استشود چرا ثابت می؛ ]در ادامه[ معنی دارو زمانعنصر ثابت  ـ انسان ـ ما
 یهمه، فهمیمهای تاریخ میطور شدنها و طوربهدور شدناین دوربه یکه ما از همه

ش به ما گزار هایی که در روند و سیر تاریخگزاره یهمه، دهدقصصی که خدا توضیح می
 ثابتعنصر اول و  .این خیلی مهم است. انسان است ،هاآن عنصر اول و ثابت، دهدمی

عنصر  .سازوکار و ابزار و تکنیک نیست ،های دورانی نیستگفتمان، تکنولوژی نیست
تفاوتی که این عنصر ثابت ثانوی با آن عنصر  امنته. همین انسان است ،اول و ثابت

عنصر ثابت هم ما . یمهست دارجاوید است و ما زمان« او» این است که ،ثابت اولی دارد
 . توان تحلیل کردهیچ تحولی را بدون انسان نمی، یمهست تحوالت
یک  ؛بود یاژهیویک تیپ  2حسیبی هم مطرح شد این مرحوم آقای 1های تاریخدر بحث

من  ،شدساطع می او های مذهبی که ازولی درک ،ملی بود. شهودی بود ـ تیپ الهامی
شان خانه .یک قرآنی داشتمرحوم حسیبی دفعه هم مطرح شد که  یک .کمتر دیده بودم

 ایخانه اش،خانه ( بود.جاللی یکوچه) روبروی کالنتریدر همین خیابان یخچال 

                                                                                                                 
 «هشت فراز، هزار نیاز». مباحث 1
 رانیمؤسس حزب ا ئتیه ی( از اعضازدیدر شهر  6105متولد )مهر  یبیمهندس کاظم حس. 2

خود را آغاز نمود  تیدر آن حزب فعالو بدو تاسیس حزب،  6313بود که از سال  یو جبهه مل
شدن نفت  یمل انیدر جرمجلس بود.  ینماینده یمل یمجلس شورا 61و  61 هایو در دوره

 ماتی. عموم تصمدیگردیدر امور اقتصاد و نفت محسوب م دکتر مصدق یاز مشاوران اصل
ر و د رفت؛یانجام پذ یو یاقتصاد یوردهادکتر مصدق بر اساس برآ یدولت مل یاقتصاد

در  یمک یهانطق ی. تمامگرددیمحسوب م رانیشدن نفت ا یمل یهاهیاز پا یکی قتیحق
مجلس بود و  سیرئ بینا 61است. او در دوره کرده هیته یبیخصوص نفت را حس در 65دوره 

 10 یبعد از کودتا یبیجزء همراهان دکتر مصدق بود. حس 6331مرداد  10 یدر زمان کودتا
. دیگرد ریدستگ یشهربان نیدر تهران و قم سرانجام توسط مأمور انهیمخف یماه زندگ 63مرداد و 

 پس .دیمحکوم گرد یاجتماع یهاتیاز فعال تیو سپس محروم حبسسال  کیدر دادگاه به 
ادامه  رانیو حزب ا یخود در قالب نهضت مقاومت مل یاسیس یهاتیبه فعال یبیاز کودتا حس

 داشت. ییدوم نقش به سزا یجبهه مل سیدر تأس 6333داده و در سال 
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، جلسات نهضت ملی ؛نوشته شده بودآن حیاط ی در گوشه 1نطق مکی ؛تاریخی بود
آنجا برپا  اصلی پیرامون مصدق یبخشی از جلسات هسته ؛شدآنجا تشکیل می

اعالم ملی شدن نفت بود آنجا تهیه نطق معروف رادیویی مکی که مربوط به  ؛شدمی
می خان. تاریخی داشت یدید ،خود آقای حسیبی هم یک تیپ تاریخی بود ؛شده بود

خانمش  آقای حسیبی وهای چشم .بود ترکوچکهم داشت که چند سال از خودش 
خانمش . تاریخی بود و خمار ،میشی هر دوهای چشم. های گیرایی بودندخیلی چشم

خود حسیبی هم با یک عمق تاریخی هم  .کردی به آن حیاط نگاه میبا یک عمق تاریخ
ند گویمی مدامگفت آقای حسیبی می. کردهم به حیاط نگاه می، کردبه قرآن نگاه می

عنصر ملی که در  !هاخاک یایران بدون مردم ایران خاکی است مانند همه ؛ایران، ایران
حرف خیلی مهمی  .ایرانی است عنصر انسانِی  ؛خونی نیستـ عنصر خاکی  ،ما هست

ت عنصر ثاب .بود در کتاب آخر تحلیل خدا ]مشابه[ هم از منظر خودشاو تحلیل  .زدمی
 . همین انسان است، تحوالت یو جاوید همه

تاریخی  یبه پنج دوره نقد ،یجوان یهم با همه نژادحنیفکه  یکی دو بار بحث شد
 یگزاره، مطرح کرده است مارکسای که کرد که آن گزارهعنوان می .زدمی مارکس

 اما عنصر ثابت تاریخ را. محصول یک پژوهش و نبوغ عمیق است ؛ستا جانداری
ران دو، دوران شبانی، از کمون اولیهـ پنج دوره را . ابزار تلقی کردند اشتباهبه هااین

بزار ا .انداند با ابزار تحلیل کردهآمده ـی داردوران سرمایه تاان فئودالی رود، کشاورزی
ای رقم اش چوب نکرهتر ازکه  شکار بودهی اولیهابزار  ـ دوران کمون اول ـ دوران اول

یر زمینی را تسخ، کنددر دوران شبانی انسان یک زوجی را پیدا می ،بعد است. خوردهمی
 . آن دوره استابزار خاص ، آن زوج دام است، کندمی

                                                                                                                 
واخر در افاصله گرفت.  بود که بعدها از مصدق ی ملی، سیاتمدار و عضو جبهه. حسین مکی1

-گس الحاقی قراردادعجله داشت که ساعد دولت  شورای ملی، مجلسپانزدهم  یعمر دوره
 دیخوابیها را در مجلس مشب یمک برای جلوگیری از این امر،برساند.  بیرا به تصو انیگلشائ

و توانست ا بیترت نیسخنران مجلس باشد و نوبت را از دست ندهد. بد نیتا بتواند روز بعد اول
 یبرا یو وقتکند  یعنوان مخالف سخنران هروند بکیطور هعمر مجلس پانزدهم ب انیتا پا
 از این لحاظ نطق وی معروف شد.  نگذارد. یقرارداد باق بیتصو
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های مارکسیستی[ ]تحلیل شود.ساخته می و ... و گاوآهن بذر و خیش ،بعد یهدر دور
سان ان ،اند که عنصر اصلی این پنج دورهغافل بوده هااین .آیندمی با ابزار جلو همیشه

  .تحلیل خدا شودتحلیلشان می، یی که دید تاریخی دارندهاانسانیعنی . است
ا ت بعد از ابراهیم ،تا ابراهیم، کتاب آخر این است که از قبل از ابراهیم نظر خدا در این

د آفرین دوران خودش پیونتحول یاین انسان بوده است که با ایده ،سرفصل کتاب آخر
ه را رقم زد ی جدیدمرحله و بسط داده وکرده ایده را شکوفا  ،ایده را تحلیل کرده ،خورده
هم  نژادحنیف، هم همین انگاره را دارد مصدق ،گویدهم همین را می حسیبی. است

شود در حد ـ تصریح میاز ما هم که در حد توان خودمان  هرکدام. همین دیدگاه را دارد
  توانیم این دید را داشته باشیم.می، دید تاریخی پیدا کنیمی خودمان ـ توان و اندازه

 ]انسان هم عنصر ثابت تالی ایده است ،خواهد به ما بگوید که ضمن اینکه ایفامی «او»
ه ک روشنفکری محض است ییک ایده ،دای که به ایفا پیوند نخور  ایده تحول است[.

ه اید ،ایایده !ها را فقط داردبزرگخانه مادرصندوق دررفتن و ارزش ویترین تاریخی 
جهان « وا»همچنان که . و بیاید جهان را دگرگون کند بشودایفا  پیدا کند،است که تالی 

  .داردرا همیشه در حال دگرگونی نگه می
ت که من عنصر فرعی اس یگزاره، در دل این گزاره .خواهد به ما بگویداین را می]خدا[ 

 .القیوم هستممن حی   ؛با یک تبصره مهست مدبرو  طراح، پردازایده، جاوید ثابت
 ،اما شما هم عنصر ثابت هستید. ... وناشده عاری از انرژی، ناپذیرکهولت، ناپذیرافت

طراح و  ،پردازشما هم مثل من ایده. دار هستیدولی زمان ،زنیدتحول را شما رقم می
 . سطح خودتانـ در بر هستید مد

اگر حس . القیوم استشما هم جزئی از وجود من هستید که حی  ، القیوم هستممن حی  
با تدبیر  و با طراحی، با ایده ،القیوم هستیدکه شما هم جزئی از وجود حی   دکنی

بیرون  یچسب ،طراحی و تدبیر را با هم مخلوط کنیم، ایده راگتوانید ایفاگر شوید[. ]می
ایفایی هم که به ایده پیوند  .خوردبه ایده پیوند می و شودآید که آن چسب ایفا میمی

 . کندطبیعتًا پیرامون را دگرگون می ،خوردب
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 فایا یـ عرصه دهیا دانیم
میدان ایده و  :ایمیدانی وجود دارد و عرصه، فهمیمقدر که ما از این کتاب آخر میاین

 .ایفا یعرصه
  

 یانوبه   « نو به»عنصر 
 یمشارکت   « مشارکت»عنصر 
 یچرخش   « چرخش»عنصر 

 

، اعراف ـ ای که صاحب فلسفه و حکمت تاریخی بودسوره ـ هفت آن شش یدر همه
عنصر  :سه عنصر وجود دارد، با هم بررسی کردیم و ، انبیاء ـهود، شعرا، مؤمنون، طه

 ،یمکنتحلیل نوبه و مشارکت و چرخش را اگر . عنصر چرخش، عنصر مشارکت، نوبه
ا م ؛جاوید بدون زمان است ثابت عنصر« او» .رسیممی «او» های خودمان بابه تفاوت

 . دار هستیمغیرجاوید زمان عنصر ثابت
 ،چسب بخورد به ایدهایفا بخواهد  ]طی آن[ هر سرفصلی که، در این چرخهیعنی نوبه 

ر این عنص. زندیک جامعه جدید را رقم می یایک انسان  «نوبت»سرفصلی است که  آن
وقتی به محمد  .ها آمده استمجتمع یهم برا وهم برای فرد آمده در کتاب آخر نوبه 

در  گوید نعلین از کفمی به موسی ،د نپیچجامه به دور خو، گوید مالفه از سر برگیرمی
وبه از اما ن. تو است ینوبه، یعنی نوبه، گوید کشتی را بسازدر بزنگاه می به نوح، آر

بوط به مر ،ارتقاءیافته نیست و تراز یهاانسانفقط منحصر به  ،منظر خدا و کتاب آخر
ت با اجتماعا ،بردبه کار می و نوح ابراهیم ،، موسیبا محمد این ادبیاتی که. همه است

به  دارند.ردیف  ،هر که هست بعدیقوم  ،به سرآمد دوران قوم لوط. بردهم به کار می
این عنصر . شما است نوبت، نوبت ؛دور شما است، دور خطاب شده که قوم بعدی

مشمول مخاطب فردی است و هم مشمول مخاطب هم کیفی است که  یعنصر، نوبه
 . جمعی

 تاکتساباکند که تصریح می. عنصر مشارکت عنصری است که چفت نوبه است
ای آورده ،کسبی کردند، ندخلقی کرد .اکتسابات خودشان بود ،و پدرانتان پیشینیان
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کسب ، آورده. خودشان است یدر حساب ذخیره هاآن خلقکسب و ، آوردهاما  ،ندداشت
 .1است ایکسبی و آورده، خلقیهم شما را  .را با شما کاری نیست هاآنو خلق 

الی ت یکه رابطه« او» بنجایفای  یایده و عرصه میداناین  است. عنصر چرخشنهایتًا 
  2.چرخشی استنهایتًا مشارکتی و ، اینوبه، و مقدم دارند

 
 فرصت ایفا

 ،درک کنیم های قبلمانها و از آن شش جلسه بحثتوانیم از آن منظومهقدر که ما میاین
 یرای همهتوضیح و تلنگر مجدد بکار، متن (،پیام دورانی) با پیام بیبه ترتفرصت ایفا 

 . آیدافراد و آحاد انسانی به وجود می
 

  امیپ
 متن

 حیکارتوض
 تلنگرِ مجدد

 

 شود،یمو متصاعد  دانسان ایده را از یاد برده و از یاد برده که ایفا از دل ایده متولهر زمان که 
پیام ، نبوده طرحبرای  نو ایو گزارهیعنی آن دورانی که حرف . آمده استپیام جدیدی 

  .مشارکتی و چرخشی مشمول تحول بشود، اینوبه، آید برای اینکه جهانجدیدی می
هم برای فرد که  ایم ـمطرح کردهرا در جاهای مختلف  آنبحث که ـ آید می یپیام

جدی  هایاز قبل زمینه ]و هم برای مخاطبان پیام[. فرد صاحب پیام، آیدپیام میصاحب
 ؛شوده میتقاضایش شکل بست ،ه و با پیامضبا عر، و تقاضاهای غیرمتشکلی داشته است

او  یپروژهود و شتر میپیشرفته او فکر ؛گیردمی شکل تشکیالتی به خود او، کریستال
 از قبل و بعد تفاوت موسی. تواند به بیرون خودش عرضه کنددر سطحی است که می

 . رسالت همین بود
                                                                                                                 

ا اکوُنا یْعَمُلوَن ». 1 ٌة َقْد َخَلْت ََلا ما َکَسَبْت َو َلُكْم ما َکَسْبمُتْ َو َل تُْسَئُلوَن َعمه مه
ُ

 (141و  184: بقره) «ِتْلَك أ
یاُم ». 2

َ
نَی َو ِتْلَك اْْل ِِ ا بُّ الظه ُ َل یَِ َذ ِمْنُكْم ُشَهداَء َو اَّلله خِ ذیَن آَمُنوا َو یته ُ اله ا ِس َو ِلیْعََّلَ اَّلله  «ُنداِوَُلا َبنَی النه

 (146: عمرانآل)
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ن غار صاحب رسالت ارفت و زمانی که در همار میغبه زمانی که  درتفاوت محمد 
اش را برای ما توضیح تجربهو اینجا آمد )که هم  تفاوت خانم قدس. همین بود ،شد
]و در تکاپو  با چهار مادری که مثل خودش کودک سرطانی داشتند( در زمانی که 1داد
تفاوت خانم . همین است ،را بنیان گذاشت با زمانی که محک [، در مقایسهبود

که اول  (8را مطرح کردند «کودکو مادر  یخانه»بحث و آمدند اینجا که ) 2قندهاری
عد کردند و بمی وفتقرتقرودبار را  یزدهکودکان زلزله وهفت خانم مسن بودند  ـ شش

هند، همین دبم را پوشش می کودک 188کودک رودبار و  558که  درسیدنبه امکاناتی 
در  اهانسان .است ابراهیم قبل و بعد، موسی بعدقبل و ، محمد های قبل و بعدتفاوت

یی که در هاانسانخدا هم برای  یمکانیسم مداخله ؛ژن و ذات با هم تفاوت ندارند
رفی ولی کارهای کیفی و شگ هستند، نام و گمنامیی که کمهاانسانو  رفتند ویترین دوران

 .عدل چیز مجردی نیست. آوریمعدل خدا را ما از اینجا درمی. کندتفاوتی نمی ،کردند
صاحب تلقی بشود که بخواهد  ـ مارکسیست هم ـ هر کس .بحث خواهیم رسید جلوترِ 

 . خواهد شد امدادها و مشمول همین کمک ،دوران را تغییر بدهد
این  حال ـ شودان داده میای است که به انستکانه، پیرو پیام .این پیام زنگ اول است

ه به تکان. شودمیوارد این تکانه عینًا به دوران هم . و ... است به موسی، تکانه به محمد
  .شودوارد می هم ی پیرامون صاحبان خبر و پیام اصلیهاانسان

هد های عنتم ـ هر متنی که آمده. آیدمتن می، شودبعد از پیام که یک تلنگر تلقی می
در چند  ،مالحظه کنید ، قرآن است ـمتن آخر هم که این کتاب آخر و جدید عهد، عتیق

کو ادبیات و  نهایی که در دوران و گفتماتفاوت یبا همه .چیز مشترک هستند هایی یدتأ
این  ،اشتراکشان در این است که به هر انسان .ویژه مشترک هستند تأکیددر چند  دارند،

 .متن خودشان توجه کنند ومتن تاریخ  هستی،متن  ،«او» کند که به متنتوصیه را می
است که  همین ـ ا جدید و از جدید تا قرآنتاز عتیق ـ ها کتاب یفصل مشترک همه

انسان را به . درک ما این است. گویم انحصارًا این استنمی .شودخدمتتان عنوان می

                                                                                                                 
 ، منتشرشده در در دفتر دوم. «باب بگشا». بنگرید به نشست بیست و ششم مباحث 1
 زاده ذکر شده است. اه حکیم. در سخنرانی به اشتب2
 ، منتشرشده در در دفتر سوم. «باب بگشا»ام مباحث بنگرید به نشست سی. 8
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. شودمتن باز می. دهدارجاع میانسان  تاریخ و متن خودمتن ، متن هستی، متن خدا
هم  ،کتاب آخر ،است در این کتاب جدید طورنیهمها در آن کتابـ متن این در 

ه با تضادها و هی پیشبرد پروژه و چگونگی مواجشیوه ،پروژه ،ایدهـ  طور استهمین
متن، کارتوضیح، تلنگر مورد ]پیام، آن چهار . ها هستموانع بر سر راه پیشبرد پروژه

ی شیوه ،پروژه ،ایدهمورد ]و این چهار  هستندفصل مشترک فرمی و فرمتی آن  مجدد[
 . ستنده یفصل مشترک محتوای [ه با تضادها و موانعهپیشبرد پروژه و چگونگی مواج

 :کندمایه را بیان میهمین جان فصلتی سوره 1 یآیه
قیمُو َلْه ُقلی ِامَنا »  . «َاَنا بََشٌر ِمْثُلُكم وُیحی ِعَلیَه ِامَنا ِاَُلُكم ِالٌه واِحْد َفَاْستی

 مرتبه 118 حدود به محمد. یعنی تصریح کن، «بگو»گوید آنجایی که خدا می ؛«بگو»
، گذاربگیومه  آن را. ویژه است تأکید، یعنی تصریح کن «بگو»این  «.بگو»گوید می

ل مؤمن آ ،سبأ یملکه ،لقمان متعلق بهاست جمله  وقتیک .من است متعلق بهجمله 
گوید ولی قبلش به محمد نمی ؛گذاردرا هم در گیومه می هاآنخدا  ،است و ... فرعون

که  ییهاانسان ادبی،یعنی در این پردازش  ،«بگو»کند می تأکیدیی که ها. آن«بگو»
 قمانکد ل !کد من است ،متوجه باشند که این کد ،خوانندمیبعدًا  یا شنونداز تو می اآلن

ریح یعنی تص «بگو». من است تأکیداین انحصارًا  .نیست و مادر موسی سبأ یو ملکه
 :به همه بگو و کن

مًَل اک یخدای ،مشا خدای شودآنكه به من وحی یم جز می،سان خود مشابشری بهمن »
 «.قامت راست کنید« او» سویبهپس مستقامًی  ؛واحد و منسجم است

قیمُو َلْه » شما هم  ،است ذاتبهقائمخودش « او» یعنی .کیفی است بسیار ایجمله «َفَاْستی
 ای برای خودپروژه ،کل هستی را تعریف کرد یپروژه« او» همچنان کهخواهید اگر می

قیمُو َلْه »، تعریف کنید در دوران مخصوص خودو  اگر  .قائم شوید «او» سویبه ،«َفَاْستی
ای تعریف حتمًا پروژه ،پیوند بخورد« او» قائم شدن شما با قیامت جاوید وقیامت 

 . حیکارتوضآید و متن وسط می .شودمی
ی که کسان. ی صاحبان خبر استحوزه ،ای است که اینجاحوزهتوضیح ]مربوط به[ کار

الت صاحبان رس، کسانی هستند که صاحب خبر اصلی بودند، کنندکار توضیحی می
ای حوزه هااین .آخرین صاحب خبر کیفی ،محمد ،عیسی،موسی، ابراهیم، نوحـ  بودند

 . توانند کار توضیحی انجام دهندکه می داده شده اختصاصبرایشان 
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هم با توضیحات  و دهیسازمانهم با  ،هم با منش، روش کار توضیحی هم با
. شود[]ارائه می که پیرامون کتابی که برایشان نازل شده است ای استتکمیلی

 .هاستبه عهده این کارتوضیح
هر  ،ی متن و پیام قرار گرفتتوضیح تکملهکار ،ها باز شدمتن ،آمداگر پیام اولی نهایتًا 

رصت یک ف ـ آن جلسه بحث شد ـ اگر نگرفت لیو ،گرفته است ،گرفت ]پیام را[ کس
و  یم تحولخواهند پیاکسانی که نمی شود به مجموعهتلنگر مجددی زده می ،مجدد

شکل دینامیک و تحولی خودش شود و هستی را در که منجر به دگرگونی میـ دورانی را 
از طریق  تواندت هم میاین فرص .شودفرصتی برایشان ایجاد می .بپذیرند ـ بردجلو می
 تواند از طریقمی. تواند از طریق دیگران باشدهم می، همان انبیاء باشد حیکارتوض

ی تلنگر ]زننده کند آنجا چه کسینمی یفرق .باشد به خود فرعون فرعونمؤمن آل
 :از طریق پس فرصت ایفا .باشد مجدد[
 ؛که تلنگر اول است پیام 
 این متون  یما که همهخود متن تاریخ و متن ، متن هستی ،«او» متن ـ چهار متن

فشرده ، مختلف آمده یهادورهی هاانسانهایی که پیرو این پیام برای در کتاب
 ؛شودمی

 ؛است انبیاء و صاحبان خبر یحوزه که توضیحکار 
 ؛شودکه فرصت مجدد ایجاد می و تلنگر مجدد  

 یخبرصاحببه هر  و شود از کتاب خارج کردهمین الگو را میپذیرد[. ]تحقق می
« او» ای بای ویژهیی بودند که رابطههاانسان. آوریمیم ،بحث یادامهدر  .تعمیم داد

 هاانساناین  هبا مکانیسم خاص ب ایوحی ،دهدمیکه محمد توضیح چنان .نداشتند
 .دانمتنی برای خودشان آورده ،صاحب پیام هستند و اما صاحب خبر .شودساطع نمی

ک سید متن مشتر ،تشکیل جبهه ملی اول یایده !شود متن دورانیببینید اینجا متن می
 ـ مقاممتن مشترک قائم ،ی منفیتئوری موازنه. است و محمد مصدق حسین فاطمی

منفی  یموازنهبا  ـ ی منفی را مطرح کردموازنه باراولقبل از مصدق که  چندین دهه
« او» از طرف اً متنی نیست که انحصار ،الزامًا متن الهی نیست متن، یعنی .مصدق است

 . ساطع شده باشد
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ن و متبرای پیام . اندمتن خودشان را آورده ،خبری صاحبهاانسان یهمهاگر دقت کنید 
اند و برای توضیح خودشان هم زندگی گذاشتهبرای کار د،زمان صرف کردنخودشان 

 . اندتلنگر مجدد هم باز زمان مصروف کرده
ه ما یی کهاانساناگر  که گذشته مطرح کرد یآن دوستی که دو جلسه گذشته و جلسه

کاردئونو  فشرده ،کنیمموردشان بحث میداریم در  مثل انقباض حداکثری ، کنیم آ
کاردئون  آن وسط شود.پنج سال میسال  660از  نهایت عمر ابراهیم ،شوندمنقبض  آ

 گویندمی« او» لی که ازاها و اقوروایتی این اگر همههم  مصدقدر مورد ؟ شوده میچ
فشارشان و بگذاریم کنار هم ... و  ]نهضت ملی[ دو سال و هفت ماه و پانزده روز و

یی هاانسان که اگر این را در نظر بگیریم؟ شوده میاش چبقیه، شودمی ، پنج سالدهیم
زمان مصرف شده تا  ،اندزمان صرف شده تا صاحب خبر شده، ندهست که صاحب خبر

زمان مصرف شده تا متنشان را برای جامعه  ،پیام و خبرشان تبدیل به متن بشود
هم  هااین ،توانند بکنندتوضیحی که انبیاء میکار ـ کنندب کار آموزشی ،ندیبازگشا

ن یعنی انبیاء را از ایاست. مصرف شده برای تلنگرهای مجدد و زمان  ـ توانند بکنندمی
امین  یسالگچهلدر  طور نیست که محمداین. عناصر تمام عمرند، زاویه نگاه کنیم

را از کودکی  او داریامانتو  پاکیدست قریش ،طی کرده کودکییک سیری از  !شد
رف زمانی مص ،برای اینکه امین بشود. لقب امین دادند او به یسالانیمدر نزدیک  ،دیده
]زمان  یبتتربرای اینکه صاحب خبر و پیام بشود به همین ،زندگی گذاشته است، کرده

ی پیرامون خودمان هم که قدوقواره خاص خودشان را هاانسان صرف کرده است[.
 . اندهمین سیرها را طی کرده ،دارند

 
 شرایط ایفا

  :ناشی از این پنج عنصر استهای خدا جلوه
 جان
 حس 
 تلقی
 خبر
 سهم
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این . را هم خودش و هم ما داریم که جان جهان استاین احساس  .جان جهان است
ای در حقیقت منتشره .خبر بوده استهمیشه صاحب .و هم ما داریم« او» تلقی را هم

 بیات با خبر از ینشریه. آیدخبر بیرون می آن ای داشته که همیشه از داخلطبوعهم و
تاب به کتاب ک، پیام به پیام، دورهدوره به ، نو به نو .نیست رسیده، امروز یک هفته قبل به

 . سهم کامل و مطلق از آن اوست .توانسته است که خبررسانی کند
 ایهتوانیم داشتهما هم می وهستیم « او» بپذیریم که ما هم جزئی ازهم اگر ما « او» ذیل

 ]جان و حس و تلقی هر انسانی از اول تاریخ نگاه کنیم، را در خودمان متبلور کنیم« او»
نوشته دست و فقط متون ،اریمذمتون مذهبی را هم کنار بگخبر و سهمی داشته است[.  و

 ؛زنیمرا برگ ن کتاب عهد عتیق، قرآن را نخوانیم ؛ی انسان را وسط بگذاریمنوشتهو ذهن
 بعد آمریکا و ژاپن و هر ،اندنوشته باراولها که آلمانـ اختراعات و اکتشافات را  تاریخ

 وترین یتزیتیویسوپ ها،این کتاب .برگ بزنیم ـ ای برای خودش نوشتکشور پیشرفته
 ،فیزیسین ،میستیبینیم شخص شمی ،هم که نگاه کنیمرا  هااین. هستند نیگراترتجربه

 ،هر چیزی را که کشف کرده ،ستاکاشف ، دهدکار ژنتیک انجام می است، موسیقیدان
انبیاء هم . داشته است یک خبری و یک سهمی ،یک تلقی، یک حسی ،یک جانی

که این پنج عنصر یا شرط ایفا  ـ چه مذهبی و چه غیرمذهبی ـ هر فردی .بودند گونهاین
از اینکه  غفار، مذهبی است یا غیرمذهبی است« او» از اینکه غخدا فار، را واجد باشد

ر در بیان و د« او» راز اینکه ب غفار ،کند یا نههایش از توحید استفاده میدر استدالل
  .این خیلی مهم است .کندزمین و زمان برایش فراهم می ،بگذارد و نگذارد صحهعمل 

 ستیزمانی که داشته مانیف است. نبوغی داشته ؛شودپیدا می یباالخره یک کارل مارکس
عمر  !دهدجان می او در جلوی به دلیل فقر فرزندش، نوشتهمی ]حزب کمونیست[ را

های مو، را ببینید او تصویرهای قبل از خبردار شدن .کندزندگی صرف می، گذاردمی
 ،این زمین منتشر شدهی جاهمه او که خبر آخر عمر .سیاه و پر ،ریش ؛سیاه و پر سرش،
 لوطِی  واسِع  واسِع  واسِع  خدا واسِع است.  پشت خم کرده، سفید کردهریش  وگیس 
. تاین خیلی مهم اس شود.بیش از یک قرن اجازه داد فکر این منتشر . ستا لوطی لوطِی 

ها را های دلخانهبخش مهمی از صندوق ؛بخش مهمی از جغرافیا را گرفتاین فکر 
 .این پنج ویژگی را داشت؟ چرا .کردها را اشغال پیشانیبخش مهمی از پس ؛فتح کرد

  .جان داشت
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به با جان خودش  .همه رفته است یهاای دارد که این گزاره در ذهنگزاره[ ]مارکس
 دارد که آن پاراگراف یک پاراگراف .کند که شما هم جان داریدکارگر تفهیم می یطبقه

شما این  ؛کندرو میکارگر  یقهبه طب. این خیلی مهم است !یک جهان را تکان داد
از اتحاد شما جهان  ،پس پرولترهای جهان متحد شوید. را دارید هااین داشته و هاویژگی

 در حد خودش یک کار الهی کرده. است ایخیلی حرف کیفی !ها خواهد دیدتکانه
 . یک خبررسانی کیفی کرده است ،در حد خودش .الهی هم نیست است! حال،

 یک فردی مثل مصدق .دهدهم انجام می یک فرد کامل و ملی مثل گاندیاین کار را 
اتفاقی  همان اما در کنه خودش ،دهد که ادعای ایدئولوژیک و مذهبی نداردانجام می

گزاره  به آن یاتکاخواسته است در دوران خودش با آن اتفاق و با را که یکی از انبیاء می
پس این در بحث  .اندرا انجام داده هاهم همین کار هااین ،ن بشودزجنبان و تکانهسلسله

 . ایده خیلی مهم است
صاحب جانی  هرکسی. ایفا شکل گرفته است یبر این ایده ،بر محور انسان جهاِن 
که جانش را از جهان گرفته است و حس کند که  کندحس ، صاحب حسی باشد، باشد
دا با خآن تلقی که  ـ و تلقی را داشته باشد آمده به این جهان زدن یک اتفاق رقمبرای 

ای قدر مسلم در هر حوزه ـ به این هم منتقل شده باشد ،به آدم اول منتقل کردآموزش 
که هم صاحب خبر . شودمیصاحب خبر  ،ای که هستدر هر محدوده ،که هست

 . رخش به عهده گرفته استدهد و سهمی از این چتکانه می ،بشود
یست الزم نـ  گیرندمیکه نقش ایفا را به عهده  هاانسانآن نوبه و مشارکت و چرخش با این نوع 

در هر  ،چند بار این بحث مطرح شده است ؛تشکیالتی باشند ،ایدئولوژیک ،که حتمًا سیاسی
 . به شرایط ایفا نائل خواهند شد ،ها را داشته باشنداین ویژگیـ  ای که باشندحوزه

 
 ملزومات ایفا

 ،ملزومات ایفا، کنیمپرداز درک میخدای ایده یطور که ما از این شش جلسهاین
 است. اتصال و مشارکت ،پروژه، میدان

  

 میدان
 پروژه
 اتصال

 مشارکت
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خط  است که سرِ  ایگونهبهژن انسان ، میدان داده شده. پروژه است ،گل این ملزومات
لی را اص ییک پروژه ،این پروژه در دل خود .قرار گرفته برای اینکه پروژه تعریف کند

خلق  ،برنده استپیش و خدا استارتر کل هستی همچنان که؛ اصلی یپروژه .نهفته دارد
هم در دوران خودشان  هاانسان ،دم استبهپرداز دمخالق و بدیع و ایده ،کندمداوم می

 .تاس« او» ما با یخوردهشورهای منطقه ،پروژه. یژگی را داشته باشنداین وتوانند می
ر ]دهای ما نوعی هم ولی پروژه ؛حدناپذیر است بسیار گسترده و واسع و «او»ی پروژه

 . مدار خودمان است[
 ین سخن اتزه بگو ات دو جهان اتزه شوده 

 حدواندازه شودجهان بی حدوارهد از 
ها را توانیم خشت و گلما هم در حد خودمان می ،داده است« او» این وسعت اصلی را

 یمسیر را برای ایده، کنار بزنیم دهیای برندهبازو و با عنصر جوهر پیش با این زور
ـ است. ر ایفاگنه انسان غیرـ در اختیار انسان ایفاگر  ،و کاربد میدان در. خودمان باز کنیم

. ستا حثشجلوتر ب ـ اندخط قرار گرفته سرِ همه و این میدان طراحی شده  ،برای همه
خواهند هم نمی و یک سری، ل ایفا باشندها خواهندمی هستند هااز انسان یسر یک

پروژه را  ،میدان تعبیه شده ،اهل تغییر هستند وبرای کسانی که اهل ایفا . اهل ایفا باشند
قل از ستم« او» ،که متصل شوند« او» با .کنندخودشان انتخابی و مستقل تعریف می

د ما که رهای خدر پروژه ،دسهم اول و سهم آخر را دار ،هستی یاینکه در کل پروژه
 .مشارکت خودش را خواهد داشت ،ای و مشارکتی هستندنوبه، چرخشی

 
 فایا ریدر س« او»نقش 

در  ،جنب، ایفا رو جوف ،کندای که مطرح میاین ایده؟ در سیر ایفا چیست« او» نقش 
 ؟خودش کجاست جای ،کندتعریف می آن در تالی ،به قول منطقیون و در پرتو ،هیسا

حبان صا یای که با همهرابطهـ در فهمیم طور که ما از این کتاب میاینـ جای خودش 
 :هاستنیا ،را در کتاب آخر داده است آن خبر تعریف کرده و گزارش
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 پیمان
 زمان

 جضن
 فتگیشک

 تصحیح
 تکمیل

 

در ذهن  ،ها بودند که صاحب ایده شدندخیلی .همان پروژه استپیمان تضمین 
توت  و ددهنای بتکانهخواستند که به درخت توت تاریخ  ،خواستند جهان را تغییر دهند

 اما چه کسانی. هایی از آن توت نوبرانه شیرین شوددهان ببرند تارا در چادرشب دوران 
 چه کسانی ؟خت تاول خوردردن به دچه کسانی از تکانه ز کف پای ؟درخت آمدند پای

سانی چه ک ؟سه جای سرشان شکستو لق شدند عمبه زمین پا هلکباالی درخت رفتند 
 .پیمان است ،اول کارِ  ؟در این پروژه صاحب پیمان بودند

 ،گذشته که دوستمان مطرح کردند یهمان بحث جلسه یادامه. زمان است ،کار دوم
 چهل !سال است ، سیگویدمی که فردوسی «سیبسی رنج بردن در این سال » این

ای که یک قطعه !سال است چهل ،گذاشت نامهسر چهل مجلد لغت سالی که دهخدا
یک بچه شش تا برای ، روی آن فکر کرده یسالگهشتتا  یسالگششدر  1موتزارت

معلول هم بوده  ،سال بوده است وپنجیسزارت تموعمر  !یک عمر است سالههشت
به  را او باید پدرلنگان بوده چون لنگ ،گذاشته استمادر به دهانش باید غذا می ،است

ولی تمام توان و  ،رفتهگمیصورت یکی  با کمک دیباحمامش ، بردهسرویس می
 است. گذاشته می ]موسیقی[ قطعه ]ساخت[ سراش را انرژی

                                                                                                                 
از نوابغ مسلم و  ،یشیآهنگساز اتر( 6136 - 6151) لفگانگ آمادئوس موتسارت. 1

 یقیوساز ششصد قطعه م شیکوتاه خود ب یبود. موتسارت در زندگ کیدان بزرگ کالسیقیموس
 نیر سومد ارت. موتسدیسونات، سرناد، و گروه ُکر آفر ،یکنسرتو، مجلس ،یاپرا، سمفون یبرا

د. به او داده ش لقب کودک نابغه یکرد و در پنج سالگ یاش شروع به آهنگساز یسال از زندگ
 کامل خود را نوشت. یاپرا نیاول یو در دوازده سالگ ،یسمفون نیاول یدر هفت سالگ
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، ]مالحظه بزنند ورقرا  1آقای حجتی کرمانی« تاریخ تدوین قرآن»دوستان اگر کتاب 
جدا از  ،شده استنازل میاو  های کلیدی که بهمحمد در آیات یا گزاره کنند که[می
آخر ، شدهمی طوربهطور ، شدهحال به حال می، شدهخیس می ،کردهعرق می کهاین
 .شده است[]با این وضعیت مواجه می زیر پروژهاست! افتاده کرده و میغش می ،سر

برای ، آمد شیپهم همین وضعیت  برای موسی، کندهایی که خدا میاین را در روایت
 ه است!هم همین وضعیت پیش آمد زارتتبرای مو، همین وضعیت پیش آمد ابراهیم

 خیلی مهم .شودمی هوشبی، نوازدکه قطعه را میبعدازاین، های اصلی که ساختهقطعه
برای و د زار بوپنج که قیمتشیک کتاب آمده بود ، دبستان بودیمکالس چهارم ما . است

های اشک» آن اسم. آبی هم خورده بودترام  ،یک کتاب جیبی بود .ما گران بود
یلی خـ پله . این کتاب خیلی قشنگ بود .بود در پلهما دوناسلست 8.بود «2دوناسلست

چنان  ،رفتممی باشگاه سانتوسبه  و گفت وقتی من نوجوان بودممی ـ هم فقیر بودند
 م ـیداشتیک تخت ، آمدم خانهمی، گذاشتمچنان من آنجا جان می، تمرین سنگین بود

ستگی از فرط خ است ـ فقط فنر بوده، چیزی دیگری رویش نبودههیچ تشک و لحاف  که
هم  دوناسلست. مشدمی هوشبی م ورفتها به خواب میساعتو  مافتادمیفنر  یرو

 .گویدخیلی قشنگ میپله  داشته است! دستبه هم مشک ، ریختهاشک می
ا شکم ب زده نوجوانفلک یاین بچه کهاینریخته و از اشک میاز فقر  دوناسلست

د که کنپله تعریف می .گذاردمیجان باشگاه سانتوس  در زمین چمنرود اش میگرسنه
  !کردبا یک سطل آب من را بیدار می دوناسلست

 ؛ههای چندین سالعشق. اندسر پیمان و زمان ایستاده ،ها رفتندیی که سر پروژههاانسان
 شقعهای چندین ساله حتی اگر عشق !ساله استنیست که هفت شیرفقط این سیر ت

ند سال عشقی که چ. بود طوراینقباًل  ـ عشق یک زوج باشد ـ نه جنسی ـ باشد نفرنفربه
 است؛ بوده ی آنپا مرارتای که سی سال رنج و شاهنامه ؛شده است آن زمان صرف
  .زمان است هااین ه است؛سر پا شد سال مرارت گاندیچهل ـ پنجاه که با  هندوستانی

                                                                                                                 
 . 6318. تهران: بنیاد قرآن. ، علی. تاریخ و علوم قرآن. حجتی کرمانی1

2. Dona Celeste 
 ص. 176. 1842 .: کیهان. تهراندوناسلست یهااشک .محمد پور،عتیق. 8
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 تأکیدهای خالی که دوستمان دو جلسه آن حفره ،ها را در نظر بگیریماگر این زمان
خودش « او» .کندپر می« او» ها را در رابطه باآن حفره. است یپر شدنهمه  ،کردند

  .گیردپیمان می
. خیلی قشنگ است، بلند دارد ]غزل[ی یک قطعه .کندجمه میتر را]مسئله[ حافظ این 

 :آیدهمین عهد بیرون می غزل، آخر
 تی همه رخ م  صوفیان واستدند از گرو

  خّمار بماند یماست که رد خاهن یخرق
رو خرقه گ ،زدهرا می اشمی ، بعد کهپول نداشتهو رفته میبه میخانه قدیم هر کس که 

اش را گذاشته و خرقهبرده در پیاله میمی ،کردهبعد که پول پیدا میاست.  گذاشتهمی
زار ماست که بر سر با یگوید که آمدند و رفتند و این قصهمیحافظ . داشته استبرمی
ل را پوآمد  ،صاحب میخانه بود و رهین گذاشته بود گروچیزی هر کس که اینجا  !بماند

 توانیمه و ما نمیماست که ماند یولی این خرقه ،برداشتخرقه را در پیاله گذاشت و 
یمان را پ. کنداین نقش را ایفا می ،در سیر ایفا« او» .است« او» شیپ ،آن خرقه !بگیریم

که  هر کس .شودفرد زمانش با پروژه پر می، کندزمان را برای فرد بسیط می، گیردمی
با  مر فردوسیع است.در سیر خودش مرارت و زمان را مصرف کرده  ،شاخص شده

فی ی منبا تئوری موازنه عمر مصدق ؛با لغتنامه عمر دهخدا؛ ه با تمرینلِ عمر پِ  ؛شاهنامه
  ]پر شده است[.

 اد!ایست سر موازنه منفیبر ، بود]در تبعید و حصر[  تا آخر هم که در احمدآباد مصدق
که چند سال آنجا )مأمور ساواکی  دورفتارهای نوع برخورد مصدق با . خیلی مهم بود

ا رموازنه منفی  ،های احمدآباد را نگاه کنیمبا روستایی (کردندیک اتاق زندگی میدر 
ه که ای نبودلحظه .آیدمی خود یک عمر با متن ،یک فرد است. این خیلی مهم. بینیممی

بل منفی را مقا یبیاید در دو پاراگراف موازنه ،که بحث ملی کردن بود 6313مثاًل در آذر 
ا آخر ت ؛نه .و رد بشود و برودبگوید  السلطنهو قوام آراو رزم مثبت حزب توده یموازنه

  .زیددار میهر کس با متن خودش زمان. کندزندگی می فیمن ینهزعمر با موا
ا به پروژه و فرد ر. کندمی زمانمند ،هم این است که پروژه را وقتی پیمان بگیرد« او» کار

 کندمی دم با محمدبهبرخوردی که دم، کرد برخوردی که با موسی. رساندج میضن
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ف نیستیخدا به محمد می. است[]تجلی نضج  با  ،1خودخوری نکن، گوید تو مکل 
شود به نمی اند کهلوث کردهها را در این سی سال واژه یقدر همه)این منافقین آن دوره

 مداوم، 4بر مزارشان نماز نخوان، 8نده بهامسجدشان  به شکل، 2همدم نشو (کار برد
برای اینکه پروژه را پیش  رساندیم قوامیبه یک  .رسانددارد محمد را به پختگی می

با فردی که  «او»ی رابطه. زندرقم می« او»زمان شکفتگی را  شرایطنهایتًا . ببرد
  .تکمیلی است یو رابطه تصحیحی یرابطه ،خواهد نقش ایفا را به عهده بگیردمی

 
 یـ مشارکت یکارگاه جهاِن 

 آن به شکل در مااست و  این جهان جان ،«او» بحث شد واز آن  در ابتدااین جهانی که 
این  ]بلکه[ ،جهان یهمهنه  ـ کنیمی و مشارکتی دخل و تصرف میاای و چرخهنوبه

کارگاهی است که از این  ـ اندازیمتخته میکنیم و شلنگشلتاق می آن زمینی که ما در
ها و ردپاها خروجی این چیننقطه .اثر دارد ،محصولآن  ،آیدمحصول بیرون می کارگاه

 . سیر هستند
 

 کارگاه
 محصول

 اثر
 ـ ردپا نیچنقطه

 

                                                                                                                 
نَزْلَنا َعَلیَك اْلُقْرَءاَن ». 1

َ
َسفًا »؛ (2: طه) «ِلَتْشًَق َما أ

َ
ََدیِث أ َْ َك باِخٌع َنْفَسَك لََع آثاِرُِهْ ِإْن ََلْ یْؤِمُنوا هِبَذا ا  «َفَلَعله

 . (1: کهف)
ْوِلیاَء ِإِن ». 2

َ
ُذوْا َءاَباَءُُكْ َو ِإْخَواَنُكْم أ خِ ِذیَن َءاَمُنوْا ََل َتته ا اله یُّ

َ
ن یأ م مِّ ُ وْا اْلُكْفَر لََعَ اَْلمیَِن َو َمن تَیَوَله ُكْم اْسَتََبُّ

ُوَن  ِِ ا ْوَلئَك ُُهُ الظه
ُ

 (28توبه: ) «َفأ
ًدا ِضَراًرا َو ُکْفًرا َو َتْفِریَقا َب ». 8 ُذوْا َمْسجِ ِذیَن اتخه َ َو َرُسوَلُه ِمن َقْبُل َو َل  نْی َو اله َْن َحاَرَب اَّلله ِِّ ُْؤِمِننَی َو ِإْرَصاًدا  ِْ یَِْلُفنه ِإْن ا

َبًدا
َ

ْ َلَكاِذوُبَن* ََل َتُقْم ِفیِه أ ُ یشْهُد ِإهَنه َُْسیَن َو اَّلله َْ َرْدَنا ِإَله ا
َ

 (681-680: )توبه ...«أ
لی لََعَ ». 4 َبًدا َو ََل َتُقْم لََعَ َقِْبِه... َو ََل ُُتَ

َ
اَت أ هْْن مه َحٍد مِّ

َ
 (01)توبه:  «أ
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مشخص کاماًل  ؛ها شناسنامه دارندمحصول. است پر محصول. جهان کارگاه است
 ها زده شدهچیننقطه ،ها و اثرهالاز این محصو. کیست متعلق بهاست که هر محصول 

، هاغول ،اسورهانیدا یردپاهافقط ، روی زمین یردپاها است. به جای مانده ردپاها و
درست که ردپایشان  هاآن !ها نیستضدبشرها و ضدتحول، هاضدتمدن، هاپوشچکمه

ها است که خدا برای ما ردپای همین، ولی ردپا ،گذارندوزه میمدر  و کنندرا زرین می
ن اای همردپ، ردپا. پیدا کنیمتوانیم برایشان مثال آورد و خود ما میدر کتاب آخر مثال می

ش ش، برپا کردندنمایشگاهی در پاریس  مقرن هفده یکه میانه است 1دو برادر فرانسوی
شناسنامه درست کردند  ،برای شش هزار گیاه .آنجا نمایش دادندو هزار گیاه را آوردند 

]ی  ردپاها .جهان تعریف کردند یها و مزایای شش هزار گیاه را برای همهو ویژگی
پای رد، و فردوسی ردپای شاهنامه، مثنوی و ردپای مولوی، برادردو ردپای این  ماندگار[،

ش سال پی صدششبه درک  آخر سر ،این ردپاها را نگاه کنیم]اگر[ و ... ]است[.  گاندی
 : رسیممی مولوی

 از گل هب گل می امروز چون زنبوراه رّپان شو
 می آبادان کن  گوهشششجهان  یخاهنات رد عسل

 .به کار برده است [معنوی و دیوان شمس ]در مثنوی جاجابه گوشه را مولویاین شش
 ،کندگوشه را بیان میجا ششیک. جهان یمنظور نظر مولوی یعنی همه یگوشهشش

 : گویدبعد می
  گه رد عدم آشیاهن کنوطنیست قبلهبی

. این است او تلقی. گوشه معادل کل جهان استآن شش ،آوردگوشه را میهر جا شش
چرخه به ما . امروز دال بر این است که نوبت ماست «.امروز»گوید اینجا می حال

  .مشارکت ماست رصع ،رسیده

                                                                                                                 
ی گیاهی شش هزار گونه( Bauhin brothers: Gaspard and Jean) و ژان بوهنگاسپار . برادران 1

بندی ( طبقهIllustrated exposition of plantsبخش )عنوان کتاب:  11را در دوازده جلد کتاب و 
 کردند. این دو متولد بازل سوئیس و فرزند یک فیزیکدان بودند. 
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اهم شده برای اینکه فر زیعنی گرده و زمین و زمان و ارتفاع و همه چی «به گلاز گل »
ما هم زنبوری هستیم در خیل این زنبورها  .شودآماده برای تعریف کردن پروژه بستری 

تا ». تولید فعال هستند یکنند و در این چرخهمی وجوشجنبکه در این کندوها دارند 
جهان  یگوشه و همهصول مشترک جهان که ششیعنی در مح «ی جهانخانهدر عسل

 . ما هم بتوانیم سهم خودمان را در ایفا به جا بگذاریم ،ردیگیدر برمرا 
 

 فایا ریس یقاعده درون
 یدو قاعده ـ فهمیممی، کتاب آخر که کتاب گزارش استاز طور که ما اینـ این ایفا 

دوم  یقاعده. اتصال و رشد است، اغوا، آزمون، اول پیمان یقاعده. موازی درونی دارد
رویکرد و ، فاصله از ابلیس، ه با ابلیسهمواج، انتخاب ،هم که دوقلوی همین است

 . هدایت است
 

 انتخاب    مانیپ
 سیابل   آزمون
 فاصله   اغوا
 کردیرو   اتصال
 تیهدا   رشد
 بقره 002  میمر 51-18

 

 .وجود دارد ]در مورد این دو قاعده[ ما دلخواه ریغبرای مستندسازی متعدد نشانه 
کنیم برای اینکه رویم از این طرف و آن طرف چیزی جور میاست ما می وقتکی

 و واگذار کنیم خودمان را به این کتاب ؛نه بارکی .های خودمان را مستند کنیمگزاره
و وقتی  ـهای متعدد این کتاب که چند جا تکرار شده از نشانه ؛ببینیم کنه کتاب چیست

م قانون بتوانی ـ یک قانونی توجه کنیمبه باید  است که دال بر این شود،تکرار  جاچند 
 . دربیاوریم
 در گزارشی که ـ اندپروژه تعریف کرده« او» مجموعه کسانی که با .دیآیدرمدو قانون 

از ـ شان ههم، به پیمان رسیدند وجود دارد ـاین قواعد  یهمه دهد،میاز انبیاء  «او»
 .ی از اغواء رسیدنداهمه به مرحله ،سیر آزمون را طی کردند و ... ـ ابراهیم، موسی
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مورد  و گوید شیطان که آمدمی او است که چند جا به حضرت محمد ]نبی[ آخرین
ِ َفاْسَتِعْذ » ،اغواء که قرار گرفتی ، اتصال، اغواء ؛1منزلگاه منم ور،بیاپناه به من یعنی  ،«ِباَّلله

  .رشد
در سرفصلی  ابراهیم .دهدیمرا توضیح  بزنگاه ابراهیم ،2مریمی سوره 58تا  10آیات 

 :بنددمرز می نزدیکان و قوم خودبا 
ـ « او» و به خوانش ـ گریمیفاصله یمـ  جومیدوری یم ،خوانیدشمشا به آن یم آنچهاز »

 «.مق شای  ـ پروردگارم
ا در این ایف« او» نقش که است «او»بعدی توضیح یآیه. است این توضیح ابراهیم

 :گویدخیلی قشنگ می .چیست
عطا  یعقوب، به او اسَاق ،و رابطه برقرار نكرد با مادون خدا، فاصله گرفت و چون»

 «.رکدمی
 :کندم میاخیلی قشنگ تم ]فراز آیات را[ آخر .یعنی سلسله عطا کردیم

 «.و کًَل صاحب خِب شدند»
. 8ستا ما ینماینده قباًل چند جلسه بحث کردیم که ابراهیم .فاصله را گذاشت ابراهیم

هر دو  .هر دو به آزمون دچار شدند. ما بود یهم نماینده ابراهیم، ما بود یآدم نماینده
 یمابراه. داشتندتضاد  و با بیرون خود هر دو با داخل خود .به سرفصل اغواء رسیدند

ر در دیگ ،متری دیوار چین بودبه قطر ششفاصله هم . فاصله گرفت. سرفصل است
 58تا  10 آیات این سیر را درخدا . ]رخ داد[ رشد، اتصال، فاصله گرفت !نبود تذبذب

 .کندتوصیف می مریمی سوره
 بقرهی سوره 661 یآیه رویکرد و هدایت هم در، فاصله، ابلیس، انتخاب ی[]قاعده

 : ]مطرح شده است[
                                                                                                                 

ُه َْسیٌع َعلمٌی ». 1 ِ ِإنه یطاِن َنْزٌغ َفاْسَتِعْذ ِباَّلله َك ِمَن الشه ا یْنَزَغنه  . 81: و نیز فصلت (266: اعراف) «َو ِإمه
ُکوَن ِبُدَعاِء َریبی َشِقیا)َو ». 2

َ
َله أ

َ
ْدُعوْا َریبی َعیَس أ

َ
ِ َو أ ْعتَزُلُكْم َو َما َتْدُعوَن ِمن ُدوِن اَّلله

َ
ا اْعتَزََلْم َو َما 77أ ( َفَلمه

یا) ِ َوَهْبَنا َلُه ِإْسََاَق َو یْعُقوَب َو کَُلی َجَعْلَنا َنِ ِتَنا َو َجَعْلَنا ََلْم ِلَساَن ِصْدٍق ( َو َوَهْبَنا َلَ 77یْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اَّلله ْْحَ ن ره م مِّ
 «. (77َعِلیا)

 مندرج در دفتر اول. « باب بگشا»های هشتم تا دوازدهم . نشست8
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ْسََّلَ  َبلَی »
َ

َُ َمْن أ ِ َو ُهَو م ِه َو ََل َخ  َوْجَهُه َّلِله ْجُرُه ِعنَد َربِّ
َ

 «نَََزوُن ی  َو ََل ُُهْ هِْیْ ْوٌف َعلَ ِسٌن َفَلُه أ
وقتی  .ادبیات خاص است، ادبیات .استفاده شد این آیه جلسات قبل ازدر  مرتبهسه ، دو 

. شودجمله خیلی لطیف می ،خواهد نتیجه بگیردمی و کندمی ها را مطرحخدا گزاره
 : گویدمی

که خود را با َتام موجودیت با خدا ممزوج کند و بر آن عمل متناسب انجام  کسآنهر  ؛بلی»
پروردگار اوست و بیمی بر آنان نیست و حزِّن نیست  یپس اجر او در حساب ویژه ،دهد

 . «متوجهشان
، اغواء ،آزمون، پیمان»ی[ ]قاعده .هست سازی این دو قانونمتعدد آیه برای مستند

 است مریمی سوره 58تا  10 آیات به نظر من ]برای آن[ گزاره ترینمهمکه  «اتصال رشد
گاهانه خط که ابراهیم  ؛دشومتوسل نمی «او»دون ه ب ،گذاردفاصله می، کندکشی میآ
و ، عطا کردیم او گوید یعقوب و اسحاق را بهمی، کندمی سرسلسلهاو را خدا هم 

ی[ . ]قاعدهخبردار شدند ناشی از انتخاب استراتژیک و کلیدی ابراهیم شانههم
از های مختلف هم در آیات و نشانه ار «رویکرد و هدایت ،فاصله ، ابلیس،انتخاب»

  .شود دیدمی بقرهی سوره 661ی آیه جمله در
ها به متنارزش این کمک، مرویها میمتنسراغ کمک م ورویوقتی سراغ کتاب می

درک قرآن را کاماًل  ،ممزوج شدهعلی خیلی با قرآن  مبینیهم می. است هاآن صاحبان
ـ  راو دو بااینکهفهمد که آدم می ،زندمی تفسیرعلی دست به  کهوقتیو است؛ کرده 

 یبا همه ـ مویگمیرا من خودم ـ  درک کرده که مارا ولی چیزهایی  ،دورهای تاریخ بوده
خیلی  آن با و خواندیک آیه را آدم می توانیم درک کنیم[.، ]نمیامکاناتی که داریم
فی ه چیز شگرچ در این آیه چه بگوید؟خواسته باالخره خدا می. کندسطحی برخورد می

ن که انسا دارد که در کتابی آمده دیگری یاین جمله چه تفاوتی با جملهاست؟ بوده 
 ،یمکنمراجعه می به مولوی کهوقتی ،کنیمبه علی مراجعه می کهوقتی است؟نوشته 

خود آن هم و متن است درک کمک هم آنهایی رسیدند که به درک هااین بینیم کهمی
 را مریمی سوره 58تا  10 آیات مولوی آمده]در این ابیات[  اینجا. متن استکمکفرد 

 : کرده است میترسکاماًل 
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  ِکشدیصد هزاران ضد، ضد را م 
  کشدیم  رونی بازشان حکم تو ب 

 نظر یبگردان  تی ور هب ماه 
  کدگری همه از  نی دوِر دوراند ا

. است باز کردهدر دل توحید تضاد را خیلی خوب ، هاآن درچند قطعه دارد که  مولوی
شر ب. خطا است این ؛رویممی سراغ تضادو گذاریم میکنار ت ما توحید را سه وقتیک

ی خیل ،کنیم دوباره تجربهبخواهیم این خطا را هم اگر ما و کرده تجربه هم این خطا را 
رک د ،کندتوحید را باز می یآید سفرهمیمولوی است  وقتیکولی . یمهست کارخطا

های ناخالصی در رگهی جای همهبعد  ،کندمنتقل میبه خواننده توحیدی از جهان را 
 . کندرا تعیین میـ شیطان ، ابلیس، اغواء، موانع، تضادهاـ  آن سفره

سه  ـ را که دوحول دو طیف  یعنی آن تنازع و نبرد «کشدضد را می، صد هزاران ضد»
یام آید و طیفی که ضد پطیفی که حول پیام گرد می ؛جلسه قبل روی آن صحبت کردیم

 دهیسازمان فرعون. دهد[]خدا مورد داوری قرار می کنندمی دهیسازمانخودشان را 
ین ا جلوتر روی ،را زدند دوستی که آن هفته عنوان کردند و مثال سامری. ضدپیام داشت

 هرحالبهی لو ،های خاص خودش را داشتسامری هم ویژگی ؛کنیمدرنگ می بحث
 .سمت مهم بود

 یعنی این تضاد ؛«کشدبازشان حکم تو بیرون می/  کشدضد را می، صد هزاران ضد»
 ؛ودششعله متصاعد می آن حرارت است و ازو پرمواج  ،خوددر شرایط کورانی و تنورانی 

کنی آخر سر این تو هستی که قضاوت نهایی را می ،«کشدبیرون میبازشان حکم تو »
 آنبا  خودت رابا دون تو  ی بین ابراهیماندازاین فاصله .کنیرا تو ساطع مینهایی حکم 

 ییک قطعه مولوی. شویگردان مینقش ،گرفتی به عهده نقشی که در ایفای ابراهیم
 :دارد در جای دیگردیگر 
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 گردانی نظرب ور هب ماهیت 
 همه از یکدیگر این دوردوراند

و طرف د یفاصله بینی کهمی، کنیها و تضادها نگاه میبه ماهیت این درگیری کهوقتی
ا ب ،نهایهالولی ب ،های ماهوی دارندخیلی با هم فاصله، بعید استخیلی  دیگراز هم

 .از این تنوران بیرون بیایند، توانند از این طوفاننقش ایفاگر تو می
  

 حامالن ـ حافظان
و د، کردم ررسیاین چند جلسه ب در سیر خودمان درآنچه ما از این کتاب درک کردیم و 

 . حافظان هستند، و دیگری یکی حامالن: گیرندطیف شکل می
 

 زنانچنگ    انیرایپذ
 چسبندگان  داران شوق

 مدافعان  باربرداران 
  

 .ایفاگری را درک کردند .خواهند ایفاگر باشندحامالن همان کسانی هستند که می
]دست از این حق خود  تحت هیچ شرایطی. است هاآن سهم و ایفاگری حق

ش[ ]نق، کند گریباالخره کسی بخواهد ایفا ،شوددانشگاه محاصره  یهمه کشند[.نمی
عناصر ، اندفاگرانیا ،اندحامالنیک سمت هست . این خیلی مهم است. کندایفا می

 . اندحافظان که یک سمت هست .مدار تغییر هستند
تن م ،تاریخ، برگ زدن به متن هستی، های خودمانتجربه، طور که ما از کتاب آخراین

یعنی  .نداناباربردار، ندادارانشوق، اندانیرایپذ ،حامالن، شویمانسان متوجه می
 حال ـ ها را دارنداین ویژگی ،واقع در تاریخ ایفا کردندکسانی که نقش ایفا را به

خواهد مذهبی مدرن می، خواهد مذهبی سنتی باشدمی، باشد تخواهد مارکسیسمی
خواهد در مدار انسانیت میفقط  و نباشد هااین کدامخواهد هیچمییا یکی ، باشد

 ،خواهد به مذهبی پایبند باشدنه می ؛دهخوانمی چیزهیچ ؟چه اشکالی دارد. ستدیاب
خواهد در مدار انسانیت قرار ولی می ،نه سیاسی باشد، را برگزیند اینه ایدئولوژی
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 ،را که نگاه کنیم هااین یهمه. در مدار انسانیت پیرامون خودش را تغییر دهد، بگیرد
نه  حامل شوق هستند[. پذیرا و]را مدنظر قرار دهیم،  هاآن روانشناسی فردی

ه روان  هاانسانبه جان روان شناسی بازجویانه از نوع جمهوری اسالمی که با موچین و مت 
، ]بلکه زاویه نه آناز  است. خلوت همه رخنه شدهکافی به حیاط یهاندازبه !افتدمی

، ینیشنب[ هااین]با ، را یک مقدار نگاه کنی هااین شناسی فردی به این معنای که[روان
 هااین بینی کهمی ،بکنی هاآنبا  گیههم کاس، گیسفرههم، پیالگیهم، برخیزی

 .پذیرا شدند هااین، به آدم اول داده است« او» آن آموزش اول را که یعنی .اندانیرایپذ
آدم شاید خودش به هر علت آن آموزش را  .شان فقط در این مرحله نیستیپذیرای

ه هایی بودند کسلسله، یمهست اما چون ما پشت آدم ،نتوانست تمام و کمال جذب کند
، ندهست پذیرایان پیام اول و پیام دورانی. آدم با پیام اول برخورد کردند از ترذبیج

 . هستند باربرداراننهایتًا ند و ادارانشوق
همین بحث وسط  در ای آنکلیدی است که ج یهااز آن آیه بقرهی سوره 613 یآیه

 :ماست
«  

ُ
َتُكووُنْا شُه َو َکَذاِلَك َجَعْلَناُکْم أ ًة َوَسًطا لِّ ا ِس َو مه ُسوُل َعلَ ی َداَء لََعَ النه ْم ُك ی ُكوَن الره

 . ...«ًدایَشِه 
و  ـ و باشیدالگ  ـ تا بر مردم مدل شوید و بدین گونه مشا را امیت متعادل و میانه قرار دادمی»

 . «پیامِب نیز بر مشا الگو باشد
دهد که در مدل خودش را می ،یک مدل، کندای که خدا مطرح میاین آیه]الگو در[ 

 ،عنصر اول تغییر جهان است صاحب ایده است، ،مدل خودش .کل کتاب مطرح است
، دشوتاریخ دارد بازنشسته می ای که حس کردههر دوره .اهل حفظ وضع موجود نیست

جدیدی نیست که به وسط میدان  یتاریخ دیگر کوفته، رودمیحلوای تاریخ دارد وا
 خود است. پیام منتشر کردهو وسط آمده «[ او]»، ساطع بشود آن رهایش کنی و پیامی از

م ه را معرفی خود. کندرا کامل در کتاب معرفی می خود ؛عنصر اول تغییر است «او»
، تیآفاق هس، گوید به خودتانمی ؛کند فقط از کتاب آخر بگیریمبه ما توصیه نمی

 را عرضه کرده مفصل خود 1.نگاه کنید همین کتاب آخرنهایتًا ها و کرانه ،پیرامونتان
                                                                                                                 

ُه اَََق». 1 نه
َ

ْم أ نُفِسِهْم َحیَت یَتَبنَی ََلُ
َ

 (58: )فصلت «َسِنهِیْ َءایاِتَنا ِِف اَْلَفاِق َو ِِف أ
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توانیم می ،کرده« او» ای کهطور که ما از عرضهآن است. از عرضه دریغ نکرده است؛
 در انقالب عامل اول انقالب ؛عامل اول تغییر است« او»استنباط کنیم این هست که 

 . نوبه و چرخش و مشارکت در کل هستی و کل تاریخ است، در انقالب
بعد به قوم آخری که صاحب پیام است. مدل تعریف کرده  [عنوانبه]را  خود«[ او]»

کید ار دارد[، ]قرخبر که محمد بودهحول آخرین صاحب کند که حال که شما این می تأ
را متن تلقی « او» هایی کهباالخره مجموعه .یددخودتان متن ش ،ایدسیر را طی کرده

ان هم زم، کنندخودشان را هم متن تلقی می، کنندتاریخ را هم متن تلقی می، کنندمی
کارل حزب کمونیست ] تساین مانیف .شوندهم بعد از خودشان متن می، خودشان

ذهن  در نسلرا چند  ی منفی مصدقموازنه !را ببینید چند نسل خواندند [مارکس
بعضی از ادبیات  .مهم است هااین خیلی د!اش را چرخانه کردنزنجیره دائمخودشان 

 ی اوآثار دوران تنهای که از دارد 1مینهوشییک اثر . شودکهنه نمی وقتهیچ ،است
ار هزاران گل ذبگ» که اسم آن راقطعه دارد  یک. اکثر اثرهایش هم منظوم است. است

ما آن را ش. گرفته استاو  را از «جنبش صدها گل»ظاهرًا  مائو اند.گذاشته« شکوفا شود
هر کس ، گیردزنگار نمیکه  ستامتنی  ؛است یناپذیربینید یک متن پایاننگاه کنید می

، شوندخودشان هم متن می .کنددعوت میبه مراجعه به آن مراجعه کند دیگران را هم 
 . شودمی های مرجع قبلیدر کنار متن به یک متن تبدیلهم آن متن 

یک  عنوانبهخواهیم شما را ما هم می، که شما هم متن شدید د حالگویدر این آیه می
های سنتی و تحلیلدر آن موقع  ]الگو قرار دهیم[.« امت وسط» ـ مدل متعادل

وسط  ،بزن پنه خیلی چ ،نه خیلی راست بزن ]امت وسط یعنی[ گفتندمی روشنفکری
 !یشه کنخط میانه پ ،کاری پیشه کنیعنی محافظه «بروو بگیر را وسط » !برو و را بگیر

 . تقاضاست تعادل بین عرضه و، گویدولی این خط میانه که اینجا می
                                                                                                                 

1 .Ho Chi Minh( و 1345-1355) ریو نخست وز تنامیو یرهبر انقالب نیمی: هوش
رهبر  ی( بود. ویشمال تنامی)و تنامیو کیدموکرات ی( جمهور1345ـ  1313) جمهورسییر

و رهبر  کایدر مقابل استعمار فرانسه و آمر یالدیم 1341از سال  تنامیو یخواهجنبش استقالل
از  1355در سال  یبه سبب مشکالت جسم یبود. و تنامیو هیعل کایدر جنگ آمر هایتنامیو

 اتیح انیتا پا هایتنامیمورد احترام و یرهبر انقالب کیقدرت کناره گرفت، اما به عنوان 
 ( مطرح بود.1313)
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 ما هم بر ،جمع شدید آخرکه حول پیام  متقاضی بودید و جمعی گوید که شما امتمی
یام را پ ،تعادلی رسیده است یعرضه و تقاضا به یک نقطه .عرضه کردیم ،تقاضا این

ُسوُل َعلَ ی َو ») بعدی آیه یهبعد تک. یداهگرفت و »ه کند کعنوان می («ًدایُكْم َشِه ی ُكوَن الره
 یعنوان نقطهبه خدا. «وسط شما قرار دادیم ،تعادل یعنوان نقطهبه صاحب خبر را هم

که هم برگ بعدی و فردی  هاانسانجمع  است؛ تغییر وسط هستی یتعادل پروسه
 وسط ،عارض کرده اای رعرضه او خبر است و خودش تقاضادار بوده و خدا بهصاحب

 . برسد مرکزی خود یخورد تا به نقطهبرگ می این مدل دائم است.
 توصیفی که خدا از قوم لوط د.آن طرف هم کسانی هستند که به وضع موجود چنگ زدن

و  زنی و چسبندگیچنگ ها[]از این توصیف ما، کندمی توصیفی که از فرعون، کندمی
گوید ما دختر تو را می به لوط قوم لوط .کنیمدفاع مفرط از وضع موجود را درک می

مان از این جهان و ما تلقی !ما چیست یدانی مسئلهتو می؟ خواهیم چه کار
 خودشان یبه انگاره. مرد به مرد است و ذ جنس به جنسلتذ ،مان از جهانبینیجهان

. کندفرعون هم همین رویه را پیشه می. حاضر نیستند که کوتاه بیایند ؛زنندچنگ می
 زنی و چسبندگی و دفاع مفرط راچنگ ،گزارش دادندبه ما  هاآناز کسانی که  یهمه

 . نداهپیشه کرد
 

 فایسمِت ا
ت آن نقد را دوس ،پیش دوستمان نقدی کردند یدفعه. بریمبه پایان می آرامآرامبحث را 
درشتان و استخوان، نامانما فقط اینجا صاحبهم قباًل مطرح کرده است که دیگری 

برنگ ش و کردیم هایالت و پررنگو اثری بودند  سانی را که در تاریخ صاحب جایگاهک
 امریکه س آن دفعه دوست عنوان کردند .کشیدیم و بقیه را نادیده گرفتیم نامشان روی

 وریم ینگچیزی ما  دوست دیگری قباًل عنوان کردند چرا از فرعون .طور استاین
 .گرفت معکوس آموزش هااین شود ازمی .است دووجهیولی آموزش  ؟نیاموزیم

 

 رشد
 ارتقاء

 ارتفاع 
 طه 22-25
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 هم موسی بینیم[]میاینجا  مورد بحث قرار دادیم.قباًل  را 1طهی سوره 03تا  83آیات  
ان گریب، نداهقوم منحرف شد دبینمی آید ومیوقتی  موسی. است همین نقطه بوده در

را  تشکیالتی معاونبرادرش جایگاه  .گیردریبان برادرش را میگ، گیردرا نمی سامری
  است. داشته

گوید ی به خدا میتایسبرودرخیلی بی ،شودنازل می او ابتدای کار که رسالت بر موسی
مشکالت خودش را  .کندبرادرم خیلی سلیس صحبت می ،2که من لکنت زبان دارم

 یزر یعنی الیهوِ  .ش بشودرزوِ  ؛وزیرش بشود خواهد بگوید که هارونبعد می، گویدمی
و  ارونو ه بین خود این رابطه را . موسیداردباالیی را استوار نگه می یینی که الیهیپا

قبول را[  ]اعطای وزارت به هارونخدا هم  .کند وفصلحلخواهد طور میخدا این
 . کندمی

که  رودمی سراغ مو و ریش هاروناول کند[ وقتی انحراف قوم را مشاهده می ]موسی
توجه  به موسیبعد خدا هم  !کن رهاکه مو و ریش من را  دهدیم قسماو را  هارون

تو از آموزش غفلت  تو هستی! مشکل خود، موی او را نگیر گوید تو ریش ومیو دهد می
 رود به سامرینمی اینکه موسی. قومت منحرف شد ،آموزش را کنار گذاشتی، کردی

 مه نظرب طوراین هفته من فکر کردم ایندر  ،ای که شما گفتیداین نکته .پرخاش کند
 خیلی قشنگ است. طهی سوره 35ی آیه است. شما بوده ینقطه درهم  رسید که موسی

با برادرش پایان  شود و برخورد مکانیکی موسیها تمام میکه جنگ و جدالبعدازاین
 قصدت ؟بود هچ سامری منظورت باالخره، گویدخطاب به سامری می موسی ،گیردمی
 .کاوت سامری اینجاستذ ؛شودمی مألبر  ،گوییدمی شمااینجا چیزی که  ؟بود هچ

هم  آن ؛من بر چیزی بصیرت داشتم که دیگران بر آن بصیرت نداشتندگوید سامری می
 . بود پا و جای پای موسیرد

                                                                                                                 
1 .«( ِریُّ ا ََلْ ْیُصُروْا ِبِه 77َقاَل َفَما َخْطُبَك یاَْسِ ا َو َکَذالِ ( َقاَل َبُصْرُت ِِبَ ُسوِل َفَنَبْذُِتَ َثِر الره

َ
ْن أ َلْت َفَقَبْضُت َقْبَضًة مِّ َك َسوه

َلَفُه َو انُظْر ِإىَل ِإ 77ىِل َنْفیِس) ن تخْ ن َتُقوَل ََل ِمَسا َس َو ِإنه َلَك َمْوِعًدا له
َ

ََیوِة أ َْ ِذی ََل ( َقاَل َفاْذَهْب َفِإنه َلَك ِِف ا ِهَك اله
ُه ِِف اْلمیِّ نَْسًفا)َظْلَت َعَلیِه َعاِک  ه َلَننِسَفنه ُ

ُه ُث َقنه ُنََرِّ ِذی ََل ِإََلَه ِإَله ُهَو َوِسَع ُکله ْشٍء 70ًفا له ُ اله ا ِإََلُهُكُم اَّلله َ ( ِإمنه
 «.(77ِعْلًما)

ْرِسْل ِإىَل َهُروَن ». 2
َ

 (18: شعراء)« َو ِییُق َصْدِری َو ََل ینَطِلُق ِلَساِِّن َفأ
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ود چون خ ؛بردبصیرت را به کار می ،بردرا به کار نمی ... و هشاهدمتماشا و خدا اینجا 
دید ج را با عنوان عنصر دوران پای موسیجای . سامری این واژه را به کار برده بوده است

با عناصر ارتجاعی و خرافی قوم در  و گیردمیـ  ل پیام باشدمتوانسته حاکه مثاًل میـ 
 . آوردسامری را درمی یگوساله ،هااین از و کنددرست می مالطشینیان یپ

 امریمزیت سبر یعنی  ؛ی نیستئبرخورد ارتقا ،کندمی او با این برخوردی که موسی
گوید آن خدایی که تو می او به موسی. کندخدا هم این را تکمیل می .گذاردصحه نمی

 آن ، یعنیبردکف را به کار میعا یواژه بود ـ خوشدل آن ها بهدرست کردی و مدت
آن چیزی را که تو ساختی و محصول ـ  بودی خوشدل خدا و به آنگوشه رفته بودی 

سوزانیم یما آن را م ،آفرینندگی و بصیرت تو بود که دیگران نداشتند و و خالقیت اعتبد
. کندرا تأیید می موسی یگزارهوقت خدا این آن .ریزیمو خاکسترش را هم به دریا می

ست که از ا ی مشترکیشود گفت که نشانهمیـ  30 یآیهـ  ]این فراز آیات[ آخر یآیه
و گیر تگوید آن خدای گوشهآخر سر می موسی. درآمده است بیان مشترک خدا و موسی

خدای صاحب بصیرت و خدایی  .ریزیمرا هم به دریا می آن خاکستر و سوزانیمرا می
گاهیرا   . گزینیمبرمی ،احاطه دارد، هامدارها و پدیده، ش بر تمام اشیاءاکه آ

برخورد  با محمد خدا جاهایی. است طورهمین ،کندمی خدا با فرعون دی کهبرخور
، تکنولوژی داشتندهای بودند که با زبان امروزگوید قبل از شما کسانی میو کند می
عدل خدا همین  ،گذاردخدا انصاف را کنار نمی .سراها بنا کردند، دندیها تراشکوه

 هاآن ه زیرک هاییکاخ. دهدمبتنی بر تفکر فرعون را توضیح می یی توسعهپروسه .است
ولی سمت تحوالت  .گیردنادیده نمی ،نهرها بنا نهاده شده بودبا تکنولوژی آن دوران 

سمتی نبود که بشر را جلو ، فرعون یسمت توسعه ،سمت بداعت سامری .خیلی مهم است
سی ولی آیا ک .جدی برای آلمان رقم زد یهیتلر یک توسعه ،نادوران خودم درببینید . ببرد

نصافًا کار ا این استالین ؟دربیاوردد الگوی امروزین یهیتلری بیا یتوسعهبرای کند رغبت می
 بود که شوروی تمام امکانات ملیشوروی آن زمان این  تلقی کارشناسان اتحاد .شگرفی کرد

میلیون  688 ی خود،توسعهی برنامهطول پنج سال اول  تواند درمی ،را هم بسیج کندخود 
میلیون  588. میلیون تن تولید شود 588باید  کهایناستالین ایستاد سر  .تن فوالد تولید کند

یلی و خ شد داریسکوی پرش اتحاد شوروی مقابل کلی بلوک سرمایهو  د شدتن هم تولی
هایی بودند که هم قطب هاآنکه  ـ در مقابل بلوک مقابل پایهکمبودهای شوروی در همان 

 . رفع شدـ  فقط خودشان بودند ]شوروی[ هااین، ]ولی[ یک بلوک تشکیل دادند
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س پ این هست که سمت موسی یاما توصیه ؛ها را دیدها و خالقیتاعتدد بیبامی ؛بله
ـ فهمیم اینکه ما می ـ کندمی بندی که خدا از فرعونآخرین جمع؟ شوده میچ

 دست و این گستره مکان هم که مصر آن موقع ،زمان که داشتگوید[ این ]فرعون[ ]می
 . 1در برنداشتاما فرعون برای قومش رشدی . توان تکنولوژیک هم که داشت، بود او

 باالخره یک رشدی به این ، امایکی مارکسیست باشد است ببینیم که ممکن ما حال
 استالین]شبیه[  است! شده ی یک ملتآمده عمو مینییباالخره یک هوش !جهان آورد

 ،شدهی یک ملت کسی که عمو خالقیت و ، بداعتمنش، روشباید به  ه است!نبود
 . اندیشید

که ]طی آن  فونیبنیدنبرد در  6351در سال  است. یک مارکسیست بوده 2یاپج
فکر استراتژیک  ساعت در روز 61روزی  ،ها را بیرون کردندفرانسوی ها[ویتنامی

کرده است. عمر کشیده، نقشه پاره میکرده، خط مینقشه پهن می کرده است.می
یک نقشه حاال م یتوانیم بگویآنجا نمی است! اریذعمرگساعت در روز  61گذاشت! 
  است. افتادهبه مغز موریانه . محصول عمر است. ه استبیرون آمد

 سیالو و هاها و سوپرمنصحبت انبیاء و استخوان درشت فقط. این است نم نظر
 صحبت گاندی؟ ستصحبت کی، صحبت !ها نیستو دخترکش 4نوآلن دل و 8یپرسل

دوم  یهیک انسانی که نیم .کرددر کسی ایجاد نمی هیچ سمپاتیاو  تیپ و صورتکه 
 ،هم مجبور نبود راکه اگر آن سر کرده است ـ تنه عمرش را فقط با یک پوشش پائین

                                                                                                                 
ْمَر ِفْرَعْوَن »... . 1

َ
َبُعوْا أ ْمُر ِفْرَعْوَن  َفاته

َ
 (37: هود) «ِبَرِشیٍد  َو َما أ

بود. او در نبرد  تنامیدفاع و ریوز 6308تا  6315است که از  یتنامیژنرال و اپیوونگون ج. 2
 تنامیدفاع و ریوز تنامیجنگ و یدر تمام دوره طوالن زیبود و ن یتنامیو یروهایفرمانده ن فونیبنید

 بود.
8 .Elvis Aaron Presley :یقیاو در دوران شکوفا شدن موس است. ییکایآمر شهیخواننده و هنرپ 

که به چنان کرد،یم یبر آن حکمران 6358 یدوم دهه یهمیدر ن ژهیسبک راک اند رول به و
 مشهور شد.« سلطان راک اند رول»
4 .Alain Fabien Maurice Marcel Delon :یدر طول زندگ یاست. و یمشهور فرانسو گریازب 

 است.سزار را داشته زهیمانند جا یینمایمعتبر س زیجوا افتیخود افتخار در یاحرفه
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ی چه اکسیر. است کردهافطار با بادام باز می، ماه در سال روزه گرفته دو. گذاشتنمی
خیلی  به نظر من لذا این سمت. ]را داشت[ آن سمت ؟یک ملتی را خیزاندکه داشت 

 .مهم است
 

 مستمر شیاصل پال 
سه آیه هست من  ـ دو. کندمی تأکیدبر اصل پاالیش مستمر آیات متعددی هست که 

در  ،در این سیر تحوالت گوید که مامی]در این آیات، خدا[  1.را نیاوردم هاآن آدرس
 ومرارت  و اهل پیشبرد، پروژه تعریف کرده، کاک نیرویی که پیام را گرفتهجریان اصط

یک  حال بخشیم[.را برتری می] ،مقابل جریانی که ایستادهدر ، تخصیص زمان بوده
 وقتیکولی . کندمانع هم ایجاد نمی، کندپیامی را قبول نمی ،جریانیکه موقعی است 

ل جریان مقاب است. قطب عقیدتی و قطب تشکیالتی، قطب اقتصادی است! است مهتر
ریانی که به حقیقت کاک ما جگوید که در این اصطمی .آن فرق دارد است. ایستاده
 ارکتیگردشی و مش، ایکنیم تا این چرخه که نوبهفائق می ]مهتران[ بر او ،تر استنزدیک

 .پاالیشی هم بشود، است
 

  شبردیپ
 مانع ـ تضاد 
 اصطکاک 

 شیپاال
 

و  نعمواکه  ـ نه اینکه خواست ما باشدـ  خیزدو برمی توانیم دربیاوریماز این آیات می
ـ  هاانسان وجود دارد. ـ کنیمبحث می آن که ما ازـ پیشبرد پروژه  تضادهایی بر سر راه

اصطکاک  .زننددست میاصطکاک به  ،پیشبرد یدر پروسهـ چه فردی و چه جمعی 
 . خودش عامل پاالیش است

                                                                                                                 
َعَك ِقیَل یُنوُح اْهِبْط ». نظیر: 1 هن مه َمٍم ممِّ

ُ
اَکٍت َعَلیَك َو لََعَ أ ا َو ََبَ نه ِذی َجَعَلُكْم »؛ (42: هود) «ِبَسََّلٍ مِّ َو ُهَو اله

َك سِریُع اْلِعَقاِب  یْبُلَوُُكْ ِِف َما َءاَتئكُم ِإنه َربه ْرِض َو َرَفَع َبْعَضُكْم َفْوَق َبْعٍض َدَرَجٍت لِّ
َ
ِحمُی  َخَلئَف اْْل ُه َلَغُفوٌر ره « َو ِإنه

 . عمرانی آلسوره 172-174( و نیز آیات 115انعام: )
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 یچه دوستمان که چند جلسه مطرح کردند و چه سرکار که جلسه. کنیمبحث را تمام می
گر ا. است او اینجا جلسه کامل در اختیار ،هر پژوهشی هر کس کرد ،قبل مطرح کردید

آموزش معکوس برخورد  یدر حوزه هاآن کنید از مجموعه کسانی که خدا بافکر می
 امریس]خدا[  ی دیگری در پیش گرفته، بررسی و اینجا طرح بحث کنید[.]رویه کرده

 ،نکرده پررنگرا  ابراهیمو  موسی فقطخدا  آورده است. آموزش معکوس یحوزه دررا 
سدهای ، سدهایی آن زمان ساختند که این سدها 1است. را آورده مأجوجو  أجوجیسیر 

از تکنولوژی  هاآن تکنولوژی ان،متناسب با دوران خودشقطعًا  ه است.فلزی بود
 آثار و دستاوردها را خدا است. بوده ترپیشرفته جدید به نظرم منسدسازی در دوران 

 آیدمیچنین قرآن  درهم  آن ادبیات، که خدا مطرح کرده یولی دستاورد است. بیان کرده
 َو ما َعِمَلْتُه »که 

َ
. ای داشته باشدآورده ،یعنی دستی که در مسیر تغییر (؛35)یس:  7«هِی دیأ

از دوستان به این  هرکداماگر . دست سامری هم نیست، نیست دست فرعون، آن دست
 ،عکوس کتاب آخر به ما معرفی شدندآموزش م یتلقی رسیدند که کسانی که در حوزه

 . مبندیبحث را نمی است؛ اینجا در اختیارشان امکان یهمه ،دانهداشتی آموزش مثبت
 
 یشاغالن هستی هدیا

ه از آیاتی ک کهچنانآندر پایان بحث ایده و  :شود جمع کردطور میآخر سر بحث را این
ا خدا این ر آید،برمی کردیم، استفادهگذشته و جلسات قبل  یدر شش جلسه هاآن از

سطحی از  ؛ناب وجود دارد یسطحی از ایده ،خواهد مطرح کند که در این هستیمی
  .مشترک یمرکب و سطحی از ایده یایده

 

 ناب 
 مرکب  :یشاغالن هست

 مشترک
                                                                                                                 

 . 38-32. کهف: 1
َمْت ». در سخنرانی 2 ذکر شده که در آیات قرآن، حاوی عکس مضمون مورد بحث  «داهیما َقده

َمْت »است، مانند:  ْعَرَض َعنَها َو نَسَی َما َقده
َ

ِه َفأ َ َبایاِت َربِّ ْظََّلُ مِمهن ُذرکِّ
َ

تر از و کیست ستمکار»؛ «َداهیَو َمْن أ
آن کس که به آیات پروردگارش پند داده شده، و از آن روی برتافته، و دستاورد پیشینه خود را 

 (. 51)کهف: « فراموش کرده است؟
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اول برای  یخطبهُنه  و هشتدر فرازهای  است که علی «[او]» خود یایده، ناب یایده
مشمول  ،تکرار نشده است ـ نداشته 1بوردا و الگو ـ بدیلبیای ایده ؛ما توصیف کرد

  .است« او»مختص  است؛ یادنبخود ،هم نیست و با ادبیات امروز وخطاآزمون
 ین آیات و در کتاب آخر و در توجهی که ما را به هستی و خودمان و تاریخ و همهآدر 

« او»در مدار که ناب وجود دارد  ییک ایده که کندعنوان می د،دهمتون برگشاده می
 ؛پردازندایدههم  هاانسان. ستهاانسانارد که در مدار مرکب وجود د ییک ایده، ستا

ا ب« او» سر تفاوت جایگاهبر بحث . را هم کردیم آن بحث ـ و مدبر هم هستند طراح
برای  هاانساناما این . ستهاانسانبا « او»ی تفاوت فاصله سربر بحث . ماست

اس اقتباز پیرامون گیرند یا الهام می« او» ازدر پردازش ایده یا . اندخودشان صاحب ایده
اشی از ن، بینیممیاین ردپاهایی که ما  یهمه. کنندیا یک تجربه را تکرار می، کنندمی

 . های مرکب استاین ایده
ا ر سطح مشترک الگویبرای ما چند . سطح مشترک است، اما یک سطحی هم هست

حی سط ،سطح مشترک. است الگوی ابراهیم و دیگری ییکی الگوی موس است؛ آورده
صاحب تقاضا هم چنان سماجتی ، ی شده باشدز تقاضاست که اگر در حدودی فرآورا

وقتی  «او» ،دعوت کندبه پروژه  مصرانهرا  «او»بچسبد و  «او»وار به نهداشته باشد که ک  
ه ک ـ گذشته یهادورهدر  موسی یپروژه، ابراهیم یپروژه. ای داردآورده ،دیبه پروژه بیا

باالخره آخر سر این را  ،یعنی کتاب .ندهست های مشترکپروژه ـ یاد کردیم هاآن ما از
وجود ه ب« او» بنیاد و نابخود یاین هستی بر مدار ایده، خواهد بگوید این جهانمی

که ما ـ  اواین بخش از جهان هم که در اختیار آدم اول و پسینیان  چرخش است؛ آمده
، اپاهاج .است هاانسانتوسط مشارکتی و خودانگیخته ، اینوبه ،قرار داده شده هستیم ـ

 ،داشته باشدقوام کیفی اگر که سطحی هم از ایده وجود دارد  .ستهاانسانجاپاهای 
 . شودوارد می آن به خود، در حد و حدود طورجدیبه« او»

 اشتراکی برخورد کرده هاآنبا  «او» ،اولیه یدر حد ایده ،آمدنداینجا هایی که این تجربه
دورانی و توحید ناب و تمام ؛است ابراهیم ییک ایده هم هست که ایده است.

 . است درگیر شده آن با در حد خودهم  «او»که فراتاریخی 
                                                                                                                 

 ه در خیاطی.. الگوهای مورد استفاد1
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 اوشانتررپُ  ،پایانبی ،بسامان، مرکزی یجهان حول یک ایده .کنیمجمع میبحث ایده را 
ا هم م ،«او» ذیل .تدبیر و طراحی است، پردازیدر جایگاه ایده« او» است. شکل گرفته

طراحی و تدبیر قرار ، پردازیدر جایگاه ایدهـ خودمان  یو در محدوده در حد خودـ 
« او» با اشتراک به ،توانیم پیش ببریمهم می« او» زهای خودمان را مستقل اایده .داریم

شده باشد  پررنگای داشته باشیم که تقاضای ما در آن اگر ایده .توانیم پیش ببریمهم می
هایی هم آورده« او» ،کنیمهم به پروژه دعوت را « او» های جدی داشته باشیم وو آورده

 . ماندگار است ینوعًا پروژه، است این پروژه که پروژه اشتراکی. خواهد داشت
نس امجموعه اقدامات فلور، برق ادیسون ،فردوسی یکنم شاهنامهمن تصور می

حد و  طور هستند.اینله و با خدا با پِ  8دوناسلستهای اشک، 2و ژاندارک 1نایتینگل
منتهی  به بزرگ و رسدبه متوسط می ،شودک تعریف میاز کوچ ؛مرزی هم ندارد

 هم جوف و جزو ایده ایفا، آمدیدبه میدان ایده  :خواهد این را بگویدمی« او» .شودمی
ا بر ست که شما تالی پرتوی. تالی با شما ،را ما فراهم کردیم ـ میدان ایدهـ  مقدم. است

قابل  و محدود، طبیعتًا مختصر ما هم ن فهمیا. قدر فهمیدممن این .افکنیداین میدان می
 .بحث ایجابی هم بیاورند، کنندتقاضا داریم از دوستانی که نقد می امنته است. نقد

همین  به متعلقیبون تر ؛است آقای میناچی متعلق بهنه ، ماست متعلق بههم نه  بونیتر
  .کنیمبحث می آن میدانی است که داریم از

                                                                                                                 
 ی(، مشهور به بانوFlorence Nightingale( )6018-6368) نگلیتیفلورانس نا. 1

مدرن  یتارپرس یحرفه انگذاریو بن یسیو آماردان بزرگ انگل دانیاضیدست، پرستار و ربهچراغ
رسر درتمام طول شب ب یخوابیاو با تحمل ب رایچراغ به دست داده شده ز یاو لقب بانو بهبود. 

 .دادیم یها دلدارو ضمن درمان به آن گشتیم مارانیب
 کیکاتول یسایدر کل یاسهیفرانسه و قد ی( قهرمان ملJeanne d'Arcژاندارک ) ای دارکژان. 2

 یکیرا برعهده داشت. در نزد هایفرانسو یجنگ صدساله بر ضد انگلستان، رهبر در است.
به جرم  ،ییسایدادگاه کل کیفروخته شد. ژان دارک در  هایسیو به انگل ریاس ،ینییشهر ُکنپ

ر سال د دنظریدادگاه تجد کیبعد، در  یو سوزانده شد. چند کوممح سا،یکل نیبا قوان تیضد
 .رفتندیرا مجددًا پذ یو« شرافت»، 6151

د آن تر در همین جلسه در مورنام مادر ِپله ـ فوتبالیست برزیلی ـ است که پیش . دوناسلست8
 صحبت شد.
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آن  ،ایی را ندیدیمهچیز، هایی که آوردیمکنند ما در بحثاز دوستان که فکر می هرکدام
 ـهایی برای آموزش وجود دارد کنند حوزهاگر فکر می، دوستان آن چیزها را هم بیاورند

دوستان ما  کههمچنان و ما هم  انجام دهند یک کار پژوهشی بیاورند ـ حتی از سامری
 قُط نه نُ  زنیم ومی نه جیک ،هاآندر دوران بحث  ،را تحمل کردند و بحث را گوش دادند

برقرار  آن آموزشی با یکنیم که رابطهکنیم و سعی میبحث را کامل گوش می !کشیممی
 .کنیم

ک ما امروز ی .ولی قرارمان بر پرسش و پاسخ بود ،بحث ندارند ، نوبتدیگر دوستاِن 
ه خواستیم کچون می، کردیم صحبتنیم ساعت حدودًا بیشتر ، را نقض کردیم قرار

  .هم نبود ]کیفی[ بحث ؛بحث تمام بشود
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 پرسش و پاسخ 
ر طوی ورود که بحث ایناصاًل این زاویه؟ هست یسؤال، خدمتتان هستمهدی صابر: 

صاًل ا ،استکنند چینشی است یا تحمیلی یا فکر می؟ ها قبول دارندجمع شد را بچه
 ؟ یپرسش ،نقدی، نیست بحثی گونهاین

 
بحثم سر این بود که این مدار تغییر و . قباًل کار کرده بودم :ی اولکنندهمشارکت

یدا بکنیم پ ترتیب این الگوها را با همینکاماًل توانیم می ،چیزهایی که اینجا بحث کردیم
ی سورهی مثل همان آیه کنیم. تأکید بحثم این بود که روی سمت و هدف بیشترو دقیقًا 

مشرق  ویسبهنیکی آن نیست که روی خود را »که دو جلسه پیش صحبتش بود که  بقره
عمل صالح روی  اینکهیکی  .کنددر این آیه دو مورد را مطرح می .1«و مغرب بکنید

 ،کندصالح را مطرح میعمل که  حالدرعین ؛ دوم،مشرق و مغرب کردن نیست سویبه
خدا خیلی یعنی این سمت ]عمل صالح[ را  .آوردبحث ایمان به خدا و معاد را هم می

های ضعفاز نقطه ،هم خیلی آدم باهوشی است سامری .کندمی پررنگ در این قضیه
چون مردم  .کندی اعتماد برخورد میحتی با مردم با شیوه ،کنداستفاده می موسی

آورده  .سامری هم خودش این کار را با ما کرد، هایمان را ریختیمگویند که ما زینتمی
واهم من اگر بخ .بردکند و کار را پیش میاستفاده می هااین آید از تمامیعنی می .داشت

ا پیش ر منفی خود این روند او هم برای کار ؛باید همین روند را پیش ببرم ،یک کار بکنم
گوید نفسم این عمل را کند این است که سامری آخرش میولی کاری که می .بردمی

من بحثم این بود که عالوه بر . قرار دادم «خودم»یعنی هدف را من  2.برای من آراست
 . داشته باشیممدنظر هدف را هم این  ،کنیممدارهای حرکتی که بحث می

 

  .درست است ،بلههدی صابر: 
 

َو »گوید که می ی بقرهسوره 613ی ی بود در مورد آیهایک نکته: ی دومکنندهمشارکت
ا ِس َو  ًة َوَسطًا ِلَتُكووُنا ُشَهداَء لََعَ النه مه

ُ
ُسوُل َعلَ ی َکذِلَك َجَعْلناُکْم أ  .«دًا یُكْم َشهی ُكوَن الره

                                                                                                                 
ِ َو اْلیْو ». 1 َْغِرِب َو لِكنه اْلِِبه َمْن آَمَن ِباَّلله ِْ َْشِرِق َو ا ِْ وا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل ا لُّ ْن ُُتَ

َ
 (. 611: قره)ب «ِم اْْلِخرَلیَس اْلِِبه أ

َلْت ىِل ». 2 ا َو َکَذاِلَك َسوه ُسوِل َفَنَبْذُِتَ َثِر الره
َ

ْن أ ا ََلْ ْیُصُروْا ِبِه َفَقَبْضُت َقْبَضًة مِّ  . (31: طه) «َنْفیِس  َقاَل َبُصْرُت ِِبَ
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در این آیه وقتی به امت تعادل و ناس  .اینجا نقد الگو کردند ،ی قبلجلسهدوستان چند 
کند، درواقع منظور قالب نیست و الگوی یک، دو، سه هم مطرح نشده است. اشاره می

شود محتوایی است که محتوای آن کند. الگویی که مطرح میاز یک محتوایی بحث می
لیدی ای کل هست. به نظرم این آیه، آیهاشتراکی است و در آن تعادل و تصحیح و تکام

 ی پیش مطرح شد. در فهم بحث الگو هست که جلسه
 

ه قول بماند یا شما در بحثتان گفتید که زمانی که تاریخ می: ی سومکنندهمشارکت
زند و یک تلنگری می درواقعشود و خدا اینجا وارد می ،رودمیوای تاریخ والحشما، 

 دهد ...میایده 
 

 . شودساز میزمینههدی صابر:  
 

ه و ابری و تعادلی بین عرضاز طرف دیگر گفتید که یک بر... : ی سومکنندهمشارکت
اریخ اگر قرار است حلوای ت. بین عرضه و تقاضا یک تعادلی هستمایعنی  .داریم تقاضا

 حال .بایستد و اجازه ندهد تاریخ بماند ی ]پروژه[یعنی تقاضایی نبوده که پا ،برود وا
 ]توسط خدا[ صورتی حداکثری عرضه ،که تقاضایی نیستاست که درحالیچگونه 

 ؟ گیردمی
 

الفاصله ب ، بعدشودببینید تاریخ که قاطع یک جا قطع نمی .تکوین استهدی صابر: 
متقاضیان سیر خودشان را داشتند طی  .روند جدیدی شکل بگیرد آن، از پشت سر

شته دا موسی، دیگر هیچ دستاوردی نداشته مثاًل فرض کن که دوران فرعون .کردندمی
هم حتمًا داشته سیر خودش را  فرعونآن مؤمن آلاست؛ کرده سیر خودش را طی می

یی هاآن .ستاقدر ایناطالعاتمان از تاریخ ما ؛ نبوده فقط که موسی است. کردهطی می
ند آن پیام چ .کردندداشتند سیر خودشان را طی می، که با وضع موجود مسئله داشتند

ک ی وجود دارد وی شخصی گویند که یک جریمهمثاًل در فوتبال می .است یکارکرد
مثاًل بازی  .شودشود و هم تیمش جریمه مییعنی هم فرد جریمه می ؛ی تیمیجریمه

 وحی .دید گونهاینآنجا را به نظر من باید . تیم از آن محروم است، بعد را محروم است
  .شود دیدیا هر الهامی را چند کارکردی می
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یک بخشی از آن هم  ؛است ـ مثاًل خود موسی فرد ـیکی اینکه متناسب با تقاضای 
 ،که مشرف است« او»ولی  ،دانیمای هم هست که ما نمیپاسخ به تقاضاهای خرده

اینکه حلوای  .این است که دوران عوض شود یکی بخشی از آن هم کارکرد .بیندمی
ولی  .تواند صورت بگیردوسازی نمیروی آن ساخت ردیگ و دوران قبل وارفته
 هاآن ت.اس ضایشان جدی بوده یا تقاضایشان خرد بودهیا تقا حال ؛متقاضیانی بودند

ا برخورد کرده ت هاآنخدا هم در سیر با و  کردندیمطی داشتند سیر تکوین خودشان را 
 . فهممقدر میاینمن است. به یک سرفصلی رسیده  موسی

خواهد یک چیزی انسان می وقتیک .های ما اینجا همه شفاهی استاین بحث
ولی  .ودشالک گرفته می، کندورق را پاره می، وسواس دارد، نویسدتر میدقیق ،بنویسد

شاید . دارد طبیعتًا طرح بحث شفاهی مشکالت خاص و خطاهای خاص خودش را
رخورد ب ایگونهبهبندی رسیده باشند ما اصاًل اینجا دوستانی از صحبت ما به این جمع

 گرفتگیدر شکل هاانسان، همه چیز از قبل شکل گرفته استگویی که  کنیممی
 انجام دهند! شده راطراحی وشده بینیخواهند بیایند ایفای نقش از قبل پیشمی

 .سعی کردم که توضیحی غیر از این داشته باشم، توانستمالمقدور تا آنجایی که میحتی
دخیل هم ها سنت ،حال .ا نوری دارندقدرت م و میدان ،خودشان مدار حرکت هاانسان
رقم  آن تحول ،مدخلی این عناصر ذیاز مجموعه ،کمک خدا هم دخیل است، است

در آن عنصر  یعنی «خوردرقم می» «.خوردرقم می»توانیم بگوییم نمیشود. زده می
انسان ی آن ارادهصرفًا  «شودرقم زده می»اما  «.شودرقم زده می» ؛آیدخودی میخودبه
هد خوادانسته که چه کار میالزامًا هم این نیست که از اول هم او می ؛کننده نیستشروع
که  ولاز ا مصدق .کنیمبعد از تاریخ داریم با عناصر تاریخی برخورد می اآلنما  .بکند

 دیدهیاصاًل کودتا را نم، طبیعتًا ممکن است روز آخر را ندیده ،استارت ملی شدن را زده
 چهار، بیاید کامل پشت او اش هم نبوده که مجلسممکن است اصاًل در مخیله است.

ود رقم بخورد که خ ایگونهبهشرایط  ،بیایندپشت او بخشی از ارتش  وقطب روحانی 
مهم این است که آن فرد چقدر آمادگی برخورد با  .آیدولی پیش می !شاه توشیح بکند

آن  وقتآن .را دخالت داده باشد« او» اشچقدر هم در پروژه، مدها را داشته باشداپیش
یروها ن، آیندمردم می .کنندآیند سهم خودشان را ایفا میعناصر دیگری هم هستند که می

  .آیندها میضدتحول، آیندمی
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. خوردآن تحول رقم می« او» یهای ویژهها و کمکها و برآیندها و سنتکشاز کشا
 گرفتگی راشکل، های ما آنکادر استها حس کردند که صحبتهر جا را بچه ،حال
 . کنیم که رفع اشکال بکنیمما هم سعی می ؛بگویند ،کندمی میترس

ی دیگر بحث الهام است توافق ما این بود که یک جلسه قبل از اینکه وارد بحث دفعه
به بحث و اینکه صول وو متد  آن ضرورت ،یک طرح اجمالی روی موضوع ،بشویم

 یک جلسه را برای یک تبادل و تعامل .، داشته باشیمخواهد بگویدنهایه چه میلبحث با
 لیاص ی بعد بحثاز جلسه ،مشترک شدروی موضوع دیدمان که  وقتآنبعد  .بگذاریم

 . کنیمرا مطرح می
یعنی اگر برای دو  .دهیممی هاآنبه بحث اولویت را  ،دوستانی که بحث دارند ،حال
اول کار دوستان  ،ی دیگر فردی یا جمعی هست که بخواهند روی الهام بحث کندهفته

ال اشک ،اگر جمعی بود ،اگر یک جلسه هم کامل شد .بیایند بحثشان را مطرح کنند
ساعت را بخواهد به خودش  دوکه کل  بوده ایگونهبهاگر ظرفیت بحث  .ندارد

  .داشکال ندار ،اختصاص بدهد
هر کس  .الهام است]خدای منبع[ ی دیگر بحث هفته شاءاَّللان .دست همه درد نکند

ما هم  ـ رسدهایی که به خودمان میتلقی خودش را روی الهام بگوید و ربط الهام
 ،از کردندطور دکانی بسال این سیاین  .الهام ببینیم چیست منشأبا ـ باالخره آدم هستیم 

از . ... و ، سیم من وصل شدهی باطنیرابطه، گوید به من الهام شدهآید میهر کس می
ادبیات آقای  .شود با منبع الهام رابطه برقرار کردببینیم که چطور می .این ادبیات بگذریم

 شاءاَّللان .کندمیخیلی کمک  «پرتوی از قرآن»هایی از تفسیر در بخش طالقانی
یم بتوانو موضوع نمانیم ی بعد بیبشود جلسه .آوریمی دیگر میهایش را دفعهآدرس

ع[ ]خدای منبهایمان را برای ورود به بحث یک مقدار تلقی، یک گپ مشترکی بزنیم
 . شب همگی به خیر .خیلی ممنون .مشترک کنیم الهام

 
 



 

 
 
 
 
 

 اهنمایه
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 615، 613، 683آزر، 
 366آلن دلون، 

 16عربی، ابن
 113ابوجهل، 

 111ابوذر، 
 110، 111، 115، 111، 631ابوطالب، 

 113ابولهب، 
 130، 161احمدآباد، 

 365ادیسون، 
 366، 368، 635، استالین

 103، 136اشرف قندهاری، 
، 131، 181، 186، 630کهف،  اصحاب
130 ،116 ،111 

 138زادگان، اصغر بدیع
 366الویس پرسلی، 

 630امام حسین، 
 636کلثوم، ام

 53زاده، امیر احتشام
 681انیشتین، 

 130، 131، 131اهالی سبت، 
 18، 31آمازون، 

 388برادران بوهن، 
 111بالل حبشی، 
 53بلعم باعور، 
 33بندر ترکمن، 

 151امیه، بنی
 151عباس، بنی

 31خواه، پرویز نیک
 131پله، 

 153تبریز، 
 11توروشکوا، 

 133، 683جبرئیل، 
 31جعفریان، 

 181، جواهر لعل نهرو
 366جیاپ، 
 108، 111حافظ، 

 158حبشه، 
 156، 113حجاز، 

 181، پور ازغدیحسن رحیم
 151حسن قاسمیه، 

 101حسین روحانی، 
 18حسین شریعتمداری، 

 5قوامی، حسین 
 105حسین مکی، 

 18، 51حسینعلی منتظری، 
، 35، 31، 33، 31، 35، 16حضرت ابراهیم، 

31 ،31 ،30 ،33 ،688 ،686 ،683 ،
616 ،611 ،610 ،613 ،638 ،631 ،631 ،
631 ،630 ،611 ،610 ،651 ،650 ،611 ،
610 ،613 ،611 ،613 ،611 ،615 ،611 ،
611 ،610 ،613 ،606 ،601 ،600 ،631 ،
633 ،631 ،631 ،633 ،181 ،183 ،
185 ،168 ،161 ،165 ،161 ،161،163 ،
118 ،116 ،111 ،113 ،131 ،151 ،
153 ،115 ،111 ،110 ،116 ،101 ،
101 ،103 ،138 ،131 ،131 ،386 ،
381 ،383 ،381 ،363 ،361 ،310 

 630حضرت اسماعیل، 
، 05، 01، 11، 10، 18، 60حضرت آدم، 

686 ،681 ،660 ،611 ،611 ،655 ،650 ،
601 ،600 ،636 ،166 ،131 ،111 

 111، 116، 111، 15، 53حضرت خدیجه، 
 181، 181، 631حضرت زکریا، 

 183، 611، 13حضرت شعیب، 
 611حضرت صالح، 
، 30، 31، 66، 68، 3، 1، 1حضرت علی، 

361 
 611، 11، 15، 53حضرت عیسی، 
، 631، 636، 13، 51، 51، حضرت لقمان

630 ،188 ،168 ،110 ،138 ،313 
، 101، 606، 611، 616، 31حضرت لوط، 

380 
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، 15، 53، 10، 16، 18، 65حضرت محمد، 
11 ،11 ،16 ،683 ،615 ،613 ،611 ،

611 ،613 ،606 ،186 ،181 ،113 ،
131 ،111 ،113 ،111 ،111 ،113 ،
158 ،156 ،151 ،155 ،151 ،111 ،
110 ،138 ،131 ،130 ،381 

، 31، 11، 13، 11، 53، 16حضرت موسی، 
30 ،33 ،638 ،631 ،630 ،611 ،653 ،

651 ،650 ،613 ،615 ،611 ،613 ،618 ،
615 ،611 ،611 ،613 ،608 ،606 ،601 ،
601 ،601 ،181 ،185 ،180 ،183 ،
161 ،165 ،163 ،118 ،116 ،111 ،
113 ،156 ،151 ،153 ،116 ،111 ،
111 ،115 ،111 ،110 ،116 ،101 ،
100 ،103 ،138 ،131 ،130 ،386 ،
383 ،368 ،366 ،363 ،361 ،361 ،360 ،
363 

، 611، 638، 30، 13، 53، 16حضرت نوح، 
613 ،613 ،606 ،186 ،168 ،111 ،
101 ،138 ،313 

، 163، 611، 615، 630حضرت هارون، 
151 ،111 ،383 

 181، حضرت یحیی
، 611، 33، 01، 13، 11، 63حضرت یونس، 

613 ،608 ،601 ،151 ،313 
 111، 115ه، حمز

 53زاده، حمید احتشام
 365، 131دوناسلست، 

 610رسول مددنوعی، 
 631رمضان خدر، 

نگ،   31رود گ 
 31رود نیل، 
 31تسه، رود یانگ

 611، عطوفت رویین
 365ژاندارک، 
، 380، 381، 116، 118، 113سامری، 
383 ،368 ،363 ،361 ،361 

 138سعید محسن، 
 103، 110، 136سعیده قدس، 

 111، 11سلمان فارسی، 

 115سمیه، 
 11سیاوش، 

 00الدین اسدآبادی، سید جمال
 13سید حسن مدرس، 

 136سید حسین فاطمی، 
 613سید رضا موسوی زنجانی، 

، 181، 633، 11، 1سید محمود طالقانی، 
181 ،111 ،318 

 111طالب، شعب ابی
 615طور سینا، 

 18عبدالله جوادی آملی، 
 636، 638عبدالباسط، 

 18، 50، عبدالکریم سروش
 636عبدالوهاب، 

 611الله سحابی، عزت
 130، 131، 610اکبر دهخدا، علی

 131علی حجتی کرمانی، 
 130آرا، علی رزم

، 11، 53، 50، 51، 13، 11علی شریعتی، 
15 ،11 ،11 ،615 ،150 ،113 

 680علی طهماسبی، 
 133محمد صالبی، علی

 113، 115ر، م  ُع 
 181، عمران

 365، 388، 130، 131فردوسی، 
، 613، 611، 613، 38، 01، 11، 53فرعون، 
618 ،608 ،168 ،163 ،111 ،151 ،
153 ،113 ،111 ،118 ،116 ،138 ،
136 ،381 ،380 ،368 ،366 ،363 ،360 
 113فروزان، 

 365فلورانس نایتینگل، 
 58قابیل، 

 53قارون، 
 136مقام فراهانی، قائم

 313، 131 ،115، 111، 113قریش، 
 130السلطنه، قوام

 11قیصر، 
50 

 381، 131، 133، 105کارل مارکس، 
 101، 101کاظم حسیبی، 



 325  هاهینما
 

 

 33کردستان، 
 31کوروش الشایی، 

یی،   153کهنمو
 183، 631، 635، تیفلئون

 11مانویان، 
 381مائو، 

 53زاده، مجید احتشام
 631وشی، محسن فره

 68محمد حنفیه، 
، 153، 138، 30، 35، 31نژاد، محمد حنیف

151 ،153 ،111 ،101 ،103 ،105 ،
101 

 153، 636، 18محمدحسین طباطبایی، 
 5محمدرضا شجریان، 

 181، محمدعلی کلی
 151محمدکاظم معزی، 

 محمد محمدی گرگانی، أ
، 161، 610، 31، 15، 16محمد مصدق، 

165 ،161 ،161 ،160 ،118 ،111 ،
113 ،151 ،150 ،153 ،118 ،116 ،
111 ،101 ،105 ،101 ،136 ،131 ،
131 ،130 ،381 ،363 

 116، 156، 158، 111مدینه، 
 51مرتضی مطهری، 

 11مزدکیان، 
 158، 113، 115مسجدالحرام، 

 611مصر، 
 111معاویه، 

، 110، 111، 111، 113، 111، 618مکه، 
113 ،156 ،116 

 113مطیعی، ملک
 138، 33ی سبأ، ملکه

 638منشاوی، 
 610 منوچهر سالیا،

 131، 131موتزارت، 
، 61، 65، 61، 63، 61، 66، 3، 1، 6مولوی، 

61 ،16 ،30 ،33 ،18 ،11 ،15 ،51 ،15 ،
03 ،38 ،655 ،181 ،180 ،111 ،113 ،

108 ،388 ،383 ،381 
، 388، 131، 131، 181، 31مهاتما گاندی، 

366 
، 111، 118، 160، 161، 161مهدی بازرگان، 

113 ،153 
 633، 636مهدی رضایی، 
 18مهدی کروبی، 

 360، 136، 636، 618فرعون، مؤمن آل
 365میناچی، ناصر 

 113، 111، 615، 611، 613نمرود، 
 15، نلسون ماندال

 631نوریان، 
 58هابیل، 

 53گاوا، هاسه
 655، 661هرارا، هلنیو 
 366، 381، 15، مینهوشی

 363یأجوج و مأجوج، 
 115یاسر، 

 11یوری گاگارین، 
 153شعار، یوسف 

 155یوهان کرایف، 
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 هافهرست سوره

 
، 613، 611، 08، 11 ،18 ،1عمران، آل

638 ،631 ،631 ،611 ،603 ،631 ،
111، 100، 131، 361، 310 

 115، 186، 616 اسراء،
، 611، 611، 688، 13، 11، 31، اعراف

610 ،613 ،611 ،606 ،630 ،633 ،
131 ،135 ،101 ،381 ،310 

 310، 601، 10، 11، 11، 16اعلی، 
 631، 611، 615، 13، 31، انبیاء

 18انسان، 
، 03، 01، 06، 11، 51، 55، 51، 10بقره، 

01 ،05 ،01 ،611 ،638 ،613 ،635 ،
631 ،631 ،630 ،633 ،188 ،131 ،
130 ،100 ،386 ،381 ،383 ،381 ،
361 ،310 

 133، 118، 130، 131، 131توبه، 
 133، 616، 13حج، 

 133حجرات، 
 618، 06، 56، 10ذاریات، 

 31رعد، 
 50زلزله، 
 383 ،101، 618، 610،  13، 31شعراء،

 51شمس، 
 310، 615، 613، 616، 31، 36صافات، 

، 650، 615، 13، 11، 51، 31، 6طه، 
615 ،601 ،116 ،111 ،101 ،133 ،
380 ،383 ،361 ،310 

 133، 131عنکبوت، 
، 138، 633، 651، 06، 56، 10فصلت، 
381 ،381 ،313 

 133، 116، 611، 15کهف، 
، 630، 618، 10، 51، 51، 11، 13لقمان، 

188 
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 03، 01، 01مجادله، 
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131 ،313 
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