
 

 

 
 
 
 

 1خدای خالق: ها و کارکردهای او: داشتهیینهفدهم: تب نشست
 

 نام همراه یاریگر به
 گشایم، باب بگشا، نزد من آرفیقم، ره من
 گاهی و استراتژیک با خدادالنه، مستمر، همهی صافضرورت رابطه

 

 ینصل و مسلسل بود را با انشست اول که مت شانزده نشست را پشت سر گذاشتیم. سیزده
هم فرد خودمان  یم؛کرد یخودمان را بررس یتکه موقع یمجوهر پشت سر گذاشتخالصه
  .کل را یو هم جامعه یفکر ی، هم نحلهیرامونرا، هم پ

 

  سیزده نشست، یک فصل؛
 موقعیت به خروج از

 از خروج به متد
 از متد به نمونه

 از نمونه به الگو
 از الگو به آستان

 

 ما با ی. رابطهبریمیکه در بحران به سر م یمرا در آورد یدیموضوع کل ینا یتاز موقع
به ضرورت  یدیمو ضرورت خروج از بحران رس یاست. از هست یبحران یو با هست« او»

ساده، شفاف و  یانسان ینمونهیدیم، رفت. از متد به نمونه رسبرون یبرا یبه متد یابیدست
. یممتمرکز شد یمابراه یالگو یبر رو یمبود. از نمونه آمد یمابراه یکه نمونه یچیدهپیرغ

 یبه آستانه یدیماز الگو رسیتاً، نها خدا؛و دوجانبه و دالدل با  یهدوسو یرابطه یالگو
و « او» با یدآستانه در ابتدا با در. شدی، که فصل دوم از آستانه شروع م«باب بگشا»

 : یمبکن یفتکل یینخودمان دو تع
 

                                                                                                        
 باشد.می 1963ماه بهمن 6شنبه سهتاریخ برگزاری این نشست،  .1
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 آستان در، با دو پیش فرض:  در
 نقطه اتکاء «او»
 غیرتاکتیکی، غیرمناسبتی «ما»

 

به ما  تواندینه؟ م یاهست  ءاتکا که نقطه پذیریمیما م یانه؟ آ یاهست  ءاتکا نقطه« او» آیا
 یادوم هم با خودمان است که آ یفتکل ییننه؟ تع یابکند  یو درون یخیو تار یمدد دوران

کادر  یک؟ درو استراتژ دالنهصاف یا یمبرخورد کن یو مناسبت یکیتاکت خواهیمیم« او» ما با
 یدیم: فروض رس یکسریبه  یفتکل ییندو تع ینا
 

 استراتژیک؛ فروض
 مبناگیری

 نزدیک دستی
 مناسبات دو سویه

 کاربندیبه ـگیری بهره
 ذکر منشاء

 رابطه رفاقتی
 فراخوانی

 رهنمونی استراتژیک
 ای«سرمایه»دل خوشی 

 

است درازمدت و  یاست، فروض یکنجو نه سه یکیاست، نه تاکت مناسبتی نه هافرض ینا
« او» است. دوم، یهست ییرهگدست« او» .یریمرا مبنا بگ «او» ینکهاول ا .دارافق
 ست.ا سویهدو « او» . سوم، مناسبات ما بایستدست و منتشر است. دوردست نیکنزد

و انتظار دارد از  دهدینم ینیتضم برقرار کند سویهیک یطهراب« او» باکه  یکسبه « او»
 یسوزفرصتیم، کن یریگبهره یم،استفاده کن دهدیما قرار م یارکه در اخت ییهافرصت

 یرابطه یک« او» ما با ی. رابطهکنیم ذکر هم را ها. آدرس و منشاء امکانات و فرصتیمنکن
 را فرا« او» هاپروسه و هاروژهپر روندها و باشد، و د یلهو پ یلهصاف، شفاف و بدون ش

درازمدت  یدر روندها« او» که ینبه نفع ا یز،ر و خرد هایاز دعاها و خواسته بخوانیم؛
 ینو اگر ا ید؛نمامیراه  مانیکاستراتژ یبه ما در روندها یتاً. نهایمنظر کنصرف، فعال شود
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در  یگرد یشود. نکتهیم یما تلق یبرا «اییهسرما یدلخوش» یک یرهزنج ینا یفتداتفاقات ب
 یم؟ چه هست یبرا« او» یهست که ما در پ ینا یقدر، تدق یهمان آستانه

 

 در پی؛ ما
            ؛«او»کارکرد     ؛                    «او» جایگاه

    آرامِ درون در نهاد                              
 رفیقِ راه    در مسیر                        

 در پروژه                           شریک پروژه
 

را مقدمتاً در درون خودمان طلب « او» یگاهجاکنیم؟ یرا چه فرض م« او» و کارکرد جایگاه
 تو مال یرازهباشد، بدون ش یو ته الیخ ی،کنون وضعیتمثل  مان،. اگر درونکنیمیم

درون طلب  یخود و برا یرا برا« او» . ما مقدمتاًفتداینم یاز خودمان اتفاق یرونباشد، در ب
که  هاییو در پروژه کنیمیم یکه ط یریخودمان و در مس یروندر ب بعدو  کنیمیم
 یکو شر یراه یق، رفمیاآرکارکرد او، دل یبترت ین. پس بدیمببر یشبه پ یمخواهیم

 است.  [بودن] ایپروژه
و  اوست. داشته کارکردهای و هاداشته یامهادیم، تان هسترا که امروز خدمت بحثی

 یدیممقدمتاً د یعنیبود.  «مهندس ـطراح  یخدا»بحث شد،  یشپ یکارکرد اول که هفته
مرتب خودش  یااست  یعبدیست؟ نیا ست هاهل هندسه یست؟ چ« او» یکه توان طراح

 کنیم: یخالق بحث م یخدا یرو آییمیامروز مکند؟ یرا تکرار م
 

  اروی؛پیش بحث
 او، کارکردهای او هایداشته

 خالق خدای
 

 یرونمناسبت است که ما بنا شده است از خودمان ب این به کارکردها و هابحث داشته
. لذا یمتر پا بگذاریزتر و شورانگبخش امید و ترو از دوران بحران به دوران روشن یمبزن

 هایشیهو دستما هایهمایم، کاء کنبه آن ات خواهیمیما م که یی«او» ینیمضرورت دارد که بب
طراح و مهندس را  یهم که خدا ینبعد از ایست؟ با ما چ« او» هاییهو ربط مایست؟ چ

به  ینقبل عنوان شد که از ا یخالق. جلسه یبه خدا رسیمیامروز میم، پشت سر گذاشت
 : است یهچهارسوکه  گذاریمیرا که وسط م یمتن ،بعد
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 روش یک چهار متن؛
 متن؛ چهار

 کتاب  ؛ما   ؛تاریخ  ؛هستی
 

متن،  یناست. بزرگتر یروش است. متن اول هست یکبر چهار متن و  یما مبتن موضوع
است. متن سوم  یلو طو یضکه آن هم پهناور و عر یخبعد تار آفرینش؛ بزرگ متن

متن مکتوب است. اگر سه متن متن آخر هم  ؛جزء یبه عنوان جزء و مبنایم، خودمان هست
کتاب آخر ضمن  یولآید، یلمس به دست نم یقو برگ زدنش از طر یستندل مکتوب ناو
، قابل برگ زدن و و خودمان را منتشر کرده یخو تار یکه محتوا دارد و گزارش هست ینا

 یرابطهآن کار کرد.  یآن را دست گرفت، لمس کرد و رو شودیلمس کردن است. م
 یست؟ چهار متن چ ینبا ا اء باشدنقطه اتک تواندیکه به نظر ما م« او»

 

 و متون؛« او»
 «او»

 هستان، حیان، جاودان
 کارراه دار، بادار، سنتنظردار، اشراف

 کارآفریدگار، پروردگار، آموزگار، کمک
 منشاء، مولف

 

 یرابطهکند، یبرقرار م یکه با متن هست ایمحض است، پس رابطه یخودش هست« او»
است، حاضر  یّانگرفته، ح« او» هم وجودش را از یستهستان است. خودش هست، ه
 و جاودانه است.  یدارپا یتاًو نها جو تمَوُّ یز. اهل خیستاست. قائم و برپاست، نشسته ن

برده.  یشما و نوع بشر است. بشر آن را به پ  یاراست، در اخت یخمتن دوم که متن تار
 یناز ا یمکه قرار دار یندند. در هر سطحرسا ینجابردند و تا به ا یشما آن را به پ یشینیانپ

برقرار  یخبا متن تار« او»که  ایهرابط . لذایمباش یخنقش تار یفاگربه بعد نوبت ماست که ا
مشرف است  و در  ،کامالً ناظر استگذرد، ینظارت است. بر آنچه م یرابطهکند، یم

ارتباط  هاو با آن یمرا بشناس هادارد. اگر ما آن سنت ییهاسنت یختار یچپردیچپ هایداالن
  . دهد نشان ما به را راهکار تواندمی و هست هم راهکارصاحب « او» یم،برقرار کن

و معلم ماست و  یماست، مرب یدگاراست که آفر یناهستیم،  «ما» که سوم متن با ربطش
 . است کارکمک یتاًنها
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 کتاب آخر انشاء اوست، و یااست که کتاب چهارم  این هم [قرآن] چهارم کتاب با ربطش
به بعد  یناز ا یهابحث یکرده که در همه یرا معرف یددو کل خودشمولف است. « او»

 : خواهد داشت ییما، کارا
 

  دو سر پل؛
 دو کلید همه جا کارآ: 

 طبیعت نشانه
 خود نشانه

 

 که خود شما همیندوم ا یداتصال نشانه است و کل یبرا یعتاست که طب یناول ا یدکل
 ینو در زم»بود:  11و  10 یاتآ یاتارذ یهدوقلو در سور ییه. دو آیدنشانه هست

و دقت  یرتبص ییدهبه د یادر درون شما! آ یز. و نیدگانرسیقین هب یاست برا ییهانشانه
  «ید؟نگرینم
به  یکیاما از دو عنصر باردار است. یست، ن یشترب یهآ یکفصلت هم  یسوره 29 یآیه

 11و  10 آیات را که در یبه انفس. آنجا هم همان مضمون یکیو  کندیاره مآفاق اش
 یریدو از ما نشانه بگ یدنگاه کن یعتبه طب»کند: شده، با بیانی دیگر تکرار می مطرح یاتارذ

و هم  یهم اصالت هست ینیع  .«یریدو نشانه از ما بگ یدو به درون خودتان متوسل شو
 هابه کرانه یعنی. بردیفصلت، آفاق و انفس را به کار م 29 یآیه اصالت خودتان؛ در

ـ . به درون خودتان هم یدو به خودتان هم نگاه کن یداز خودتان نگاه کن یرونو به ب بنگرید
وارد  یدآرام آرم به بحث جد یددو کل ین. با ایدبنگر ید ـهست یکه در حد خودتان متن

 گیریم: یم یشروش را پ شویم. یکمی
 

 برگیری از سه متن ؛یک روش
 گیری از یک متنزنی، گزاره و نشانه گزینی، دریافت و توشهبرگ

 

و با ذهن و دل سر و کار دارند،  آنها را برگ زد توانیاز سه متن اول که با دست نم
و از متن چهارم که مکتوب است و کتابت در  کنیمیم یریبرگ و خودمان یخو تار یهست

 کبه درگیریم، یگزاره و نشانه برمکنیم، یم یقتدقزنیم، یم برگ ،موردش صورت گرفته
خالق و خلق که  یدر مورد خدا یمبخواه اگر. رسیمیاستخراج م یتاًو نها یافتو در

 یم: کن یریبرگ یهستنده از متن هست یکدوم اوست، به عنوان  یژگیو
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  از متن هستی؛ برگیری
 گی: درک هستنده

 کتاب آفرینش
 هاپدیده
 بی پایان خلق

 خالقیت
 حس تجدیدشوندگی

 همزمان توان شگرف درگیری
 گان«همه»پاسخ به نیازهای 

 

. در یمهستیم، هست یاتح یددر ق یمحض است و ما هم تا وقت یاست، هست یهست« او»
وجود دارد. خود ما در  ینشیکه کتاب آفر یم. ما درک کردکنیمیاعالم وجود م یهست

قدم زدن و  یندر ا یم،قدم زد هایشر کوچه و پس کوچه. دیمنش پا گذاشتیکتاب آفر
و تابشگر  یوانخودمان از انسان و نبات و ح یرامونپ هاییدهبا پدیافت، درک و در
است،  یانپایکه خلق خدا ب یم. درک کردیمشد یشاوندخو هایده. با پدیمو...آشنا شد

 ینشکتاب پرآفر نیمدت است و در ازدرایست، ن یکلیسیست، ندارد، موقت ن یتمام
موجود خالق اعمال اراده کرده  یکنهفته است.  یتیخالق یانپایبر خلق مدام و ب یمبتن

است. اگر به ذهن  یدمرتباً در حال تجد یعتِاز طب یکه خلق بخش کنیمیاست. حس م
، ]مایحتاج خاک یکره ینکردند و از ا یانسان قبل از ما زندگ یلیاردمیلیاردها که م یاوریمب

شونده وجود نداشته باشند، تا یدکه اگر منابع تجد رسدیبه نظر م یدبرگرفتند، بع ود را[خ
 یپروسه ینهم در ا یشوندگیدتجد یکاست که  یعی. طبرسیدیم یزیبه ما چ یگرد ناآل

که  یبه نسبتکند، یهمچنان که خدا با ما فعال برخورد مکنیم، یخلق وجود دارد. درک م
 یواناتح یو با همه هایمها و اقلانسان یتک ما، با همهبا تککنیم، یمبرخورد « او» اما ب

که  دانیمیبا جمادات را ما نم« او» یرابطه. [ای دارداو رابطه] جمادت، و... یو با همه
 یدههمه پد ینوجود دارد. با ا یفهم و شعور یکآنها هم  یدر درون همه یولیست؟ چ

از  تواندیدارد و م یشگرف یریکه توان درگ بریمیم یما پ وشود، یم یردر آن واحد درگ
 هم و ما نوعانهمگان است. هم ما، هم هم یازهایپاسخگو به ن یتو در نها بیاید بر عهده
یم، که دار یاز آن را با هر سن و سال یبخشیم، را که وارد شو یخمتن تار. موجودات سایر

 : است یدهمان رسو حداقل به گوش یمانداز آن را خو ی. بخشکنیمیخودمان تجربه م
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  از متن تاریخ؛ برگیری
 نخستین خلق

 عصر، عصرها
 های کنار آبتمدن

 های اقتصادیدوران
 سازممانوفاکتور؛ من با دست می

 هاصنع انسان؛ روئیدن دودکش
 «نَرم»افزار 

 هاخلق« خلقِ»
  ایرانی« خلقِ»

 

 یهداشته است. انسان اول ینخلق نخست یک ،«او»که انسان همچون  بینیمیهم م یخدر تار
. است آرام انسان هم اهل خلق شدهکرده،آرام یررا تسخ یعتآمده، طب یرونهم از کمون ب

اما موجودات را  ،باشد یاوردهوجود نهرا ب یزی، چ«او»همچون  انسانممکن است که 
 یرس ،ا گذاشته استم یاردر اخت« او»که  یموجودات [یی اولیهماده]کرده و از  یفرآور
 کرده است.  یرا طو آفرینش خلق 

 یمتعدد هاین، عصرتا اآل یهو اول یننخست یهااست که، از زمان انسان ینوجه دوم ا
 یناست. ا ین که عصر تکنولوژعصر فوالد و اآل، عصر آهن، 1غگذشته است. عصر مفر

که  ینندارد. البته نه ا یمخلق دخالت مستق یندر ا« او»هاست. بر خلق انسان یعصرها مبتن
رقم زدند، عصرها را با خلق و ابداع  یخها در تارعصرها را انسان یناصالً دخالت ندارد! ا

آب را درک کرد،  یالیتوجود آوردند. از همان ابتدا که انسان سه خودشان ب ریو نوآو
 یستاو ا جایک ،دار استیاتبخش و هم حیاتموجود هم ح یکدرک کرد که  یعنی

برپا  یبود، تمدن ی. هر جا که آبیددر کنار آب منزل گز ،برسد ییتا به جا رودیمیست، ن
 آمد.  وجودبه یاقیو سَبک و س فرهنگوساز و ساخت ،شد، و بعد از تمدن

فالحت، صناعت  ی، شبانیه، . دوران اولرسیمیم یاقتصاد هایبه دوران آییمیکه م جلوتر
رنسانس  حوالی. کنیمیبرخورد م یژهاتفاق و یکبه  یانهدر م ین.و دوران صنعت نو یهاول

                                                                                                        
. مفرغ کنندیم هیف و مجسمه را تهمختل یاست از مس و قلع که با آن ابزارها یاژیبرنز آل ایمِفرَغ  .1

 . استکرده هیاست که انسان آن را ته یاژیآل نیتریمیقد
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و  هایبود. تلق ینهس یو در درون قفسه پیشانی پس در رنسانس. افتادچند اتفاق 
قرار گرفت.  یخشد، نگرش به جهان  عوض شد و انسان در وسط تار ضعو هاینیبجهان

 یناروپانش یهابود که انسان نیهم افتاد. اتفاق ا یبس مهم هایاتفاق ،هایناما در کنار ا
 یدکه از ق ینآرام همزمان با ابودند، آرام یو ده قرن وسط یاهاز دوران س یزکه در حال گر

 یوبندهایدآرم از قآرامشدند، یرها م یخیضدتار یروهاین وخالق یرو مذهب غ یساکل
ر از اقتصاد مانوفاکتورها در سرفصل گذاشدند: یهم رها م یاقتصاد یروهاین یخیتاریرغ

شدن رفتند. آنجا   یبه دوران صنعت یو مرکز یغرب یاروپا یسمبر فئودال یو مبتن یفالحت
و  یشو خ یدجد یلآوردند. ب یوساز روا شدند که به ساختیدپ یمعدود یهاانسان

 یمختزو  یشان از سختدست یارهایگاوآهن ساختند و با فلز دست و پنجه نرم کردند. ش
کتور ا. مانوفیدندهم بخش ینیترا مطرح کردند که به آن ع یعارمخت شد. شز ،فلز

 یکه گذار دادینم ازهاج یندر خفا بود. چون اقتصاد مسلط بر زم یخانگ هایکارگاه
شفاف بود، اهل اختفا و استتار  شودیکه نم ی. اما باالخره انسان در دورانیردصورت بگ

دست  یتیراه افتاد و اقل یخانگ هایرگاهگرفته شد. کا یشپ یهرو یناست. در اقتصاد هم ا
 «سازمیمن که با دست م». «سازمیمن با دست م»مطرح کردند که  یبه کار شدند. شعار

و  یعتدر ساخت و ساز طب خواهمیهستم. من هم م یرگیاهل خلق و فن و چ یعنی
 بود.  اییژهاتفاق و ینداشته باشم. ا یمشارکت یهست

صنع  نقرن به دورا یکدر حدود  یمل خود بعد از مدت زمانتکا یرمانوفاکتورها در س
. تنها زرع نبود که به عنوان ییدرویم ینفقط درخت نبود که از زم یگرو د یدندانسان رس

 ین. بروییدند هاکارخانه و ها. دودکشیدبرو یناز زمین، محصول کلنجار رفتن انسان با زم
تکامل  یدهندهآمد. اسب بخار نشان اسب بخاری، موج اول و موج دوم انقالب صنعت

 ییدندرو یتریفیها در مدار کدودکشآییم، یساز به صنعتگر بود. جلوتر که مانسان دست
 یخیتار یر. بعد از آن انسان در سیدرس یننو به نو شد و به صنعت امروز عتو صن

 ر را آورد. افزاافزار عبور کرد، و نرمافزار وارد شد. از سختنرم یخودش به مرحله
راه برد. اما  ینشد تا به اصطالح به دوران امروز یط ینبود که از انسان نخست یریس ینا

که از ستم رها شدند  ییهاخلق یعنیها هم خلق کردند. خلقیک، خلق کالس یندر کنار ا
. یوستندخلق پ یرا به کف آوردند و آنها هم به چرخه یدیو امکانات خلق و امکانات تول

 یرانیخلق ا یکما هم برسد. اما  ایران بهشاءاهلل که ان و...  هایاییمالزها، یهندها، ینیچ
وساز ما در ساخت یشینیاننبود که پ طورین. ایدد یمبحث خواه یکه انتها یمهم ما دار
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مشارکت نداشته باشند، آنها هم مشارکت داشتند و به سهم خودشان مشارکت  یهست
 : انبه خودم رسیممیکردند. 

 

  برگیری از متن خود؛
 گِلین لِگوهای

 ذهنِ همسایه خیال و خلق
 دست فنی

 محصوالت ذهن و دست
 مشارکت در روندها
 میل بی پایان به خلق

  «او»سهمی از 
 

 یافتیدرک و در تاًعیاز خودمان هم طبیم، دار یافتیدر یخاز تاریم، دار یدرک یاگر از هست
 ی. لگویمبود یبازلاهل گِ یمخودمان را شناخت ی که. خودمان هم از وقتیمدار یجد
سال  یر پنجز ین. از همان اول در سن: متشکل از آب و خاکگل بود یما در بچگ ییهاول

 یباز. با همان گلیمبا دست و با ذهن بساز توانیمیم که یمداشت یافتیما هم درک و در
 ترتر شد. پرخانهیچیدهمان پآرام ذهن. آرامیمساخت و ساز خودمان شروع کرد یلگو یهاول

از همان دوران که  یعنیو خلق شد.  یالخ ییهمان همساکرد. ذهن پیدا پنجره و شد، در
 هایییالطرف خ یکداشت.  یو جنوب یمنزل شمال یکمان ذهنیم، ساختیمچیزی با گل 

 یگیمحصول همسا ی،خلق است. ما از دوران نوباوگ یگرو طرف د یمبود که در سر داشت
 یکه دست فن یمحس کرد یآرام در نوجوان. آرامیمپرداز و خالق خودمان بودیالبا ذهن خ

 خانواده از آرامآرام را هابود که بچه ایگذشته جامعه هایدر دهه یرانا ی. جامعهیمهم دار
دست هبدست، اره. پسرها آچار بهکردیم یتبازارها هدابه محل و از محل به سمت راسته

حس  و... سنجاق، است. دخترها هم با لمس منجوق یشان فنکه دست ختندآمویم
هم ذهن را  یداشته باشند. دست فن یزیوخجست توانندیکه در کشاکش فنون م کردندیم
به محصوالت ذهن و دست  عموماً یور است. در جوانطینن کمتر ا. اآلکندیم یفن
داشتند، آرام آرام همه  یطبقکردند، یدرست م ایفرفره تابستان در ها. بچهرسیدندیم

افرد پنجاه سال  ین اگر به خانههم دارند. اآل یکه محصوالت ذهن و دست کردندیحس م
ی، کشتی، خودش را دارد. گلدوز هاییاز کاردست یهرکس محصولیم، به باال برو

که است  یمحصوالت از دوران ین. ااست وجود داشته یدرست کرده، محصول ایکتابخانه
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که در  کنیمیما حس م یهم همه یر. در سیدندرسبه استاد فن بودن می یاز شاگرداستاد
مشارکت  ییما در روندها ینگذشته است. همه یهودگیو عمر به ب ایمهبود ییها«روند»
. یمبه خلق دار یانپایب یلم یم؛خودمان مشارکت دار یراموناز پ ی. هرکدام در سطحردیمک

ده یدوباره چخورد، ی. به هم مشودیم یدهچ یو پازل یطرحیالی، مان خدم به دم در ذهن
است که  ینا یدهندهنشان ،به خلق یانپایب یلم ین. ارسدیمجدد م یبه مهندسشود، یم

 یدر روندها توانیمیو م بریمیبه سر م یهست ین. در ایمهست یاتح یدما هنوز در ق
خودش را منتشر « او. »یماز او دار یمر ما سهم. آخراالیموساز مشارکت داشته باشساخت
توان خلقِ « او» از وجود منتشر ی. بخشیمدار« او» از وجود منتشر یما هم سهم وکرده 

 اوست. 
که بخواهد از ذهن بگذرد  یکه هر بحث یمبحث کرد یشپ یبه کتاب آخر؛ دفعه رسیممی

شود که یباشد. صرفاً نم یمتک چند متن یا یکبه  یدالمحاله با یرد،بگ یتحقق یو جنبه
و  یمتک یدما با هاییافته و هاذهن بافت. باالخره بافته یذهن را وسط گذاشت و از رو

است که آن را حس  یمتن هست ،متن یکو قابل وثوق باشد.  ددمتع هایمرجوع به متن
مشرف از همه به آن  یشکه ب یمخود ما هست ،متن یکاست،  یخمتن تار ،متن یک. کنیمیم

 : است یپژوهش یما با متن آخر مواجهه یآخر است. مواجههکتاب متن هم  یک. یمهست
 

 گیری از یک متن؛گزینی، دریافت و توشهگزاره و نشانهزنی، برگ
 روش: 

 تدقیق
 انتخاب گزاره و نشانه

 میدان موضوعی گزاره و نشانه
 شأن انتشار

 بارگیری از واژه
 تحلیل + منابع کمک متن

 تدریاف
 

« او» ،ما یاز. بسته به نگیریمیاز آن م اییهآتک یا گزارهیا فراز  زنیمیبرگ مکتاب آخر را 
. بسته به خود ما هست که با ذهن ما قرار داده است یاردر اخت تمال [در متن قرآن]

 نه؟  یا یمبه آن رجوع کن یقو با دقت و با تدق یهندس
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از کتاب  یافت. درک و دریمهست افتییاست که ما صاحب درک و در ینا یبعد وجه
خودمان  ی. ما هم برایستن یخاص یخاص و فن برگرفته از طبقه یمنحصر به طبقه

از متن به  توانیمیو م یمدار یافت. در حد قد و وزن خودمان درک و دریمهست یکس
ه ب یقاست. تدق یقتدقیم، متن آخر اتخاذ کرد ینه با اهکه در مواج ی. روشیمبرس یلتحل

موجود  یک. همچنان که خود ما یمکن یو با آن همراه یممفهوم که آن را برگ بزن ینا
 اییهاز راه برسد در پرسش اول از ما اطالعات و روش و رو یاگر کسیم، زنده هست
در نشست و  هک یبه نسبتکنیم، یم یگانگی. با او حس بیمندارد که به او بده یلیبپرسد، دل

 ین. اگیردمی صورت ترتبادل هم راحتیرد، همه صورت بگبرخاست و قدم زدن، مفا
را  یژگیو ینو حاضر است، ا یح« او»ست و «او» یفکه انشاء و تال ییکتاب هم از آنجا

بطه برقرار کند. اگر ما ار« او» با فرد رابطه برقرار کرده و فرد هم با تواندیدارد که م
 مثالً. یمرومی 1مفهرسالغ معجمراحت به سرا یلیخیم، بکن یکپژوهش کالس یمبخواه

آیاتی که در آن یکی از ] خلق یاتآ یهمه یمبرویم، خلق کار کن یبر رو یمبخواه اگر
انتظار « او» .کندیگونه رابطه برقرار نم ینبا ما ا [قرآن]. یریمگررا ب [آمده« خلق»مشتقات 

هم به سمت ما « او» ،یمو به سمتش برو یمبطه برقرار کنامحترمانه ر« او» دارد که ما با
 . یایدب

آب  یلیخ یخاک ینتابستان بعد از فوتبال و زمکردیم، یکه ورزش م دورانیآن 
ها به ما گفته است موقع از معلم یکی»از دوستان به ما گفت:  یکیدفعه  یک. یمخوردیم

آب عطش شما را  ینکه ا «یدفکر کن»خورید، به این یآب مجرعه جرعه یوقتی، تشنگ
شود، الزم نیست سه پارچ آب یهم از شما رفع عطش م یوانل یکبا همان واباند، خیم

است که  ینا یدهندهحرف نشان ینبود. ا اییفیحرف ک یلیحرف خ ین. ا«بخورید
شده که به  یدادر ورزش پ یدین علم جدهستند. اآل شعوریبدن ما ذ یتک اعضاتک

به فعل  یدنضمن دو یکه اگر ورزشکار نشان داده یومکانیکمعروف است. ب یومکانیکب
تک اعضا و . اگر تککندیم هیفکر کند، عضله با او بهتر همرا اشیو انفعاالت عضالن

با آنها ارتباط برقرار  یم،قائل ینأآنها ش یبرا دهیم،یجوارح ما فکر کنند که ما به آنها بها م
 ینکتاب هم به هم ین. اندآیمی ما با هم هاآن کنیم،یشان را ملحوظ مو حس کنیمیم

چون نیستند هم به نظرم همین وضعیت را دارند، « او»هایی که انشای کتاباست.  یبترت

                                                                                                        
یک فهرست رایج و مرسوم قرآنی است که در آن تمامی کلمات بر اساس ریشه و مشتقات هر ریشه  .1

 اند. ی خاص است ذیل آن، فهرست شدهمرتب شده و آیاتی که حاوی مشتقات یک ریشه
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با  یماگر ما بخواه ینکهوجود دارد. ا لقابل حلو ییشهفکر و اند یک ها همپشت سر آن
موعه مج یم. اگر بخواهدهدیبه ما نم یزیچیم، مثل فال حافظ رابطه برقرار کن یهر کتاب

 یم. اگر بخواهکندیبرخورد م یاو هم با ما تصادفیم، انتخاب کن یرا به طور تصادف یاتیآ
قرار  ییمورد آشنا راو کل کتاب  یمو درون آن نرو یمرا انتخاب کن یهاز معجم چند آ

 است.  یقروش تدق یک پس. آیدیاو هم با ما راه نمیم، نده
 کردن یرا بررس یاتآ یسیمغناط یداناست. م یاتو تکه آ یاتانتخاب آ یق،دل آن تدق در
 یهکردن و بارشان را گرفتن و تخل یادهها را پرا درآوردن است. واژه یاتن نزول آأش و

ارتباط با متن برقرار  سپس، .کندیکمک م تریاست که به ارتباط جد از واژگان ردنکمعنا 
متن هم هر متن است. منابع کمکاز کتاب و منابع کمک مانهاییافته یلتحل یتاًکردن و نها

از درهم  یتاًتا نها خودمان و...یخ، تاریرمذهبی، متون غی، باشد. متون مذهب تواندیم یزیچ
که خلق در کتاب آخر به چه  ینیمبب حال. یمبرس یجوهر یافته یکبه  یمبتوان ینهاا یختنر

 ؟ است یشکل
 

 کتاب درتنیده به خلق؛
 پخشانی موضوع در متن

 و مشتقات« خلق»حداکثری پاشانی 
 

که  بینیمیرا نم یموضوع یچرا دارد. ه یو پخشان یاست که حداکثر فراوان یخلق موضوع
مثل خلق در کتاب  ایواژه یچعنوان کرد که ه توانیم یباًدر کل کتاب پخشان باشد. تقر

 یدیکل ییهدو آ یمبکن ینیگزو نشانه ینیگزگزاره ینکهاز ا قبل. یستو پاشان ن انپخش
 : لرحمنا 31 یآیه شر و دومی حسوره 14 یآیه است: اول

 

 دو کلید نشانه؛
 صورتگر، نوپردازخالق،  او؛ �حشر  27
او است،  خواهنده او از است زمین و هاآسمان در هرکه �رحمن  22

 در کاری است ]در کل زمان[هر روز 
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او خالق، نوپرداز و صورتگر »که  کندیم یحتصر یژگیبر سه و 1شری حسوره 14 یآیه در
هر آنچه در »که:  کندیم یحاست، تصر یتریجد یدکل، 1ی الرحمنسوره 13ی آیه. «است

دو واژه . «است یهر روز در کار« او» خواهنده است.« او» وجود دارد، از ینها و زمآسمان
خواهان  و گرپرسشد عدمت« او» یعنی. «یسأله» یگریو د «نشأ»یکی به کار رفته است: 
و گر مطالبه، خواهنده ،کنندهسوال ،پرسنده« او» است از یهست یندارد. هرکس در ا

به نام  یاصطالح قتصاداست. در ا ینأدر کار و ش ،هم در کل زمان« او» کننده است.طلب
و  یخودشان برسند، منابع انسان یحداکثر یتمنابع به وضع یوقت ینی. یماشتغال کامل دار

ل اآن وقت اشتغیرند، قرار بگ یحداکثر یتوضع یکدر  و... یدیتول یتظرف یایهسرما
 یدبگو خواهدیالرحمن می سوره 13 ییههم در اشتغال کامل است. آ« او» .یمکامل دار

 و شل و کنعدر هر لحظه در ف« او» است و یحداکثر یتقاضاها« او» که هم تقاضاها از
در هر روز و شب و کل  یعنیاست.  یاگو یلیخ«. کلَّ یوْمٍ هُوَ فىِ شَأْنٍ»است:  یجهش
 ذیرناپیلو تعط یارعکارگاه تمام یهست ،اعتبار ینا بهاشتغال دارد و  یبه کار« او» زمان

 . رویمیم هاسراغ گزاره یددو کل یناوست. با ا
حاکی از  اشیدهندگدهنده است. گزارشاست که گزارش ینکتاب ا یندر ا« او» یژگیو
مبسوط است و یست، ن یدمختصر و مفیست، ن اداریدارد:  یژگیند واست که چ ینا

 ی. تلگرافگذاردیمخاطبش وقت م یاست برا یعنصر آموزش یکپرحوصله است و چون 
و تا آنجا که  ایستدیتخته م یپا ،ددهیم یح. توضکندیبرخورد نم یبا کس یاسامو اس

را هم  یاءانب یرسدهد، یارش مگز یخو تار ی. در هستکندیبخواهد مخاطب را مجاب م
کرده  یدهبار گزارش خلق هم دو یرودهد، یانسان را گزارش م یرسدهد، یگزارش م

 : نحل است یسوره 16تا  9 یاتآ ،اول یگزاره هستند؛ یاست. دو گزاره است که گزارش
 
 
 
 
 
 

                                                                                                        
یسَبِّحُ لَهُ مَا فىِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ  وَ هُوَ الْعَزِیزُ   للَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ  لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنىَهُوَ ا . »1

 .(14حشر: )« الحَکِیمُ
 .(13رحمن: )« یسَلُهُ مَن فىِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ  کلَّ یوْمٍ هُوَ فىِ شَأْنٍ. »1



 1تبیین ما ـ : باب بگشا؛ دفتر دوم     91
  

 

 نحل:  3-11های گزارشی: گزاره
 ها و زمینخلق آسمان

 خلق انسان از نطفه
 ق چهارپایان + کارکردهاخل

 بارش باران
 رویش پس از باران

 سفره زرع
 شبانروز

 تابنده و تابشگر
 پاشیرنگ

 دریا + امکانات
 هاکوه
 های دوندهآب

 خلق بیرون از شمار
 

 ییرهخلق شدند، زنج ینها و زمکه ابتدا آسمان دهدیم یحراحت و با حوصله توض یلیخ
 یعنی ـ متعدد یبا کارکردها رسدیم یانه به چارپا. از نطفرسدیسپس به انسان م قخل

 یو همهکنیم، یم یهما هستند، و ما از آنها پوشاک ته یکنندهیهحمال ما هستند، تغذ
 ،. کارکرد بارشرسدیدهد. به بارش باران میم یححوصله توض ارا ب نناآ یکارکردها

روز و  یکارکردها ؛رعزکشت و  یش،از روشود، یم یدتول یشاست. از باران رو یشرو
 هایشانییگر که ماه است. از کاراو تابش ید. از تابنده که خورشدهدیم یحشب را توض

را به  یا. درآوردیم یانگفتگو به م یو هست یعتطب یپاش. از الوان و رنگکندیصحبت م
از  یرونخلق ما ب»: رسدیم یبندبه جمع 161 ییهدونده و در آخر در آ یلفا یک نوانع

 یگزارش یگزاره این. «یممختصر از خلق را به شما گزارش کرد یشمار است، ما فهرست
 : روم است یسوره 18تا  13 یاتدر آ یگرد یفیتدوم با ک یگزارش یرهااول است. گز

                                                                                                        
 .(16نحل: )« وَ إِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تحْصُوهَا  إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِیمٌ». 1
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 روم:  12- 26های گزارشی: گزاره
 خروج زنده از مرده

 پدیداری مرده از زنده
 گی زمین« زنده»

 آفرینش از خاک
 مسرآفرینیه

 ممزوجی –مهرآفرینی 
 تنوع طبیعت

 برق 
 آب

 قنوت کل پدیدارها
 

 تنیدگیدرهم یعنی ؛«یمآورد یدزنده را از مرده و مرده را از زنده پد»که:  دهدیم یحتوض
حس  ینکه زم دهدیم یح. توضیدرس خواهیم آن بهشاءاهلل و مرگ که جلوتر ان یاتح

از خاک شروع شد و  ینشو آفر هایشبه رو کندیکمک م ،است یانروست، دارد، زنده ا
 یر. بعد سیمنکرد یشرها ،و تک یدیمانسان همسر آفر یشد. برا یدهانسان از خاک آفر

 یو پر الوان عپر تنو ینشآفرینش، آفر ین. ارسدیم «مهر»به  دهد؛یم یحرا توض ینشآفر
انسان را  ،مهر ینش. از آفریدیمرا آفر مهر. رسدیتا به مهر م آیدیم یاست. از خاک و هست

و  یدو ام یمب یبرق به عنوان نشانه یعت،در طبیم، متنوع خلق کرد یعت. طبیمزوج کرد
یدارها ـ پد کل»: کندیم یبندکرد، آب و در آخر جمع یداروشنابخش کارکرد پ

 ینبه ا 1«.دائم در حال قنوت خواندن هستندـ  بینیمیو نم بینیمیکه ما م یدارهاییپد
دو  ین. اشوندیکه خودشان به آرامش نائل م کنندیبرقرار م« او» با ایهوم که رابطهمف

ی سوره 23 یآیه دردر نهایت، است.  یباییمکمل ز یلیگزاره، گزارش خلق بود که خ
 یفیو ک یفظر یلی( برخورد خدهدیم یامبر)که قبل از آن هم گزارش خلق را به پ فرقان

 کند: یبا صاحب خبر م

                                                                                                        
 (.18)روم: « وَ لَهُ مَن فىِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ  کُلٌّ لَّهُ قَنِتُونَ» .1
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  ، پاسخگو، عرضه گرلقِ گزارشگرخا
 فرقان:  52

ها است را در شش هنگام ها و  زمین و آنچه میان آنهمان کسی که آسمان
 اوست منشاء رحمت، پس از آگاه آفرید، سپس بر عرش استیال یافت.

 بپرس
 بخواه

 

سپس ید، روز آفر ششآنهاست را در  یانو آنچه در م ینها و زمکه آسمان یکس همان»
روند و گزارش بپرس  ینبر ا یاوست منشاء رحمت. پس از آگاه یافت، یالعرش استبر 

 یقمعت یرسیق و تدق یرگزارش راه پرسش، س یندر ا گوید. یعنییم یباز یلی! خ«و بخواه
اکتفا نکن! بپرس،  ینتو به ا یگزارش را به تو دادم، ول ینمن ا گویدی. مگذاردیرا باز م

چه آن یم، و بخوان ینیمبب« او» در کتاب از یاگر هر گزارش و بخواه! پس ما هم یبجو
، باشد و بشر یاءانب یرس ،خودمان یخ،و خلق باشد و چه گزارش تار یگزارش گزارش هست

 یخالق گزارشگر یعنیکتاب به ما پاسخ خواهد داد.  ینبا هم یمو بپرس یماگر دقت کن
خلق در کتاب پخش  یکه رو تییاسراغ آ یمبرو حاال. گراست که پاسخگو است و عرضه

 ها: یو پاشان هایدر پخشان یقیو پاشان است. تدق
 

 ها؛ها و پاشانیتدقیقی در پخشانی
 خلقْ آغازِ

 بی خستگی
 زدگیبی خواب

 بدون یاور
 بندمرحله

 مسلط و مقتدر و کاربدست
 

 که خلق آغاز کندیم یفخالق اول است. خودش توص وآغازگر « او» یعنی ،خلق آغاز
  دست.ه مسلط و مقتدر و کار بیاور، و بدون  یزدگ خوابیو ب خستگییخودش! ب یعنی
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هنگام  ششآنهاست را در  یانها و آنچه که مو آسمان ینما زم و»: 1ق یرهسو 96 یآیه
 .«زدگیخوابیبخستگی، یب یدیم،آفر
 یچو ه یدآفر را ینها و زمکه خداوند آسمان یستندنگر آیا»: 1ی احقافسوره 91 یآیه

  «؟فرونماند
: [کندتصریح می] 9فرقانی سوره 1 یآیه در [در آفرینش]بودنش  یاوردر خصوص بدون 

با او  یکس: »4مومنونی سوره 31 یآیه و در«. و نه در خلق در ملک دارد یکنه شر»
 . در خلقت تک آغازگر! تک«. نبود

 روز ی آمده در ششسنت تفاسیر در .[خلق انجام شده است] روز شش در. است بندمرحله
زده  ینش. در شش مرحله دست به آفرکندیاو با روز ما فرق م خلق را انجام داد؛ اما روز

 .است یبنداست. اهل مرحله
و  یدآفررا  ینها و زمآسمان: »2ی یونسسوره 9ی آیهاست.  دستبهمسلط و مقتدر و کار

 از دست خارج نیست الحش است. مواد و مصدستبه کار «. کرد یداپ یالسپس بر عرش است
عَلىَ  اسْتَوَى مَّث» تشک است. یبا اقتدار کامل رو یرهاگیو کامالً مسلط است. به قول کشت

که خلق آغاز است  یفتوص ین. ایمآمد یتشک هست یما با اقتدار کامل رو یعنی« الْعَرْش
 گیو درماند یدنکش زهیاو خم یکامل و بدون چرت زدن و خستگ یحوصلهبا انرژی و 

ی، بدون معین و بندبا مرحله ،ما از نوع هاییآه و کاش و افسوس و و بدون چون و چرا
 یست؟ خلق چ یناست. جوهر ا یدهاقتدار و تسلط کامل آمده و خلق را آغاز یاور و با

 

 جوهر خلق: 
 سیال
 مقدِر

 متنوع
 

                                                                                                        
 «.ةِ أَیامٍ وَ مَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبوَ لَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَینَهُمَا فىِ سِتَّ» .1
 «....أَ وَ لَمْ یرَوْاْ أَنَّ اللَّهَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ لَمْ یعْىَ بخَلْقِهِن» .1
 «.وَ لَمْ یکُن لَّهُ شَرِیکٌ فىِ الْمُلْکِ وَ خَلَق» .9
 «.وَ مَا کَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهٍ» .4
 «.عَلىَ الْعَرْش اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فىِ سِتَّةِ أَیامٍ ثمَّ اسْتَوَى مُرَبَّک إِنَّ» .2
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 یّالر و متنوع است. سمقدّ یّال،س «او» خلق از نظر ینایم، کن یقتدق یماگر بخواه یاتدر آ
. آب هم است با آب بوده ایخلق هر جنبنده کرده که یحتصرمفهوم که چندبار  ینبه ا

ندارد. در  یاست و جلودارو جهنده  یستاناهن یکجاو  ،پرخلجان یجان،پر ه یّان،ح
بودن  لیاس یدهندهنشان ،آمدند وجودبهاز آب  یدارهاموجودات و پد یکه همه یطیشرا
 ـ است.  خلق آغازگرعنوان  هبـ  «او»خلق  ینامیسمو د

 ینا» کندیم یحتصر 1فرقانی سوره 1 یآیه در .[بودن جوهر خلق است] ردوم مقدِّ وجه
 آنها صورت گرفته ینسب یتمز یتاًموجودات و نها یو قدرشناس یریگزهابر اند یخلق مبتن

 «. است
به کار را « همِن کلِّ دَابَّ» 1نلقمای سوره 10 یآیه رمتنوع است. د [جوهر خلق] یتاًو نها

 وجود دارد.  یهست یندر ا یدرا که بخواه ایهر جنبندهو  یداز هرچه بخواه برد؛ یعنیمی
،  یالمتن آخر پخش و پاشان شده است، جوهر خلق س یاتدوم در خلق در آ یقتدق پس

 : خلق است یمحتوا ،مهم است یلیکه خ یدعاست. اما وجه ببودن آن مقدر و متنوع 
 

 محتوای خلق: 
  به حق

 نه به بطالت
  جدی

 نه به بازی
 آگاهانه و بی غفلت

 سیالیت و صیرورت
 کنندهبازگشت

 

که مرتبط با خلق هستند، به ما گزارش داده  یمیمفاه یهز بقا یشخلق ب یمحتوا یرو «او»
 یدهبه بطالت آفرهستی  ،استحق خلق به ینا« او» دارد. از نظر یدها تاکگزارش یو رو
 یتاًنها دارد و یرورتص ،است غفلتیو ب یست، آگاهانهن یاست باز یجد ،نشده

 کننده است.  بازگشت

                                                                                                        
 «.وَ خَلَقَ کُلَّ شىْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِیرًا» .1
 ...«.مِیدَ بِکُمْ وَ بَثَّ فِیهَا مِن کلِّ دَابَّةفىِ الْأَرْضِ رَوَاسىَ أَن تَ ا  وَ أَلْقَىهَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَیرِ عَمَدٍ تَرَوْن» .1
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 یقتیحق ؛حق استبهخلق که  کندیم یدتاک یگرد یاتو در آ 1یمابراهی سوره 13 یآیه در
به : »1دخانی سوره 96ی یست، آیهبه بطالت ن اینکه خلق مندرج است. وجه دوم یندر ا
 9یاءانبی سوره 104ی . وجه بعدی، جدی بودن خلق است؛ در آیه«یافریدیمآن را ن یچهباز

 ییجلول مثبت و روبهعنباشد ف یتیاست. اگر جد یتفعل مترادف جد ؛«یمما فاعل: »آمده
 . گیردیصورت نم
بدست  یهآ ینا که جان جهان از است 4ی انبیاءسوره 13و  18یات آین وجه اما مهمتر

جهان را به  خواستیمیو م کردیمیو ما اگر اراده م»کند: یم یحتصرآید. در این آیه یم
و ما  یستن ینچن یکنلکردیم، یو م توانستیمیمیم، انجام ده یهودهب یو کار فتهگر یباز

 ینا خواستیمیکه اگر ما م دهدیم یحتوض ین. به زبان امروز«یممصروف آن کرد ،فعل
داشته باشد، اگر اراده  ی«درهبیزدهس» یتباشد و ماه یباشد و چرخ و فلک ین شهربازجها

فسفر صرف یم، نداشت. اما ما وقت صرف کرد یکار ام یو برا توانستیمیمکردیم، یم
و جهان  یستن یلذا جهان به بازیم، فعل مصروف کردیم، حوصله به خرج  دادیم، کرد
 یم.باش یو جد یمنباش یکه ما اهل باز زندیمبه ما  یتلنگر یناست. ا یجد بس

ی سوره 13ی آیهاست.  غفلتیجهان آگاهانه و ب یناوجه بعدی محتوای خلق اینکه 
 یلیخ ینناب است. ا یخلق محصول آگاه«. ایمنبوده فلغا ایاز خلق لحظه: »2مومنون

« او» به سمت همه یعنیدارد.  یرورتو ص یالیتخلق س ینادر نهایت، است.  یمهم ییهآ
ن اکه جه کنیمیدرک م ینجاادارد.  و بازگشت یرورتاصل صکه اشاره به  بازگشت دارند
را  یریو آگاهانه است و بناست س یستن یزامندرج دارد و به ب یقتیحق در درون خود

خلق نو »است که خلق،  ینا یوجه بعد بود.  یمخواه یرکند و ما هم مشمول آن س یط
 : است «به نو

                                                                                                        
 «.أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ بِالحَق. »1
 «.مَا لَاعِبِینهُوَ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَین. »1
 «.کُتُبِ  کَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِیدُهُ  وَعْدًا عَلَینَا  إِنَّا کُنَّا فَعِلِینلِلْ السِّجِلِّ یوْمَ نَطْوِى السَّمَاءَ کَطَىَِّ. »9
ی دخان اشاره شد که با توجه به متن آیه که توسط شهید صابر قرائت سوره 93ی . در سخنرانی به آیه4

کل تصحیح شد. متن ی انبیاء مدنظر بوده است و بدین شسوره 13و  18گردد، مشخص شد آیات می
وًا هْلَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ ل (18مَا لَاعِبِینَ)هُوَ مَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَین»این دو آیه بدین شرح است: 

ابر است نیز دخان که در سخنرانی مورد ارجاع شهید ص 93ی آیه«. (13الَّتخَّذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن کُنَّا فَاعِلِینَ)
 «.وَ لَکِنَّ أَکْثرَهُمْ لَا یعْلَمُون مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ»باشد: بدین شرح می

 «.وَ مَا کُنَّا عَنِ الخَلْقِ غَافِلِین» .2
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 نو به نو:  خلق
 خلق اول

 خلق جدید
 خلق بَدَل

 امکان خلق کامل
 تلنگر پر پژواک: 

 مگر از خلق اول درماندیم؟ 
 

خلق « نو به نو بودن»که داللت بر ]پخش و پاشان در کتاب چند واژه آمده  یاتآ بیندر 
دال بر خلق  1قی سوره 12ی آیهبدل و امکان خلق کامل. ید، خلق : خلق اول، جد[دارد

 یآیه و 1یمابراهی سوره 10و  13آیات  است. صورت گرفته یخلق اول نیعیول است. ا
 و 4ی یسسوره 61 یاست. آیه به کار برده را «یدخلق جد» یواژه ،9ءاسرای سوره 43
به  یعنی یم؛داشته باش ی«خلق بدل» توانیمیکه ما م کندیم یحق تصری سوره 12 یآیه
و از نو  «خلق کامل»و امکان  یمآور یگزینیجا ،خلق شدهآنچه که هست و  یهمه یجا

 گویدیم و کندیبه ما وارد م یتلنگر یاتاز آ یکیدر که مورد تصریح قرار گرفته است. 
مجموعه واژگان ین ا 2.«؟ما مشکل باشد یبرا یدجد خلقکه  یممگر از خلق اول درماند»

گزاره  ینخواهد ایم یقول مولوخلق بدل و امکان خلق کامل، به ید، خلق اول، خلق جد
و  یستن یناست. خلق، خلق اول و آغاز «نو به نو» ،ما بنشاند که خلق یشانیرا در پس پ

 کند: یمطرح م یفیک هایرسشپ ینبعد از ا یتاًو نها یماکتفا نکرد آنما به 
 

                                                                                                        
 «.أَ فَعَیینَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ  بَلْ هُمْ فىِ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِید. »1
وَ مَا ذَالِکَ  (13نَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ بِالحَقِ  إِن یشَأْ یذْهِبْکُمْ وَ یأْتِ بخَلْقٍ جَدِیدٍ)أَ لَمْ تَرَ أَ» .1

 «.(10عَلىَ اللَّهِ بِعَزِیزٍ)
 «.وَ قَالُواْ أَ ءِذَا کُنَّا عِظَامًا وَ رُفَاتًا أَ ءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِیدًا. »9
 «.وَ هُوَ الخَلَّاقُ الْعَلِیم وَ لَیسَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلىَ أَن یخْلُقَ مِثْلَهُم  بَلىَأَ . »4
آیا ما در آفرینش نخستین فرو ماندیم؟ ]نه![ بلکه »ی ق است: سوره 12ی ی مورد اشاره، همان آیه. آیه2

 «.اندآنها از خلق جدید در شبهه
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 های کیفی: پرسش
 آغازگری هست؟ 

 ای هست؟ آفریننده
 الق؟ همطرازی است بین خالق و غیر خ

 

خلق را  یدوجود دارد که کل یاستارتر .«هست؟ یاز ما آغازگر یربه غ یاآ: »کندیم یحتصر
و  دهدیم یح. توضکندمطرح میرا  یطرازها اصل همپرسش یناز ا یتاًو نها؟ زده باشد

 یکی یکیهستند؟  یکیو آفتاب  یهسا یاآ گویدی. مگذاردیهم م یشطرازها را پناهم
که خلق  یبا کس کندیکه خلق م یکس ینب یتفاوت یاکه آ ینرسد به ایمجلو و  آیدیم

 یکما،  هایمتنرویم. کمکیم هامتنکمک اغسربه  یاتآ از 1وجود ندارد؟  کند،ینم
البالغه؛ نهج یک یاست از خطبه یمتن اول فراز. کمکاست و چند سرود ، چند دعایینتب

بسیار مفید  جهان یدایشپ یچگونگ یبر رو تبیین و پژوهش به عالقمندان این خطبه برای
 یریگشکل یحتوض یروی، با حوصله از دخان و خاک وآب هست یلعحضرت است. 
را به  یاز خلقت هست یخودش گزارش ی. او هم در حد فهم انساناست مدهآ خلقت

 جهان دارد:  ییندر تب یفیک یگزاره یک. کندیخواننده منتقل م
 

 البالغهنهج 1طبه، خ3فراز: یک تبیین
ای به فکر و اندیشه ها را بیافرید. بدون نیازخلقت را آغاز کرد و پدیده

ای. بی آن که حرکتی ایجاد کند و یا تصمیمی تجربه یا استفاده از
 داشته باشد. مضطرب در او راه 

 

که  یرجوشن کب یرا رقم زده است. دعا یاقتدار کامل هست و با اعتماد به نفس آغازگر،
ث عبا و کشدیطول م ساعت حدود دوواندن کامل آن خوانند، خیقدر م یهاشب الًعموم
هر چه زودتر تمام شود، هستند که آن  در پیجذب نشود و همه تا آخر  یزیگردد چیم

 این دعا. اما اگر بعد از شب قدر به سراغ کنندیم یهمه را مشغول به لفظ عرب یعنی
 یرا در آن دعا یاصل یک ین. ازندیآن موج م رد یفیتکم، یو تکه تکه از آن برداریم، برو

 : گویدیو م کندیجوشن مطرح م

                                                                                                        
وَ الْبَصیرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِی الظُّلُماتُ وَ النُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ  قُلْ هَلْ یسْتَوِی الْأَعْمى»ی رعد: سوره 18ی آیه .1

 «. ءٍ وَ هُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُشُرَکاءَ خَلَقُوا کَخَلْقِهِ فَتَشابَهَ الْخَلْقُ عَلَیهِمْ قُلِ اللَّهُ خالِقُ کُلِّ شَی
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 فرازی از جوشن کبیر: یک دعا
 ای که سرگرمت نکند گفتاری از گفتاری

 ای که باز نداردت شنیدنی از شنیدنی
 را کاری از کاری منع نکندو ای که ت
 ای حجاب پدیده دیگری نشودرا پدیدهو ای که ت

 

اهلل ءماشایبا ال توانییدر آن واحد م یعنی!« یاز گفتار یکه سرگرمت نکند گفتار ای»
که  یا. »داندیکه خودش م یسازوکاربا هر حال  ی ـبرقرار کن یالوگگفتگو و د یدهپد

با  توانییرا م اییدهکل وجودت گوش است. هر شن یعنی ؛!«یدنیاز شن یدنیبازندارت شن
در  یمو فرز باش یزت یلیما خ« منع نکند! یاز کار یه تو را کارک ای». یآن ارتباط برقرار کن

 یاز همه یباًکه تقری، . مثالً در گروهان هفتاد، هشتاد نفرشودیمشخص م یسرباز
 یترند، ولیزاصفهان از همه ت هایکه بچه کنندمی فکر اند، همهدر آن جمع یرانا یشهرها

ند. در آن کشاکش درک هست ترن به قول خودشان ختمتهرا هایکه بچه کنندیآنجا درک م
 یعنیانجام دهند.  توانندیر نمااز دو ک یشها در آن واحد بانسان یزترینکه ت کنندیم
و  یمانفر صحبت کرد و با ا یکبا  شودی. مشنید یزگوش ن یقتوان نوشت و از طریم

انجام  یددو کار را مف تواندیانسان م یتاًارتباط برقرار کرد. نها یگریاشاره با شخص د
منع  یاز کار یکه تو را کار یا: »یباستز یلیخ [ی خداوصف درباره] ینا یدهد. ول

اصل حداکثر » [هاگزاره]ین از ا«. نشود یگرد ییدهحجاب پد اییدهای که تو را پد! نکند
 یمان براکه خود ییهارا به جز آن شب یر. اگر جوشن کبآیدیم یرونب «یریگتوان بهره

 ینهم یاست و برا یاددر آن ز ینمضام ایناز  یمورق بزنکنیم، یآورش مالتخودمان کس
و  یدرا بدان« او» هم قدرید، را بدان یهم قدر هست یعنیکه در شب قدر بخوانند.  گویندیم

است.  یقدر سترگ ،که قدر او کنندتصریح می هانشانه ین. ایدهم قدر خودتان را بدان
 یحآن طور که در دعا تصر« او» و یمهست« او» ییافتهریمقدر اوست و ما هم تقدهم  یهست

خلق انسان است. دعا  یقتدعاها در حق ینرا دارد. ا یحداکثر یریشده توان خلق و درگ
 ااست. لذ یو از هست «او»انسان از  هاییافتدرک و در یدهندهانسان است و نشان یبرا

 ینها به اانسان یعنیه است. یچیدپیرو ساده و غ نییع یلیخ هایافتدرک و در ینا
هزاران کار را انجام  تواندیآن واحد م دارد که در یرین درگاقدر توآن« او» که یدندرس

 یحداکثر یریکه توان درگ کنیمیدرک م ینو خلق کند. لذا ما از ا یددهد. بشنود، ببو
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 یاست. متناسب با بحث یمولو یمعنو یشمس و مثنو یواند یکمک متن بعد منبعدارد. 
 شده است:  گزینش هاسروده ینآورده شد، ا یشن پتا اآلکه 

 
 چند سروده

  از وی جوش کرد می بیاور، زان بیاور که می
 جوشَش در وجود آورد هر موجود را آنکه

 

 ها پزیدَستبشکفت درخت در زمستان، در بهمن میوه
 دسَتگوئی که خدای، عالمی نو در عالم کهنه آفری

 

 ها سوی هستی هرزماناز عدم
 هست یارب، کاروان درکاروان

 

 شود دنیا وماهر نفس نو می
 بی خبر از نو شدن اندر بقا

 

 رسدعصر همچون جوی، نونو می
 نماید در جسدمستمری می

 

 عشق تو کف برهم زند، صدعالم دیگر کند
 صد قرن نو پیداشود، بیرون ز افالک و خالء

 

 جوشَش در وجود آورد هر موجود آنکه/ از وی جوش کردیاور که میمی بیاور، زان ب»
که  یردکه دُ کنندیهمه تصور م یعنی. گذاردیبر جوهر خلقت دست م یمولو اینجا«. را

آن را بخورد  یاست و اگر کس یهست یرشده، آن است که اکس یننششراب ته [جام]ته 
که  گویدیم ینه! مولوگردد، یباز م نیشیو به مراحل پ شودیم یزشورانگشود، یم یّانح

 ینا یراکس با خواهیمی. ما مگذریمیهست م در می هک یرداز آن دُگذریم، یما از آن م
 . یمارتباط برقرار کن ،از آن به جوش آمدند یدارهاپد ییهکه بقی، هست
که  نیمکی. ما تصور مکنیمیکه کمتر به آن فکر م بردیم یواد ینما را به ا یدعب وجه

تصور  یعنی. کنیمیم یتلق یت. خلق را خلق قابل روبینیمیاست که ما م یزیخلق آن چ
. ... و  هاشدن سبز و هاو جوان شدن هاییخلقت است. شکوفا یبهار فصل عروس کنیمیم

 ت: اس یفیک یلیخ یتب این
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 ها پزیدَستبشکفت درخت در زمستان، در بهمن میوه
 در عالم کهنه آفریدسَت گوئی که خدای، عالمی نو

 

زمستان که  یاهیدر س گویدی. مکندیدرک م یرا مولو ینامرئ یجان جهان و هست این
درختان خفتند، استارت خلق نو در بهمن زده  کنندیخشک است و همه فکر م ینزم
طبل و »و  ها«یابرو و ب»است!  ییبسته و منجمد خبرهایخ ینزم یرشود. در بهمن، زیم
ما و  دهدیم یحرا توض یهقض یناست. او ا هاییآبستن و هااست. جوانه زدن ییها«یپورش

. خلق مثل کوه یدنکن هایدهبه محسوسات و د یکه فقط اتکا کندیمهم رهنمون م ینرا به ا
قابل  آب است و یهشتم آن رو یکو  [و پنهان از نظر]آب  یرکه هفت هشتم آن در ز یخ
 : آیدیآرام آرام جلو میداست. آن ناپاز  یاست که بخش یروندیت، رو

 

 ها سوی هستی هرزماناز عدم
 هست یارب، کاروان درکاروان

 

هست، خلق  یداست. خلق جد کردهی. به خلق اول اکتفا نمکندیم اشاره به خلق نو به نو
  بدل هست، خلق نو هست: 

 

 و ما یادن شودینفس نو م هر
 خبر از نو شدن اندر بقا یب

 رسدجوی، نونو میعصر همچون 
 نماید در جسدمستمری می

 

خدا درک  یو مهندس یز طراحا یفی، ودرک کید، درکش از توح یکه مولو همچنان
خلق  یرو یعنیاست.  یبترت یندرکش از خلق خدا و توان خلق خدا به هم ؛است یواقع

از نو شدن  خلق نو ادامه دارد. ما یننو شدن و ا ین. نفس به نفس اکندیم یحنو به نو تصر
که  ی. اتفاقاتیمشد خبریخودمان ب یاندر بقا یعنی. یمخبریب یم،که خودمان دار یاتیدر ح
است که  یروان ی. عمر مثل جوگذردیدر درون ما م یاز ما و حت یرونو ب یراموندر پ

. اگر ما دم به دم کندیرا مستمر م هایینو ینجسد ما ا ینو ا آوردیرا با خودش م یینو
که از  اییهماآن جان یتاًنها یاز کاروان نو به نو جهان است. مولو یناش یناکنیم، می تنفس

 : داندیرا عشق م کندیآن صحبت م
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 عشق تو کف برهم زند، صدعالم دیگر کند
 صد قرن نو پیداشود، بیرون ز افالک و خالء

 

 یلیدل ،کند یفاعل نبود که خدا یلیدل، نبود ی. اگر عشق و مهرداندیعشق م را یجان هست
 یرمسشد، یم یبطالت ط یرس ،بود یعشق یر. اگر غیافریندن یچهنبود که جهان را به باز

 یلیگفت خیم یکه خودش در مورد آغازگر هایییهماو آن جان شدیم یآزمون و خطا ط
کتاب و یخ، تاری، متن هست یعنیچهار متن  یناز مجموع ا حاالنداشت.  یمصداق
 یم: ببر یانتا آرام آرام بحث را به پا رسیمیم یافتو در تحلیل به ودمانخ ها،متنکمک

 

 تحلیل و دریافت؛
 توان خلق شگرف

 قدرت درگیری همه جانبه
 خلق بی پایانِ نوبه نو

 هستی کارگاه او
 خالق بی همتا

 ی خلقتدارهدف
 داری خلقتسمت

 جهانِ جدی
 

 ؛وجود دارد یدر هست یشگرف توان خلق یک کنیمیخودمان درک م هاییتبا محدود
کارگاه  ی،هست ؛و نو به نو است یانپایخلق ب ؛جانبه استهمه« او» یریقدرت درگ

« او» مثل یو آغازگر همتاستیخالق ب شود؛ینم یدهکش یینکرکره پا ،اوست یرناپذیلتعط
ی عصارهاست.  یجد یتاًنها دار است و سمت دارد وخلقت هدف یست؛در خلق ن

 چیست؟ دریافت 
 

 یافتدر یعصاره
 ما، در هستی

 سیالِ نوبه نوِ  مولدِ
 مبتنی بر عشق و خالقیت و عزم جدّی
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است، نو  یدکه مولد و کارگاه تولبریم یبه سر م اییکه ما در هست ینا یافتدر یعصاره
 بحث. شودیم معز یتاًو نها یتبر عشق و خالق یاست و مبتن یو جد یالسشود، یم نوبه 

 یینبود. ما در تب یطبس یجز ما، مبنا ی. مبنایمطرف ما هست یک. بریمیم یانبه پا را رو
خروج از بحران  یکه برا یهم متد« او» .کنیمیم یلتحل« او» خودمان را با یرابطه یمدار

و فکر  یمبزن ی. گامیمگام بردار« او» خودمان و ینب راهرویی یکبود که در  ینبه ما داد ا
است. انسان  یمودناست، مذهب راه پ یرمس یعنوان شد که کتاب برا یشپ یعه. دفیمکن

 یهکه خودش توص یها با روشکتاب یکتاب و مجموعه ینموجود راه است. اگر که ما با ا
داشت.  یمخواه اییهماحتماً دستاورد و دستیم، بزن یگام« او» ینخودمان و ب ینکرده ب

وجه  یکو  یموجه آن ما هست یک یم،داشته باش یتحرک یدورکر یندر ا یمحاال اگر بخواه
 «: او»

 

 «ما»اکنونِ 
 فروکش خلق
 آماده خواری

 ظفرسوداگری بر تولید
 دستانِ نرم

 
 «ما»دیروز 

 تولید
 عرق

 محصول
 مشارکت

 نیاز به؛
 خلق

 نوبه نو ئی
 مشارکت در تولید هستی

 
  

 «: او»
 آغازگر، خالق اول و جاری 

 :«ما»
 متصل به او

 سهم از او

 ؛«او»مستمرِ 
 خالقیت

 تولید
 تجدید تولید
 اشتغال کامل

 

غلبه کرده،  یخوارآماده وخلق فروکش  نمایان است؛ اکنون ما در سمت راست لوح
...  و اندیشه و فکر و اقتصاد و صنعت کرده، در چپاول را هاحوزه یهمه یسوداگر
فصل دستان نرم  وده است غلبه کر یدو کامالً بر تول زندین حرف اول را ماآل یسوداگر

از  یاصطکاک و ناشو از لمس  یناش یدستان زبر یشینپ هایاست. اگر در دهه
دستان یار، دستان نرم است. دستان پرش ،ن دستاناآل یگروجود داشت، د یدتول هایپروسه

یت، ، خالق«او»مستمر  ،بر خالف اکنون ما ی. ولیستضمخت، پرعرق و پرگردوخاک ن
 و اشتغال کامل است.  یدولت یدتجد ید،تول
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 یهست یدبه مشارکت در تول یازو ن یینونو به به  ،به خلق یم؟ نیازدار یازیحال ما چه ن
ست و نه چندان دیکنزد هایکار اکنون ما خواهد بود. در گذشتهما کمک یروزِ. دیمدار

از تجارت فراتر  یاست. سوداگر داشتهن یسوداگر یرانداشته است. ا یدما تول یرانا، دور
را در خود دارد. در عصر تجارت که به خصوص  یمرارت یکاست. تجارت هم باالخره 

 یچمتضمن ه یاما سوداگر ،و مرارت است یسکتجارت متضمن ر اکنون ؛باال بود یسکر
است،  یگراند یرو س یستخود ما ن یرکه محصول س ی. تکنولوژیستن یسکیر 

بوده، محصول بوده مشارکت بوده، از  یدما تول یروزِکرده است. اما د سریعرا ت یسوداگر
را  یدکه خط تول ییهاتر انسانبه دوردست یمو برو یمها که گام بزنوجب به وجب ینهم

  . دکر یممشاهده خواه یکبه  یکدند و اهل خلق بودند را اما سامان د یهعدر جام
ها یمیبه قول قد یشانفوت شد. ا ،بود هکه نود سال یکاظم رهبر یآقا یشهفته پ سه

ـ  است «انگشتپنج»، اصطالح یدر جامعه ورزش از اصطالحات یکیبود.  «انگشتپنج»
یبال، والهای : در رشتهپنج انگشت بود آقای رهبری. ای باشدیعنی کسی که چندرشته

هم بود:  یورزش ی. داور سه رشتهکار کرده بود و فوتبال یسپنگ، تنینگبسکتبال، پ
لندن  1346سال  یورزش یکبود که در المپ یرانیداور ا ینو بسکتبال. اول لوتبافیبال، وال

 یوارد دانشسرا 1913در سال  یکاظم رهبر یسوت زد. آقا یورزش یدر سه رشته
آنها در  یشدند که همهدانشسرا نفر در آن سال جذب  90شد.  یبدن یتترب یمقدمات
 یناز ا یجدا یکاظم رهبر یردند. آقاک درا از خودشان متصاع یفیتیک ،بودند ییهاحوزه

 10سال و  93هم بود.  یرانکه داور و ورزشکار بود، سازمانده ورزش آموزش و پرورش ا
تربیت  یکار را در اداره یشانا ی کهروز خدمت کرد. واقعاً اهل خلق بود. زمان 12ماه و 
 یشاناتومان بود.  دو یمدارس دولت ییهآموزش و پرورش شروع کرد، شهربدنی 
 یستب یناز ا یالر پنجکه  یبترت ینبه قانون شد. بد یلتبصره تبد یننوشت که ا ایتبصره

را در آموزشگاهی  یآرام مسابقات ورزشآرام یشانکرد. ا  یدابه ورزش اختصاص پ یالر
 یسراسر یمسابقات آموزشگاه یناول 1999که در سال ینسطح مدارس برگزار کرد تا ا

 یجوشش یکبود که  ینار شد. محصول کار چه بود؟ محصول کار اکشور در کرمان برگز
کرد، یم یفشد. خودش تعر یمل هاییمت یبرخاست که پشتوانه یاز ورزش آموزشگاه

مسابقات اردوی که در  هاییاز مجموعه بچه یمگرفت ی، آمار1992در سال  گفتیم
تشکیل  هابچه یناز هم یمل هاییمت درصد 33بودند.  یآموزدانش یسراسر  یآموزشگاه
 ییمرحوم بنابا  ـ آموزش و پرورش ـ وزیر وقت درخشش 1990 یدهه در. شده بودند

ورزش آموزش و پرورش  یکرد و بودجه یداپاختالف ( یدرس یم)که جلوتر به آن خواه
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 یهدر ورزشگاه امجدی مدیران ورزش آموزش و پرورش را قطع کرد. آقای بنایی همهرا 
که  یکاظم رهبر یآنها طرح مساله کرد. گفت ورزش را فلج کردند! آقا با و جمع کرد

 1990 یبود و در دههِ یعباس 9قران و  9تومان و  99 در بدو استخدام، حقوقش یناول
به عنوان چراغ اول در  یهزار تومان 10چک  گرفت، یکیتومان حقوق م 200حدود 

چک  یا دهندینقد م یا [خود را های مالیکمک] یرانمد ییه. بقکندیجلسه روشن م
شد و باز  عآن را گرفته بود در همان جلسه جم یکه درخشش جلو ای. بودجهدهندیم

 آغاز شد.  یورزش آموزشگاه
 یشاهنگیبود که پ یرانارشد آموزش و پروش ا یراناز مد ییبنا یکه بود؟ آقا ییبنا آقای

از ابتدا  یول ،کند یکرد دولت یسع هرژیم شارا  یشاهنگیکرد. پ یگذاریهپا یرانرا در ا
کنند و  یشتازینباشند، پ یعاد خواستندیکه م یدانش آموزان یعنی یشاهنگنبود. پ یدولت

بود که  ینا بنایی یآقا کنند. هنر یمدرسه را خودشان سازمانده از یرونمدرسه و ب
پناهگاه  ییناب یکرد. آقا یشاهنگبه پ یلتبد ایران مدارس دررا  سالههفت آموزاندانش
 ی. ابتدارفتیو باال م گذاشتیم یپشتچال را ساخت. خودش بارها آجر را در کولهکلک

از کوه باال  خواستیکرده بود، هرکس که م یکه آجر خال یونیکام یپا ایستادیدربند م
ه ااردوگ یین آن،چال و در پاآجرها پناهگاه کلکو از آن تک دادیآجر به او م یکبرود 
یی، خلق وجود داشت. بنا هادستیکنزد ینما هم در هم یرانساخته شد. در ا یهمنظر

 . دهخدا و....ی، کاظم رهبر
خدا به است که مثل خود خداست.  ییالگو یفیک ی. الگویمدارهم  یفیک یالگو یک اما
انعام، تابشگر، تابنده، ی، ساخته است. کل هستآن را  ید،رسچه که  هر ضرورت ساختبه 

مهندس بازرگان را یر را داشت. س یژگیو ینمهندس بازرگان ا یران. در ا رع و...ز باران،
هستند.  یتحقق ایهانسان ،اهل خلق ییهابود. انسان یانسان تحقق یک ینیمکه بب

که قابل  کنندیرا مطرح نم هاییگزاره کنند،ینم یچیدهمغز پکنند، ینممحض  یروشنفکر
را مطرح کند که خودش  ایو در کتاب گزاره یخدا در هست داییدهتحقق نباشند. تا حاال د

 یگزاره ایدیدهکند؟ تا حاال د مهمل که بحث ایدیدهنتواند آن را تحقق بخشد؟ تا حاال د
یم، بدر کن یزدهجهان را س خواستیمیما اگر مکند یکه مطرح م ینمطرح کند؟ هم ایپوده

 این است که یدهنده! نشانکردیمیمیم، کن یجهان را شهرباز خواستیمیاگر مکردیم، یم
قابل تحقق بوده که هست. هست، در درون دارد. آنچه که  یقتیآنچه که هست، حق یعنی

بلوغ مهندس بازرگان مانند ید؛ رس [بلوغ و پختگی فکری] بلوغ دوم دیرهنگام بهبازرگان 
که  ساله بود 23بود!  یردرسند، یبه بلوغ نم یسالگ 13که گاه تا  یسوئد یدختر و پسرها
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 یدرس ینبه ا 1990 ی. در دههیدرس یگردید، به بلوغ رس ی کهاما وقت به بلوغ دوم رسید؛
انجمن را  11لذا  ،با هم کار کنند توانندیواگراست و مردم نم یجامعه یرانا یکه جامعه

 یپزشکان و انجمن اسالم یممانند انجمن اسالانجمن سه  یاآورد. که دو  وجودبه
آب تهران را انجام داد.  کشیساخت. لولهرا  اشیدها یازامهندسان تا کنون برقرارند. مابه

باالخره آب تهران  یانجام دهد، ول ییر اجرااک شدیکس حاضر نم یچه تابعد از کود یدشا
آب  یه،نوشته: آب تصف سابق را مشاهده کنید، زیر تابلوی آنها یهاحمامن آمد. اآل

ده شیهرخ داد. بازرگان باالخره آب تصفبه بعد  1999اتفاقات همه از سال  ین! ایکشلوله
 استاد شدند 11 ،اخراج شدند شگاهآب تهران آورد. بعد از کودتا که از دان کشیرا در لوله

 نفر شدند 11از آنها جدا شد و آنها  یخان معظمرا درست کردند. عبداهلل «داد»که شرکت 
و یاد را بنیان نهاد؛ بعد دخترش صاف. درست کردند 1«یاد»نام دیگری به  یدیشرکت تول و

 ینبه ا و شد یاسیس ی کهوقت ... را بنیان نهاد. قلم و ، انتشاراتانتشارسهامی بعد شرکت 
ی نهضت آزاد» یدر پنجاه و چند سالگت، و تحزب الزم اس یالتکه تشک یدرس یجهنت

 یوآلترنات یالتتشک وسازامکان ساخت هی کرا درست کرد. در اول انقالب هم زمان «ایران
ها آمد و دولت ضعف یبا همهآمد، یوسط نم یگذشته بود و کس ییختهفرور یمرژ

 یدر همه یعنیاست!  یفعال هست ،انسان ایندرست کرد.  مشکالت یموقت را با همه
که  یبود و هم اهل هندسه! در دوران یساخت. هم تحقق یدعمر به هر چه که رس

هم با آنها  یرانا یپرور بودند، جامعهیفی)قبالً فقط تهران بود( کیران ا یفن هایدهدانشک
کردند و آمدند  یلرفتند فرانسه تحص که بودند تکنسینینفر پل پنج یا چهارجلو رفت. 

ی مرحوم صفیبی، زاده، مرحوم حصیرکز یآقا: برنده بودندیشآنها پ یکه همه ینجاا
 ساخت و تحقق بودند.  ،بودند اهل هندسه . هرجا که و... اصفیاء

 یدبه مبارزه و د یدبود. اگر رس ین گونها ینژاد به نوعیفمرحوم حن یبعد یدر مرحله
که مبارزه دستگاه  یدرس ینشد. اگر به ا ایخودش حرفهیستند، ن ایحرفه یشینمبارزان پ

که مبارزه کادر  یدرس نیکه بود دستگاه فراهم کرد. اگر به ا یفیتینداشت، خودش با هر ک
 یفیتگل ک یشهکه هم هایییفن ینآورد. ا یکرد به آموزش و پرورش رو یندارد، سع

شاخص هستند مثل بازرگان   هاشانیبعض وساز بودند؛اهل ساخت دوران خودشان بودند

                                                                                                        
یازده استاد اخراجی »سرواژگان « یاد»بود و « دوازده استاد اخراجی دانشگاه»سرواژگان « داد» .1

منجر به اخراج آنها از دانشگاه  1991اعتراض این اساتید به قرارداد کنسرسیوم نفت در سال «. دانشگاه
 شده بود.
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 یمثل آقا  آمده یششان پهم هستند که کمتر اسم هایلیخ نژاد،یفبعد حن یو مرحله
ورزش بود.  یپلمدفوق .نداشت یادیز یککالس یالتتحص ی! کاظم رهبریکاظم رهبر

! االن هم یعال ینحس یزار، خلق، خلق، خلق! آقاپنجزار پنجاهل ساخت بود.  یول
 ییدانشجو لماقب یزندگ یکاست.  ییماقبل دانشجو یزندگ یک یماش را نگاه بکنیزندگ

آن  یختههم ر یشهاکتاب ؛عهچراغ مطال یکو  یپزچراغ خوراک یکدوران خودش! 
. مطبش هم که کندیم یددارد تولدائم دارد و نشسته و  ییمال یزم یکطرف و خودش هم 

تومان  ده هزار ی ویزیت پزشکهزینه متوسط یگرد یهاصف است! اگر مطب یمبرو
انجمن  ینبدهد. اول بتواندن هم هرکس که آتازه  باشد، ویزیت او هزار تومان است؛

ارج را  یزم یکبود.  یالیر پنج هاییتساختند با حق عضو ینهاا 1911ه در سال ک یاسالم
 ایآق یدر حجره برندیو م کنندیدانشگاه تهران قرض م یپزشک یاز دانشکده ینهاهم ا
شد. با  ریزییهپا گونهینا یانجمن اسالم یندر پشت مسجد سپهساالر و اول یعال ینحس
ه را به عجام توانندیم ینها. لذا ایهپایب یارج قراضه یزم کیو  یپنج نفر بان یزارهاپنج

 ی ساالنهدولت ی! بودجهیدگذشته را شما نگاه بکن هایسال هاییببرند! انجمن اسالم یشپ
را از دولت  یزیونو تلو یدئوو و یوترکامپ ؛ ستاردو یبرا گیرندیدارند! اتوبوس م

! یستن یرپذامکان یزیچ ینهم باشند. چن تیحاکم یسیوناپوز خواهندی! بعد مگیرندیم
! از یمندار یخالق یهااست که انسان ینبه خاطر ا رودینم یشپ یزیکه چ بینیمیاالن م

  ! بازار و روشنفکری راستهتا  یانجمن اسالم
عرق  یبو ی. کل هستیستن یبد یزعرق الزاماً چ ی. بودهدیعرق م یما بو یروزد ینا لذا

که  ین! اشدیدرست نم یزیبود، چ ینینشیهو حاش ینینشیهر خدا اهل سااگ خدا را دارد!
 ینا ینشانه ینایم، کرد یدهنگام تول ششدر زدگی و خواب خستگییما ب کندیم یحتصر
اهل  ی،اهل انرژ یناز ا یشما تا پ یجامعهاست. مصرف شده  یاست که، انرژ یتعقالن

و  ییو بنا ی! از دهخدا تا کاظم رهبراست دهبو یدوارام و یزرعرقو مصرف کردن فسفر 
داشته  یبا هست یفیما ربط ک یهستند که جامعه ینا یدهندهنشان ینها.... ا بازرگان و

و مشارکت در  ییبه خلق و نو به نو یاز! حاال ما نایمبوده هستیبرنده یشما هم پ ،است
 ! یمدار یهست یدتول

ما هم  ،است یجار وخالق اول ی است، جار و یثان ومعلم اول « او» او آغازگر است. اگر
، یمهست« او» از انتشارات یمنتشر است و ما هم بخش« او» یریماگر بپذییم؛ متصل به او

لوگرام اگر وه ییینه. آکندیصدق م یزلوگرام در مورد ما نوه یزیکبحث ف یزریلی قاعده
 هاییتا داشته باشد. ما قابلکل ر یژگیرا دارد که و ینا یتاز آن ظرف یبشکند هر بخش
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در مدار خودمان!  یولیم، برنده هستیشو پ ، مهندسطراح ،خالق یکما هم یم، را دار« او»
خلق  وکامل  گرایی[]و مصرف خورشو  یسوداگروضعیت . در ستما رفته ا یاداز  ینا

 یم! ردا یرفته است که دست و پا و اندام یادمانما رفته است! از  یاداز  ینا ،نکردن
که بر  یستآن ن یدهقع: »گویدیاست و م یفیک خیلی است که البالغهحکمت نهج یک

که   کنیمیما فکر م یهمه .«شود! یآن است که بر دست و پا هم جار یدهعق یاید،زبان ب
 یفن یقوه ،دست و پاممکن است تا گردن تحت فشار باشیم، اما  !یماز باال تا گردن هست

« او» . اگریمهست« او» از یاست و ما هم جزئ منتشر «او» ید دارند.تولامکان  یرگی وو چ
و در  داردرا  یبور از خلق اول به خلق جارعو توان  یدتول یدخالق است و توان تجد

یر و س یکه زندگ یمرا دار یخودمان افراد یما هم در جامعهبرد، یاشتغال کامل به سر م
 ینهم بودند. هم یمانپر و پ بسیاراشتغال کامل بودند.  از نوع ببینیم که را شانکارنامهو 
 ینحس یمثل آقا یمدار هاییما شانزده ساله ی نمونه هستند.کاظم رهبر یا ییبنا یآقا

است و در  1901متولد  یفکر ینحس یکرد. آقا یجادکه باشگاه تهران جوان را ا یفکر
اشت. نوجوانان ما هم ذگ انیپشت مسجد سپهساالر باشگاه تهران جوان را بن 1916سال 

به  توانیمیما هم م یست.هم از ما دور ن یلیها خدوردست ینا .هستند یجاداهل خلق و ا
که خودش را منتشر کرده و ما « او»با  توانیمیو هم م یمخودمان متصل شو ییشینهپ

 . یوندیمخلق بپ یو به پروسه یمرابطه برقرار کن یم،هست« او» از انتشارات یجزئ
بر خلق  یحو تصر یدجلسه تاک ینبود، ا یو مهندس یبر طراح یحقبل تصر یجلسه
خدا خلق  یا. آیمرا دار «یکاستراتژ خدای صاحب دید»هم بحث  یبعد ی. جلسهداشتیم
 یانداشته؟ آ یاندازنبوده است؟ چشم دارافق و یبندکرده است؟ اهل مرحله یخودخود به

نه؟  یا یمارذوسط بگ یاستراتژ توانیمیما هم م ،هست ژاسترات «او»که  یتیدر وضع
 است. یندهآ یبحث هفتهها، موضوع پاسخ این پرسششاءاهلل ان
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 کنندگانهای مشارکتآورده
 

 ی اولکنندهمشارکت
 عقالنیت و معنویتعنوان بحث: 

و در حال حاضر به عنوان محقق در  هستم بنده متخصص فناوری اطالعات .نام خدا به
بحثی است که ذهن کنم،  مطرح ناآل خواهم. بحثی را که میکنممیمینه فعالیت این ز

 با ها هماست و به نوعی خانوادهدرگیر خود کرده خیلی از جوانان را در این دوره و زمانه 
 وجودبه زندگی در که هاییبحران با مقابله یعنی ما بحث موضوع در و هستند درگیر آن
قبلی انتخاب کردم. یعنی  هایبحث خاطر به را موضوع اینمن  .است آید، تاثیرگذارمی

های درونی خودشان را حثب کنندخیلی سعی می ،افرادی که آمدند و اینجا صحبت کردند
 به من و نباشد کامل ینسخه یک همه برای شاید دهندبگویند، و راهکارهایی که ارائه می

 . کنم مطرح [تر استری که عامی دیگاز دریچه] را موضوع این کردم سعی نوعی
 خود و درگیرند آن با هااست. چیزی که خیلی از خانواده «عقالنیت و معنویت»من  بحث

شخصه، جواب قاطعی برای این موضوع ندارم. اما  به بنده خود. درگیریم آن با جوانان ما
ما باید به  ست که آیاارائه کنم. بحث این ا ،سعی کردم این موضوع را به عنوان یک محقق

خواهد که می انسان زمانی ؛به زندگی نگاه بکنیم؟ یا این که نه عقالنی صورت کامالً
موضوعات زندگی خودش را بررسی کند و مشکالت را برطرف کند باید معنویت داشته 

و خروج کلیساها از زندگی  ی قرون وسطیفروپاشی دورهو باشد؟ بعد از رنسانس 
و مذهبیون افراطی مطرح شد. مذهبیون  گرایان()انسان هاتومانیسبحثی بین اها، اروپایی

افراطی عقیده داشتند که ما باید تنها با استفاده از معنویت مشکالت زندگی خود را حل 
 آنجایی از گویند. آنها میکردندرا مطرح میها دقیقاَ عکس این قضیه تما اومانیسکنیم. ا

 تنهایی به را خودمان بر اساس عقالنیت مشکالت متوانیما می ،ندارد وجود خدایی که
 توانافراطیون مذهبی می نمونه از. کند پیدا را خودش راه عقل با تواندمی انسان کنیم؛ حل

. بود خودش دوران در مذهبی افراطیون از یکی دانته دارم اعتقاد من. داشت اشاره دانته به
 و اعتقاد اساساً دانته که شودمی متوجه باشد خوانده را دانته الهی کمدی کتاب کسی اگر

 )جلد جهنم( مدی الهیکب کتا از جایی در. نیست قائل دانشمندان برای خاصی احترام
 که گیرندمی قرار محیطی و جا در نیاوردند ایمان مسیحیت به که دانشمندانی گویدمی

 تفکر این که دهدیم نشان این. شودچیره می آنها بر تیرگی و گیردمی فرا را آنها سکوت
به آن  توانمی هاتاومانیس برای دیگر که ینمونه. است مذهبی افراطی کامالً تفکر یک

 های انگلستانتاشاره داشت در انگلستان اتفاق افتاد و همین چند وقت پیش اومانیس
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نوشتند:  رگهای واحد در شهر لندن تبلیغاتی را با حروف بزآمدند و بر روی اتوبوس
بعد از  اما. کندهایی را ایجاد میاین بحث هنوز هم درگیری .«الَ خدایی وجود ندارداحتما»

ین نسل امروز که با ا .ها شداین که تکنولوژی وارد زندگی آنها شد، موجب شکاف نسل
 داشته حاکمیت که بایستی عقالنیت که کندتصریح می تکنولوژی در ارتباط است مرتباً

 که هستند عقیده این بر هاخیلی که هرچند ندارد قبول را معنویت امروز نسل باشد.
 این با هاکه بچه ما معنویت را قبول دارند. ولی جالب است! زیرا زمانی هایبچه

 معنویات بر و داشته درستی استنباط خیلی توانندنمی شوندمی درگیر عقالنی موضوعات
را ندیدیم و بزرگترها آن را  خودشان تکیه داشته باشند. این یک مشکلی است که ما آن

 معنویات به پس خوانندمی نماز آنها هاین بچهچو کنندزیاد درک نکردند، و فکر می
 میان در هم هاخانواده با و دارند ذهنی درگیری خیلی در واقع، چون ولی. دارند اعتقاد
اعث قضیه ب اینهست.  [هر چند به شکل پنهان از خانواده] مشکالت این گذارندنمی

، و از آنجایی که نسل کشکاف نسل شد. نسل جدید رفت به طرف عقالنیت تکنولوژی
قدیم از تکنولوژی عقب افتاد، دیگر نتوانست معنویت را به جوانان نشان دهد. یعنی 

 پیدا انتقال تو به باید چگونه من معنوی مطالب و دینی هایآموزه این نتوانست بگوید که
 یکدیگر حرف اصوالً کنندمی صحبت هابچه با بزرگترها وقتی که ما هایخانواد در. بکند

 که این امر بسیار رایج است. مثالًی مذهب هایخانواده در الخصوصعلی. فهمندنمی را
شان را درست دریافت نکردند. هایولی جواب کردند مطالعه را هاییکتاب اندرفته هابچه

 بپذیرم را معنویت که شودار سردرگمی میاین باعث شکاف شد. خوب در اینجا فرد دچ
این ی روی خیل اکنونهم متاسفانه داریم، که که مذهبی هایدر حوزه را؟ ما عقالنیت یا

 دیگر که است این. است نشده استدالل آن روی هم خیلی شود، ومانور داده نمی شکاف
دارد،  وجه دو انانس! را عقالنیت هم و دارید را معنویت هم ندارد: شما وجود یی«یا»

فطرت که باید از هر دو آنها استفاده کند. هر دو ابزاری است که  دیگری و عقل یکی
خداوند به بشر داده است تا راه خودش را پیدا کند. مثل دو چراغی که مسیر را روشن 

 که را هایشچراغ این از هرکدام است، اگر حرکت حال در مسیری در که ماشینی. کندمی
 . شوددیدش با مشکل مواجه می هدبد دست از

راهکار  ؟ کرد که جوانان بتوانند هم عقالنیت و هم معنویت را داشته باشنده باید چ حاال
 کنیم، یادمانکه یک موضوع مذهبی را مطرح می چیست؟ راهکار این است که ما زمانی

 را آن و دببر لذت آن از خیلی و بشنود را دعایی شرایطی در است ممکن انسان که نرود
است. انسان سعی جریان که االن در کشور خودمان در  وضعیتی همین کند، مثل قبول
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 اصوالً که. ریاضی اصول استقراء، یعنی اول. کند بندیدسته را خودش تفکرات که کندمی
رسیدن  و آزمایش به کندمی شروع انسان یعنی.... و فلسفه در حتی دارد رواج جا همه در

 چیزی آیا که ببیند کندسعی می یعنی. است استدالل دوم. مقطعی یجنتا به یک سری
 . استگیری قطعی در آخر استنتاج که نتیجه غلط؟ و یا ستا درست

 استدالل دارای که شده بیان آن در چیزها از کنیم، خیلیمی نگاه که را های مذهبیکتاب ما
 کنمن به صراحت عنوان میم .است نشده عنوان خاصی دلیل امور ی بعضیو درباره است

 دنبال به ما ولی. است محکمی است، دالیل شده عنوان مذهبی هایکتاب در که دالیلی که
 و استقرایی، استداللی لحاظ از کندمی مطرح قرآن که را چیزی آن ببینیم که نرفتیم آن

یا برای  بوده است گذشته برای نه؟ آیا یا بوده صادق نه؟ آیا یا هست درک قابل استنتاجی
 .است که باید در خانواده به آن توجه کرد ایمسالهها است؟ این ن؟ آیا برای همه زماناآل

؟ آیا دچه چیزی باید بگوی، بزرگتر آورد اگر بزرگتر چیزی را گفت و یک جوان دلیلی را
 کند؟  قبول را آن سریع گفت هم جوان به وقتی که آورده در را این یریشهبزرگتر 
ذاریم. گگری را که من به آن اعتقاد دارم این است که ما باید به عقل احترام بدی راهکار

ذکر از وجود خداست! چرا؟ من با  ناشیاین چیزی است که من به آن رسیدم. عقل انسان 
. شناسیممی ما یهمه را گالیله. آورممی آن برای ادله کنم وموضوعی این را اثبات می

د بن به را گالیله. چرخدد است و به دور خورشید میگر زمین گفتمی که بود کسی
کشیدند و گفتند که حرفت اشتباه است. شاید به زبان قبول کرد وگفت که من اشتباه 

عالم و آدم جمع شوند  یف گالیله بر جهانیان اثبات شد. اگر همهرکردم. ولی باالخره ح
. یعنی این فکر بر اساس آن یستپذیر ناین امکان ،و بخواهند جلوی رشد فکر را بگیرند

 عقل به باید پس. ماندحجتی که خداوند در قرآن به آن اشاره کرده است تا ابد برجای می
 چیزی آن را، یعنی فطری ادراک این که بایستی عقالنیت این کنار در ولی. بگذاریم احترام

 شاید! داریم فطرت . ما[مورد نظر قرار دهیم]است،  بد یا است خوب کنیممی فکر که را
. کنیم پیدا ایکنندهقانع دلیل آن برای تا کنیمبدی را هم انجام دهیم سعی می کار یک اگر
 ادراک. است بد این که گویدمی و زندمی مهر یک آخراالمر که داریم فطرت ما ولی

 یعنی. بکنیم تزریق خودمان هایخانواده در خشونت با نه نرمی با بکنیم سعی را فطری
)استقرا، استدالل و استنتاج( استفاده کرد.  در کنار عقالنیت راحتی به فطرت از نتوامی
 یا مادرها و پدرها است ممکن. است راهگشا خودش این. باشد آنها از جزئی شودمی

 [به کمک آنها] که هم دارند با ارتباطی چه معنویت و عقالنیت این که کنند ادعا جوانان
اساس  نسلی دارد تنها بر که زمانی داده نشان کنیم؟ تجربهب عبور بحران از خواهیممی
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 از ایمان وقتی. برعکس یا دهدا به طور مرتب از دست میر کند، ایمانشعقالنیت کار می
 شودمی باعث نهایت در رفت، دست از امید که و وقتی رودمی دست از رفت، امید بین

ن شود. اتفاقی است که متاسفانه در غیرممک تقریباً و مشکل جامعه آن در بحران مدیریت
ما رخ داده و  به ریشه زده است. یعنی جوانان ما معنویت را به کناری گذاشتند،  یجامعه

در این  نعقالنیت را نیز در خیلی از موارد به کنار گذاشتند. حاال ببینید که مدیریت بحرا
شود، ر جامعه روبرو میجامعه به کجا خواهد رسید! وقتی که جوانان ما با یک بحرانی د

 خاتمی آقای دوران در مثالً. گذاردمی فلک به سر یک دفعه جامعه در خودکشی آمارهای
. نبود سیاسی عوامل آن علت. داشتیم دانشگاه در را وحشتناکی بسیار [خودکشی] آمار ما

 کار بازار وارد توانندنمی که دیدندمی شدند،ها میدانشگاه وارد دانشجویان که وقتی
 چون و. کنند تحمل توانندنمی را زندگی مخارج. بزنند رقم را خودشان آینده و بشوند

 از نه و کنند استفاده توانندمی عقالنیت از دهند، نه انجام را کار این که توانندنمی
 جلسه و بیایم ما که رسدمی اینجا به کار. رسدبه خودکشی می کار که شد این معنویت؛
 . بکنیم مدیریت را خودمان هایبحران ونهچگ که بگذاریم

اگر بتوانیم تعادل  است. ما خارج شده [میان عقالنیت و معنویت]ن از تعادل زندگی ما اآل
را در زندگی خودمان ایجاد کنیم، نصف مشکالت ما حل خواهد شد. شاید بتوان گفت 

 ناآل و باشند ردهک رد پیشرفته و غربی کشورهای که را ایدیگر مشکالت پیش پا افتاده
 هم که شدیم اینیاید. اما به گونه پیش ما آمده، برای پیش آنها برای جدید مشکالت
 نفوذ اینجا به پیشرفته کشورهای از که را جدید مشکالت هم و داریم را قبلی مشکالت

 و متشکر از دوستان. نوعی وضعیت مضاعف شدن مشکالت! ممنون! کندمی
 

 خودتان چقدر فکر کردید؟  ،راهکاراین مورد در هدی صابر: 
 

قق باید برود و ببیند که مراجع حمن یک محقق هستم و یک م: ی اولکنندهمشارکت
ر خاصی در این رابطه دارند یا نه؟ بعد نظ نظر هستند، آیاصاحبباالتر که در این زمینه 

 کردم پیدا من که ار خیر؟ چیزی یا کند اضافه آن به را چیزی تواندمی آیا که ببیند و بیاید
این است که آمدند و گفتند هم باید عقالنیت باشد و  کندمی کار آن روی دارد ناآل دنیا و

های قبلی که بیشتر با معنویت آمدند و راهکار دادند و گفتند که نسل ؛هم معنویت
لعات خودشان را سروکار داشتند و با عقالنیت کمتر روبرو بودند باید سعی کنند مطا

های قبل یکی از بهترین مطالعاتی را که که نسل خواندم ایمقاله یش دهند. درافزا
بتوانند برای تفکرات معنوی  هم و عقالنی پیشرفت باعث هم که دهند انجام توانندمی
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و  های نجومو استدالل و استنتاج دقیق بیاورند این است که کتاب ءخودشان استقرا
ن بحثی را که ما امروز داشتیم، یعنی پیدایش جهان را مطالعه بکنند. همی شناسیکیهان

هستی چگونه بوده و چطور هست؟ وقتی یک فرد، روی انفجار بزرگ که مربوط به 
 برای تواندبرد، میمی باال را خود مطالعاتی کند، سطحپیدایش هستی است صحبت می

 چهار یکهشب مثالً است؛ ن وضعیت خیلی بهتر شده. اآلبیاورد ادله خودش موضوعات
 نجوم یبرنامه یک شب هر تقریباً شبکه این. هست هم هاکهشب ترینبینندهکم از یکی
 آن از بعد ولی نشویم، متوجه آن از چیزی ابتدا در شاید و ندارد که ضرری آن دیدن. دارد

راهکار دیگر این است که به  یکآورد. معنویات ادله می برای دارد که شویممی متوجه
یا در اینترنت، با  می اطالعات مطالعه کنیفناور یفه برویم. دیگر این که دربارهسراغ فلس

 . هست متفاوت راهکارهای. بشنویم را مقابل هایطرف یو ادله مدیگران گفتگو کنی
 

 به چه چیزی برسیم؟  قرار استاز نجوم و فلسفه هدی صابر: 
 

م. زندگی نه از عقالنیت تهی یسبر انمم. به هدفیبه تعادل برس: ی اولکنندهمشارکت
در قرآن داریم که ما موظفیم که خدا  .شود و نه این که یک مشت خرافه دور ما را بگیرد

اثبات بر ما مشخص شود و بعد آن را از طریق دا وجود خرا با عقل بشناسیم، یعنی ابتدا 
 . مسلمانی که بدون ادله خدا را بپذیرد ایمانش هم سست است. کنیمقبول 

 

با واقعیات پیرامون  چگونه ،برویمفلسفه  اگر دورخیز کنیم و به سراغ نجوم وهدی صابر: 
 برخورد کنیم؟ توانیم می

 

 شود. لیستیچیزهایی است که مطرح می از یکی فلسفه و نجوم: ی اولکنندهمشارکت
 ما هک این برای کنندمی ارائه را آن دارند ناآل که های مختلف هستها و رشتهکتاب از

 واقعیات با بخواهیم کهاین برای شود تواند دورخیزینمینجوم  بکنیم. ایجاد تعادل بتوانیم
 لزوماًخواند، می نجوم دارد کسی مثالً. دانممی بعید من را این. کنیم برخورد مانپیرامون

 !کند مطالعه را آنها بگیرد و نظر در ریاضی محاسبات کلی با را چیزی یک و نباید برود
که شما  چه؟ امروز یعنی هستی چه؟ جهان یعنی هاکافی است که برای مثال بداند منظومه

هایی را که در مورد شاید خیلی از بحث ،آمدید بحث جهان هستی را به پیش کشیدید
خدا مطرح کردید، جوانان برای آن استدالل نیاورند. مثالَ آقایی کارگر است، مطالعات 

 .دهداین را انجام  د،را بخوان مقدماتی هایکتاب دین که بتوانولی در حد ا دزیادی ندار
 کالً که این و نجوم مورد در کتابی ،بودم که راهنمایی یدوره در است یادم من مثالً
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العه کردم. در آن سن خودم متوجه شدم جایی که در آن چیست، مط شمسی یمنظومه
 که هاییخاص ـ کتاب هایکتاب یمطالعه کنمنتیجه فکر می چیست؟ در کنیمزندگی می

تواند تعادل بین معنویت و می] ـ شود خوانده هازمینه این در درست نگرش و بینش با
 .سعی کنم پله به پله بیایم و علم خودم را افزایش دهمباید من . [عقالنیت ایجاد کند

آهسته،  هم ما گیردمی یاد آهسته آهسته و خواندگونه که یک دانشجو در دانشگاه میهمان
 . بگیریم یاد آهسته

 

 گذرد؟ از مطالعه می یانحصاربه طور مسیر هدی صابر: 
 

مطالعه  بکند. ولی صرفاًی را باز زیاد درهای تواندمطالعه می: ی اولکنندهمشارکت
 از هاییدر آسمانها و زمین بنگرید و نشانه» نیست. در قرآن اگر اشتباه نکنم این را داریم

 که باشد دیگری مناسب راهکار تواندکردن، می نگاه عمیق و درست «.ببینید هاآن در خدا
 یک دنتوانمی ساده حرکت یک باعمق نگاه را باال ببرد. شما اگر به دانشمندان نگاه بکنید، 

 هم من. است مساله به عمیق نگرش حرکت ساده هم آن و دنده انجام را بزرگ کار
به  توانیمبکنیم، می عمیق را خودمان هاینگرش بتوانیم ام اگر یعنی. دارم این بر عقیده
 است. مطالعه نگرش، کردن ترهای عمیقترین راه. یکی از سریعمان نزدیک شویمهدف
 اصالً است بشوم، ممکن عمیق مطلبی یک روی بروم بخواهم خودم من اگر چون

 دیگران دانش از وانمتمی ولی. شوم کشیده هم انحراف باشم، به نداشته درستی اطالعات
تر. ایمان خیلی راه اول و راحت است؛ دا کنم. این یک راهپی ارتقاء تا بکنم استفاده

 کار رسیدن خدا به. رسیدم عقیده این به خودم من و شودیده میشتر به چالش کعیسر
خشت بگذاریم تا به خدا  روی بر خشت باید ما که است کاری. نیست روز دو روز، یک

 برسیم. 
*** 

 ی دومکنندهمشارکت
 بحران هاییشهرعنوان بحث: 

 جسارتکه در مجلس هستند.  ییو با سالم و اجازه از بزرگترها یماهلل الرحمن الرح بسم
هست. بحث امروز من  «بحران هاییشهر». عنوان بحث من کنمیرا مطرح م مکرده و بحث

، مطرح «باب بگشا زهاینیایشپ»که مطرح کردم تحت عنوان  یبحث قبل یدر ادامه
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و  ینید یحرکت روشنفکرشمسی، و  چهل  یس هایکه در دهه یممطرح کرد 1.شودیم
آغاز شد.  ینید یشیبه نواند یشبه سمت خدا و گرا یباب شایشگسوی حرکت به 

و  یدشد تا به انقالب رس یط یخیتار یرتجربه مس ینبود که گذشت. در خالل ا ایتجربه
 یادگراییبن یک تجربه، ینکه از خالل ا یدیمرس یجهنت ینبه ا یمکه کرد یلیبا توجه به تحل

 ییشهگفت که ر توانیهم هست و م وزهن ین پدیدهآمد. ا یرونب ینیاستبداد د یا یمذهب
اشتباه  خواهیمیما م یاکه آ یمسوال را مطرح کرد ینباشد و ا تواندیم ینبحران در هم

شد و  یریگیمورد پ ینایم؟ کرد یفکر یهآن قض یرانه؟ ب یا یمرا باز تکرار بکن یقبل
 ینا یاز ابتدا یاییمکه گذشتگان ما در کجا اشتباه کردند؟ مثالً ب یمکن یکه بررسمطرح شد 

 یخیتار طبعاًبحث  ینکه اپیش بیاییم ن و تا اآل یمشروع کن 1991از سال  یعنی یانجر
 یکباشد و  یمستندساز توام با هابحثکه  کنمی. از دوستان خواهش مشودیم

ی کار قابل که در حاشیه] هابحث یناز ا یکیها اضافه شود. بحث ینبه ا هایییپاورق
و تحول با  ییرو تغ ینبه د یشگرا یانباشد که ما نقد جر ینهم تواندیهم م [طرح است
 یمعنوان کن خواهیمیحاال نم راهکارهایی که به دین وصل بود، را پی بگیریم.تمسک به 

شناسی یهست باحثم یشترهست. چون ب یند ینع یقاًدق [هااین راهکارها و گرایش]که 
جامعه  یتلق یدبه هرحال شا یول ؛ها و متدهاستروش یندر ا یمعتقد است که روح هست

آید یاز دل قرآن در م و به طریقیاست  یها مذهبروش ینباشد که ا ینادر حال حاضر 
با مذهب در  به شکلیو  رسدیم البالغهنهج [نظیر]از متن  یرونمنابع ب یه، بهدر حاش یا

ق یجبهه هم کار کرد و مصادپشت یهابحث یندر ا توانیرا م ینهاارتباط است. حاال ا
 بحث را درآورد.  ینا یخیتار
به  کنمیتوسط افراد مختلف مطرح شد، من اشاره م جلسا ینبحران در ا ینا هاییشهر

از  یکی یعنیاست.  «داصالت به فر»بحث  ریشه، یکهست.  مدر نظر خودکه  مواردی
اثر  ،. بحث دومدهیمیاصالت را به فرد م یشهاست که هم ینما اهای و خصلتمشکالت 

گونه بود که اثر استبداد است که هنوز  ایناز دوستان  یل یکیماست. تحل یاستبداد بر رو
 یمداشت یاستبداد یساله 1200 و ما سلطنتاست  یخیتار اثر اینما هست.  یهم بر رو

عالقه به  یگر،بحث د .برطرف شود یدبا ینهابود که ا یندارد و نظرش ا یاثرات ینکه ا
 ییگراآرمان یگر. بحث دیمحذف بکنرا  یگرانددوست داریم   یلیخ یعنیحذف است 

                                                                                                        
« نیازهای باب بگشاپیش»نوان کننده در بخش دوم نشست هشتم با همین عبحث قبلی این مشارکت .1

 باشد. مباحث )پیشاتبیین( در دسترس عالقمندان میارائه شده است و در جلد نخست این سلسله
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 همان یم.گرا هستهم آرمان مانیاهیدر استراتژ یعنینه در اصول!  ی استدر استراتژ
 یمهست یندنبال ا .وجودآوردن بهشته باند: ی گرگانی مطرح کردهمحمّد یآقا ی کهبحث

به عکس، همین باعث شده که که  یمکن یادهپ ینو بهشت را در زم یاییمکه حتماً بیا بودیم 
 شود.  به جهنم یلتبد زمین

نم. بحث اصالت دادن به فرد را  امروز باز ک خواهمیم ،حرانب هاییشهرتحلیل  در
اما اکنون من بر همین ] دارد یادبحث زجای ، مواردی که برشمرده شد ینهرکدام از ا

ین ای جستجو کنیم؛ یعنی بحران را در نگاه فرد ییشهرو  [خواهم تمرکز کنممورد می
با  یدبا یشه! چون اصالت همیستن یکار درست ینو ا دهیمیبه فرد م راکه ما اصالت  نگاه

از  یم، یکیما نگاه خودخواهانه دار یهمه اینکهو  یردمحور. فردجمع باشد نه ف
؛ باشد یشههم «من»نظر  ؛باشد یشههم «من». اسم یماست که ما در همه جا دار یمشکالت
نه  کنیم،یکبک در برف فرو م دنانمعموالً سرمان را م.  و... «من»حزب  ،«من»گروه 
در  «من» یریترا! مد دیگر عناصرموجود و نه  یتو نه وضع شناسیمیجامعه را م یتوضع

. در یمخودمان را حاکم کن یریتمد یشههم یمدوست دار رویمیهرجا م ؛همه جا باشد
با هم همراه شد که جمع همه  ینبر ا یهم سع ینجا. ایردتعمق صورت بگ یدبا کهیصورت
 یحرکت جمع و در جمع شاخص باشد خاصی اجازه ندهند که فرد وند نک یدارشد پ

 .باشد
که  یمدار یتیحاکم یکما را در گذشته پی بگیریم.   [فردگرایانه] دگاهیدحال ارتباط این 

مردم  قیم ما [کند کهوچنین مطرح می] داندیصابر خودش را مرکز عالم م یبه قول آقا
و قرآن را یم، و منابع را مطالعه کرد یمدارند که چون ما لب مطلب را خواند ادعا یم؛هست

را از  یاراخت خواهندیم در نتیجه،. دهیمیم یصصالح همه را تشخ یگرا دحال میم، خواند
آن  یرا برا یمثال. [مشکالت ماست یکی از]یار سوال بردن اخت یرز ینافراد سلب کنند. ا

 یآزادگ یبرا ینامام حس یاماصل ق گردد.یبرم ینامام حس یامبه بحث محرم و قزنم که یم
 آن که در شویمیمتوجه م یمکن پررنگ بوده و اگر دقت لییخ ینجادر ا یاربود و بحث اخت

 ینبر ا یسع یزید. است بوده شدن در حال سلب ینامام حساز  یاراخت یخیمقطع تار
 یا گفتهیم یادز. ابنیدکن یعتبه زور ب یدبا گفتهیو م یردرا به زور بگ یاراخت ینداشته که ا

با تمام مسائل  ین وضعیت. اودفته بنقطه قرار گر یندر اامام حسین مرگ.  یا یعتب
است. امام  ینعاشورا هم یام. پکندیفرق م یبعد یهاامام یحسن و حت مگذشته، مثل اما

 یدندار یناگر د»گوید این است که یلحظات م ینرا که در آخر یاز مطالب یکی ینحس
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در آن  یلیخبحث دارد و دوستان بزرگتر من  یجا یلیخموضوع،  ینا. !«یدالاقل آزاده باش
 به آن وارد شوم.  [بیش از این] خواهمیمن نم هستند و ترینبو واقع ترمتخصص

 به این موضوع خدا در قرآنکند، چیست؟ حال باید پرسید علت اینکه فرد اصالت پیدا می
زند و گفته یتلنگر م [و مسلمین صدر اسالم] محمّد)ص(به و حتی اشاره دارد خیلی 

  1اوست که اصالت دارد. یامن پایو مبر هم اصالت ندارد شود که حتی پیامی
مطرح  .جا گفت یندر هم یعتیدکتر شر یشسال پ چندو  یاست که حدود س یمطلب یک

از  یکیقرآن خواندن  یصدا [از سپاه امام علی] یفرد یکجنگ نهروان که در  کندیم
که  دانییم»که  گویدیم [مامبه ا] و شودیمتاثر م یعل مهمراه اما ینو ا شنودیخوارج را م

در  یعل «.خواند؟یرا م یکه چه قرآن بینییمنگی؟ بج ینهابا ا خواهییتو می؟ کنیچه م
رد فشما  یارمع یعنی« ؟ردفحق را به  یا شناسییرد را به حق مفشما » گویدیمجواب 

از اشتباهات  ییکحق؟  یاررد را با معف یا یدسنج یدرد باف یارحق را با مع یاحق؟ آ یااست 
هر چه که او  یمگفت یشهما هم ،دارد ینفر است که سوابق خوب یک. مثالً است ینما هم

را در تمام مقاطع  یهر کس یدو با یمدار یارما مع کهیدرست است. در صورت گویدیم
درست بوده پس تا آخر  [عملکرد این فرد] گفت توانینم یخ با این معیار بسنجیم.تار

افراد را  یدو با یستاصالً درست ن یناست. ا ستگفت درفرد  ینه اهر چه ک ،عمر
و عموم  یمکرد یدارا پ یتلق ینما اباید ببینیم که چرا  .مهم است یلیخ یهو قض یمبسنج

سخن یک فرد به فرد اصالت داد و به دنبال  یدکرد که با یدارا پ یتلق ینما ا یجامعه
در طبقات دانم که یدر جامعه م یفقر فرهنگ را در های این مسالهیشهریکی از ؟ رفت

با  یمقدار یدبا ینیم؛فقط خودمان را بب ید. ما نبا[کندبروز پیدا می]ی خبریبه شکل ب یینپا
 ،شهر یباال ،شهر یینپا یم،رفتو به متن مردم  یابانکه به خ ینجااز ا یریم.خودمان فاصله بگ

کش و آن حمتزهستند. آن کارگر  ییهوا در چه حال و اآنه ینیمو بب ینیمهمه جا را بب
نبوده  یامه یطشرا یانتوانسته به دانشگاه برود  یا حال ـ است یینپا یکه از نظر دانش یکس

چگونه ]ـ  آشنا نشده  یروشنفکر یاناگر به دانشگاه رفته با جر یاکند  یلکه بتواند تحص

                                                                                                        
وَ ما مُحَمَّدٌ إِالَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ »عمران است: ی آلسوره 144ی ی مشارکت کننده، به آیهاشاره .1

عَقِبَیهِ فَلَنْ یضُرَّ اللَّهَ شَیئاً وَ سَیجْزِی  أَعْقابِکُمْ وَ مَنْ ینْقَلِبْ عَلى وْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلىقَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَ
[ پیامبرانى ]آمده و[ گذشتند، نیست. آیا اگر اى که پیش از او ]همو محمّد، جز فرستاده« : »اللَّهُ الشَّاکِرینَ

گردید؟ و هر کس از عقیده خود بازگردد، هرگز هیچ زیانى ه خود برمىاو بمیرد یا کشته شود، از عقید
 .«دهدرساند، و به زودى خداوند سپاسگزاران را پاداش مىبه خدا نمى
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 کند،یعنوان م ینجادر ا شیسال پ یس یعتیدکتر شرکه  یفقر فرهنگ ینهم .[کند؟ فکر می
 یلیونم یس یجامعهاز ! کندیم یدادو االن هم هست و ب هما بود یجامعه رد گذشتهدر 
این مساله را نفر  یلیونم یآن س یمطلب را گرفتند؟ اگر همه ینچند نفر ا ،آن روز ینفر

که فقر  دهدینشان م یننه! ا لماًبود؟ مس گونهینن اسرنوشت ما اآل یاآدانستند، یم
 یکزدند و گفتند که بعد از انقالب  یصابر مثال ی. آقااست آن موقع هم بوده یفرهنگ

از  یبعض [در این فیلم نشان داده شد که]. و بلوچستان ساختند یستاناز س یمستند یلمف
منتشر یم، شناسیم یروشنفکر یهان هم آنها را به عنوان کتابکه ما اآل ییهاکتاب ینا
به گاو و  دادندیآنها را ممردم  اما در برخی مناطق [شدبین مردم پخش می]و  کردندیم

  .[انجامیداما در عمل به نتیجه نمی]بود  یادانتشار ز قدرینخوردند! ایگوسفندها م
که اخبار  بینیمی؟ ما مکسانی که خارج از این جمع هستند چیست یخبر یجامعه

ی در رویه]و آلمان  ینچ یویراد یا یکامرآ صدای یاخبر  یواحد مرکز یا یسبییب
ما رشد  یاگر جامعه یمرا دقت داشته باش یناکنند! ینمبا هم  یفرق یچه [دارشانجهت

 ی. هرکسآیدیم یشمشکالت پ یناارتقاء پیدا نکنند،  مجانبه نداشته باشد و همه با ههمه
به خبرها را  ،طرف ینا غزه! ین. مثالً در مورد همکندیم یدار خبررسانجهتبه صورت 

! ماندیم یرانکه آدم واقعاً ح گویندیرا م یگرید یزو آن طرف چ گویندیمیک صورت 
باال هم به آن  یاز طبقه یو بخش یستن یینفقط مخصوص طبقه پا یفقر فرهنگ ینا

طبقه افراد . مثالً کندنمود پیدا می یتیهویباال بحث به شکل ب یدچارند. در طبقه
به غرب و  یانگاهش  یشههم شود،یتمام م شانیلکه تحص یوقت ،ما یردهکیلتحص

که واقعاً  دانیمینم یمرا که نگاه بکن هایلیما خ یثالً در جامعهم !به شرق یابوده  یبرالیسمل
به حساب  یهم فقر فرهنگ ینها؟ ایانقالب یا اندطلباصالح یا هستند یبه دنبال برانداز

 . آیدیم
 

بحث شما  یخروجخواهید به جمع منتقل کنید و ی محوری که مینکته هدی صابر:
 ید. آن متمرکز شو یلطفاً بر رویست؟ چ

 

را  هایشهر ینا گام اولدر  یداست که االن ما با ینا بحث یامپ: ی دومکنندهمشارکت
 ها، مشکل ما راگذر کردن سطحی از این ریشه کار شود. اینها یبر رو یستیو با یمبشناس

هم مطلب  یگرانشود و دجمعی  یها کار فکرساعتها باید روی این ریشه کند.حل نمی
 یشترمردم مطرح شود. من ب یناز طرق مختلف بسپس در قالب نشریه و ...  و یاورندب

 ینها را مثل ا«؟چرا»کار،  ینو ایم، شناسی کنیشهابتدا ر یدتمرکز کردم که ما با ینا یرو
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 ینهاا ی کهدارد و وقت ممارست به یازن ین کار هما گوید.پاسخ می «م؟یچرا ما در بحران»که 
 که کنمی. فکر مکنیم از آن عبور کرده وبحران را برطرف توانیم شناختیم، میتک را تک

ی بحران چیست؟ یک ریشه را بررسی کردم )فردمحوری و اصالت دادن باید ببینیم ریشه
های بعدی شاءاهلل دوستان یا خود من در فرصتم انهای دیگر بحران را هبه فرد(؛ ریشه

 بتوانیم مورد بحث قرار بدهیم. 
  


