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 1(2) یامرحلهنشست بیست و نهم: تبیین: نگرش روندی، سامان 
 

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

 و استراتژیک با خدا یگاههمه، مستمر، دالنهصاف یرابطهضرورت 
 

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

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

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

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

 

  ؛جااز آغاز تا به این
 بحران رابطه

 انفعال در هستی
 عزم خروج از بحران و انفعال 

 متدی برای خروج
 الگوی رابطه 

 گشارهاول گام : تبیین 
 

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

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

                                                                                                                 
  است. 1811خرداد  19 شنبهسه. تاریخ برگزاری این نشست 1
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ج انفعال بوده، میبریمولی وضعیتی که دوران اخیر در آن به سر  ج، تمو  ، دورانی بوده که تمو 
خیلی در هستی فعال  میتوانینمدر هستی انجامیده است و بحران رابطه به منفعل بودن ما 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

کرد یا نه؟ برای پیشبرد  هنگامبهاین الگو را روزآمد و  شودیماکنون بحث این است که آیا 
آن  توانیمبحث، ببینیم آیا این رابطه فقط برای دوران ماقبل مدرن است یا در دوران جدید نیز 



 51(     2) یامرحلهی، سامان : نگرش روندنییب: تبیست و نهمنشست 
 

 

بخشی از این  .مضامین را امروزی و بازسازی کرد یا نه؟ ضمن بحث به چند کلید رسیدیم
در کتاب است و بخشی هم ناشی از فعال شدن ذهن جمع ما  «او»کلیدها ناشی از اشارات 

 بود.
 

 ؛ گشارهتبیین 
 « او»ما و  ؛دوسویهرابطه 

 سهم ما از هستی
  هاکرانهما و  ؛دو نشانه

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 « او» و کارکردهای هاداشتهتبیین؛  
 خدای طراح ـ مهندس 

 خدا خالق 

 خدای استراتژ 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ؛تبیین
  «او»و کارکردهای  هاداشته

 ( 1) یامرحلهنگرش روندی، سامان 
 

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

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

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

 

  ؛تبیین
 بندمرحلهخدای در روند، 

 در  مرحلهبهمرحلهاستادکار روند فرآوری 
 آفرینش هستی   )خلق کل(

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 فرینش هستی )خلق کل(آ
 آفرینش 

 در خاللِ
 یک روندِ

 ِ دارمرحله
 بارگاه

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

 دورانی )خلق ایده(  یرسانامیپ
  ؛است نونوبه، یرسانامیپ

 : /انبیاء1
ِت یَما 

ْ
دٍإ ِإاله اْس هِی أ ِ مقا

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

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

 : درک عام از وجود
 ریگهمهاصلی در شرایط فساد  یهاامیپ

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

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

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

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

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

 :شودیمپیام نو ساطع  ،بزنگاه
 

 :  هابزنگاه
 بر قوم نوح  نوح
 بر قوم عاد هود

 بر قوم ثمود صالح
 بر قوم لوط لوط

 بر قوم مدین شعیب
 

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

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

 
 

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

 :  / اعراف 01
ْم ِرَسااَلِت  كر غر َبلل

ر
صَنحر  َو  َربه أ

َ
ْعََلر  َو  َلكمر  أ

َ
ِ  ِمَن  أ َن َتْعَل  اَل  َما اَّلله و  مر

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

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

ر
صَنحر  َربه أ

َ
 َو  مر َلك َو أ

ْعََلر 
َ

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

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

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

 :کندیمتصریح  نوح ،هود
 

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

 

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

 :  : صالح / هود 02
ْ  ََثروَد  ِإیَل َو  َخاُهر

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

َ
َن اْل ُكر مل

َ
نَشأ

َ
 َتْعَمَرُكر اْس َو أ

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

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

 و پذیراست. دستکینزدبه سویش بازگردید. پروردگار من 
 

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

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

 

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

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

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

 : هابزنگاهدر  هاامیپمواجهه با  یمرحله
 :  اعراف 285-282

ٌة  مه
ر

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

ر
 َو ََلْ  (183)ٌی ِدی َمِت یَو أ

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

ِب   َو ََلْ  (184)ٌی ما
َ

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

َ
ن َعََس  أ

َ
 أ

ْم ی  هر َجلر
َ

ْقرَتَب أ َقِد ا وَن  یه كر
َ

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

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

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

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

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

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

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

 

 : برای مخاطبان هافرصتژهیو
 :  اعراف 35-31

ٍة  لِكلر َو  مه
ر

َجٌل  أ
َ

ْم  َجاَء  َفِإَذا أ هر َجلر
َ

َن َساَعة  َو اَل ی  اَل  أ و ِخرر
ْ

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

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

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

 آورند. 

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

 .شوندمىن یمى بر آنان خواهد بود و نه اندوهگیب
 

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

 : که دهدیمخیلی خودمانی و آموزشی توضیح 
 

 : هاامیپبا  هامواجههرکرد خوانش کا
 :  / هود 233

ِء  نَبا
َ

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

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

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

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

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

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

 ند و ازداشتبرر دقت و نظر نگریستند، با یدهیدرا به  شیهاامیپاین سیر را جدی گرفتند و 
 رونی رسیدند. د یهامقومگرفتند و به  ثمردورانی  یهاامیپ
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و  یاکردهرا شروع  یاپروسهرا تعریف و  یاپروژه، اکنون که دهدیمتوضیح  به حضرت محمد
 نندتوایمهم  هاآنکه  ـ تو و برای مخاطبان تو ایبر آنچهآن هستی، پیام  یهدر کمرکش و میان

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

 : هاتیرواویژه پیام 
 :  هود/  221

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

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

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

 

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

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

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

 دارد. بصیرت و نظارت ،دیآوریمچرخش را به گردش در 
 

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

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

 : حوزه    علنی ـ   مرحلهسوم
 : عرصه   دورانی ـ  چهارم مرحله 

 

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

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

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

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

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

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

ش ْنِذْر َع
َ

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

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

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

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

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

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

 

  ؛دورانی )خلق ایده( یرسانامیپ
  نونوبهانتشار 

 ارتباط بزنگاهی 
  زنمرحلهـ  نیآفرفرصت یهامنظرگاه

  هامنظرگاهمواجهه با  یمرحله
  هامرحلهـ  هابزنگاهکاربست روایت 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 مدِ تقاضا آتقاطع بر
 با 

 عرضه  شعاعاول
 سری تعمق بهسر

 با 
 قرائت

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 سان او را ندید.هز مجاهدت بدُ 
 

  ؛مراحل انتشار ـ حکمت انتشار
 دور اول: 

  ، مسد، مدثرل، نون، مزماقراء
 صورت: 

 کوتاه، مقطع، سمبلیک  
 محتوا: 

 ، تلنگر مسئولیت، تجهیز روح و روانبخشیآگاهشوک  
 

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

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

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

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

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

 ، یعنی تقسیط کن. خدا هم اهل تقسیط زمان و مرحله است. «کن اشقسط»داری، 



 2باب بگشا؛ دفتر سوم: تبیین ما ـ       66
  

 

 اب انستهتویمو نه  نوشتهیم، نه خواندهیم، که نه خواندیمی را ام   اول خود خدا پیامبر دوردر 
یک  ،شودیماین چند سوره نازل  کادرآیاتی که در  ،برقرار کند. در این دور فعال یرابطه هامتن

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

 است.
  

  ؛مراحل انتشار ـ حکمت انتشار
 دور دوم : 

  ، ضحی، قمریلل، ، اعلیتکویر
 : صورت

 کوتاه، مقطع، آهنگین  
 : محتوا

 ، تحیر، توجهیدارفرجامآغاز و  
 

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

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

 

  ؛مراحل انتشار ـ حکمت انتشار
 دور سوم: 

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

  آلودموج، پرغوغا، دارطول 
 محتوا : 

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

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

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

 

  ؛مراحل انتشار ـ حکمت انتشار
 دور چهارم : 

  ء، نساعمرانآل، ، انفالبقره
 صورت : 

 مطول 
 محتوا : 

 عام، روندهای کالن یهافلسفهعام،  یهانییتب 
 

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

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

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

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

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

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

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

به  ر آخربو دعوت پیام شودیمخوانش، آموزش، دانش است، خطر طغیان انسان گوشزد 
 وارستگی و نزدیک شدن به مبداء هستی است.
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گاهی سوگند یاد  (قلمنون )دوم که  یسوره   قلم خیلی مهم کندیماست، به عامل انتشار آ
  وشتهننکتابقول شاعر و به نخواندهخطو  دهیندآموزشپیامبر به آموزش است.  ،اول کاراست! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بهکه  هاامیپدائم خیزش و ریزش و از نو و از نو، مثل  اینجا هم از نو و از نو، شوک  ،است نونو
گاهی  .شودیمبخش، تلنگر مسئولیت و تجهیز روح و روان انجام آ
 .دیآیم حیو ض ، قمر، لیل، اعلیتا در دور دوم تکویر کردهیمتقل را به پیرامون من هاامیپپیامبر 

ترسیم قیامت است. جهان  [در کورت ]تکویربرای تدقیق در اختیار همه هست.  هاسورهکل 
داول و آخ آخری که  ،تاریخ این نقطه نبوده، اولی یهمهکه  شودیمتفهیم  ری دارد، به محم 
ولی فرجامی خواهد داشت و بعد از ترسیم قیامت با پیرامون   در کشاکش آن هستید شما فعالً 

د د دیگویم. کندیمبرخورد  محم  د صحبتهم محم  در برج  رودینم شماست  یعنی، محم 
نیست،  گونهنیا نشاء و بیانیه بخواند  نه! اصالً عاج روشنفکری بایستید و از باال رهنمون بدهد، ا

. صحابه که کندیمشما، استفاده  صحبتهمبه معنی « صاحبکم» یخیلی زیبا از واژه
دیا ای  پیامبر صحبتهم  یعنی، ندیگویم  حبتصهم  یعنی، یصحاب دیگویم نکه خود محم 

کیدنبی  به  باز شودیمپیرامونش تلقی  صحبتهمقیامت ترسیم و پیامبر آخر  کورتمن. در   تأ
، میرسانیملی کیفی دلی داری، ما داریم تو را به تعاددیوانه نیستی، عقل و تعاتو که  شودیم

 شودیمح تصری کورتو در آخر  یکردیمو نیز از قبل داشتی یک خط تعادل کیفی را سیر خود ت
 بدان و منتشرش کن. ،رسدیمکه قدر این کتاب و این پیام مشروعی را که به تو 

هارمونی این مراحل و روی ذکر  یه، هدایت وسوهم روی خلق، آرامش، تدقیق، ت در اعلی
 . رودیم

                                                                                                                 
 شهید هدی صابر است. « هشت فراز، هزار نیاز» یهانشستسلسله. منظور 1
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د 1[ضحی] در ـ از اول و آخر و فرجام و شمس و طور و  که دیگر اکنون از این اتفاقات با محم 
قبل را  مراحل است. که خدا ترکت نگفته کندیممتحیر و آشفته شده است، تصریح  مه و ... ـ

ن، : از به دنیا آمددیگویم موسی ، مثل همان داستانی را که برایکندیمکه یتیم بود یادآوری 
د و  کندیمهمان برخورد را  تابوت در رود نیل و رسیدن به مادر و ... اینجا با حضرت محم 

 یاکردهمسیرت حفاظت شده است، خدا ترکت نگفته، مراحل قبل که طی  دیگویم
 ما را هم یاد کن.  و ومند شروش ،، خودت را تصحیح کنهاستنیا

 .ولی باز مقطع است تریطوالن، آیات کمی کندیمدوم صورت یک مقدار تغییر  یمرحلهدر 
د است  ، دوره نیز به آهنگ نیاز داشتهشودیم ترنیآهنگ صاحب حال و احوالی بوده  خود محم 

خشونت، ، دوراندر آن  .خشدبیم تریجد[ چینشارنجمان ]است، آهنگ حال و احوالش را 
باالخره این پیام کیفی به یک آهنگ کیفی هم مجهز  ت اس کردهیمبیداد  یماندگعقبفساد و 

 خبرصاحبو هم در پس پیشانی مخاطبان  خبرصاحب، که هم در پس پیشانی شدهیم
 ـ ستی، روی هشودیم تریفیکقبل  یدورهاست. محتوا نسبت به محتوای  نشستهیم تریجد

یر و توجهازل و اول و   .دیآیم ـ آخر و فرجام و تح 
 یهاسوره میانی، یهاسورههم  هاسوره، این دیآیمبیرون  آرامآرامسوم از هستی  یمرحلهدر 

، ، طهء، شعراسال است. اعراف 29وسط قرآن و وسط هستند  یاخردهشصت و هفتاد و 
 روند ،همه چند ویژگی مشترک دارند. از اول تاریخ تا این زمان مؤمنونو  ، هود، انبیاءابراهیم

حل او مر ، سیرکنندیموحی و خبرآوری را ترسیم  یفلسفه، کنندیمو مراحل روند را ترسیم 
 پوشانقتیقح، تصادم هاتودهبا  هاتوده، تصادم هاتوده، تصادم انبیاء با کنندیمتاریخ را ترسیم 

کاردئونی که ابتدا دهندیمرا توضیح  هانیا یهمهبا خدا،    ودشیماست، باز  تنگتنگ. آن آ
 و خبرصاحب را به ذهن فورانیخدا   اندافشانهستند، موج  یافوارهو غوغا ، پردارطولآیات 

صرف رد را به تفکر و به ممحتوای کیفی است  یعنی، ف ،محتوایش .کندیمپیرامونش منتقل 
که قبل از ما خبرهایی بوده و در دوران ما هم خبرهایی هست، بعد از ما هم  داردیوامفسفر 

خبرهایی خواهد بود، پس بین خبرهای ماقبل و خبرهای مابعد هستیم، پس خودمان هم نقشی 
 با کتابت آرامآرامکه  یاجامعه، شودیم، جامعه فکورتر دیآیمسرنوشت اقوام هم اینجا  .اریمد

 .کندیمرا پیدا  یتریجدو پیام آشنا شده است، ظرفیت جذب 

                                                                                                                 
« ضحی» یسوره، شودیمذکر شده که با توجه به مضمون آیات که در ادامه ذکر « لیل». در سخنرانی 1

 مد نظر بوده است. 
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 سال 59 . بقرهاندلیطوبسیار  نساء و عمرانآل، ، انفالبقره :شودیمچهارم بسیار طوالنی  دور
طول  سال 59 ]سوره[ نیترهیآو پر  نیتریطوالن]نزول[ ، خیلی مهم است! کشدیمطول 

سال  59  دهدیمآن را انجام  آرامآرام  ندارد یاعجلهات هیچ ی  یعنی، خدا روی تبیین1کشدیم
همانند  آرامآرامخیلی مهم است!  .ردیگیمشم ]دوران رسالت[ را در بر سال یعنی چهار ش 29از 

و  یشناسانسان، یشناسیهستتاریخ، فلسفه،  جا بیفتد. در بقره تا بقره یاقطرهسیستم آبیاری 
 عمرانآلهمین طور است. متن  هم هست، همه چیز در آن وجود دارد. انفال هااصطکاک

مرکب از  یسورهیک  است، پیرامون، پهلو و شانه نیز زیاد دارد. نساء آل اوو  داستان موسی
ل چهارم[  یمرحله]در این  .این مضامین است یهمه   یعنی، همه شودیمصورت مطو 

و  هانییتبهم به  انبود. اینجا محتو طورنیا مضامین طوالنی را دارند، قبالً ش ظرفیت پذیر
 . رسدیمعام و روندهای کالن  یهافلسفه

عاریت  کار کیفی روی قرآن انجام داد، اً که انصاف گانراین جدول را از پژوهش مهندس باز
خیلی قابل جدول درست کرد که  نتوایمپژوهش مهندس  یهادادهاز مجموعه  9.میریگیم

عدد و تعداد  222سوره، آیات  22سال اول  هاسورهتعداد   . سال اول و سال آخرفهم است
قطع، کوتاه و بریده است. از ضرب و که مُ  رساندیماست  یعنی، کامل  کلمه 5029کلمات 

 است. 9.3طول میانگین  ردیگیمتقسیمی که صورت 
  

 

                                                                                                                 
سال  االولربیعماه آغاز هجرت است )از  11ا ی مقطع زمانی نزول سوره بقرهکه  الزم به توضیح است. 1
بخش  ماه )از ماه رمضان سال اول تا ماه رمضان سال دوم( 19ا یکم هجری تا ماه رمضان سال دوم( ی

در حجة الوداع  که 908ـ  113ات یخ نازل شده است  از جمله آین تاریز پس از ایات آن نیاندکی از آ
د دارد و پس از یکه بر حرمت ربا تأک 910ـ  975ات یو آ کندمیع یرا تشر« تمتع حج»نازل شده و 

اد یات نازل شده از قرآن ین آیات را جزو آخرین آینازل شده است، حتی برخی ا عمرانآل یسوره
)ص( اکرمپیامبره فرود آمده بر ین آینازل شده و آخر الوداعحجةدر که  911ه ین آی  همچناندکرده

را حوادث و ی، زکندمید ییز نزول آن را در مقطع زمانی مذکور تأین سوره نین ایتأمل در مضام است.
، 9جم، یر قبله در آن سوره منعکس شده است. )تسنییسال اول و دوم هجرت مانند تغ یهامناسبت

  فی ظالل 373ـ331ص، 9جان، ی  مجمع الب191و  101و 75ص، 9ج زان،ی  الم81-11ص
 .(.13ص، 1ج  الدرالمنثور، 909ص، 1جر، یر و التنوی  التحر97ص، 1جالقرآن، 

با عنوان  9جدول  .15ص. (.1ـ سیر تحول قرآن ) مهندس مهدی بازرگان 19عه آثار . بنگرید به مجمو9
 .«ات نازله در هر سالیات و طول  متوسط آیات، تعداد آتعداد کلم»
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  ؛انتشارنظری به آغاز و پایان 
 فرجامین :  یهاگزارهنخستین و  یهاگزاره یهایژگیو

 زمان تعداد سور تعداد آیات تعداد کلمات طول میانگین
 سال اول 22 222 5029 9.35

 سال بیست و سوم 2 920 9284 22.92
 

تعداد و  2091، آیات 2 هاسورهو پیرامون ظرفیت دارند، تعداد  امیپصاحبکه خود  29در سال 
برابر کلمات بیشتری نسبت به سال اول را دارد و طول  9عدد است که حدود  9284لمات ک

ظرفیت ایجادشده در  یدهندهنشان 9/22با ]در مقایسه[  3/9این  .است 9/22میانگین هم 
 .زدندیماین کتاب را همه پس  از آخر شروع کند، اصالً  خواستیماست. اگر خدا  هدور این

ود ممکن ب ؟طویل را بخواند و حفظ، تدقیق و درک کند یهاسورهاین  چه کسی حوصله داشت
رفته گکه نهایت درایت و مهندسی آموزشی انجام  مینیبیمولی  .پس بزند هم خبرصاحبخود 

هست که شاید اول با آخرش  ییهاآموزشما  یجامعهمهم است. اکنون در خیلی که این امر 
ی، دایتجهیز ابت یمرحلهشامل چهار  ،شودیمز اول شروع ا اینجاولی   نداشته باشد یخوانهم

تی کتاب فرسپایان تجهیز است. روش فرو ،آخر یمرحلهو  تریفیک تجهیز میانی، تجهیز میانی
 .میکنیمنگاه  است،که خلق اندیشه را آخر 

 

  ؛روش فروفرستی کتاب آخر )خلق اندیشه(
 معطوف به : 

 محتوا  یبندطبقه
 ظرفیت نبی 

 یت دورانظرف
 عنصر زمان 
 عامل رسوب

 عنصر عمل ـ عنصر نیاز
 

                                                                                                                 
مراجعه به  ذکر شده که در 89مندرج در اسالیدهای جلسه، به اشتباه عدد . در سخنرانی و جدول 1

 . صحیح است 890عدد  مشخص شد کتاب مهندس بازرگان
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 اولیه مهم یدهیابگوید.  خواهدیمچه  دانستهیمشده است  یعنی، خودش  یبندطبقهمحتوا 
 یهاتالطمو  تردیدها ،هاکیتشک، هاپرسشنیست و  «او» یهیاولقرآن ایده  یهمهالبته   است

و تقاضاهای پیرامون هم هست که  هاکیتشک، هاتالطم، هاپرسش  هست خبرصاحب
 چهارسال در  29. حجمی از محتوا بین این دهدیمحجمی از محتوا را تشکیل  اً مجموع

فیت ظر ،رندیگیمآموزش قرار  یپروسههم که در  ییهاانسان اً و طبیعت شودیممرحله تقسیط 
 کند. رسوب  تواندیمو این محتوا  شودیمبیشتر  و جذبشان بیشتر، بیشتر

ستند  نی ریپذکیتاکتتیمی ما  یهاورزشاین  شودیمعنوان  ورزش ما را در نظر بگیرید، مثالً 
 اً و واقع مانندیمپنج ماه ـ  مربیان برای چهار نیتریفیکنیستند،  ریپذکیتاکت هاکنیبازیعنی، 
ت و به تیم ملی ساله اس 21ـ  22بازیکنی که اکنون  این خاطر کهبه  !روندیمو  شوندیمدیوانه 

فت با گ شودینمپ کردن یاد داد یا ابه او است شودینم  نیست ریپذآموزشدیگر چندان  ،رفته
 8در ) باوگیو در نواین کارها را باید در مدرسه فوتبال  !.این کار را بکن و پاس بده و .. بغل پا

. دکنیمجنوبی  یکره، کاری که االن کنندیم هایآلمانکاری که   گرفتیمیاد  (سالگی 9 ـ
 22 انشش را بهد تواندیمکه در یک دوره کوتاهی  کنندیمو فکر  آورندیمولی اینجا یک مربی 

که  یامرحلهروش خدا هم به این ترتیب است،  .نیست گونهنیا کهیدرحالنفر منتقل کند، 
زون افزون و اف شیاهتیظرف. خود پیغمبر هم رسدیمکه به بلوغ  یامرحلهانسان نوباوه بوده و 

یعنی، او هم یک  .است گفت محصول این دوران حضرت علی توانیمو  شودیم ترافزونو 
البته  کندیمسی پیدا سطح دستر نیتریفیکسال به  29ین دانش محدود اولیه داشته و در آخر ا

ود کرده جهشی صع شانیهاتیظرفکه  اندبودهکسانی هم  اً ، ولی حتممیشناسینمبقیه را خیلی 
ظرفیت  مقدبهقدمو  مرحلهبهمرحلهمحتوا و تزریق  یبندطبقه کهنیا است. این گونه نیست، اال  

د برخورد شده و بعد به دی شیهازهیانگپیامبر در نظر گرفته شده و ابتدا با روح و روان و با 
جهیز شده ات تیو آخر هم به تبیین شناسانهانسان، شناسانهخیتار، بعد به دید شناسانهیهست

 است. پیامبر هم دیگر پیامبر اولیه نیست. 

گار من هک مکتب رنفت و خط ننوشت  ن
 صد دمرس شد آموزحکمتهب غمزه 

به ظرفیت دوران توجه و عنصر زمان تزریق  بیست و سه سال به یک مدرس تبدیل شد. در
طور نیمخره اینکه دانش و اطالعات هباال و کندیمخدا به عامل رسوب خیلی توجه  .شودیم

 اهنیا یهمهو  ردیگیم. از مجرای خودش رسوبی صورت شودینمبا سبد به بیرون ریخته 
آن دوران و پیرامونش وجود  خبرصاحببرای تقویت عنصر عمل و عنصر نیازی است که در 

 داشت. 
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ن آغازینی هست، ظرفیت آغازیاولیه یک ظرفیت  یبندمرحلهکه با  میریگیملذا ما از این درس 
ی از ناش هانیا بخشی دارد.غنااست و امکان  یشدنظیتغلاست،  یشدنیفیکو  یشدنافزوده
  خدا است. یبندمرحله

. 1این کتاب ضمن اینکه کتاب آخر بوده، مذهب آخر ـ با این مکانیزم آمده ـ هم بوده است
دش با خو ولی کامالً  ،اندگذاشته هاانسانهرچند که اسمش را خیلی کیفی است،  مائده یسوره

 انانس یهایدگیچیپتبیینی قرآن است. در آن تاریخ، انسان،  یهاسورههم از  . مائدهخواندیم
شکل تمام شدن دین آخر، خیلی مهم  هست  همه چیز در آن هست.پیشبرد پروژه  و هستی و

 است. 
 

  ؛مام پروژه )خلق پروژه(اکمال ـ ات
 ظهور دین نو 

 کمال دین نو 
 اتمام دین نو 

ِذ ئیْوَم یالْ  وْا ِمن ِد یَس اله ْ َو اْخَشْوِن الْ ی َن َكَفرر َشْوُهر ْم َفََل جخَ ْم ِد یِنكر ْکَمْلتر َلكر
َ

َم أ ْم َو ی ْو َنكر
ْتْمتر َعلَ 

َ
ْم ِنْعَمَِّت َو َرِض ی أ مر ااْلْسََلَم ِد یكر ایتر َلكر  ن 

 

دین بر شما کامل شد، نعمت بر شما تمام : »دیگویممعروفی که در ذهن همه هست،  یهیآ
می و اتماقابل درک است که چرا پروژه تمام شد و اکمالی  ،آیات قبل و بعد را بخوانید«. شد

با  و جامعه که از اول تا آخر مردم دهدیمو نشان  کندیمسازی صورت گرفت. کل سوره فضا
از  هاسورهن ای .ردیگیم یاجهینتبعد   شوندیمبه آموزش و انباشت مجهز  یب و کیفیتیتچه تر
 اتفاق افتاده ، چهاراگر کل سوره را هم که درنظر بگیریم آغازین ]در مصحف[ است. یهاسوره

 ـروز موعود  ـ (الیوم)هم که آمده یوم و  استمعروف  «اکمال و اتمام یهیآ»است. این آیه به 
اتفاق رخ  چهاراز نظر آیات این سوره  .است ـ حج آخر پیامبر ـ الوداعحجـةسال  یعرفهروز 

 داده است:
کید یکم  بر عقد است. عقد یعنی بستن چیزی به چیز دیگر که سخت باز شود. عقدی  تأ

 شدهیهندسم  یعنی، شودیمجانشین  علیو  ردیگیمر بیعتی صورت بو با پیام گرددیم صورت
 روی عقد و قرارداد خیلی جدی است . خدا ردیگیمای بعد از پیامبر، عقدی صورت بر

توافقاتتان  دیگویمکه  شودیماست، به توافق مربوط  بقره یسورهقرآن که در  یهیآ نیتریطوالن
کیدید، یرا کتبی نما  . کندیمبرعقد  تأ

                                                                                                                 
است که در ادامه به  مائده یسورهتدای شهید صابر به بحث اکمال دین و اتمام نعمت در اب یاشاره. 1

 . شودیم پرداختهآن 
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بقایای جاهلیت دیگر کاماًل باطل شده است   رسدیمکه به نظر  طورنیادر این سوره  دوم 
یعنی، به نظر خدا دیگر دوران خفه کردن، زنده به گور کردن، زدن، کشتن، انسان و حیوان را از 

 هاآنارتفاع پرتاب کردن، قرعه کشیدن، به جان هم انداختن دو حیوان و نظاره کردن جان دادن 
 ردیگیمرت ر آمده است. پس یک اتفاق کیفی صو، به سدادهجانو تغذیه از گوشت دو حیوان 

کارهایی که دها هم جمعی بوده، مثل همین سازوقراردا  فصل قراردادبه سر رسدیمو جامعه 
  حال با چه کیفیتی ]مشخص برقرار است و بناست در کشور ما هم برقرار شود جاهمهاالن 

ی مایل یا عدم ابراز تمایل جمعنیست[. االن اگر انتخابات یک بیعت جمعی است، یک ابراز ت
ا فقی رو توا اندشدهاست، در آن دوران که نه این امکانات و نه این مناسبات بوده، همگی جمع 

  ابطال بقایای این اتفاق مهم است. انددادهصورت  برای بعد از پیامبرشفاهی  صورتبه
 جاهلیت هم مهم است. 

مال از منظر ادبیات خودمان و ادبیات قرآنی این است که پدیده به ک .به کمال رسدیم سوم 
جدی شده و خیلی به بیرون نیازی نداشته باشد   اشیداخل یهامقوم یک حدی برسد که

ه باشیم مقوم درونی داشت قدرآن مینینشیمیعنی، به پشتی صندلی نیازی نباشد و ما که اینجا 
ال دال اکم یهیآکمال چنین مضمونی دارد.  .ادن سر کنیمساعت را بدون تکیه د دوکه بتوانیم 

 بر این است که یک اتفاق منجر به کمالی رخ داده است.
بناست جامعه به سرفصلی برسد که اگر  دیگویمعبور از حامل شخصی است.  م چهار

راد ملیدر و  ایران دارد  یجامعهکه  یایخیتارمشکـل  .بتواند ادامه حیات بدهد ،نبود لیدرش
روژه است که پایان یک پ رقرا میفهمیمکه از کل سوره و آیات  قدرآنلذا،  را نتوانسته ترک کند.

سال  29ظهور دین نو در   آن بدون لیدر رقم بخورد  عقد، کتاب، قرارداد، وداع نبی یادامهو 
ا اینج ،هجدید بود یپروژهکیفی نعمت که همین  یمرحلهقبل و کمال آن در پروسه و اتمام و 

گر بوده دی خبرصاحبو هم لیدر که نبی و  شودیمو بعد از آن هم وحی قطع  خوردیمرقم 
توافق و قرارداد و اجماع و با راهنمایی آن کتاب آخر،  ل وبناست که نباشد. جامعه با عق

 نخواست. جامعه خود ـ هرچندسیر خودش را پیش ببرد  توانستهیم
 

 مواجهه با فرهنگ جاری 
 )خلق روش(   خرد یهاحوزهرویی با رویا

  یشدهیبندمرحلهرویارویی 
  «او»

 فرهنگ مسلط با 
 با محرمات
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و  شدهیمهندسخدا با فرهنگ مسلط عرب جاهلیت و با محرمات هم  یمواجهه
کشی، و به جان هم به این مفهوم که با شراب، قمار، خفه کردن، قرعه  است مرحلهبهمرحله

مرحله و استداللی هم سه . با شراب در شودیمبرخورد  مرحلهبهمرحله ،انداختن حیوانات
که این هم یک  دیگویمبه این مضمون   کیفی است یاهیآ ]شراب[ تحریم یهیآاست. 

  ست. اینجا دیگر تکنیک ازندیمولی تعادلتان را به هم  ،است هایدنینوشنوشیدنی مثل بقیه 
و  کندیمرد، خلق روش خ یهاحوزهرویارویی با خدا در مواجهه با فرهنگ جاری و 

 .ردیگیمبا فرهنگ مسلط و محرمات برخورد صورت  شدهیبندمرحله
 

  بندمرحلهخدای در روند، 
  مرحلهبهمرحلهوری آاستادکار روند فر

 عنایت ویژه به 
 ظرف

 ظرفیت 
 زمان

 رسوب
 حلّالی 

 رابطه مرحله با روند
 

 مرحلهبهمرحلهکار روند فرآوری استادکه  بندمرحلهو  روندرـدخدای   رفت اتمامروبهبحث 
 مانطیشراباالخره ظرف هر کسی ظرفیتی دارد و  .دارد به ظرف و ظرفیتاست، عنایت ویژه 

ظرفیت  کما اینکه  گنجایش مشخصی دارد. البته ظرفیت فیکس نبوده و قابل افزایش است
زریق تفزونی یافت.  مرحلهبهمرحلهافزایش پیدا کرد و  دمبهدمش و پیرامون آخر خبرصاحب

د لی وجوحال   ،ردیگیم، رسوب صورت ]مورد عنایت ویژه[ استبه پروژه و پروسه عنصر زمان 
ف   آموزش و کیفیتی که به ظرف و مظرورا حل کند یامسئلهدارد به این مفهوم که باالخره بتواند 

ل باشد و نهایتاً  یامسئلهبتواند رسوب کند و  و ظرفیت و زمان توجه کند، قت د حل کند و حال 
  مرحله با روند است. یرابطهبه 

یدا به مرحله، فرصت زمانی قوام پ کندیمبنا به سیری که در این دو جلسه طی کردیم، تصریح 
 ،رود عقلی، ورود کیفیو ـ بعد یمرحلهکردن، فرصت زمانی انتقال، تضمینی برای ورود به 

 شده. ورود تجهیز



 77(     2) یامرحلهی، سامان : نگرش روندنییب: تبیست و نهمنشست 
 

 

عبور از یک مرحله  یزانهیهنرریک طراحی ها «ثم»کتاب تکرار شده و  درها که «ـف  »این  یهمه
بعد است. هر چند که اصطالح خوبی نیست، ولی باالخره در کشور ما  یمرحلهو ورود به 
پروسه اول کار پروژه و  یمرحلهیعنی، در همان  !شودیم سوزقنداق هاپروسهخیلی از 

 صورت[ عقلی]بهفرصت را  هابرندهشیپیا خود  شودینماجازه ادامه داده  و اصالً  دیآیسرم
که به دوران جنینی و ... برسد  در نقطه و در قنداق سوخته  کنندینمبرای خودشان ایجاد 

که  ییهاعلترها است. و شاید یکی از  یپروژه. ایران ما هم کشور هزار پروژه و هزار شودیم
 یهندسهو  ردیگینمصورت  یبندمرحله، این باشد که رسدینمچیزی به سرانجام 

 و بندکشی در آن وجود ندارد.  بندانهمفصل
و بندکش است، آجر روی آجر  بندمرحلهبه ما آموزش بدهد، خودش  خواهدیمخدا 

 یهمهست که و به این خاطر ا کندینمبرخورد  هاتیظرفو  هادهیپدبا  یافله، گذاردیم
  است مشی پیروز «او»ناکام ندارد. خیلی مهم است! مشی  یجواب داده و پروژه شیهاپروژه

، ابتدای کار شادابی و آخر هستندشکست خورده و ناکام  عموماً  هایمشبر خالف کشور ما که 
رژی و اول شاداب، آخر شاداب، اول ان  نیست طورنیاآویزان است. نه! خدا  هالوچهولبکار 

در کار  یبندمرحله، استدر کار  یایطراحو  یاهندسهکه  این است علت .آخر انرژی است
 به مناسبت خواهیم دید. اً را بعد نوح یپروژهدیدیم و را  موسی یپروژه و ابراهیم یپروژهاست. 

همه منجر به  مسلط با فرهنگ  چه روش برخورد ،ه دین، چه کتابچ  آخر را دیدیم یپروژه
 .و هندسه دارد ون استمنظفر ،مشی است.محصول و منجر به ظفر 

 یتجربهدید تاریخی و »بعدی  یداشته  میکنیمعبور  بندمرحلهبعد از خدای  یجلسه
 ،سوره ) طه هفتهمین  ،به این موضوع فکر کنند خواهندیمدوستانی که  .است «تاریخی

رک د توانیم( را بررسی کنند. اگر تورق هم شود، انفال،مائده، مؤمنون ،ءشعرا ،انبیاء ،اعراف
و خودش هم دید تاریخی دارد و تجربه و دید  کندیمتوصیه  «دید تاریخی»کرد که خدا به 

 خودش انباشت دانش است و اصاًل نیاز به تجربه ندارد. . کندیمتاریخی را به ما توصیه 
 یهاهیتوص هانیا ما این است که تاریخ به چه کار آید؟ تجربه به چه کار آید؟ که یندهیآبحث 

عالیت ف هایبعض ینکه تقارن با سرفصل انتخابات دارد،آینده به دلیل ا یجلسهست. ا« او»
و بعضی ممکن است ذهنشان متمرکز روی این موضوع نباشد، با توافق دوستانی که  کنندیم

دیگر که یک بزنگاه است، بحث  یهفتهاما دو  ، برگزار نخواهد شد.کشندیمزحمت جلسه را 
 گویش یک تجربه است. در اختیار و جلسه  شودیمما موقتًا یک جلسه قطع 

ایشان با تشکیالتی که درست   دارند یا بیشتر سال 90 اً خواهند آمد که حدود خانم قندهاری
که حدود یک دهم را زلزله بم  سرپرستیب یبچه 110 اً حدود( مادر و کودک یه)خان اندکرده
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ض مح یامکانیب. سامان خیلی کیفی است، از انددادهش خود قرار شوتحت پ اندبوده هابچه
 که دوستانی که تمایل دارندو اکنون امکانات ویژه دارند. با ایشان صحبت شده  اندکردهشروع 

بعد  یرودبارشان را ببینیم. لذا جلسه یپروژهبرویم  روزهکی یطی یک برنامه شاءاَّللانم یبتوان
ءاَّللانخواهند کرد و بعد هم  خانم قندهاری صحبت  یتجربهخدای صاحب دید تاریخی و » شا

 . شودیمشروع  «تاریخی
پیش بحث خوبی را ارائه  ینفر از دوستان جلسه سهدوم هم یک بحث جمعی داریم.  یتکه

دوم  یتکه  جلسه بود نیتریفیکشاید بتوان گفت  ]مشارکت حاضران[ دادند. از این منظر
رفته آمد. یک درس داشت، مجری جلسه ـ  ب بود و یک بحث جمعی شستهخیلی خیلی خو

ا ارائه ر ولی به نفع دیگران بحث خود ،را آماده کرده بود یکه یکی از چهار نفر بود خودش بحث
در  هاچهبنکاتی را که   دوستان هم بحث کیفی ارائه کردند یمهم بود. بقیه ایشان روش  نکرد

ننده باشد کما نبود. اگر جلسه بتواند، تولیدبحث تند در نکات گف «خلق و خلق جدید»بحث 
 ـ شودیمارائه  جانیا سینوشیپ عنوانبهکه ـ  هابحثاین  ینقدکننده حاضران و همچنین

 شاءاَّللان .کندیمیک مفهومی پیدا  ،ما یپروژهاین  گاهآند، ند و در ضمن یک چیزی بیفزاینباش
جمعی دوستان را استماع کنیم  محصول کار مشترکاً  ،ه باشندحضور داشتهمه قسمت دوم هم 

ه و خست خواهمیم. من زیاد صحبت کردم عذر دبه سمت کیفیتی پیش برو آرامآرام جلسهو 
  نباشید.
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 کنندگانهای مشارکتآورده
 ی اول کنندهمشارکت

م ر دادند که بتوانکنم که این فرصت را در اختیار من قرابه نام خدا. از آقای صابر تشکرمی
خواهم ارائه کنم ارتباط تنگاتنگی با موضوع هایم را مطرح کنم. مطلبی که بنده میدغدغه

اش را برایم ارسال کرد  دیدم مطالب همان دارد. یکی از دوستان نوشته« باب بگشا»جلسات 
از خدا  روزشدهیا شناخت به بینی و ایمان نوشوندهه با جهانهای شخصی من در رابطدغدغه
های من بودند و ها مسائلی بودند که حدودًا دو سال پیش برای مدتی دغدغهاین .]است[

های کیفی این آموزه تأثیر ای بر روی کاغذ نوشته بودم. االن تحتهای پراکندهیادداشت
ست که ای اها را بازنویسی کنم و نظم دهم. نتیجه آن نوشتهها تصمیم گرفتم دوباره اینکالس

 ار است امروز خدمتتان ارائه دهم. قر
 اریم در زندگی فردی ما به چه شکلبحث من سه محور دارد: اول اینکه شناختی که ما از خدا د

هایی دارد؟ بحث این است که و بازبینی است، ماهیتش چیست و نیاز به چه اصالحات
 ایم، در ارتباط شخصیعتدلش کردهایم یا طبق موضوع بحثمان مای که تغییرش دادهرابطه

ی دارد؟ شما از تأثیر مان چهی دارد و مهمتر اینکه در ارتباطات اجتماعیتأثیر خودمان چه
ا روید باید ببینید واقعًا چقدر ارتباطتان با خدشوید تا شب که به خواب میصبح که بیدارمی

مک مداد کنید یا به نوعی طلب کاست «او»گذار است؟ یعنی اگر بخواهید از تأثیر تاندر زندگی
 معتقدید؟  «او»واقعًا چقدر صحت دارد و به  ،بکنید

ظاری برقرار کنم و انت ،کردمکه باید با خدا برقرار میرا من در مورد خودم نتوانستم آن ارتباطی 
درارتباط  «او»تصور باالتری نسبت به خدایی که من باید با  .از خودم داشتم ]برآورده[ نشد که

ن تر و در عیتر و جدیتر و پیوندهای خیلی ملموسهای عمیقاشم داشتم. باید با استداللب
کنم من پزشکی است و احساس می یارتباط برقرار کرد. رشته «او»تر با فهمتر و قابلحال ساده

ارتباط برقرار کنیم باید بتواند همزمان که ما داریم پیشرفت  «او»خواهیم با خدایی که می
شف روید کهای ما پیوند بخورد. هرچه قدر که جلوتر میآپدیت شود. یعنی با داشته ،کنیممی
کنید که خدا از بشر نباید عقب بماند، خود بشر باید بیاید و این گستره را فتح کند. در این می

علم و  یگستره که متعلق به خداست، خیلی از صفاتی که متعلق به بشر است، چه در حوزه
[ آن را خارج کند، و کشف کند. نه اینکه ]خدا را از و... وجود دارد و بشر باید آن را فتح چه هنر

 کنم. که گفت من تا خدا را زیر چاقوی جراحی نبینم، حسش نمی مانند کلود برنارد
 کتمن برای اینکه به تعمیم برسم، اول از یک سلول شروع کردم. من دارم روی جریانی حر

 که خودش یک تکامل است. خود من در این تکامل وجود دارم و از یک سیری شروع کنممی
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 ترین عملهزینهگیرد. این کمها انرژی میام. یک مثال ساده بزنم. یک سلول از مولکولکرده
ها وجود دارند که شناسی و در کل هستی است. یا مثاًل بعضی سلولدر کل دنیای زیست

نند کها کمک میولی با اجزای خود به بقیه سلول ،توانند مقاومت کنندنمی مواقعی خودشان
به  توان گفت این روحیه فقط مربوطشود، یعنی میتعبیر می «فداکاری»تا مقاوم شوند. این به 

هستی هست. یک روال است، مانند ریلی که ما در آن در حال  یگستره یبشر نیست و در همه
تر را بخواهیم مثال بزنیم، قتل یا یک گناه یا کاری ناپسند مورد عمومیحرکت هستیم. اگر یک 

ایی هتان یک سری واسطههای مغزیاست که بخواهید انجام بدهید. از ابتدای شروع کار سلول
رود و تمرکز شود، فشار باال میبه دلیل باال رفتن سدیم دریچه کلیه شما تنگ می  کنندتولید می
 رود که شما حتی در مسیرشود و تمام این جریانات به سمتی مینالین زیاد میشود. آدرزیاد می

 تل همق مبنایتردید ندارم حتی رسید. منخواهید بکنید به تکامل میکار غلط و خطایی که می
کنید. حتی اگر طرح ضد تکامل هم باشد باز دانم شما چه برداشتی میتکامل است. نمی

 مبنایش تکامل است.
باید خودش را با این شرایط هماهنگ کند. چون انسان توان گرفت این است که ای که میهنتیج 

 بشر و به کل مخلوقات و یبه همه و هیچ چیزش انحصاری نیست  این شرایط در همه هست
متوجه یک سری وقایع اجتماعی هم  ،اگر بخواهیم تعمیم بدهیم اکنونموجودات احاطه دارد. 

 منضبط گیری ما باید از یک تحلیل شخصی به یک تحلیلهتشویم. درحقیقت جمی
امر به معروف و نهی از منکر است  یاگر بخواهم یک مثال ساده بزنم، قضیه اجتماعی برسد.

وب سرک» که مراتب و انواعی دارد. خود آقای صابر هم امروز تحلیل جالبی داشتند و گفتند
 .و شما آن ظرفیت و توان را نداریدته باشند خواهند بر شما داشیعنی والیتی که می«. ذهنی

ایشان گفتند ]سرکوب ذهنی یعنی[ این توانایی در شما نیست، شما به یک واسطه به نام والیت 
یا آن  خاص یبینی برسید که منحصر به آن طبقهنیاز دارید که باید از کانال آن به یک جهان

بیند که در حقیقت یکی است و یقشر خاص است، انسان اگر ظرفیت خودش را بشناسد م
طور نیست که یک کارگزار یا وکیلی بخواهد دست شما را بگیرد و به کند. اینهیچ فرقی نمی

 یسمت تشخیص خاصی از خدا ببرد. در این نوع شناخت از خدا جایی برای انسان و رابطه
ب و مراتب باالتر از دو نفره او با خدا وجود ندارد. و به دنبال آن است که تحجر، جهل و تعص

 آید. آن می
خیلی از مسائل را حل کند. اعتالبخشی  تواندخواستم بگویم که چنین دیدگاهی میفقط می

 ،شودکه شامل خودمان هم میرا ها انسان یتمام روابط اجزا با همدیگر و همه که من گفتم،
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 ییهتکلیف کردن برای بقگیرد و باید بدانیم که ماحق دخالت و دست بردن و تعیین در برمی
 موجودات را هم نداریم.

د. کنبحثم هم این است که مرگ انسان هم بالطبع از همین جریان پیروی می دیگر ینکته 
گردیم. روح انسان هم مانند هیچ اتم و هیچ مولکولی زمان برمی یدوباره به همان چرخه

چگونه »ن خیلی کار کرده کتابی با عنواپذیر نیست. یکی از پزشکانی که در زمینه مدیتیشن زوال
و  شناسی و علوم اعصابدارد. این کتاب با تحقیق علوم کوانتوم یا زیست« خدا را بشناسیم

فته گ هم اول کتابنویسنده ی برای شناخت خدا دارد. مسائل، راهکارهای خیلی جالب گونهاین
ذات خدا نیست و جایی برای اثبات وجود ندارد. این را اول کتاب  یهشایست ،یقین هیچ چیزجز

ند این کای که در آن مطرح میخواهد چیزی را اثبات کند. نکتهگفته که شما فکر نکنید او می
است که در حقیقت وجود انسان یک تکه از جهان ماورایی است که نامش وجدان است. اگر 

دهد. شما چون یک تکه رت درد، عذاب یا تلنگر نشان میآن را برعکس کنید خودش را به صو
 نید. کشوید که در همان مسیر حرکت ر میتوانید دست ببرید، در صورتی رستگاهستید، نمی

خواهم عرض کنم و بحثم را به پایان ببرم این است که مرگ غایت جاودانگی آخر که می ینکته
تولد و تکامل یک جهش است. طور که است. یک انقالب و یک جهش است. همان

نند و به کخود با خدا مسیری پیدا نمی یها برای رابطهجایی ندارد. خیلی ترس از مرگبنابراین 
روند. این با روح مبارزه و سعادت و آزادگی سازگار نیست. این روح با دنبال ریاضت و... می

اش را کنار طلبیی اینکه انسان منفعتکند براکند، جا باز میای که ایجاد میروانی تأثیر امید و
 بگذارد و به آرامش برسد. متشکرم.

 

چگونه برخورد  ،اگر بخواهی چکیده بحثت را به زبان علوم انسانی بگویی هدی صابر:
 نسانیتر و به زبان علوم ابیرون بیایی و کمی ساده توانی از رشته خودت کمیکنی؟ مثاًل میمی

 پیام بحثت را منتقل کنی؟ 
 

خود خدا در حقیقت همان هدایت  یپیام بحثم این است که پروسه اول: یکنندهمشارکت
د، گوینازلی و ابدی می یها در نظریه تکامل تحت عنوان مادهاست. آن چیزی که مارکسیست

شود در یک مسیر خاصی به جریان بیفتد و انسان خارج در حقیقت هدایت است که باعث می
 . از این هدایت نیست

 

بریم و رهنمون منظورت از آن تعادلی که گفتی ما در رابطه با خدا به کار می هدی صابر:
 چیست؟  ،شویممی
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منظورم این است که هیچ چیز جدا از خدا وجود ندارد و اگر چنین  اول: یکنندهمشارکت
هم  «او» شود و برخورد ما بارا در نظر بگیریم، خدا وجودی دور از ذهن می ]مجزایی[ وجودی

شود. در حالی که مهم این است که انسان بداند خودش هم جزئی از برخوردی کاسبکارانه می
 کند. این مجموعه است و به این شکل در مسیر و جریان خود حرکت می

 

 ای؟ با عنصر تعادل فکر کرده «او»به روش نزدیک شدن به  هدی صابر:
 

روش است. آنچه گفتم درک من از این  ی: مشکل من هم مسئلهاول یکنندهمشارکت
 ها بود و برای روش این مسیر نیاز به تفکر بیشتر دارم. کالس

  

 توانی روی روش آن هم فکر کنی و بحث بیاوری؟ می هدی صابر:
 

 خیلی بیشتری دارم. یتوانم اما نیاز به مطالعهبله، می اول: یکنندهمشارکت
 

ماند. ن بحث ادامه داشته باشد. پس پرانتز بحثت باز میتالش خودت را بکن تا ای هدی صابر:
 دست شما درد نکند.

 
 )کار گروهی( کنندگان دوم و سوممشارکت
با عرض سالم خدمت حضار محترم و با عذرخواهی از اینکه وقتتان  ی دوم:کنندهمشارکت

ز به وهمان امرویکی از اعضای گر متأسفانهگیرم. ما یک کار گروهی سه نفره داشتیم که را می
ث ما سعی کردیم این بح  دلیل کاری که برایش پیش آمد نتوانست خدمت شما عزیزان برسد

 را به صورت دونفره خدمتتان ارائه کنیم.
روهی هایی را تشکیل بدهید و کار گتوانید گروهاز زمانی که آقای صابر به ما توصیه کردند که می

ستای خواهیم ارائه بدهیم در رابدهیم. کار گروهی که می بودیم که گروه تشکیل گیرپیکنید، ما 
ه موضوع ها کدو موضوع بود، یکی ارتباط با خدای استراتژ و دیگری در راستای مدیریت بحران

بین  یخیلی کوچک ینظر ما این بود که پروژهدرس بود. از طرف دیگر مد هایخود کالس
 همین کار گروهی نتایجی هم دریافت کنیم.  خودمان را هم تا حدی طرح کنیم تا بتوانیم در

ی خواهد برانگاه به تحول انسان از ابتدا تا زمانی است که می ،موضوعی که ما دنبال کردیم
کنم، ما یک هدف خیلی ای را اضافه میرسیدن به خدا به درک برسد. البته من اینجا نکته

توانید راد بپرسند که شما چطور میکوچکی را در کنار این مبحث دنبال کردیم. شاید خیلی اف
کنید. پاسخ ما این است که هدف ما این نبود که ادعا کنید که چنین مبحثی بزرگی را ارائه می

ه چه حلی پیدا کردیم که مثاًل بمبحثی را ارائه کنیم و عزیزان محترم خیلی راحت بگویند ما راه
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حلی را تواند راهمان چگونه مینفرهجمع سه نحو با خدا ارتباط برقرار کنیم. هدف ما این بود که
یشرفت توانید پبرای خودش ـ نه برای دیگران ـ پیدا کند، چون تا زمانی که شما فکر کنید نمی

ا پیدا کند. ی رحلراهتوانید به دیگران کمک کنید که پیشرفت کنند و برای خودشان کنید، نمی
توانستیم  ایم. فقطکه فردا ادعا کنیم خدا را شناخته قدرالبته ]پیشرفت ما در حد[ کم است، نه آن

لو قبلی خودش به ج یدر راستای یک انسان در حال تحول پیش برویم که فقط کمی از نقطه
حرکت کرده است. این شاید بتواند درس و مفهوم بزرگی هم برای دیگران باشد. یعنی اگر ما 

ردند که به ها چه کم اینگویند ببینییگران مید ،قبلی خودمان به جلو رفتیم یبگوییم از نقطه
 ند. این برای ما مفیدتر است و هدفمان همین است. جلو رفت

کوچکی را با پارامترهای خودمان در گروهمان تعریف کردیم، اسم  یدر حقیقت ما یک پروژه
م تا به یکن" گذاشتیم یعنی یک سیر تکاملی یا مسیری که در آن حرکت می«راه»این پروژه را "

تعالی برسیم. برای اینکه موضوع از دستمان خارج نشود و مبحث پراکنده نباشد  ییک نقطه
سعی کردیم یک مسیر حرکتی را برای خودمان تعریف کنیم که دارای عنوان و کاراکتر باشد، 

امروز هم دیدیم  یطور که در جلسهپیش برویم. همان مرحلهبهمرحلهبندی شده باشد و عنوان
 اصوالً  ،دهدانجام نمی قدمبهقدمو  مرحلهبهمرحلهقای صابر عنوان کردند کارهایی که انسان آ

شود. ما سعی کردیم با این کار خودمان جلوی شکست مسیر حرکتی با شکست مواجه می
مان را بگیریم. بنابراین ما یک مسیر انسانی را برای تحول در خودمان مشخص جلسات گروهی

نم به هر کتک و خیلی شمرده سعی میکنیم. من تکت را بر اساس آن تبیین میکردیم و جلسا
ای که چرا ما این مرحله را انتخاب هایش و مختصر خالصهیک از این مراحل فقط در حد عنوان

 کنیم واز آن مراحل اشاره می موردبعدی اینکه امروز فقط به سه  یکردیم، اشاره کنم. نکته
 را بشکافیم و بازگو کنیم.  کنیم مراحلسعی می

 تواند برایآید اولین ابزاری که میاست. یعنی انسانی که به دنیا می« غریزه»اول  یمرحله
م انسانی و الهی تقسی یشناخت جهان هستی داشته باشد غریزه است. ما غرایز را به دو دسته

د و یز خودش را کنترل کناست. انسان برای آنکه بتواند هم غرا« تفکر»بعدی  یکردیم. مرحله
کند از ابزاری به اسم تفکر استفاده بکند. ها و اطالعات خودش را بسنجد سعی میهم داده

نید اید نیاز دارید که بیان کاست. شما برای انتقال آنچه در مورد آن تفکر کرده« وگوگفت»سوم 
چه است. آن« تفاهم»بعدی  یمرحله .شویدوگو میو بشنوید پس در نتیجه وارد مرحله گفت

گویید باید فضایی را ایجاد کند که بین افراد تفاهم ایجاد کند. ابزار انسان برای اینکه را که می
رادی ایجاد تفاهم بین اف ،تر کندتر نزدیکملموس یهای خودش را به یک نتیجهبتواند گفته

 ت. من باید بتوانم آنچهاس« ارتباط»بعدی ایجاد  یکند. مرحلهوگو میها گفتاست که با آن
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 ینتیجهتن گرفکنم برای همه اثبات کنم. ارتباط یعنی کنم و با آن ایجاد تفاهم میرا که بیان می
وگویی که به تفاهم برسد. اگر دقت کنیم، مثاًل در کشور ما در اکثر گفت  وگومثبت از گفت

قرار است که ارتباط برقرار شود، آخر سر شود، تفاهم هم ایجاد میوگو انجام میموارد گفت
ایجاد  تأییدش کنند و بعد هم روی آن بحث کنند و کار بکنند، ولی آن تأییدشود و همه 

 شود.وگو و تفاهم گرفته نمیمثبت از گفت یشود. یعنی نتیجهنمی
ا ر« تعامل»ش کردند. تأییدحاال همه نظر مثبت دارند و همه  است.بعد تعامل عملی  یمرحله

انسان  بعدی یکنیم تا مبحث و موضوع و تفکر ارائه شده را ارتقا بدهیم. در مرحلهمیهمنشین 
واند ترسیم. این ادراک میبه ادراک می ،وگو کردیمرسد. وقتی در کنار هم گفتمی« ادراک»به 

است. یعنی انسان چیزی را که درک « سنجش»ادراک،  یفردی یا جمعی باشد. بعد از مرحله
د به توانگیرد که آیا آن چیزی را که سنجیده میمی« تصمیم»بعد  ید. در مرحلهسنجکرده می

کند چیزی را که کند و سعی میمی« عمل»بعدی  یعمل برساند یا خیر؟ در مرحله یمرحله
نتیجه است. اینجاست که انسان « خلق»بعد  یسازی کند. مرحلهپیاده ،سنجیده و درک کرده

کند، بعد از خلق نیاز به شود. یعنی چیزی را خلق مییک میبه روح خدایی خودش نزد
کند دچار غرور شده و احساس دارد. چون بعد از اینکه انسان چیزی را خلق می« پشتیبان»

شود و وقتی از خود تهی کند خودش هم خالق است. پس در نتیجه آنجاست که تهی میمی
ت. سمواجه ایند با چه مشکالت و مسائلی بشود و میهای خود روبرو میشود با خودبینیمی

ق نیاز به خدای خال ،اول یکند. شاید همه در مرحلهاینجاست که احساس نیاز به پشتیبان می
ه ای که ما گرفتیم احساس نیاز به پشتیبان است. بعد از نیاز بنداشته باشند. حداقل در آن نتیجه

طوری که خودش دارد در این دنیا همان کنداست. یعنی احساس می« خالق»پشتیبان نیاز به 
کند، این نظم را هم حتمًا باید کسی خلق کرده آفریند و نظم ایجاد میبا نظم چیزهایی را می

 رسد. انسان به اینجا می یباشد. این درک ساده
  کند که با این خالق ارتباط برقرار کنداست. سعی می« ارتباط با خالق»بعد از درک خالق،  

ما گویا هم هست ـ  یاگر گویا نباشد ـ که به عقیده مسلمًا خالق بینا و شنواست. حال چون
که یک  استاست. مثل این « بهره گیری از خالق»آخر  یحداقل بینا و شنواست. مرحله

رسد، مسابقه، تمامی دورها را با موفقیت طی کرده و نفر اول بوده ولی به دور آخر که می یراننده
تواند از خط پایان رد شود. فرض زند و نمیرسیدن به خط پایان ترمز می یظهدرست در لح

کنیم انسان تمامی این مراحل را با موفقیت طی بکند و در مرحله آخر نتواند از خالق خودش 
د از این توانتواند با خالق خود ارتباط برقرار کند و صحبت کند، ولی نمیبهره بگیرد. او می
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آخر  یکنیم وقتی به مرحلهبگیرد و تکامل خودش را بهتر کند. ما سعی میای ارتباط بهره
 رسیم یک چیز پویا را به دوستان ارائه بدهیم. می

دارد که شما به چه نحوی چنین  سؤالمان بود، اگر هر یک از دوستان این موضوعات کلی
است که ما چند تا از  درآوردید، جواب این ،مراحلی را برای اینکه یک انسان تکامل پیدا کند

در مباحث علوم  ی آمریکاو دانشگاه کلمبیا سوربن فرانسه شده در دانشگاهمباحث مطرح
 (storyboard) ُبردها همین استوریانسانی و فلسفه را مورد بررسی قرار دادیم و دیدیم که این

ن ارائه برای عزیزا ترفهمقابلتر و کنند و سعی کردیم یک چیز خیلی سادهجا استفاده میرا آن
هایمان خیلی روشنفکرانه و حالت استادی و جنبه آموزش دادن نداشته بدهیم و اینکه حرف

های خودمان را بیشتر به باشد. سعی کردیم در هر کدام از این موضوعات که بحث شد یافته
ی از خیلی روشن یما تجربیات خودمان را بیان کردیم وسعی کردیم که نتیجهکار بگیریم. 

ییم کجای کارمان درست بوده و کجا غلط سعی کردیم که در کنار  .کارمان ارائه بدهیم و بگو
کنم این کار ما را خیلی کار علمی که انجام دادیم، یک کار تجربی هم باشد که من فکر می

 خوب پیش برد. 
و است. وگکنیم که غریزه، تفکر و گفتبرد انسانی را مطرح میموضوع این استوریامروز سه 

وگو را زاده بحث گفتکنم و دوست عزیزمان آقای مهدی امامیمن غریزه و تفکر را بحث می
چرخد. چون وگو میشود گفت موضوع اصلی ما هم روی بحث گفتکنند. دقیقًا میمطرح می
 وگو است. ما بحث گفت یحساس جامعه یاالن نقطه

خواهیم کتاب نویسیم ولی وقتی میکنیم و خوب کتاب میما یک زمانی خوب تفکر می
فهمد و نه صحبت ما را بنویسیم و در یک جمع صحبت کنیم نه آن کتاب را کسی خوب می

کند. این یکی از مشکالت اساسی جامعه ماست، مشکالتی که حتی بین کسی خوب درک می
جزئی از  عنوانبهایم. یعنی این طور نبوده که ما از جامعه برتر باشیم. ما هم م دیدهخودمان ه

کنیم این جامعه دچار این مشکل بودیم. ما هم در همین جامعه بزرگ شدیم و احساس می
مشکالت در ما هم بوده است. اتفاقًا موقعی که در حال بحث بودیم تجربیات خودمان را گفتیم 

 ن موقع خیلی به کارمان آمد. کنم آو فکر می
د آیطور که گفتم انسان از زمانی که به دنیا میکنم. همانمن موضوع غریزه را مطرح و باز می

 اش را به پیش ببرد.کند با غریزه خودش زندگیاولین ابزاری که دارد غریزه است و سعی می
 تازه به دنیا آمده است، مشترک ما و حیوان هم همین است. مغز یک کودک انسان که یمؤلفه

کند، سعی پیچ نیست، بلکه خیلی ساده است. خیلی ساده فکر میدریافته و پیچخیلی ساخت
ر بیشت کند بچشد،کردن درک کند، سعی می کند موضوعات دور و بر خودش را با لمسمی
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با آن  نشود گفت اولین ابزاری که انساببیند و از حواسش بیشتر استفاده کند. در حقیقت می
شود تا بتواند خودش را در جهان هستی رشد بدهد غریزه است. یعنی با غریزه سعی روبرو می

 بگذارد.  تأثیر کند که بتواند جهان پیرامون خودش را بهتر بشناسد و بر آنمی
شود این مان بیشتر مطرح میهای مذهبییکی از مسائلی که در مباحث علمی که در مکان

ت که باید شود این اسکنیم، ولی آنچه بیشتر استنباط میاید غریزه را مدیریت است که اصواًل ب
ی کشاند. ولپای انسان را بسته و انسان را به گمراهی میوسرکوب شود و غریزه اصواًل دست

ی در کنار دنیاست. یعن رطور نیست. واقعیتش این است که غریزه ابزار انسان برای تسلط باین
یم. این تسلط به از غریزه هم استفاده می استفاده از تفکر کنیم تا به دنیای خودمان مسلط شو

ثل انسان م یبرم. غریزهمعنای سیطره نیست و من این موضوع را به معنای کنترل به کار می
و این  کندشکل پیدا میرود چه زمان پیش میآهسته هرآهستهکه  استخالی  یصفحه
اید ما روی خیلی از رفتارهای شود. گاه دیدهی در انسان میگیری باعث ایجاد رفتارهایشکل

 .شوندرفته به عادت تبدیل میدهیم و رفتهها را انجام میکنیم و خیلی غریزی آنخود فکر نمی
رائز ما شکل شود. چیزی را که بر اساس غما تنظیم می یها بر اساس اصول غریزهاین عادت

 کند.میگاه پیاده آگرفته به صورت ناخود
عث گذارد و بامی تأثیر ها بر روی غریزهمؤلفهسری فاکتورها و ما اینجا متوجه شدیم که یک 

ها غلبه ؤلفهمشود غریزه شکل بگیرد. اولین گام مهم برای اینکه ما بتوانیم بر این فاکتورها و می
ت کنیم، شناخت درسیک ابزار از آن استفاده  عنوانبهخودمان را کنترل کرده و  یکنیم و غریزه

شود که در گام اول انسان مان است. شناخت درست از غریزه تنها زمانی حاصل میاز غریزه
به صورت کاماًل شفاف و بدون پرده با خودش صحبت کند، یعنی بگوید من چه هستم، االن 

نفی مباید نقاط مثبت و  کنم؟ این گام اساسی است کهچه شرایطی دارم و چگونه دارم رفتار می
 ای که داشتیم نتوانستیم این کار را انجام بدهیمخودش را درست ببیند و درک کند. ما با تجربه

های بزرگ بود. علت اینکه این موضوع را عنوان ما این یکی از کسری ینفرهو در جمع سه
نچه کنیم آکنم این است که اینجا مبحث درس نیست، مبحث تجربیات است و سعی میمی
 عنوان کنیم.  ،ایمتجربه کرده و یاد گرفتهخود را 

شود که دچار یک سری عادات و های خودش را شناخت، متوجه میمؤلفهبعد از اینکه انسان 
بعد باید بتواند الگوهای ذهنی و رفتارهای  یالگوهای ذهنی شده است. در نتیجه در مرحله

کیدر مباحثی که گفتیم این را د ما .بسیار بسیار سختی است یخودش را تغییر دهد. مرحله  تأ
خواهد برجهان خودش تسلط داشته باشد این یک امر حیاتی است کردیم. برای انسانی که می

یعنی باید بتواند الگوهای رفتاری خودش را مدیریت کند و تغییر بدهد. یک انسان قدرتمند به 
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و دو پا داریم، همان مغزی وگرنه ما همه انسان هستیم، ما همه دو دست   گوینداین انسان می
ی که من دارم با همان حجم همه دارند، یعنی مغز ما چه از لحاظ حجمی و چه از لحاظ کار

تر غرایز است، انسانی قوی یاول که مرحله ینتیجه در مرحلهکند. پس درهیچ فرقی با هم نمی
را داشته  قابلیت ایناست که در این شرایط بتواند الگوی رفتاری خودش را تغییر بدهد. یعنی 

وان گفت تباشد که بتواند الگوی رفتاری خودش را بر اساس شرایط خود تغییر دهد. اینجا می
ند و کتواند غرایزش را کنترل سد که میر. هر انسانی به جایی میاست میخ اصلی کوبیده شده

 کند.  فهرست ها رابگذارد و آن تأثیر تواند روی فاکتورهای خودشمی
ی را که ما ارائه کردیم این است که نوشتن بهترین راه است. اینکه بنویسید که چه هستید لحراه

 گذارید؟ البته با توجه به آن مقطع سنی کهی را بر شرایط بیرون میتأثیر کنید؟ و چهو چه می
تر است به زبان خودش و کسی که سنش باالتر است کمی کسی که سنش پایین هستید. مثالً 

 شود که کمک کنیم به خودمان دروغنویسد. ولی این روراستی باعث میتر میو دقیقتر مفصل
قبل  های منفی را بشناسیم، نسبت به شرایطمؤلفههای منفی را بشناسیم. وقتی مؤلفهنگوییم و 

 ها را حذف کنیم. توانیم آنتر میاز آن، راحت
وگوهای طور که در گفترسیم. همانمی اتصال غریزه و تفکر یاینجا به فصل مشترک و نقطه

صل کنیم بخش ارتباطش با فقبلی در نظر گرفتیم، زمانی که ما هر آیتمی از مبحث را ارائه می
طور از ای دارد؟ چیعنی اینکه بگوییم غریزه با تفکر چه رابطه باید حتمًا ارائه کنیم. بعد را
کنم مراحل ارتباطی را هم بگویم می رسیم؟ االن من سعیتفکر می یغریزه به مرحله یمرحله

شوم که در این فصل توانند چیزی را اضافه کنند من خوشحال میزاده میو اگر آقای امامی
مشترک بگویند. شاید من چیزی را از قلم انداخته باشم. آنچه ما در نظر گرفتیم این است که 

واهید به شناخت برسید و آن خرسد. زمانی که شما میغریزه به تفکر می یانسان از مرحله
خواهید به یک شناخت کامل فاکتورهای خودتان را در قسمت غریزه تغییر بدهید، یعنی می

بتوان صد باید از درون تفکر رد شود. پس در نتیجه شاید شناخت صددر یبرسید. این مرحله
 ،اشدشته بکند تا بتواند برجهان خودش تسلط داگفت دومین ابزاری که به انسان کمک می

که ما االن داریم شوند. در صورتیشود. یعنی این دو با همدیگر چفت میمکمل با غریزه می
تصال ها را مدیریت کنیم و به هم اکنیم. یعنی تفکرمان بر این مبناست که ایناین را مدیریت می

کر استفاده فاز ت ،کردند و بعدبدهیم. دیدگاهمان دیگر مثل سابق نیست که غریزه را سرکوب می
ها شود استفاده کرد و با استفاده از هر دوی اینها در کنار همدیگر میکردند. از هر دوی اینمی
مان مسلط شویم. آنچه که در مبحث غریزه داریم این است که اصواًل توانیم بر شرایط جامعهمی

. در نتیجه دهدییر میآورد و حرکت انسان را در زندگی تغشرایط بیرونی بر انسان خیلی فشار می
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 که انسان در هنگام استفاده از غرائزش ایفکرییعنی بیـ  عجول بودن شود کهتفکر باعث می
کنند و همه غرایزمان به شکلی منفی عمل می ،برود. زمانی که ما عجول هستیم از میان ـ دارد

 کنند که این غرایز باید سرکوب شوند. فکر می
ه ما تواند براحتی میکند و بهبرد، ما را با غرائزمان آشنا میبین میتفکر، عجول بودن را از 

کند تا دنیای پیرامونمان را بشناسیم. ما در باب عجول بودن خیلی بحث کردیم. بحثی کمک 
ه هایی کافتد  مانند باال رفتن آمارخودکشیما می یمطرح شد در مورد اتفاقاتی که در جامعه

افتد. وقتی به مبحث خودکشی رسیدیم ها یا در جاهای دیگر اتفاق میدر جامعه یا دانشگاه
. واقعیت هم است رسد، انسانی است که عجله کردهدیدیم که انسانی که به این مرحله می

هایی که خواندیم به این نتیجه رسیدیم هایمان استفاده کردیم و از کتابهمین بود. ما از داشته
به  تر آمده و نسبتکند انسانی است که سطح تفکرش پایینخواهد خودکشی انسانی که می

ند ن نتیجه گرفتاگیرد. چرا؟ چون خیلی از محققعجول است و دارد زود تصمیم می خود یآینده
 جالب اینکه در یشود و نکتهراه پشیمان می یکند در نیمهکه انسان زمانی که خودکشی می

 کند. ختمان در رابطه با کاری که کرده تفکر میحین خودکشی مثاًل در حال پرت شدن از سا
ودمان را بر خ یما به این نتیجه رسیدیم که اگر بخواهیم عجله را از بین ببریم وبه قولی سیطره 

غریزه افزایش بدهیم، حتمًا باید از داالن تفکر رد شویم تا بتوانیم قدرت تفکرمان را افزایش 
یک چیز است: این که دوباره بیاییم و بحث کنیم و بگوییم بدهیم. راه افزایش قدرت تفکر ما در 

 خواهیمایم، چه هستیم و چه کار میخودمان چه بوده یو بنویسیم که در گذشته، حال و آینده
که مطرح  نکاتییکی از  1«مندجوامع بینش»بکنیم؟ من در یکی از مباحث قبلی خودم به اسم 

ای را در نظر بگیریم. این وبرنامه یر و یک مرحلهکردم همین بود. یعنی برای خودمان یک س
طور نباشد که مثاًل کند تا ذهنمان بازتر شود. اینطرح مبحث یا طرح برنامه به ما کمک می

 کنیم که االن چه کار بکنیم.بگوییم تفکر می
تفکر است که فکر  بحثهمین  یخواستم مطرح کنم دربارهموضوع خیلی جالبی که می

را طی  دو سیر پیشرفت کند. انسان اصوالً گیری در این موضوع خیلی کمک مینتیجه کنم بهمی
ای است یا اندازی. تکامل یا به صورت مرحلهچشم یای و توسعهمرحله یکند: توسعهمی

گویند که انسان هدفی را برای خودش انتخاب ای به تکاملی میاندازی. تکامل مرحلهچشم
 گوید منکند؟ او میخواهد. بعد چه کار میبه صورت بسیار ساده میکند. یعنی چیزی را می

                                                                                                                 
ی کنندهدوم به عنوان مشارکتوکننده به بحثی است که در قسمت دوم نشست بیستی مشارکت. اشاره1

سترس د در« بگشاباب»ارائه کرده است و در دفتر دوم « جوامع هدفمند ای مندنشیجوامع ب»اول با تیتر 
 است. 
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ینم شرایط کنم تا بببرای اینکه به این هدفم برسم باید اول باید این کار را بکنم. بعد صبر می
 دهم. آورد و بر اساس شرایط بیرونی خودم را تغییر میبیرونی چه برای من پیش می

ترسیم  اندازی است که بایدج است، تکامل یا سیر تکامل چشمولی تفکری که االن در دنیا رای
ا موفق باشم. االن چه خواهم به چیزی برسم و در این راستکنید. من هدفی دارم و می

خواهم برسم؟ در طی این راه چه خواهم چه کار کنم؟ به کجا میدارم؟ می هاییظرفیت
دهم. اگر اتفاقی آخر مسیر را تشخیص میخواهم انجام دهم؟ یعنی از اول تا کارهایی را می

ین خیلی مهم است، اتفاقی که روم. اپیش نمی planدهم. ولی بدون را تغییر می امبرنامهافتاد، 
طور کنیم. یعنی سیستم زندگی ما و آنچه از پدرانمان یاد گرفتیم اینخیلی کم روی آن فکر می ما

خوانیم رویم دانشگاه درس میای بوده است. میهای مرحلهبوده که اصواًل تکامل ما تکامل
. و...  شودببینیم بعد چه می ،کنمرویم یک کاری پیدا میشود، میببینیم بعد از آن چه می

رستی تواند مدیریت دای در حال پیشرفت است اصواًل نمیببینید انسانی که به صورت مرحله
دش خو یداشته باشد و برای آینده تواند تفکر درستیبر غرائز خودش داشته باشد. نمی

خواهد با خالق خودش ارتباط برقرار کند؟ خالق خودش ریزی کند. این انسان چگونه میبرنامه
کند، زی میریها گفتند ـ بیست سال برای امتی برنامهکه ـ به استناد آنچه آقای صابر در کالس

هزار و پانصد سال آینده جهان  ریزی کرده که سنگ بنای دودر این بیست سال طوری برنامه
پیدا  ای تکاملصورت پلکانی و مرحلههستی را گذاشته است، پس قاعدتًا اگر ما بخواهیم به

توانیم ارتباط چندانی با خالق خودمان داشته باشیم. شاید کسی کتاب بنویسد، شاید نمی ،کنیم
گویم زمانی ما لی من میو  کنند، شاید ما علمای زیادی داشته باشیم ها اظهار نظرخیلی

هایی هستیم که با خالق خودمان در ارتباط هستیم و ملت پویایی توانیم ادعا کنیم که انسانمی
که  مان ساری و جاری باشد ـمان به صورت علنی در کارنامههستیم که نتیجه بگیریم ـ و نتیجه

ی در چیزی است که کسنیازی نداشته باشیم که کسی راجع به این مورد کتاب بنویسد. این 
ود در خ تکتکتواند به ما بگوید. و این چیزی است که ما باید حال قدم زدن در کنار ما هم می

ه کند، به شرطی که تفکر ما یک تفکر اصولی باشد. بداشته باشیم. تفکر این کمک را به ما می
 گوید: "می خودمان فکر کنیم. موالنا یگذشته، به حال و به آینده

 ام آدمنم بهر هچ بود؟ از کجا آدمه
 روم آرخ ننمایی وطنم؟ "هب کجا می

ارد عطف تفکراست، وقتی انسان وما باید روی این بیت خوب فکر کنیم. شاید این بیت نقطه
موفقیت  یشروع موفقیتش است. یعنی ضربه ینقطهه برسد، طبه این نق و شدهتفکر  یمرحله
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رسد که شروع به کمک کردن به خودش و شروع به ساختن خودش ای میحلهرا کوبیده، به مر
 ایم. های بیرونی نرسیدهکند. چون ما هنوز به مرحلهاز درون می

شوید کنید، بر شرایط بیرونتان مسلط میکنم. زمانی که شما تفکر میمن موضوع را جمع می
ت که وگو هم این استفکر با گفتکنید شرایط بیرون را مهار کنید. فصل مشترک و سعی می

کنیم نیاز داریم که تفکراتمان را بیان کنیم و نیز تفکرات دیگران را هم بشنویم. زمانی که تفکر می
اشد شنیدنی کنیم. اگر قرار بکنیم و بیان میکنند، ما هم تفکر میکنند و بیان میدیگران تفکر می

است. کسی صدای دیگری را  «اون کوبیدنآب در ه»شود گفت به قولی می ،در کار نباشد
کنیم می افتد و ما نیاز پیداشود گفت آن فصل مشترک اتفاق میشنود. ولی اینجاست که مینمی

 زاده به طور کامل بیان خواهند کرد.ی امامیتفکرات همدیگر را بشنویم که مبحث تفکر را آقا
  

 کنم از آقای صابر کهتشکر می.ستانبه نام خدا، با سالم خدمت دو سوم: یکنندهمشارکت
موجود  هاییکی از بحران عنوانبهوگو را خواستم گفتاین فرصت را در اختیار ما قرار دادند. می

واقعًا ارزشمندی  یدر حال حاضر مقوله وگوگفتخودمان بیان کنم. به نظر من  یدر جامعه
یم. توانیم مدیریت کنو تا آنجا که میما بحران زیادی در جامعه داریم که باید بشناسیم  .است

وگو به ظاهر جاری بینم. گفتیک بحران در جامعه می عنوانبهاول  یوگو را در مرحلهمن گفت
و ساری است، ما باید فکر کنیم ببینیم مقصودمان از آن واقعًا چیست؟ آیا فقط حرف زدن و 

 هاست؟از این ایصحبت کردن است؟ آیا فقط شنیدن است؟ یا اینکه مجموعه
مش وگو در قالب مرسوگفت .وگو داردکاًل نوع بشر برای ارتباط برقرار کردن نیاز به گفت 

و حساب گوشود گفتهر ارتباطی را می ،بیشتر یوگوی کالمی است. ولی در یک سیطرهگفت
 وگوتفتواند با نگاه کردن یا با حرکات و اعمالش نوعی گمثال انسان خودش میعنوانبهکرد. 

ا ارتباط است. دربحثی که داشتیم ب ییافتهوگویک حالت اعتالبه هر حال گفت برقرار کند.
 تالش کردیم در راستای، شود به آن نگاه کردهای مختلف میهایی که از دیدگاهتوجه به بحران

 ثبرد بگنجانیم و روی آن بحاستوری هایی از مؤلفهیک عنوانبهوگو را هم گفت ،کار جمعی
تنهایی هوگو بتواند هدف باشد. یعنی گفتتواند ابزار باشد، و نیز میوگو میکنیم. لذا گفت

بین دو نفر یا بین جوامع، یا  شنودویک گفت عنوانبهممکن است بدون هیچ هدفی و فقط 
 یهای مختلف صورت بگیرد و خیلی هم نتیجهتر بین کشورها و حکومتصورت گستردهبه

 خاصی ندهد. 
کادمیک گفتترین و قشریما درسطحی یامروزه در جامعه وگو صورت ترین الیه تا موارد آ

دهد. خاصی نمی یبه نظر من نتیجه ،نظر اخص استمؤثری که مدوگوی گیرد. ولی گفتمی



 91(     2) یامرحلهی، سامان : نگرش روندنییب: تبیست و نهمنشست 
 

 

تواند هم ساده باشد و هم پیچیده. فرآیند پیچیده این است که آدم از قبل مسیر وگو میگفت
 وگو در جامعهگفت ،شناختی نگاه کنیماگر از لحاظ جامعه قرار بدهد. اصوالً ودش را مدنظر خ

ینند و مانند اینکه دو نفر همدیگر را بب  تواند یا تحقیقاتی باشد و یا تصادفی و بدون برنامهمی
ص با اطالعات قبلی و وگو کنند یا اینکه بر روی یک موضوع مشخصی و خاگفت
 ،شده ریزیبرنامهبرای انجام آن وگویی که ند که قطعًا آن گفتوگو کنشده گفتریزیبرنامه

 دهد. تری مینتیجه و محصول عمیق
وگو هر واکنشی است که ممکن است در جامعه با یک محرک خاصی برانگیخته منظور از گفت

به  العمل معطوفگیرد یا عکسکه در مقابل آن واکنشی صورت می تواند کنشی باشدشود. می
بیشتر از  «بگشاباب»شنود باشد. در بحث وشد یا اینکه کالمی و فقط در حد یک گفتعمل با

وگو در سطح جامعه انسان با خدا وجود دارد. گفت یدید بحرانی است که به نظر من در رابطه
ن است که نوع انسا ترین سطحش بحرانیها جاری است .این بحران در پایینو در بین انسان

آن  ها الگویی بگیریم. از روش و منشی که خدا ورار شده که ما در این بحثق با خدا دارد .
دا مان با خشدهبهینه یدر راه اعتال و رابطه ـ انسان، تاریخ، هستی و کتابـ چهار متن اصلی 

این هم قابل ذکر است که خود خدا واقعًا نشان داده چه در هستی  .استفاده کنیم ،اندبه ما داده
کید ،ر تاریخ و به خصوص در کتابو چه در سی ای وگو است. من بررسیبر گفت «او» تأ

 خواهم بیشتر از تجربیات واجمالی روی قرآن داشتم که البته خیلی مدل پژوهشی نبوده و می
 ای ارائه بدهم.ها داشتم خالصهوگو و دریافتی که من از کتابدیدی که نسبت به گفت

 .های مختلفی مطرح شده استدر جاهای مختلف و به بهانه وگو در قرآناگر دقت کنید گفت 
حال یا بیان خود خدا نسبت به پیامبر باشد، ممکن است بین وگو ممکن است شرحاین گفت

و مهم است و وگیا بین شیطان و بنده باشد. نفس گفت، بر وقومش، بین پیامبر و شیطانپیام
کیدیست. من مضامینش در اینجا خیلی مدنظر ن ا ر است که از بحث اول، ما ابراهیم م اینتأ

ت و ماس یای که داشتیم ابراهیم نمایندههای اولیهخودمان فرض کردیم. طبق بحث ینماینده
یریم؟ باید ینه بگدر این زم حاال باید ببینیم ما باید چه الگویی از ابراهیم .اینک ما پیرو ابراهیم

ها را ، اینتورقی که داریمو قابل در دسترسکرد؟ با مراجعه به منبع وگو میببینیم چگونه گفت
شود در حد مشاهده بررسی کرد و تحقیق بیشتری روی آن داشت. با توجه به آیاتی که در می

اره وگو اشکی از دوستان به این گفتطور که در جلسات گذشته یاست، همان ابراهیم یسوره
وگوی آمده، یک سوم آیات گفت ابراهیم یکنم. در تعبیراتی که در سورهداشت، از آن استفاده می

 های آن است. خدا و ابراهیم و پیام
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ر بود و گفردی مشاهده هایی که آقای صابر داشتند، در تمام آیات، ابراهیمطبق برآیند صحبت
هایی داشت که در قالب خواسته بود. گیرپیکرد. یک دینامیسمی داشت و واقعًا دقت می

و جواب  سؤالوگو و خود گفت ،های مشاهده کردنیکی از راه .کردوگو با خدا مطرح میگفت
ی با وران نوجوانوگو را تجربه کرده، دم بارها گفتیکردن و صحبت کردن و شنیدن است. ابراه

ا ها رطبیعت و خورشید مناظراتی داشته و من این و مادرش، بعد در حین رشد و جوانی با ماه
تی که برایش پیش آمده را بارها مشاهده کرده سؤاالها و بینم. دریافتوگو میدر قالب گفت

بعد  یرحلهم ولی در ،تر استتر و توسعه یافتهوگو خیلی گستردهاست. البته این معنای گفت
آید و مورد کند. موقعی که از زندان میتر بیان میها خیلی جزئیدیدگاه خودش را در مورد این

کند پروردگار من کسی است که دارد و اظهار می اتهام واقع شده، یک دیالوگ کیفی با نمرود
 کند ومثل میبهود هم مقابلههای جدید است. نمرکند. این شروع دیالوگمیراند و زنده میمی
کند و فرد توانم همین کار را بکنم. و یک زندانی محکوم به مرگ را آزاد میگوید من هم میمی
ایستد. یعنی شود و در موضع مدیریت هستی میکشد. بعد وارد فاز دوم میگناهی را میبی

 آورد و درا از شرق برمیگوید پروردگار من آفتاب رموضعی که فراتر از موضع اول است. می
  1برد. اگر تو خدایی آفتاب را از مغرب برآور.غرب فرومی

وگو و یعنی گفت  شودخلع سالح می ،با آن سطح دریافتی که داشته در اینجاست که نمرود
خودش  یرتأث وگوگفت شود و اینجاست که به نظر منبا نمرود حاصل می دیالوگی بین ابراهیم

وگو در همین حد گرایانه نیست و این گفتگذارد. این یک کار صرفًا رادیکال و عملرا می
ناخودی  وگوی خودی وشود به آن گفتگذار باشد. در فازخیلی باالی آن میتأثیر تواند خیلیمی

که اینرد. کماگذارا به صورت مشهود می تر هم اثرات خودشگفت و در جامعه در سطح پایین
 در این زمینه تجربیاتی داشتیم. 

وگو حساب کرد. شود نوعی گفتدارد. چون مناظره را هم می ای هم با نمرودمناظره ابراهیم
 ریزی شدههدفمندی وبا قصد قبلی و به صورت کامل برنامه وگو باای از گفتزیرمجموعه

وگو انواع گفت شود. ولی درگیرد و طرفش قانع میداند که نتیجه میانسان می است. در مناظره
ها و اطالعات انسان با طرف مقابلش باشد و به قصد فقط به اشتراک گذاشتن داده منظورشاید 

 غلبه کردن و پیروزی بر طرف مقابلش نباشد. 
. او باشد وگوی کیفیتواند یک گفتو قومش دارد که آن هم می وگویی با آزرگفت ابراهیم

د آزر و قومش را تا ح سؤالپرستید چیست؟ یعنی فقط با طرح گوید این چیزهایی که میمی

                                                                                                                 
 منعکس شده است.  ی بقرهسوره 930و  951. این دیالوگ در آیات 1
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کنند ما توانند استداللی بیاورند که قابل قبول باشد. اشاره میها نمیکند و آنباالیی مجاب می
ابراهیم در مراحل مختلفی که  1ها یافتیم.سنگاین تخته اجداد و نیاکان خود را پرستنده

کاری نیازی که گونه مالحظهکند، واقعًا بدون هیچهای خودش را با خدا مطرح میخواسته
تواند الگوی خوبی باشد. یعنی امکان دیالوگ گذارد و این خود میداشته را با خدا در میان می

 و بازده بیشتری دارد.  باالتر یدر رفاقت خیلی بیشتر است وخیلی نتیجه
ی شود، سیر تعالهایی که ازطرف خدا به او داده میحاصل شده و پاسخ مراحلی که برای ابراهیم

در مناظره و به شکل توسعه یافته در  وشنودگفتکند. آن پلکان به صورت یک را ایجاد می
های دطور که آقای صابر گفتند، سطح برخورهمان جریان کالم و بیانش کاماًل مشهود است.

جا  نه اینکه یک پله باال بیاید و ده پله  شده بودبندیپله و مرحلهابراهیم با خدا به صورت پله
ا هایی که ابراهیم با خدو آن خواسته وگوکند. نفس گفتتهاجمی شروع  بگذارد یا اتفاقی و

 گردد. ود و در آخر منجر به نتیجه میشبدل میویک ردبهواقعًا یک ،مطرح کرد
قطعًا تمام مراحل بدون خطا نبود. اما منجر به کسب درک شهودی ابراهیم از  ،در بحث ابراهیم

شد. یعنی  ،های خودش با توجه به سبک برخوردی که خدا با ابراهیم داشتخدا و توانایی
فاده و استتواند قابلسانی میمختص ابراهیم باشد و برای هر انتواند نمیمسئله به نظر من 

و با خدا داشته و این  وگوهایی با قومش، با هارونهم گفت الگوبرداری باشد. موسی
ًا وگو واقعامروز ما گفت یای برای ما باشد. در جامعهتواند یک تلنگر و جرقهوگوها میگفت

ها وگو است. به نظر من خیلی از بحرانهای ما بحران فقدان گفتمغفول مانده و یکی از بحران
ت ها است. فقط کافی اسحلراهترین و بدون دردسرترین شود و یکی از سادهوگو حل میباگفت

تواند وگو دارد این است که میهر کداممان به خودمان مراجعه کنیم. یکی از آثاری که گفت
از کوره  انهگروگوی خیلی تند و پرخاشکن است ما با یک گفتتحمل را باال ببرد. مم یآستانه

رای اش بام و نتیجهتحمل[ را خیلی تجربه کرده یدربرویم. من خودم این ]باال رفتن آستانه
از  حتی دوستانی که پیشـ  من با دوستان یخودم واقعًا مثبت بوده است. تا آنجا که در رابطه

وگو تبدیل منجر به اتفاقات خیلی خوشایندی شده و آغاز گفتـ آن هیچ آشنایی قبلی نداشتیم 
 به تفاهم و اشتراکاتی شده است.

ه آنجا ذکر کرده بود کوگو داشت استفاده کردم. گفت یمن از کتابی که نکات خاصی درباره
ها به وجود فکری بین انسانهای یکدیگر، تفاهم و همبدل کردن اطالعات و دادهتنها با ردو

تواند چنین چیزی باشد. اگر ما تنها خدا را ناظری بدانیم ید. محصول نهایی ما و خدا میآنمی
ه شود. پی بردن بوگو سخت مینایافتنی است، امکان گفتکه آن باال و در دوردست و دست

                                                                                                                 
 ی انبیاء روایت شده است. سوره 53تا  59وگو در آیات . این گفت1
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ای است که به نظر من باید به دنبال آن رفت و ریسمان های مفقودهوگو یکی از آن حلقهکنه گفت
 رسیدن مشترک ،وگوشود. گفتوگو حاصل نمیکردن اطالعات گفت ردوبدلنکرد. با  را رها

ا ی به بصیرتی بر سر بارور شدن هوش جمعی است. هوش جمعی هم ممکن است بین دو نفر
شود تر باشد یا اینکه در نهایت بین انسان و خدا باشد که به راحتی میگسترده یدر یک جامعه

 را تمرین کرد.  آن
ی تواند شرایط خاصوگو میگفت درک کردم،وگو راجع به گفتفوق من از کتاب  ابق آنچهمط

ها را داشته باشد. ]این کتاب[ ده شرط اساسی را برای آن گفته که من به صورت تیتروار آن
 تواند این باشد که انسانوگو به صورت سازنده میکنم. اولین شرط اساسی گفتیادآوری می

 داشته باشد و موضع مجاب کردن طرف مقابل را نداشته باشد.  «دهگیرنموضع یاد»
آمادگی و باز بودن ذهن »وگو است. همچنین در گفت« احترام کامل و متقابل»دوم  یمرحله

تواند در تبادل اشتراکات و بسته نبودن ذهن بسیار دریافت می یدر مرحله «وگوبرای گفت
 ها و جاهایوگوهایی در رسانهاست. گاه گفت «گفتن از دل سخن»اثرگذار باشد. مورد بعدی 

گو وتگویند یا تظاهر به گفبینیم که از دل سخن نمیمختلف توسط خیلی از بزرگان و نوادر می
 «شنیدن»م داشته باشد. فاکتور پنج تأثیر تواند خیلیکنند. سخن کسی که از دل برنیاید نمیمی

یران ا یمن از جامعه یدهد. تجربهوگو را تشکیل میوگو شنیدن نیمی از گفتاست. در گفت
. طرفه استاش پرحرفی و سخن گفتن یکها و نمادهای مشخصهاین است که یکی از نشانه

ت. اس «طمانینه و پرهیز از شتاب»در حالی که شنیدن است که خیلی اهمیت دارد. گام بعدی 
ر این خاطها بهالعملی از موانع و عکستواند خیلی بازدارنده باشد. خیلوگو میشتاب در گفت

وگوهای روند. در گفتوگو میهای قبلی به سراغ گفتها با فرضیهاست که انسان
ضیات آوریم و بعد فردر می «تعلیق»توجهی به حال شده این فرضیات را تا حد قابلریزیبرنامه

ه به توانیم اثبات کنیم و یا با توجیکنیم. بعد یا مارائه می ،داریمرا شنویم و آنچه دیگری را می
 . به آن بدهیم پذیرانعطافدهیم. یعنی باید یک حالت طرف مقابل تغییرش می فرضیات

در  «جویندگی»گذار باشد. نهم تأثیر توانداست که می «حمایت خالق»عامل هشتم عامل 
قط باشد و شاید ف ؤثرمتواند خیلی وگو نمیها گفتها و زماندر خیلی از مکان .وگو استگفت

وگوهای تصادفی استفاده شود. در گفت یتواند در دستهبرای گذراندن وقت باشد و می
اند توها میسمینارها و... این یاتوبوس، مترو یا هر جایی که اتالف وقت هست، مانند حاشیه

اره نظ» های جدید باشد. آخرین عامل،کلیدهایی برای جویندگی یا برای فهم و دریافت چیز
واند خیلی تاعم از گوینده و شنونده. نگاه متقابل می  کندوگو میبه کسی است که گفت «کردن

 بگذارد.  تأثیر وگودر فرایند گفت
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 : برمبه پایان می بحثم را با یک شعر از موالنا

 جمله رذات عالم رد نهان 
 گویند روزان و شبانبا تو می 

 یم و خوشیم ما سمیعیم و بصیر
 با شما انمحرمان ما انخوشیم 

 
ءاَّللاندوستان عزیز،  دوم: یکنندهمشارکت بردمان را در مباحث استوری یما ادامه شا

جلسات آینده زیر نظر استاد صابر خدمتتان ارائه خواهیم کرد. بعد از تکمیلشان من خودم 
در هر جلسه  شاءاَّللانایم. کردهها را آماده گویم که کدام بخششخصًا خدمت آقای صابر می
کنیم هم اجمالی باشد که وقت عزیزان گرفته دهیم و سعی میسه یا چهار بخش را ارائه می

نشود و هم اینکه مفید باشد تا دوستان بتوانند استفاده کنند. فقط در انتها بگویم که فصل مشترک 
یجاد وگو بگیریم اواهیم از گفتخآنچه که می یوگو با تفاهم این است که نتیجهبحث گفت

 گزارم. سپاس تفاهم و فصول مشترک بین افراد است.
 



 


