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

 یگاههمه، مستمر، دالنهصافی رابطهضرورت »با زیرعنوان « باب بگشا»مجموعه مباحث 
ی هاسال ، ازجمله آثار متأخر حیات شهید هدی صابر است که طی«و استراتژیک با خدا

ی ارشاد در جمع عالقمندان و دانشجویان ارائه شده و در واقع هینیحسدر  7983تا  7981
 محصول دوران پختگی فکری ایشان است. 

و  ، در جستجوی بینششوندیمعنوان مباحث قرآنی هدی صابر نیز شناخته این مباحث که به
انسان است. هرچند قرآن ـ کتاب ی فردی و اجتماعی هاپروسهروشی برای وارد کردن خدا در 

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

، هانمونهکتاب آخر، ی هانشانهعالوه بر ارجاعات متعدد به « باب بگشا»جهت، مباحث 
 ردیگیمی متعدد مقتبس از تاریخ، ورزش، هنر و فرهنگ عامه را نیز در بر هالیتمثمصادیق و 

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

چهاردهم  که با افزودن نشست گرفتیمسیزده نشست آغازین را در بر « ینپیشاتبی»بود. بخش 
(، مقارن با نخستین سالگرد شهادت، « من جاویدان»با عنوان  )سخنرانی دکتر محمدی گرگانی

و کارکردهای خدا اختصاص دارد. در این بخش،  هاداشتهبه « تبیین»منتشر شده است. بخش 
ال تا س ارشاد هینیشده در مباحث حسمحور ارائه ُنهعالوه بر مدنظر هدی صابر بود، طرحی که 

سامان  ی ونگرش روندک، یاستراتژ دیخالق، د یطراح ـ مهندس، خدا ی)خدا 7983
منشأ  یمنبع الهام، خدا یخداده، یصاحب ا یخدا، یخیتار لیتحلو  یخیتار دید، یامرحله

خدای حافظ، خدای هادی ) گریمحور د هشت (،یمنبع انرژ یخداد، یعشق و ام
(، خدای مؤید ـ حامی، خدا ملجاء، خدای واگذارنده، خدای منبع امکان، خدای گرتیهدا)

 یریها در اثر دستگماندن نشست تماممهیکه با ن گرفتیدر بر م زیرا ن( دارآرمانمسئول، خدای 
، هانشستنان که عالقمندان به این همچ. افتینی ارشاد را هینیحسدر صابر، امکان طرح  هدی

ی هایخروجاز سطح سوم مباحث )پساتبیین( نیز که اختصاص به چگونگی رابطه با خدا و 
 این رابطه داشت، به کلی محروم شدند. 

*** 



 ب

های دوم، . پیش از این، دفترردیگیمرا در بر « تبیین»دفتر پیش رو، چهارمین بخش از سطح 
که اختصاص به سه بخش از سطح تبیین داشته و در « بگشاباب»سوم و چهارم از مباحث 

بود که طی « ی خداهاداشتهکارکردها و »نشست و شش مورد از  92مجموع حاوی 
ه ، در اختیار عالقمندان قرار گرفتاندشدهارائه « باب بگشا»ی پانزدهم تا چهل و ششم هانشست

ی دفترهای پیشین عبارت بودند گانه92ی هانشستدر  شدهطرحی داشتهبود. شش کارکرد و 
 ی ونگرش روند، کیاستراتژ دید ، خدای صاحبخالق یطراح ـ مهندس، خدا یخدااز: 

 . دهیصاحب ا یخدا، یخیتار لیتحلو  یخیتار دید، یاسامان مرحله
های چهل و هفتم تا شصت و چهارم( و دو نشست بعدی )نشست 76دفتر پیش رو حاوی 

بندی هدی صابر است: خدای منبع الهام و خدای ر خدا مطابق صورتداشته و کارکرد دیگ
 منشأ عشق و امید. 

جه به با تو« میابراه ریمنسجم و واحد در س یخدا»بحث نخستین نشست این دفتر با عنوان 
تر مطرح شده بود، در راستای تبیین انسجام و در های قبلضرورت و پرسشی که در نشست

ها و کارکردهای خدا توسط هدی صابر ارائه شده است. از این جهت، این نشست تنیدگی داشته
ی مرور و توضیح و رفع ابهام دارد. چه آنکه این گنجد و جنبهی این دفتر نمیذیل دو داشته

ها و کارکردهای چندگانه برای خدا پرسش و ابهام مطرح شده بود که گویی برشمردن داشته
شود. شهید صابر با استناد به سیر تکه شدن برداشت واحد و منسجم از خدا میکهمنجر به ت

گشایی کند و ابهام پدیدآمده را بزداید. جان کالم این نشست سعی دارد از این مسئله گره ابراهیم
وط است مرب ها و کارکردهای خدا در ابعاد مختلف و چندگانه، امریاین است که تفکیک داشته
شناختی و نه در سطح وجودشناختی، که واقعیت وجودی خدا قابل به سطح تحلیلی و معرفت

تفکیک و تجزیه نیست. به سبب اینکه این نشست فاقد سرفصل مباحث در قالب اسالیدهای 
تیترهای آن تمامًا توسط مالوف شهید صابر بوده است، عنوان این نشست و نیز میان

 اند. ین دفتر به آن افزوده شدهکنندگان اتنظیم
شود که از این سه نشست، یک سه نشست بعدی این دفتر به خدای منبع الهام مربوط می

کنندگان بوده است و دو نشست نیز طرح بحث هدی ی جمعی مشارکتنشست در قالب ارائه
 صابر است. 

شست عرضه شده ن 72در قالب « خدای منشأ عشق و امید»پس از این، بحث نسبتًا مفصل 
های پیوستگی این مباحث، امکان تقطیع و گنجاندن شماری از نشستاست. به سبب به هم

مربوط به این داشته در دفتری مجزا وجود نداشت و در نتیجه ناگزیر دفتر حاضر در حجمی 
 شود. سابقه به عالقمندان عرضه میبی

یا  ی مروری داشتهیجاد وقفه جنبههای مذکور، دو نشست نیز که به سبب ای نشستدر میانه
اصطالح طوفان فکری( در متن مباحث نبوده به سبب تخصیص به بحث مقدماتی جمعی )به



 ت

« اباب بگش»های صوتی ی فایلو به تشخیص شهید صابر در همان زمان حیاتشان از مجموعه
 . کنار گذاشته شده بودند، گرچه در شمارش آمده، اما از متن مباحث غایب هستند

ی این دفتر به لحاظ شرایط اجتماعی طرح، نخست، مقارن شدن اولین نشست این مشخصه
دفتر با فردای درگذشت و وداع تاریخی ملت ایران با مرحوم آقای منتظری است که تحلیلی 
موجز از شهید صابر در ابتدای نشست چهل و هفتم در این زمینه را در پی داشته است؛ و دوم، 

ی ماهه 8های و فاصله گرفتن از تالطم 7988ی جنبش اعتراضی سال ولیهفرونشستن موج ا
 7988دی  7ی ایران است. نخستین نشست این مجموعه در تاریخ جامعه 7988خرداد تا دی 

جای مباحث اند. هدی صابر در جایبرگزار شده 7983خرداد  77و آخرین نشست در تاریخ 
های تر نسبت به ماهبا رویکردی چه بسا خوشبینانه ای اشاره کرده وبه این تحوالت زمینه

 نگرد. ی این حرکت اعتراضی میپرتالطم گذشته به جوهره
فزوده ی دوم جلسات ای مطالب، در این دفتر بخش پرسش و پاسخ به تکهی ارائهبه لحاظ شیوه

های شها شاهد طرح پرسکنندگان در بسیاری از نشستهای مشارکتشده و در کنار آورده
هایت ی دوم جلسات نهای شهید صابر هستیم. کوشیده شده که در بازتاب تکهحاضران و پاسخ

داری و دقت صورت گیرد؛ هرچند به سبب کیفیت ضعیف صوت پرسشگران در برخی امانت
 ها، تحقق این امر به شکل کاماًل ایدئال میسر نشده است. نشست

*** 
، مورد تصحیح و ویرایش شهید صابر قرار گرفته «باب بگشا»ی دفتر نخست هانشستغالب 

ی یازدهم به بعد توسط ایشان تصحیح و تنقیح نشده و این مسئله، دشواری هانشستبود. اما 
. در تنظیم مباحث حداکثر تالش به کار رفته که در کندیمو مسئولیت کار تنظیم را دوچندان 

و  شی و ادبی متن، وفاداری به ادبیاتتبدیل سخنرانی شفاهی به متن مکتوب و ویرایش نگار
سبک بیان هدی صابر حفظ شود و گاه، وفاداری به این سبک و ادبیات ویژه بر درستی و صحت 

داده شده است. دلیل این امر مشخص است؛ هدی صابر  حیترج،هاگزارهادبی و فنی جمالت و 
و  گرفتیمصی به کار ی داشت، اصطالحات و تعابیر خارینظکمادبیات و سبک بیان ویژه و 
. این سبک ویژه، خود موضوعی قابل بررسی و کاویدن است، زدیمگاه دست به خلق واژگان نو 

ن ، کوشیده شده است این سبک و ادبیات بدوشدیماما تا بدانجا که به تنظیم این دفتر مربوط 
 صابر دردخل و تصرف باقی بماند. راهنمای عمل برای تنظیم دفتر فعلی، روش خود هدی 

تشار بوده که پیش از این در دفتر نخست ان« باب بگشا»تنظیم و ویراستن یازده نشست نخست 
ی ااژهویافته بود. و البته چنانچه در جایی از متن برای روانی بیان و تکمیل جمالت، به گزاره یا 

شده  دادهار ی افزوده شده در قالب ][ قرهاگزارهی، کلمات و دارامانتنیاز بوده، برای حفظ 
ی جزئی دیگر نیز در باب تنظیم این دفتر شایان نکتهی کلی، چند نکتهاست. افزون بر این 

 توجه است: 



 ث

  و با هدف هانشستبه سبب افزوده شدن افراد تازه، فاصله افتادن میان برخی 
کید ویژه بر برخی  ی بحث یا بنا به هامفصلمروری بر مباحث در ذهن حاضران یا تأ

دیگر، معلم شهید در ابتدای هر جلسه بخشی از زمان نشست را به مرور و دالیل 
 ناخواهخواهو این امر  انددادهی پیشین اختصاص هانشستنکات  نیترمهمبازخوانی 

 تکتکمنجر به تکراری بودن برخی مباحث شده است. اما به جهت حفظ هویت مستقل 
، این مباحث  تکرارشده، هاتصرف ی و به حداقل رساندن دخل ودارامانت، هانشست

؛ امید است که پس از تدوین و تنظیم و گرددیمبدون تلخیص و تصرف به خواننده ارائه 
کرار و ی که فاقد تادهیچکبتوان با تلخیص مباحث، « باب بگشا»انتشار کل مباحث 

 تناوب باشد، به عالقمندان ارائه کرد. 
 به طور کامل خود را  کنندگانمشارکتی برخ هانشستکه در بخش دوم نظر به این

ما به ، ااندنکردهصورت منظم و منسجم ارائه و برخی دیگر نیز مطالب را به نکردهمعرفی 
کید و اصراری که معلم شهید بر جمعی بودن مباحث داشت و اهمیتی که برای  جهت تأ

ف در را با حداقل دخل و تصر هانشستی دوم هابخشمشارکت حاضران قائل بود، 
و تغییراتی که صورت گرفته، در این حد بوده  میادادهی بحث اصلی هر نشست قرار ادامه

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

 ان تصحیح متن افزوده شده و متعلق به سخنران آنچه در پاورقی آمده به کلی در زم
 نیست.  کنندهمشارکتیا 

 وزین  یترجمه ازذکر شده برگرفته  هایپاورقی آیاتی که به صورت موردی در ترجمه
 فوالدوند است که بسیار مورد توجه و ارجاع هدی صابر بود.  اللهعزتآقای 

شاهد و شهید، هدی صابر، از خوانندگان  در پایان ضمن فرستادن درود و سالمی کیفی بر معلم
هتر آثار را ی بعرضهبرای تدوین و  شانشنهاداتیپکه نظرات و  میکنیمگرامی این دفتر تقاضا 

( اعالم نمایند. www. hodasaber. netاز طریق پایگاه هدی صابر )به آدرس 
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ِحمی ِن الره ْْحَ ِ الره ی دوستان شروع خیر بحثمان را با اجازهبا سالم و عصربه .ِبْسِم اَّلله
 به نام همراه یاریگر .یمنکمی

 «گشامی، باب بگشا، نزد من آمن رفیقم، ره»

 گاهی و اسرتاتژیک با خدامههدالنه، مستمر، صافی رابطهضرورت 
ورا عاش ؛یک اتفاق تاریخی است .بریم دو اتفاق رخ داده به سر میدر سر فصلی ک

قای آیادماندنی ی وداع بهو هم واقعه ؛امسال هم رسید ،رسدباالخره هر سال می
ی ها هر کدام در حد قوارههای ما از ابتدا تا اآلن این بوده که انسان. بحثمنتظری

یکی  .ی صحیحی نیستپیشبرد تاریخ مؤثر هستند و مقایسه هم مقایسه خودشان در
هر کدام  است، در مدار خود قای منتظریآیکی هم  ،امام حسین است در مدار خودش

  .توانیم ایفای نقش بکنیممی ،ی خودمانبا قد و قواره ،از ما هم در مدار خودمان
ی اتفاقات در سلسله .روز پیش افتاد در نوع خودش یک اتفاق تاریخی بود که دو اتفاقی

 رد هایی کههمان بحث ـ دهه قبل مصدقی پیدا شد ششبار برای اول ،تاریخی گذشته
خودش هم نه ادعای  .ی نیروها باز کردروی همهبه ای ییک دامن پرپیلـ  2تاریخ کردیم

مذهبی و از تمام ]فرد[ ولی از هر  ،نه ادعای ایدئولوژیک داشت ،مذهب داشت
ای از حقوق حزب توده .تر عمل کردبزرگوارانه وتر مذهبی ،ی خودشخوندهای دورهآ

فاع از حقوق همگان د .دفاع کرد ،که مخالفش بود، برانداز سیاسی و استراتژیکش بود
ران ای یبار سنت دامان پرپیلی را در جامعهاز حقوق یک ملت دفاع کرد. برای اول ؛کرد

ن سنت عبای پرپیلی را مترتب بر سنت داما قای طالقانیآ ،بنا گذاشت. یکی دو دهه بعد
مذهب و روسپی از حقوق مارکسیست و مجاهد و بی ؛پرپیلی بدعت مثبت گذاشت

                                                                                                                 
 است.  1811دی  1 شنبهسه ،. تاریخ برگزاری این نشست1
 «. هشت فراز، هزار نیاز». مجموعه مباحث تاریخ معاصر ایران با عنوان 2



 4باب بگشا؛ دفتر پنجم: تبیین ما ـ       2

 

 

فاع د گیهم ،بگذارند و گذاشتند او جاب نبود به زور حجاب سرمشهر نو و از کسی که 
د تا اآلن دیده نشو یادماندنی بود به قای طالقانیآی جنازههم مراسم تشییع کرد و واقعاً 

 ،دندپوش بوهمه دو ویژگی داشتند یکی سیاه .از زمین جوشید ،و یک دیگ جوشان بود
از باال و از است من یادم  .دهای دوطبقه در تهران بون زمان اتوبوسآ .سرخیکی چشم

 ،تی بودنه حکوم ،نه دولتی بود ؛ی عجیبی بودواقعه .ویزان بودندآها مردم اتوبوس پائین
م ه قای منتظری، آی همین سنتوردند. در ادامهآنه از مدرسه و روستا کسی را به تهران 

 دیشب .عبای پرپیلی را خوب ایفا کردنددر حد نقش تاریخی خودشان این نقش 
خارج  ،ملی ـ نیروها یهمه .های مهمی بوداتفاق ،دیدندها را اگر دوستان میتلویزیون
ی های دههو اعدامی انهای زندانیخانواده .بیانیه دادندـ  هامارکسیست ،داخل، از کشور

ای بودند که زمان شاه و بعد از یک خانواده که مارکسیست مادر لطفی .بیانیه دادند 61
 ـ اقی نگذاشتندب زیچهر دو رژیم هیچ ـ باقی نگذاشتند زیچن خانواده هیچآانقالب از 

  .ی پرسوزی دادبیانیه
د، سیاه پوشیده بومجری که خانم بود تمام، ترتیب داده بود میزگردی که VOAدیشب 

 کرد وم سیاه پوشیده بود، خانم سرشار که مخالف صحبت میتما ایکس هخانم اله
هم  ،د و دیدگاه خاص خودش را داشترکبرخورد می قای منتظریآتضاد وحدتی با 
دیروز هم اتفاق مهم این بود که در یک روز غیرتعطیل، وسط هفته  .سیاه پوشیده بود

هایی که برای ی محدودیتن وضعیت خاص خودش و با همهآدور از تهران و در قم با 
 ششصد ـیک جمعیت )حال دقیق اعالم نشده( ولی  ،تی برقرار کردندخطوط مواصال

 کیفی بود.  یمدند. اتفاقآمیلیون  یکی ستانهآهزار نفری تا  صدهفت
خ اریشان در تها مستقل از لباس و طبقهی بحث تاریخ ما هم همین است که انسانهمه

ی کسانی که و همه و آقای طالقانی ی مصدقند و ایشان هم در ادامهنکایفای نقش می
ایشان ایفای نقش کرد.  ،ندتها را بر عهده گرفی انساندر تاریخ ایران نقش دفاع از همه

کند عرصه هر زمان هم که همه تصور می ،اندمعرصه خالی نمی که طبیعتاً  شاءاَّللان
کنند ها تصور میاین .یدآباال می و جوشدمیدارد از آن زیر یک دیگی  ،خالی است

جمعیت  ،به اتفاق .مدآدیگ خواهد جوشید، باال خواهد آن  !روی اجاق چیزی نیست
از از چادری سنتی، از روحانی سنتی،  ـ ی ایران بوددیروز هم میانگین جامعه

م در مراسو مدند آ ،بود به لحاظ فکر فقاهتی مخالف آقای منتظری که اصالً  ایروحانی
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ی مجاهدین که بعد از شرکت کردند، الئیک، مارکسیست، مجاهد سابق، خانواده
می هاتفاق خیلی م ،جمعیت با میانگین حداکثری بود .بودند ، آمدهانقالب اعدام شدند

ی ایران از حقوقش دفاع خواهد کرد، کوتاه ی این است که جامعهدهندهاین نشان .بود
 ای ازها یک تکهدیشب باز تلویزیون است. مدهآمدن به سر آمد، زمان کوتاه آنخواهد 
 .کردروی خط قرمز صحبت می قای منتظریآ ،های ایشان را گذاشته بودندصحبت

ی کرد غیر از خدا و غیر از انبیاء و غیر از امامانی که مورد اتفاق جامعهتصریح می
ی در این قواره دیگر هیچ انسان ؛هیچ خط قرمزی وجود ندارد ،ن هستندامذهبی ایر

ته باشند و داش یبروند و پرسش او که خط قرمز تلقی بشود و دیگران نتوانند روی تنیس
با این جمله و با آن صدای نازک،  آبادی خودنجف ـ ی اصفهانیجههبا همان لهم  خرآ

 است؛ دیگر سر آمده آورید،به سر میهایی که شما دارید تمام کرد که زمان این بازی
که ایشان عمر چناننآکه  شاءاَّللانو است سر آمده  و واقعاً  !اش را هم کشید«مدهآسر »

بشود در سیر  یمت و گشایشوفات و رحلتش هم موجب یک رح ،پرباری داشت
 ی ایران افتاد. جامعه راتفاقاتی که د

بحث  اَّللشاءانافتد نیست و بحث ما دور از این اتفاقاتی که می .کنیمغاز میآبحثمان را 
توافقی به پیشنهاد دوستان  ،های گذشته باشد. در جلسات قبلی بحثامروز هم ادامه

حث ب ،د یک محور و مفصل جدیدی بشویمدر جمع صورت گرفت که اگر خواستیم وار
جدید تا حد امکان خوب پخته شود، مقدماتش فراهم شود و به قول ورزشکاران 

  .ی پیش را به این اختصاص دادیمجلسه .نکرده وارد بازی نشویمگرم
 بیرون جلسه تذکری ،ن دوستان پیشنهاددهنده بودآیکی از همان دوستانی که در جمع 

ند ایشان گفتند که این چ .تذکر درستی بود ،ن تذکر من فکر کردممورد آدر  .به ما دادند
پرداز و... را مهندس و خدای ایدهـ ماه اخیر که شما بحث خدای خالق و خدای طراح 

ای تکهطور به نظر برسد که خدا قابل تجزیه است و تکهخر سر اینآشاید  ،مطرح کردید
  .ی درست و دقیقی بودنکته ،تهاین نک .کنیمبرخورد می« او»داریم با 

 ،ها تا حد امکان قبل از ورود به بحث اصلی پخته بشودیک توافق از قبل بود که بحث
 یکه تا اینجاخدای منبع الهام صورت بگیرد. دوم هم اینمثاًل از  یای سر تلقمفاهمه
 ،یمربتوانیم یک نخ و سوزنی به دست بگی ،تذکری که دوستمان دادند ]بر اساس[بحث 

تکه از ابتدا غرض این نبود که تکه .ها را به هم متصل کنیماین تکه ،تا این جای بحث
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یک  کنیم کهسعی می ،شودمنتها با توضیحاتی که امروز داده می .شود، هنوز هم نیست
اشته بتوانیم د ،چسبی بریزیم که این چسب را هر وقت به یک مفصل جدید رسیدیم

تکه تکها ر« او»نالیز کردیم و داریم آها پیش نیاید که ما خدا را باشیم و این تلقی از بحث
! یمبرو« او» خواهیم سراغمی« او» کنیم و متناسب با نیازمان سر هر داشتهتحلیل می
ین تلقی که ا شاءاَّللان، مدهآترتیب بوده که این تلقی به وجود اینها تا امروز بهاگر بحث

 تصحیح کنیم.  را بتوانیم امروز در حد توان
 

 1از گذشته تا امروز
 .«خدای منبع الهام ،تبیین ما» ؛هستیم چهل و هفتمنشست  .دهیمبحث را ادامه می

ل است. های قبتوضیحاتی پیرامون بحث ،که به خدای منبع الهام وارد بشویمقبل از این
عیین تاز بحران شروع کردیم، ضرورت عبور از بحران و تجهیز به متد، کاربست متد، 

 ما اهل فعال هستیآیا هایی که نهایتًا بعد از تعیین تکلیف]مطرح شد[. ها تکلیف
ار خواهیم در مدخواهیم در مدار تفسیر و توصیف سر کنیم یا میمیآیا هستیم یا نه؟ 
ی، ب؟ آساز هستزمینه وکار کمک« او» ،تغییر برویم ربه مدا ریا اگآتغییر برویم؟ 
ها را با گر این سنگامد یا نه؟ آاهد کرد و در کار در خواهد پهن خو یجارویی، فرش

خواهیم در خر این هست که ما میآنهایتًا سنگ  ،یمدواکن« او»با هستی و با  ،خودمان
 ضعورا در م« او»هایی را طلب کنیم و سلسله خواسته« او»موضع تقاضای خودمان از 

 اهد داد؟رخ خو بیعرضه قرار بدهیم و این اتفاق به چه ترت
 

  ریزتبیین ما؛ خدای داشته
د و پایانی خواه مهندس اولیه، جاریـ خدایی که طراح  ؛ریز رسیدیمخدای داشته بهبعد 
خدایی که  .خلق ادامه دارد ،نکرده بسنده خدایی که اهل خلق است و به خلق اول .بود

دل این دید  در .های طوالنی داردی تاریخی و با افقهای درازمدت با حوصلهیطراح
شود که غاز میآهر مرحله زمانی  ،بندی قائل استبه مرحله ،استراتژیک و درازمدت
 ،ی قبلهای مرحلهمو، مق«او»از دید  ؛ی قبل قوام یافته باشدمواد و مصالح مرحله

                                                                                                                 
که این نشست فاقد سرفصل مباحث در قالب پاورپوینت بوده است، . با توجه به این1

 و بر اساس مضمون بحث، به متن افزوده شده است.  ی ویراستاریتیترهای متن در مرحلهمیان
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نهایتًا صاحب دید و تحلیل تاریخی است و این دید  .ی بعد خواهد شدساز مرحلهزمینه
و نهایتًا  .منتقل کند ،تواند هر زمان به هر کس که اراده کردرا می و تحلیل تاریخی

 پرداز است. ایده
ان نچه تا حاال عنوآروی  ،ن دوستمان را در دستور قرار بدهیمآکه تذکر صحیح برای این

تأکیدهایی که تاکنون  .کنیمیک مروری می« او»از منظر تلقی ما نسبت به  ،شده
ها مشارکت در این بحث ـ حال یا جمعی یا فردیـ ها هم خود بچه ،ها داشتهبحث

 ـ تر باشدتر و پر پرسشتر و جدیبعد دقیق هبکه مشارکتشان از این  شاءاَّللان ـ تندشدا
 ،گر شدهگذشته در منظر ما جلوه یجلسه 46های که اآلن از مجموع بحث ابعاد خدایی

تر و عظیم ،و پس پیشانی ما برقرار است گری که در ذهن مابسیار بسیار از جلوه طبیعتاً 
 این محدوده توانستیم اما ما توانمان این است که تا حاال در .تر و پرمدارتر استبزرگ

ن اییک  ،های خودمان را فهرست کنیماگر درک و دریافت .خدا را درک و دریافت کنیم
 ؛کار بردیم ی مشرف را در تاریخ بهبحث خدای یگانه .است که یگانه و مشرف است

که بر روندهای کالن و روندهای جزء اشراف دارد. ما جزء هم و احد است و هم این
 .ی تحوالت اشراف داردای است که بر همهحرکت تاریخ هم کالن است. یگانه ،هستیم

 جا حاضردر عرش نیست و همه ،جا نیست، برخالف تلقی سنتییک ،منتشر است
 ،دهدبه خود می حوزهدر این « او» لقبی را که خودـ  برخوردار است از انسجامی .است

است روزن دون سطح ب و منفذدیوار بی ، به مفهومعزیز در لغت عرب .است« عزیز»
دارد،  اشراف ،ستاخدایی که یگانه  .که نشانگر یکپارچگی تمام و کمال و مطلق هست

ن تریاز مهم ید یکیاز نظر ما که شا ـ ی فهرستدر ادامه ،عزیز است ومنتشر، منسجم 
ب با کند، متناسبا تقاضاها بسیار فعاالنه برخورد می ،گر استایجابـ هاست ویژگی

را « او»کند که ما شود و اهل خوانش است و سفارش هم میتقاضاها وارد کار می
هم خوانش در روند عمل. این خدای  ،هم خوانش در شناخت ؛خوانش کنیم

 رند،داها یا مجتمع یا منفرد ایی که انسانهوردهآدر قبال  .مشارکتی هم هست ،گرایجاب
 ، در کاراست در کار ،ی بیشتری دارد و نهایتًا به قول مولویوردهآها ن پروژهآدر « او»

 ست.ا، در کار است
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 دار و فاطر؛ وحدت«او»
که تتکه ،ها استخراج کردیماین داشتهها را از مدیم و این ویژگیآتا اینجا که ما جلو 

و « او»منظور تفکیک وحدت به .نیست« او»تکه کردن به مفهوم تکه ،هاکردن داشته
دار و وحدت ،ی که مورد نظر هستی«او» .هم نیست« او»ی نالیز و تجزیهآمنظور به

حدت و ؛با هستی وحدت کامل داردو دار به این مفهوم که با خودش وحدت .فاطر است
 ست و با ما هم کاماًل واحد است. ا« او»هستی از 

 یدهندهبه مفهوم انسجام . فاطربحث کردیم« او»وجه فاطر بودن چند بار روی  قبالً 
 هم تاروپود اجزای هستی که ما باشیم. طبیعتاً  ،هم تاروپود هستی ـ تارها و پودها است

از انسجام مطلق برخوردار  خودش ،ی تاروپودها استدهندهکسی که در موضع انسجام
تواند منشأ تصحیح تلقی ما دار میکمال وحدتاین فاطر در کنار عنصر تمام .است

 هم کاماًل منسجم.  و را واحد ببینیم« او»باشد که هم 
ای یا ای یا قطعهروند و تکهمی« او»طورمعمول موردی سراغ هایی هستند که بهانسان

دهند و متناسب با آن تلقی سراغش منظر نظر قرار میرا « او»های مداری از داشته
با آن مورد  اما ،روندطور موردی سراغش میکه افراد متعددی بههم با این« او» .روندمی

 خودش هم توضیح .اب استجاهل ای ،کندمینتفاوتی برخورد هم منفعالنه و از سر بی
گاهی، موردی نباشد. همه« او» ها بااش این است که برخورد انساناما توصیه ؛دهدمی

 استراتژیک و مستمر باشد. 
چه  ـ ها صحبت کردیمتاریخ از آن]مباحث[ های که ما اینجا و در ولی مجموعه انسان

احد به و روی   ،کنند یا سیر داشتندو در مدار تغییر سیر میـ مجتمع باشند و چه منفرد 
د نکنبرخورد می« او»عنوان یک کل با و به بینندم میجرا پرداشته و منس« او» ،دارند« او»

 ،دارند« او»دشان را در پرتو تلقی کالنی که از رها و تقاضاهای مورد به موو خواسته
 کنند. جویی میمطرح و پی

 
 و موسی دار خدا در سیر ابراهیمکارکردهای حکمت

ا م .گفتندمی ، خطها به اتوبوس واحدقدیمی .خط شدیمجلسه سوار دو  46این  ما در
. از خط اول سوار شدیم تا یسیکی خط مو ،یکی خط ابراهیم :هم سوار دو خط شدیم

  .خر پیاده شویمآدر ایستگاه و انتها هم سعی کردیم حوصله کنیم 
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یر س ،ها تعبیه شده بودنچه مابین آنآتا وداع و  هاآن را از میالد و موسی خط ابراهیم دو
در  واحد منسجم   یدار خدانمایشگر مجموعه کارکردهای حکمت ،این دو سیر .کردیم

 دقیقدیگر تبار تا انتها یکرا از ابتدا  یسو هم سیر مو یعنی هم سیر ابراهیم .کار بود
ری جلوه گ هاآنمتناسب با تقاضاهای  و کنیم که خدا یک کل واحد استدرک می ،کنیم

ز کردن نالیآقابل  ،«سیر»که نجاییآاما از  .نالیز کردآ وتکه تکه را« او» توانکرده و نمی
ل قابل تحلی ،فصل و مرحله و جزء از تاریخورود خدا به سیر هم متناسب با آن م   ،ستا

 مستقل هست. 
 کنیم.نگاه دیگری می ،را متناسب با تذکری که دوست داشت امروز سیر ابراهیم

تکه ای نیفتیم که خدا را تکهاش این بود که به ورطهدوستمان عنوان کردند که خالصه
 چنینر اگ اهیمسعی کنیم در سیر ابر .ها به سراغش برویمنیم و متناسب با تکهبیب

 .برطرف شود شاءاَّللان ،ن بودهاای از گذشته در بینقیصه
ر یس راهیمابدر دورانی که  .کردیم تعقیبرا  او غازینآرشد  .را از تولد پی گرفتیم ابراهیم

 لسرفص هب با ابراهیم .تعقیب کردیماو را  ،کردشناخت و تعمیم شناخت را طی می
 .بعد اهل دعوت شد ،اول مدعی شد .سالگی اهل دعوت شد 79تا  .مدیمآدعوت 

ز بعد ا .هجرتش را دیدیم .را ورانداز کردیم تنگناهایش .هایش را بررسی کردیماقدام
ت بالفاصله بعد از بشارخیلی مهم بود که  .خدا در اوج تنگنا به او بشارتی داد ،هجرت

ی رابطه .یدآاو با خدا از سر مجادله در می ،کندکه خدا ارمغانی به او هبه میبعد از اینو 
 ،الاز ابت .مدآبه ابتالیی گرفتار  ،بعد از مجادله .خدا با او را در مجادله مشاهده کردیم

مشترکی  یبعد پروژه .یدبعد از ابتال به امامت رس .مدآقد قبول بیرون تمام ،به بیان خدا
قبل از وداع از خدا  .موقع و مقامی دست پیدا کردبعد از پروژه به .با خدا تعریف کرد

  .ای داشت و بعد هم وداع کردخواسته
تکه است کنیم که ببینیم که آیا خدا تکهبار دیگر از منظر جدید مرور می این سیر را یک

 ؟د و منسجمی داردحبرخورد وا ،با کل پروژه یا خدا منسجم است و به اعتبار انسجامش
خر سر آ .کنیمرا یک بار با هم مرور می[ ]ابراهیماز تولد تا پس از وداع  بنابراین،

دن نالیز کرآکار هست و قابل  در ،خواهیم این نتیجه را بگیریم که خدا در کل روندمی
الهام  ام را هم پی بگیریم و به این درک برسیم کهتا با این تلقی بتوانیم بحث اله ؛نیست

  .نیست« او»ای از سایر کارکردهای دابافتهجی هم تافته
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 خدای منسجم و واحد در سیر ابراهیم

در دوران باروری ممنوعه طفل  .طفل ممنوعه بود .ای متولد شددر شرایط ویژه[ ]ابراهیم
خدا در این رشد  ای بود که طبیعتاً رشد ویژه او، غازینآرشد  .به هستی سالم گفت

کمک ویژه کرده  ـ و تیماردار از راه دور او بود که پرستارـ به او و به مادرش  ،غازینآ
توانست او را به شهر بیاورد و در مادر نمی ،داشت به دلیل شرایطی که ابراهیماست. 

ح ر مطرآزتوانست که وجود مولود جدید را حتی با تا مدتی هم نمی منزل جایش بدهد و
 کند. 

 
 شناخت ابراهیم

کند و آرام رشد میآرام ،در یک شرایط بسیار سخت و بسیار منفرد که ابراهیمبعد از این
 ی کودکی تا نوجوانی برای ابراهیماین دوره ،دکندوران کودکی تا نوجوانی را طی می

شناخت  ،شناختش .را با هم مرور کردیم او شناخت .ی شناخت استدوره
. نی شدیوخطایی و شناخت حسی بود که بعد تبدیل به شناخت عمقی و یقآزمون

نچه خدا ـ طبق آ این شناخت .ای بودمرحلهسه ،روایت کرد که خدا برای ما او شناخت
از  ـ هم بوده یگرید یزهایچ ]این روایت[ وپیشپس عتاً یطب، به ما گزارش کرده

 .شروع شد ،نظر دارندشان اتفاقیتی عالم روی رومحسوسات چشمگیر که همه
بعد  .ستا کرده که انجم خدااو ابتدا تصور می ،مدهآخر آنچه در گزارش ]مطابق[ آ

ماه هم جایش  .است]خدا[ کرده که ماه تصور می[ ابراهیم]سپس  .کندافول می]انجم[ 
 دخورشیرسد که او به این تلقی می ،یدآکه خورشید میدهد و وقتیرا به خورشید می

کند که این یفکر م .تر استتر و افشاننورانی ،رشیدتر ،کبیرتر ،ترکه دیگر از همه بزرگ
و « افول یابنده را خوش ندارممن »رسد که هم به این میخر سر آولی  ،است]خدا[ 

 13تا  15یات آدر  .رسدنایاب اتکا کنم که به خدا میخواهم به یک موجود افولمی
چون در جلسات مربوط به این است. ترسیم شده  میسیر شناخت ابراه ،انعامی سوره
 ،کنیمنی نمیأاآلن دیگر درنگ و ت ،دیمها در حد ضرورت درنگ کرروی آن ،بحث

 شویم. گوییم و از آن رد میزنیم، نتیجه را میتیک می
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ل نجا سهآکند که ما وری میآای را یادیک نکته ،ستا کرد ماه خدانجایی که تصور میآ
ت هدایمرا گارم دند که اگر پرورکعنوان می ،کندکه از ماه عبور میوقتی .از آن رد شدیم

ی شناخت دهد که خدا در مرحلهنشان می این .کردگان بودمگمگمان از راهبی ،ردکنمی
گارم دپرور» راگ است؛ بوده او کار تعمیم شناختکمک کرده و کمک هم به ابراهیم

 ه کامالً ک یوبیتی را پیدا کردم از مول .«کردگان بودمگمگمان از راهبی ،کردهدایتم نمی
 : است آیهترجمان این 

 دیدم هب صد خاهن بگردیدمنشان ماه می
 تو را خاهن کجا باشد  از این تفتیش رباهنم 

خورشید  ،ماه خداست یا نه ،ش که حاال ستاره خداست یا نهبیعنی در همان شش و 
 عبور ،هست« او»مرادف  کرده که از این تلقی که ماهکمک میبه او خدا  ،خداست یا نه

اهل [ ]ابراهیمکند. ن میارا در این دو مصراع بی ی احوال ابراهیمهمه مولوی .کند
 است. سردرگم است، هنوز به چیز واحدی نرسیده ،کنکاش است، اهل پژوهش است

نه، صندوق به صندوق، سوراخ به سوراخ انه به خاقدم، خبهعنی قدمی ؛اهل تفتیش است
گری و جستجوگری و اهل تفتیش است و از خدا هم ضمن این کنکاش .گرددمی

خواهد که او را به سرمنزل مقصود و به منزلی که مورد به مورد می تفتیشکاوندگی و 
در شش  کهی بعدی وقتییهآ. ندابرس، تر از انجم و ماه و خورشید باشدکمحبرتر و مست
 : است 1ی انعامسوره 15ی یهآ ه است،و بش بود

بان یقنی صاح زرسانمی تا ایم ابراهمی تیو زمنی را به رؤ هاگونه ملکوت آمسانو این»
 « باشد.

ه یک خواهد بتیش است یعنی میکسی اهل تف .گوید اهل تفتیش استنجا میآ مولوی
ما  .اهل تفتیش نیست رکند که دیگترسیم می یه خداآدر آن  .حقیقت سترگی برسد

« ینموقن» رساندیم تا او از صاحبان یقین باشد. او تیها و زمین را به رؤسمانآملکوت 
  .بردرا هم به کار می

                                                                                                                 
ْرِض َو ِلیُکوَن ِمَن اْْلُوِقِننَی  َو َكَذاِلَك ُنِری ِإْبَراِهمَی ». 1

َ
َماَواِت َو اْْل  «َمَلُکوَت السه
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هم  نآ نوع تلفظ ،مراری استکه استجدا از اینکه ای است اشاره شد موقنین کلمه قبالً 
یک حقیقتی که  ؛دهدیک روندی را نشان می .سطح به عمق است ]حرکت[ ناشی از

شده در ذهن بندیرام و مدرج و درجهآرسد و آن حقیقت رام و تدریجی به آن میآانسان 
 شود. صاحب جایگاه جدی می ،دهیکسی که به آن رس و دل

 ها وزنیاز گمانه شود و ابراهیمی سیر طی میوقتکند که[ ]تصریح میی بعدی یهآ
 ،دابه ادبیات خ ؛خودش هم رویکردش رویکرد دیگری است د،رستفتیش به یقین می

 :گویدمی ابراهیم، 1ی انعامسوره 13ی در آیهرویکرد حنیفی است. 
اروپود بخش تحنیف به جانب انسجام دالنه وشائبه و صافمن با رویکردی یب»
 .« گریندگان نیسمتمن و از شریکكها و زمنی روی یممسانآ

ْرَض » .گذاردروی ویژگی فاطر بودن خدا دست می اینجا ابراهیم
َ
َماَواِت َو اْْل ا به ر« َفَطَر السه

کید قرار می ی ابراهیمبرد. اینجا تجربهکار می بیات این تجربه در اداز خدا  .گیردمورد تأ
ر در دورانی که خودش د ابراهیم .کندجا استفاده میدقت و به نیکی و بهبه ،خرآکتاب 

چطور موجودی  ،وبش بوده و در تالطم بوده که خدا کجاست، جایگاهش چیستشش
زنی سیر از گمانه ،«او»آرام با کمک آرام ،ن ماوراست که هم در درون ماست و هم در بی

گوید من رویکردم به خدا رویکردی حنیفانه، در اینجا که می .کندبه انسجام را طی می
خدای  ،کندکه توصیف میرا قامت است، خدایی قد و تمامدالنه و تمامشائبه، صافبی

و همین خدا در  .زندیست که انسجام تاروپود هستی را رقم ماخدایی  ؛اطر استف
 زند.را هم رقم می ی ابراهیمیقین رسیدهانسجام تاروپود شناخت به ،ترکوچک مقیاس

وپیش یات دائم پسآاین  ]است[. انعامی سوره 15 یی مورد بحث بعدی[، آیه]آیه
چینش کرد.  ها راآن شودی کرده میط متناسب با سیری که ابراهیم ، ]چون[شودمی

این است که خدا  ،توانیم به کمک بگیریمی شناخت میای که در مرحلهیهآچهارمین 
 :کندتصریح می
  .«نمی تا از صاحبان یقنی باشدكگونه تجهیزش یماین»

گونه کسی را تجهیز خودش دال بر یک روند است. این« کنیمگونه تجهیزش میاین»
کرده،  را طی وخطاآزمونسیر  ،استارت شناسایی ما و شناسایی هستی را زده که مکنیمی

رساندیم و سیر موقنین را  او تیرا پشت سر گذاشته، ما ملکوت را به رؤ هاوبششش
 یقین رساندیم.  ]او را[ ما ،هم طی کرده

                                                                                                                 
ْرَض َحِنیًفا َو ». 1

َ
َماَواِت َو اْْل ْهُت َوْجِهَی ِِلهِذی َفَطَر السه َنا ِمَن اْْلُشِرِكنیِإىّن َوجه

َ
  «َما أ
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هم « او» ر هست و نقشدر کا خدا در تمامی مراحل شناخت ابراهیم ،تا اینجای بحث
ستارت ا ست که از ابتدایی که ابراهیما رعیاالای نیست، یک نقش کاملترهکای و تکه

سیر  خدا در این ،شودها را زده تا زمانی که به شناسایی دقیق و کیفی نائل میشناسایی
 راری دارد. نقش پایدار و استم«[ او]»هم، تک سیرها پس در تک ه است.بود
 زند که: شعری را در چارچوب این شناخت رقم می اشاره شد مولوی قبالً 

 ای جان پسندیده جوییده و کوشیده 
 رپاهت مبارک باد  ،دهییرپاهت ربو

قرآن در نوع خودش درست است محصول که بررسی کردیم  قبالً  را این ویژگی قرآن
 هایتشکیک های اخیر هم که قطعاً های سالکاری به این تشکیکـ ت سا« او»مطلق 

ن در مشارکت تفسیر ای .مشارکتی است ،کتاب اما نوعاً  ـ نداریم ،پروپاقرصی نبوده
با اشعاری که خودش  ،چیده« او»یاتی که آتواند در چینش بین هم می مولوی ،کتاب

 مشارکت دقیق داشته باشیم.  ،یات گفتهآی هلمکمل و تکم
ن ای ،تر از مثنویاما مهم .قرآن کوچک استیک کرد مثنوی یکی از دوستان عنوان می

سوارها رکاب یعنی به قول دوچرخه ؛است که کاماًل یک قرآن است دیوان شمس مولوی
 و ـ گوییم همه جانمیـ به عقلش رسیده  به رکاب دنبال خدا حرکت کرده و هر جا که

ش نو از خودش و از پیرامو« او»حال و هوا و حس و درک و دریافتی از هستی و از 
ت. اس او یک کارت گذاشته ،در این منافذی که خدا در این قرآن باقی گذاشته ،داشته

ین کتابداران انگاه کنید، بخشی از  ،ی کتابدارهای دقیق که اهل تدقیق هستندشیوه به اگر
در  را هافیش ،کنند، دقیق هستندیند دستکش دستشان میآهستند از صبح که می

هر کسی  .گذارندی منافذ فیش میگذارند، در همهسر جای خودش می هادانبرگه
ر قداین ،در عین انسجامش رب اخاکت انجام دهد.خر آتواند این کار را در این کتاب می

فعال شود، در این فضاهای  که در این فضاهای خالی طالقانیفضاهای خالی گذاشته 
هم  ملیآقای جوادی آحتی  ،خالی جایی که درک و دریافت نزدیک به واقعیت است

هم فعال شود، در این  []طباطبایی ها مرحوم عالمهفعال شود، در این درک و دریافت



 4باب بگشا؛ دفتر پنجم: تبیین ما ـ       12

 

 

ها جواد معروفی جوان هم فعال شود، در این درک و دریافت 1ها حنیفدرک و دریافت
ها فعال شود، در این درک و دریافتـ که بخشی از قطعاتش برگرفته از هستی است ـ هم 

از  !ها ما هم در حد خودمان فعال شویماین درک و دریافتهم فعال شود، در  مولوی
  .این منظر این کتاب خیلی مشارکتی است

تواند کسی خیلی نمی ها،کتاب در آن ؛ستی استفهای مانیهایی هست که کتابکتاب
به آن  ی به آن زد، تحلیلیبن نقوشود از بیرقدر فشرده شده که فقط مینآ .مشارکت کند

یعنی هر  .یک خصلت ژالتینی هم دارد ،در عین انسجام ]قرآن[ کتابولی این  .زد
حال ـ تواند کارت پژوهش خودش را کس، هر زمان با هر درک و دریافتی اراده کند می

سر جای خودش ـ  یک تحلیل است ،یک سروده ،یک شعر ،یک نوشته، یک قطعه
 : است سیر ابراهیم انگر[، ]بیمولوی بیتبکارد. این 

 ای جان پسندیده جوییده و کوشیده
 رپاهت مبارک باد ،یدهی رپاهت ربو

که صاحب پر وقتی .صاحب پر روند شناسایی خودش شد ابراهیم ،خر سرآیعنی 
 یای که مولواین قطعه .گویدخدا به او تبریک می ،مستقل روند شناسایی خودش شد

 خیلی مهم .تبریک خدا به بشر است آن خرآ ،بیت است 79-74 ،در دیوان شمس آورده
شان سیر مرارت و تخصیص و وقت گذاری و دسته از بشر را که همه 79 .است
ه ستادها فریک تبریکی برای آن خر سر خدا با این هنر مولویآ ،فشانی را طی کردندجان

تی یاآال در این مجموعه ح است. ها فرستادهیک سالم کیفی برای آن و یک درود است؛
با  و ندکخدا با ابتال شروع می ،است ابراهیم یالمربوط به ابت و رسیمهم که جلوتر می

  .کندتمام می همین تبریک کیفی و سالم کیفی به ابراهیم
 

 عمل دالدل شناخت
 بعد از ،خدا در کار شناخت بوده ،تیک بزنیماگر آن را این شناخت تا اینجای کار 

 .این خیلی مهم استزند[. ]و در دل آن، دست به عمل و دعوت هم می شناخت ابراهیم
                                                                                                                 

 نژادمحمد حنیف .1
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ای را های گستردهاین برخی اآلن یک طیف که ـ برخالف خصلت برخی از روشنفکران
 آن رزالی د دیگر مو ،گویند ما شناختمان یک شناخت کامل بشودمیکه  ـ در برگرفته

نه تلقی خدا این هست، نه تلقی  !نه !کنیمبعد عمل می ،به تحلیل جامع برسیم ،نرود
 است. جهان ما هم عوض شده .های مدار تغییری انسانهمه

ورزش سوئدی یعنی  .مدآورزش سوئدی ، میالدی 41-51های دهه ،یادر یک دوره
شود خیز هم میخواب و نیمیعنی روی تختخواب هم حتی حالت نیم ؛ورزیایست

مدند این ورزش آسال گذشته  71-75این در ها اما برزیلی .ورزش سوئدی انجام داد
برای کسانی که  ورزش سوئدی ،نه به مفهوم منسوخ کامل ؛سوئدی را منسوخ کردند

به لحاظ جسمی رو به کهولت و  ،مشکل دیسک دارند، مشکل معلولیت دارند
های برای انسان ینرمش ،ولی نرمش برزیلی .خیلی خوب است ،بازنشستگی هستند

انسان مدار تغییر  ،هایی که به سن کهولت رسیدندنآگوییم نمی !ستامدار تغییر 
ها و وظایفی که در مجموعه ماموریت ،ردنداما سیر خودشان را طی ک !نه ؛نیستند
توانند از ورزش سوئدی ها میآن ؛شاید به اتمام رساندند ،ی تغییر انجام دادندپروسه

 سال اخیر ابداع کردند 75-21طول  درهایی را مدند نرمشآها استفاده کند. اما برزیلی
های زن و مرد تبه همین خاطر والیبالیس .در حرکت است ها عموماً این نرمش که

و  هاهندبالیستها، بسکتبالیست ،هاالیستسها، فوتبرزیلی، فوتبالیست
کنند، هایی که مینرمش ـ های توپی جمعیی ورزشهمه ی برزیلی ـهالیستپوواتر

 ش ایستاده و فیکس دارند. نرمکمتر  .ها ضمن حرکت استنرمش
برخالف سیر  .دعوتش هم همین بودسیر مین بود، هم ه این سیر شناخت ابراهیم

ه مرحله که ببهاو مرحله ،که بخشی از روشنفکران انجام بدهند« بنا هست»اقدامی که 
 تریی عمیقحلهرشناخت که به م است. عمل کرده خود روی شناخت ،شناخت رسیده

او  جا باابهدر این سیر شناخت هم خدا ج است. تری کردهتر و دقیقعمل عمیق ،رسیده
 اردد ایاش این بوده خدا تکهتلقی ابراهیمنه  ،هم او سیر شناخت دریعنی است. بوده 

 راهیموری با ابزنالیآای و تکه ،مناسبتی ،نه خدا این تلقی را دارد که موردی ،یدآبا او می
 .رکرد را نظاره خواهیم کردخواهد بود. در سیر اقدامش هم همین کا

در دورانی که با نمرود  .ندکمناظره می با نمرود ،رسدای از شناخت میبه مرحله کهوقتی
اما برخوردش، برخورد  ،هم نرسیده یسالانیست، حتی به ماجوان  ،کندمناظره می
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 خواهد که خداییمی یمنمرود از ابراه ،کندبا نمرود که مناظره می .ای استبسیار پخته
دهد پروردگار من کسی است که توضیح می ابراهیم .که به آن رسیده را معرفی کند

 .هددیعنی ابتدا و انتهای روند موجودات را توضیح می .میراندبخشد و میمی یزندگ
خواهند در ی کسانی که نمیو مثل همه مثل فرعون است؛ نمرود هم اهل ارتفاع بوده

 ،تغییر و تحولی به وجود بیاید ،اندوضع موجودشان و پیرامونی که به آن دلخوش کرده
کند که با همه از موضع برتر و سرکوب برخورد سعی می و گیرندها هم ارتفاع میآن

بخشم و زندگی میکند که من نیز د هم با همین ایدئولوژی تصریح میونمر .کنند
این  .شودمی او کارخدا کمک، ست که اینجا در سیر استدالل ابراهیمامعلوم  .میرانممی

 .استدالل، استداللی نیست که در جا از یک جوان سر بزند یا حتی از یک پخته سر بزند
گوید تو ادعا داری که زنده می .کندح میبحث مدیریت هستی را با نمرود مطر ابراهیم

ا توانم اآلن تو رچون نمرود به او گفته من می .میرانیبخشی و میزندگی می ،کنیمی
تو را هر وقت بخواهم  ،بخشمولی باالخره در این مرحله به تو زندگی می ،بکشم

ت ی موجوداهقبال هم رتواند دمیکند که مکانیسمی که خدا یعنی تصور می !میرانممی
تیک  .شودبا او نمی چالشخیلی وارد این  ابراهیم .بندداو هم به کار می ،به کار ببندد

گوید در می .کندمطرح می« او»بحث مدیریت هستی را با  .شودزند و رد میمی
ورد آمیای برقرار است، آفتاب را از شرق نظم ویژه ،شناسمیی که من می«او»مدیریت 

ترجمان  تو قادر به چنین اقدامی هستی؟ یعنی معنی و ،کندو از غرب هم خارج می
ا که زنده کنی هم من بحال این ی؛امروزی این است تو ممکن است بتوانی یکی را بکش

توانی مکانیسمی را به کار ببندی که مدیر هستی به کار اما می ؛شومتو وارد بحث نمی
مدیریت هستی هم ورودی پیدا بکنی؟ اینجا دیگر نمرود سکوت  توانی دربندد؟ میمی

 است.  1بقرهی سوره 258 یآیه ها دراین مجموعه کنش و واکنش .کندکامل می
 

                                                                                                                 
ِذ ». 1 ُ اْْلُْلَك ِإْذ َقاَل ِإْبَراِِهُ َریّب اله ْن َءاَتئُه اَّلله

َ
ِه أ ِذی َحاجه ِإْبَراِِهَ ىِف َربِّ  ََلْ َتَر ِإىَل اله

َ
ْحِی َو ی یْحِی َو مِییأ

ُ
َنا أ

َ
ُت َقاَل أ

ِمیُت َقاَل ِإ 
ُ

ُ أ ِذی َكَفَر َو اَّلله ِت هِبا ِمَن اْْلَْغِرِب َفُبِهَت اله
ْ

ْمِس ِمَن اْْلَْشِرِق َفأ ىِت ِبالشه
ْ

َ یأ ِدی اْلَقْوَم اَل  ْبَراِِهُ َفِإنه اَّلله ََ  
نی اِْلِ  «الظه
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 ی اقدامپروسه
 در در اقدام مناظره توسط ابراهیم .ها خدا با پروسه هستدر اقدام ،ییمآجلوتر که می

از شناخت  .منسجمی است و های محکمها، استداللقوم، استدالل و رآزنوجوانی با 
 []ابراهیم .در سیر هست]خدا[ یعنی  .یدآن نمیوبیر نوجوانای ساله 74-75یک فرد 

خواهد که شناختش چون استارت شناسایی را زده و می .کنددارد شناخت را تعمیق می
عمیق در سیر ت ،ابراهیم آرام متناسب با ظرفیت و پذیرشآرام هم با او« او» ،عمیق بشود

  .در متن است ودر سیر  یخدا .کندشناخت با او حرکت می
وزن و اهل قد و تمامیعنی اهل رویکرد تمام ،دهدلقب حنیف می خدا اگر به ابراهیم

یعنی خودش هم در  .ین خیلی مهم استا .خودش هم حنیف است ،متن است
هایش در دعوت .است نیست، در متن تحوالت ابراهیم ی تحوالت ابراهیمحاشیه

 ابراهیممکانیکی  یهادر اقدام ،یدآها میدر مناظره .یدآهایش هم میدر اقدام ،دآیمی
 ید. آمی که در این سیر با ابراهیماین .شودها ظاهر میدر استدالل کدهتدر ب

 
 تنگنای ابراهیم

حال با هر روش و  ـ کنندفراهم می تشی بزرگ را برای ابراهیمآکه هم وقتی در تنگنا
یعنی اینجا از تولد و سیر رشد و  .هست ابراهیمخدا در آن مرحله هم با ـ مکانیسمی 

ید آم میقدبهقدم تنگنا با ابراهیم و سیر کسب شناخت و تعمیق شناخت، دعوت، اقدام
 کند. و رها نمی گذاردینمرا وا ی ابراهیمو خدا پروژه

 ،ودهدر آن محد و دیگر شودتش بر او سرد میآگیرد و که در تنگنا قرار میوقتی ابراهیم
هجرت هم که  .کنداز منطقه هجرت می ،امکان تعمیق دعوت برایش وجود نداشته

 شناخت و فرصت یفرصت نو ؛کندهای نوی را خدا برایش تعبیه میکند فرصتمی
  .اقدام ینو

 
 بشارت فرزند

 و صدسالگی خدا به ابراهیم یستانهآدر  رسد.می به بشارت و رسدمه دارد میسیر ادا
 تعجب ابراهیم ؛کندخیلی تعجب می خود ابراهیم .دهدبشارت فرزند می ،همسرش

و  که خدا به ابراهیمساره وقتیاست.  مدهآ ـ سارهـ در کتاب نیامده، تعجب همسر 
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سال هستیم، کند که هر دو کهنخیلی پرتشکیک عنوان می ،دهدهمسرش بشارت می
را  خود آن تعجب .«وه که این چه رخدادی است» :گویدقشنگ می]ساره[  .ناباروریم

ارور، من که ناب ؛رسدییعنی این مکانیسم عجیب به نظر م .کندگویش مطرح می ایندر 
 خواهد متعین شود؟ همسرم که نابارور، این اتفاق از چه مجرایی می

پاسخ خدا هم خیلی جالب  .کندمی یکجابرخورد  ،و هم با ساره بعد خدا هم با ابراهیم
ی دا یک مرحلهیعنی اینجا خ «.شوید؟های او متعجب میفراوری و از اراده» :است
ی بوده از کودک این سیر شناخت برای ابراهیم .کندتر میرا عمیق ابراهیم شناختدیگر 

ا هم م برای خود .رسیمحال جلوتر می ]تداوم پیدا کرده است[ ـ سال قبل از مرگ یکتا 
ست، ه ی ابراهیما کل پروژهب ،ابتدا ازنی یع .آیدخدا هم با این سیر می .طور استهمین

 .ـ حضور دارد هم در اجزاو هم در کالن ـ  های فایلدر همه
 

 مجادله با خدا
 در هجرتش برای با او بوده و در تنگناها و هادر اقدام .رسدبه مجادله می ،بعد از بشارت

ر د ارتی است به احیاء مجدد ابراهیمبشارت، بش است. کرده ایجادهای نو او فرصت
گر کرده دیشاید تصور می !کرده که دیگر دستاوردی نداردفکر می دورانی که ابراهیم

ست که دستاوردهای اصلی ابعد از این بشارت  .این خیلی مهم است .دستاوردی ندارد
ه در حد فاصلی ک ی زندگی ابراهیمو ثبتی و شناسنامههای مهم و کیفی ی اتفاقهمهو 

صورت  ،سال است 78شود عنوان می خر عمرش که حدوداً آشود تا صاحب فرزند می
هم  ،این احیا .آیداز این بشارت درمی او نسل یو احیا مجدد ابراهیم یگیرد. احیامی

 خواهیم رسید.  شاءاَّللانهر دو به هم محتوایی است که  و استژنتیک و فیزیکال 
 بالفاصله به ابراهیم ،دهدو همسرش بشارت فرزند می که خدا به ابراهیموقتی

 .هددطالع میخدا ا ،ای نازل کندصیحه که بر قوم لوطقبل از این .کندرسانی میاطالع
که ه اینبا توجه ب ؛بیفتد ین اتفاقی در قوم لوطندهد که بنا است چاطالع می به ابراهیم

یه آ .دهدان میاینجا واکنش نش . ابراهیماست داشته نسبت خویشاوندی با ابراهیم لوط
  :خیلی قشنگ است[ 1ی هودسوره 14]

                                                                                                                 
ا َذَهَب َعْن ِإْبَراِهمَی ». 1 ْوُع َو َجاَءْتُه اْلُبْشَری ی  َفَلمه اِدُلَنا ىِف َقْوِم ُلوط  الره  «جُ
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در  ،ت بربست و از بشارت مشعوف شدخن هنگام كه هراس و اهبام از او رآ»
 « با ما به مجادله برخاست. خصوص قوم لوط
 ،هبه شدهتابد که به کسی هبه کند و انسانی که مشمول هیچ انسانی این را برنمی

 وقت خدا با ابراهیمبه مجادله برخیزد. آن و یر فکری شورش برداردبالفاصله شمش
 کند: طور برخورد میاین

  1«طی شهد است. هاسری آن ؛روی گردان ،گوواز این گفت !ای ابراهمی»
وضع به م ،در سیر هیمکه ابراوقتیاین مهم است. شود. وگو میاینجا خدا با او وارد گفت

یک وجه این است که شناختی که از خودش و از هستی و از خدا پیدا  ،رسدمجادله می
م یعنی اینجا ه .ستا مداخله حق او و تشکیک ،مده که پرسشآبه این درک نائل  ،کرده

حق طرح  ،دهدمی خدا هم با پاسخی که به ابراهیم .ندکشناخت دارد تعمیق پیدا می
خدا به او پاسخ  .بیندشود و خودش را هم مکلف به پاسخ میسوال را برای او قائل می

 یکند که اطالعات تو کم است، تو در جریان همهطور عنوان میاین به ابراهیم .دهدمی
ا قوم آرام و تدریجی بیق زمان و آرامله، با تزرصباید با حوسیرها نیستی، سیری که می

 .تو در جریانش نیستی است؛ طی بشود، طی شده لوط
مجاب  و او را سته وادر سیر مجادله هم خدا با  .آیدابتال پیش می ،قدمبهقدم ،بعد
 دهد.دیگر ادامه نمیشود و مجاب می ،نهاد استنجا که پاکآهم از  ابراهیم .کندمی

 
 ابتال

 روایت شده 2صافاتی سوره 371تا  971یات آبخشی از ابتال در  .رسیمبه ابتال می
 است: 

ند( و وشماده یمآكه پدر و پسر هر دو سالم دادند و تسلمی شدند )برای قرباىن  آنگاه»
 .قیقت بخشیدمیرا ح تیایرؤ !ابراهمیای ندایش دادمی كه ،زمنی هناد برپدر پیشاىن پسر 

                                                                                                                 
ك...». 1 ْمُر َربِّ

َ
ُه َقْد َجاَء أ ْعِرْض َعْن َهاَذا ِإنه

َ
  (.67)هود: « یِإْبَراِهمُی أ

ِبنِی)». 2 جَ ُه ِِلْ ْسَلَما َو َتله
َ

ا أ ن یِإْبَراِهمُی)101َفَلمه
َ

ا 101( َو َناَدیَناُه أ ْءیا ِإنه ْقَت الرُّ ِسِننَی)( َقْد َصده ِزی امْْلُْ ( 101َكَذاِلَك نجَ
)107ِإنه َهاَذا هَلَو اْلَبَلُؤْا اْْلُِبنُی) ْكَنا َعَلیِه ىِف ااَلِخِریَن)106( َو َفَدیَناُه ِبِذْبح  َعِظمی  ( َساَلٌم لََعَ 101( َو ََتَ

 («101)ِإْبَراِهمَی 
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پس قرباىن  .وبدوت  زمون و ابتالی آشکارآاین  .دهمیگونه نیک اکران را عوض یمما این
درود بر  .ادمیبر جای هن آیندگانبرای او مریاث كییف در میان  .بزرگی را فدای او رکدمی

 .« ابراهمی
کند می نیارا ب زمون ابراهیمآروایت ابتال و  ،ی صافاتورههنگین در سآخدا خیلی زیبا و 
و آید و در سیر ابتال با ا هم خدا درمیالدر سیر ابت ،کهشنا هستید. اینآکه همگی با آن 

 است. 
 

 امامت
 : بخشدخدا به او امامت می ،بعد از ابتال

ات صاف یه در سورهك ایمهنی چند كلمه)به چند كلمه  زمون ابراهمیآنگاه كه آ»
 او به متام و كمال ،از سوی پروردگارش صورت گرفت  است(روی آن تأکید شهد

  .1« آمد ونریموفق ب
به شهریور و مهر  کار ابراهیم !کندخیلی قشنگ عنوان می. این تلقی خدا است

قبولی  ابراهیم ،در همان خرداد و کندمون را تمام میزآدر همان خرداد  ،کشدنمی
 کند:[ی آیه تصریح می. ]ادامهکشدزمون بیرون میآاز را پر کارنامه ضربکی

 « .قرار دِه طور كییفها بهخدا به او گفت وت را پیشوا، جلودار و امام وتده»
و  سیر ادامه دارد. سیر تقاضای ابراهیم این]است[. « کنم جعل»از نوع  ،«ر دهمقرا»

 و تنگنا و اقدام و ها، دعوتغازین و سیر شناساییآاز تولد و رشد  .سیر پاسخ خدا
رسد به سطحی از پختگی می دیگر ابراهیم ،ابتال و امامت و مجادله و بشارت و هجرت
  .شودیماینجا معلوم  ،بندنقش این خدای مرحله .تعریف کند ی کیفیتواند پروژهکه می

 
 تعریف و پیشبرد پروژه

. دتا بتواند به تعریف پروژه نائل بیای شدهمیباید صد سال در این کوره پخته  ابراهیم
 9272تا  725یات آ .شوداش میخدا هم مکمل برتر پروژه، کندپروژه را که تعریف می

                                                                                                                 
ُه ». 1 ُهنه  َو ِإِذ اْبَتلَی ِإْبَراِِهَ َربُّ مَته

َ
اِس ِإَماًما َجاِعُلَك َقاَل ِإىّن  ِبکَلَمات  َفأ  (.121)بقره:  «...ِللنه

 شود. عنوان می 725. در سخنرانی، عدد دوم هم 2
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خودش شروع  ازخدا  .است هیمای مشترک خدا و ابرروایت اجرای پروژه ،بقرهی سوره
 [ریزی کنید؛ اسماعیلای برای طواف پیگوید خانه]می و اسماعیل به ابراهیم .کندمی

 کنند که آن پروسه فقط ابتالی ابراهیمهمه فکر می ت.ر نوجوانی اسکه دیگر حاال پس
نگاه که آ»گوید که نجا که خدا میآ !هم هست ابتالی اسماعیل ؛ ]در حالی که[است

 ی ما سالم دادند و تسلیم شدندیعنی هر دو به خواسته ؛«پدر و پسر هر دو سالم دادند
ست هم در تاریخ ه و یات توضیح دادهآهم در  قبالً  .«و پدر پیشانی پسر را بر زمین نهاد»

ل اه و هم رضایت داده بوده اسماعیل ؛کندمطرح می رویایش را با اسماعیل که ابراهیم
 شود. جا پروژه به هر دو واگذار میاین اکنون. است سالم و تسلیم بوده

 1«.کنید پاکیزهای برای طواف خانه»ند کعنوان می و اسماعیل خدا خطاب به ابراهیم
 هم این خود ابراهیم است؛ از قبل انگیزه داشته خود ابراهیم .شوندها هم مشغول میآن

کمپی  ،دغدغه را داشته که مجموعه کسانی که اهل انکار هستند و اهل شرک هستند
 ،ایدئولوژی دارد ،اقتصاد دارد، اجتماع دارد، گردش دارد ،کمپ آن ؛برای خودشان دارند

د اول با خدا موح «.چرا موحدین نه؟»کند که با خدا مطرح می [. ]ابراهیمباور دارد
نا موحدین هم ب به من کمک کن تا بتوانم کمپی برای «چرا موحدین نه.»کند مطرح می

 کنم. 
ای برای طواف خانه»گوید خدا هم می .ندکتقاضای دو طرف با هم تالقی پیدا می

ک بالاستفاده و متروک ی ،زده شدهای بوده از زمان نوح، طوفانیک کعبه .«کنید پاکیزه
تد که افکسی به فکر اجرای پروژه می .شدندکردند و رد میفقط مردم نظاره میای گوشه

معلوم است که بعد از طوفان نوح تا این سرفصل  است. ی اصالح مدار را داشتهدغدغه
ر محتوا و چه درا ـ تقاضای احیای توحید است. ترتیب پروژه تعریف نکرده اینکسی به

شده کسی زمان باید مصرف میبوده است. نکرده  مطرحـ چه در مناسک و چه در بنا 
خدا هم کاماًل ایجابی برخورد  ،حاال که کسی پروژه تعریف کرده .پروژه تعریف کند

 .«نیدک پاکیزهای برای طواف خانه»کند خدا هم تصریح می ،او تقاضایی داشته .کندمی

                                                                                                                 
َقاِم ِإْبَراِِهَ ُمَصلیًّ َو َعِهْدَنا ِإ ». 1 ُذوْا ِمن مه ْمًنا َو اتخه

َ
اِس َو أ لنه اِعیَل  مَی ىَل ِإْبَراِه َو ِإْذ َجَعْلَنا اْلَبیَت َمَثاَبًة لِّ َرا  َو ِإمْسَ ن َطهِّ

َ
أ

وِد  جُ  السُّ
ِ

ع كه ائِفنَی َو اْلَعاِکِفنَی َو الرُّ   .(121بقره: )« َبیىَت ِِلطه
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تقاضاهای جدیدی  مشترکاً  ،کردندداشتند کار می و اسماعیل که ابراهیمضمن این
 ند:کنمطرح می

رامشش بخش، مردانش را روزی آگار این سرزمنی را شهری امن گردان، دپرور»
 1.«ما را تسلمی قرار ده و از موحدین ویژه ؛روزی پر رونقـ  بخش
ی سیر قرار و در ادامهشود ای بوده که مشترک اجرا میه هم مرحلهژی پروپس این مرحله

  .گیردمی
 

 ی خدا برای ابراهیموری ویژهپاداش و بهره
این در  .کندمی نصیب ابراهیمرا ای وری ویژهخدا پاداش و بهره ،اما بعد از پروژه

 رتهای خدا در پروژه کیفیاست که آورده ی ایندهندهنبوده و نشان تقاضاهای ابراهیم
 آید: ای که مییهآاست.  و اسماعیل های ابراهیماز آورده

  2«.مناز گاهی برای خود اختیار كنید در مقام ابراهمی»
ند، خدا کمناسک را مهندسی می یمابراه شود،، بنا گذاشته میشودکه سیر طی میوقتی

مهندسی  .اینجا مهندسی هم مشترک است .شودهم وارد می ابراهیم در مهندسی
ی جایگاه ،به ابراهیم .کندرا مطرح می اسک هم مشترک است و خدا مقام ابراهیمنم

  .بخشدبخشد، مقامی میموقعی می ،بخشدمی
ان زمان از هم. قبل از مرگش کاماًل تثبیت شده است ابراهیم کند.میاین سیر ادامه پیدا 

باید که حق مالکیت معنوی می ،آیدمی یهر کس که به حج ابراهیم ،خود ابراهیم
این  !مشارکتی است خدا اساساً  .اینجا هم باز مشارکتی است .را هم رعایت کند هیماابر

 اً اساس بر،فرمان، فرمانده پادگان، ما هم یمشارکت ریسال اخیر که خدای غ سیخدای 
 ت!اس کتاب مشارکتی !خواندبا این کتاب و با مشی هستی و با مشی خود خدا نمی

 های انسان هست مشارکتیید قدرت و توانایی طراحی درنجایی که آی هستی تا چرخه
 .است قدم پروژه هم مشارکتیبهپیشبرد قدم است!

 

                                                                                                                 
ْهَلُه ِم ». 1

َ
ِ َو اْلیْوِم َو ِإْذ َقاَل ِإْبَراِِهُ َربِّ اْجَعْل َهاَذا َبَلًدا َءاِمًنا َو اْرُزْق أ َمَراِت َمْن َءاَمَن ِمُهُن ِباَّلله ِر َقاَل ااْلِخ .َن الثه

ُه ِإىَل  ْضَطرُّ
َ

ه أ ُ
ُعُه َقِلیاًل ُث َمتِّ

ُ
اِر َو ِبْئَس اْْلَِصرُی  َو َمن َكَفَر َفأ  (127بقره: )« َعَذاِب النه

َقاِم ِإْبَراِِهَ ُمَصلی».... 2 ُذوْا ِمن مه  .(121)بقره: ...« َو اتخه
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 تعمیق شناخت قبل از وداع
سال  کی .تعمیق پیدا کند کند که شناخت ابراهیمخدا مشارکت می ،قبل از وداع اکنون،

ن زمانی ای ولی در تاریخ قید شده که ابراهیم ،در قرآن این تاریخ نیامده؛ قبل از وداع
با خدا تقاضای  کند. ابراهیمفوت می از آن خواسته را مطرح کرد که یک سال بعد

دش ای برای خوداشته ابراهیم است. تقاضا از نوع شناختی بوده .کندجدیدی مطرح می
 است:لب نکرده ط

 1« بخیش.به من بامنی با چه مکانیسمی مردگان را حیات یم»
رح ها مطدر سیر شناسایی و شودوارد دیالوگ که می در جوانی با نمرود !خیلی مهم است

خدا این حق را به  !2«میراندکند و مییخدایی است که زنده م ،خدای من»کند که می
ی آن شناختی که در مناظره خر کار پرسشی را مطرح کند در ادامهآدهد که در می ابراهیم

 بحث خرحال آ .این یعنی رشد ابراهیم !این خیلی مهم است .با نمرود مطرح کرد
 کنیم. عنوان می شاءاَّللان

در  «بخشی؟ان را حیات میبه من بنمای با چه مکانیسمی مردگ» :یک سال قبل از وداع
فقط خدا نیست که به  .است هم خواسته است و هم امر ،این ادبیات هم پرسش است

به من بنمای با چه مکانیسمی »این هم یک نوع امر محترمانه است:  !کندبشر امر می
شد و ذاتی جوامر و تقاضا و پرسشی که از درون می «.بخشی؟مردگان را حیات می

  .شودجا جمع میهر سه عنصر یک ،آیدین مواست و بیر
 راهیمدوست اب . خداباالخره خلیل است ابراهیم .کندرفیقانه برخورد می خدا با ابراهیم

مگر ایمانت ایمان  «مگر مبنای مستحکمی نداری؟»گوید: خدا به او می است. بوده
کنم کند که فکر مییعنی تصریح می !گوید بلیمی ی و منسجمی نیست؟ ابراهیمجد

 .ی دل استمانینهطاما این تقاضا برای  ،ایمانم یک ایمان تا حد امکان منسجمی است
 مانینه پیدا کند. طدلم  ،خواهم یقین جدیدی پیدا کنممی

                                                                                                                 
ِرىِن َكیَف ُتحِْی اْْلَْوىَت ». 1

َ
 َو ََلْ ُتْؤِمن َقاَل َبلَی  َو ِإْذ َقاَل ِإْبَراِِهُ َربِّ أ

َ
یْطَمئنه َقْلىِب َق  َقاَل أ َن َو اَلِكن لِّ ْرَبَعًة مِّ

َ
ْذ أ خُ ََ

اَل 
ه اْجَعْل لََعَ  ُ

رِی َفُصْرُهنه ِإَلیَك ُث ه  الطه ُ
نُهنه ُجْزًءا ُث َ َعِزیٌز كُلّ َجَبل  مِّ نه اَّلله

َ
ِِتَنَك َسْعیا َو اْعََلْ أ

ْ
«  َحِکمٌی اْدُعُهنه یأ

 .(270بقره: )

ذی یْحیی ِإْذ قاَل ِإْبراهمُی ».... 2   .(211بقره: )...« َو مییُت  َریبِّ اله
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 مرغ هستند که و چهار مرغاندهد. ماجرای خری به او پاسخ مثبت میآخدا هم باز دم 
هم باز خدا در  خر ابراهیمآکند. پس در تشکیک شان میءسپس احیا ،میراندخدا می

 از ابتدا تا انتها هست. .آیدمی
 

 و ردپاهای ابراهیم وداع
 .دهدپس از وداع اتفاقات مهمی رخ می ،رودکند و میکه وداع می ابراهیم ؛اما وداع
 در میان !خدایا»گوید که مده میآی شعراء هایش که در سورهضمن خواسته ابراهیم

یندگان کاماًل مطرح و آبعد از مرگش در میان  ابراهیم 1.«ام کنوازهآیندگان خوشآ
 مناسک ،دیدگاه ابراهیمی، ادیان ابراهیمی ،براهیمییعنی توحید ا ؛وازه استآخوش

پشت آن  کند که ابراهیمهر چیزی را باالخره خدا کاری می ؛ابراهیمی، حج ابراهیمی
وازه آیندگان خوشآخواسته در میان می یعنی ابراهیم .باشد. این خیلی اهمیت دارد

 را بر جای یندگان از هر منظر نقش ابراهیمآدر میان  ؛کنداش میبضهخدا چندق ،باشد
این خیلی  .شودتثبیت می در متن انبیاء هم ابراهیم ؛یندگان تثبیتآگذارد. در میان می

 ،نیدوع کرجر اول شآگوید که شما بنا نیست که از ی انبیاء میبه همه .مهم است
 ار را کردهاین ک بنا گذاشته، ابراهیم ریدیگ کسفنداسیون را  !فنداسیون بنا بگذارید

اگذاری ی بنادامه ،کنیددهید و پیامی را که منتشر میشما شناختی را که اشاعه می است.
 .شوداین دومی می .است و انتشار ابراهیم

خدا در  ن مورد،چهارمی .ستادر مناسک  ودر حج  رد پای ابراهیم د همن مورسومی
ست نهاد ادهد که هم پاکلقب حنیف را می .دهدبه او یک لقب می سیر تثبیت ابراهیم

دوست  ابراهیم «.خلیل»دهد: موضع میو هم  ؛و هم مثل خود خدا اهل متن است
در این هم باز  .هم خلیل است ابراهیم و خدا ولی است ،است، رفیق ممزوج است

 مابراهی ؛خدا ولی است .ها مشارکتی استاین .خیلی مهم است .برقرار است توازنی
 .ستا وغشغلیهم رفیق ب ابراهیم ؛خدا رفیق برتر ممزوج در تنیده است .خلیل است

                                                                                                                 
عراء: ش)« آیندگان آوازه نیکو گذار[ و برای من در ]میان»؛ «ِلَساَن ِصْدق  ىِف ااَلِخِریَن  َو اْجَعل ىّل ». 1

11). 
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 1یه را در بحث قبلی ابراهیمآاین  .ای هستیهآیک ـ تر است این از همه مهمـ خر هم آ
 است:  2بقره سوره 791ی یهآ .به آن خیلی دقت نکردیم و از آن رد شدیم

نکه وجودش سبک آ نکه به سبکی وجود گراید )چه كیس جزآچه كیس جز »
خرت آته در الب و و ما او را در این دنیا برگزیدمی تابد؟روی بریم ئنی ابراهمیآاست( از 

 «اکران خواهد وبد.نیز از شایسته
بته ال.« کاران خواهد بودخرت نیز از شایستهآدر و البته »این آخر آیه خیلی مهم است: 

 قدرت مانور داده ر آن فرجام موجود هم باز خدا به ابراهیمیعنی د کالم تاکید است.
یا کالمی است یا روشی  ـ کسی که صالح استـ کاران شایسته . این صالحیتاست

بنا  ،فهمیممی ی بقرهسوره 791ی یهآطور که ما از است یا منشی است یا عملی. این
ا ب ،ش، با منششابا روش ؛ایفای نقش در آن فرجام داشته باشد است که ابراهیم

  ش.توضیحش و با عمل
ار یا ککه خدا یک استاد ـ تواند پذیرفته هم نشوداین تلقی است و می ـاگر بپذیریم 

شکیالتی یک لیدر ت ،ستابند مرحله وکه استراتژ جدا از این ؛اوستاکار تشکیالتی است
که  ایبا این تلقی. کندوری میآرود و فرگزیند، نشانه میبرمی کادرهایش را !ستاهم 
طور نیست که از این کادرها موردی و مناسبتی کنیم، خدا اینمیپیدا آرام از خدا آرام

سبتی تان در برخورد با من مناکند که دیدگاهتان و تلقیاگر خدا سفارش می .استفاده کند
هم و ی حساب است که هم مرحله نفرجامیی در مرحله قطعاً  ،اشدبو موردی ن

ند[. ک]خدا هم برخورد مناسبتی و تاکتیکی نمیعمیق  عمیق   ی شناخت عمیق  مرحله
هر  ؛لقاء یعنی دیگر شناخت کامل ؛«لقاء»گوید می ی شناخت عمیق[]در آن مرحله

ف رکامل و یکسان برای همه برط دهایترد خر کارآدر  ،روی من داشته یدیترد هر ،کسی
 اکنون .لقاء یعنی شناخت کیفی خالص .شود و به یک شناخت کیفی خواهید رسیدمی
خدا  .استفاده دارد کادری است که مورد   شناخت خالص کیفی به نظر من ابراهیم آندر 

مسیر  ازو بار مصرف برای صد سال از او استفاده نکرده که کار خودش را راه بیندازد یک
خرت نیز از آالبته در »گوید نجا با این چیزی که خدا میآ !مدار خارجش کندو 

                                                                                                                 
 مندرج در دفتر اول. « باب بگشا»های هشتم تا دوازدهم . نشست1

ُه ىِف ااَلِخ ». 2 ْنیا َو ِإنه ِة ِإْبَراِِهَ ِإاله َمن َسِفَه َنْفَسُه َو َلَقِد اْصَطَفیَناُه ىِف الدُّ له نیَر َو َمن یْرَغُب َعن مِّ حِ ِِ ا َن الصه   «ِة َْلِ
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ش ایا با روش ،کار توضیحی مشارکت خواهد داشت یا در ،«کاران خواهد بودشایسته
توانیم ما می ،ی لقاءتر خدا با مرحلهتر و عمیقیا با منشش یا با عملش در شناخت دقیق

 کادری است که مشارکت خواهد داشت.  تصور کنیم که ابراهیم
 یآیه نحل.ی سوره 727 یآیه انبیاء وی سوره 757 یآیه هست: هم ی کلیدی دیگریهآدو 

 (53:56: )1نحلی سوره 727
 «.رکد رهنمونش اعوجاج یبریبرگزیدش و به مس ،نشانش رکد او» 

ر . سیرا نشان کرد نی خدا ابراهیمیع ؛نشانش کرد «او»گوید می ؛«من»گوید خدا نمی
از اول  ؛نبوده ای با ابراهیمتکهرساند که خدا موردی و مناسبتی و تکهیه میآاین است. 
 . است بوده خر خط با ابراهیمآخط تا 

 اولین خط .گذاشتند ]اتوبوس[ خطهن یک آبعد از انقالب از سر پل تجریش تا راه
ها هایی که در تشکیالت بودند، تشکیالت هم به آناین بچه بود.در ایران  2سرتاسری

 شدند[.های این خط می]سوار اتوبوس شب 77ساعت  ،دادی فکر کردن نمیاجازه
 خواهید فکر کنید بعد از وقت اداری تشکیالتیگفتند اگر میمی هابعضی از تشکیالت

مدند آهایی بودند که میبچه 53-61 های[]سال .زداو هم باید از خوابش می !کر کنیدف
ر شما فک .شدندبعد از اتوبوس پیاده می .رفتندهن میآشدند تا راهسوار این خط می

فراهم ]فرصت فکر کردن و تشکیک و پرسش[ ساله 73-21یک جوان برای کنید 
، نخدا این همه فرصت فکر کرد .شدراهم نمیها فحداقل در بخشی از حوزه! شدنمی

ک مدند یآمی ،بعد از آن طرف .کندفراهم می تشکیک و پرسش و مجادله برای ابراهیم
آن موقع کارت دانشجویی خودش یک  ،اگر دانشجو بودندـ یا خریدند بلیط دیگری می
خواهد به سر هن میآند که از راهشدمدند سوار اتوبوسی میآمی ـ شدبلیط حساب می
 خدا هم د.کشیدو ساعتی طول می ،خر خطآباالخره از اول خط تا  .پل تجریش بیاید

 ودبلیط برای خودش ب]چون[  و نخرید ـبلیطی گرفت  !شد با حوصله سوار خط ابراهیم
  .مدآ سال با ابراهیم 778سوار شد با حوصله  ـ

                                                                                                                 
ِ َحِنیًفا َو ََلْ یُك ِمَن اْْلُْشِرِكنَی) ِإنه ِإْبَراِهمَی ». 1 ه ًة َقاِنًتا َّللِّ مه

ُ
ْنُعِمِه اْجَتَبئُه َو َهَدئُه ِإىَل  (120اَکَن أ

َ
ا ّْل ِصَراط   َشارِکً

( ْسَتِقمی   «(121مُّ

 روزی مدنظر است. . ظاهرًا شبانه2
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 « .درک رهنمونش اعوجاجاو نشانش رکد، برگزیدش و به مسری یب»
 :1انبیاءی سوره 57 ی؛ آیهگویدخدا کل پروسه را می ،ی بعدییهدر آ

 .«ر او اگاه وبدمیب ،روند نیبر اـ و  رشیدش رکدمیـ  رشد عطا رکدمی و بالتردید به ابراهمی»
 روند، بر نیبر ا»این است. در یک روندی رخ داده  «، رشیدش کردیمرشد عطا کردیم»

یران تشکیالت در ا .این اوج استادکاری تشکیالتی خدا است .مهم است« میاو اگاه بود
ا و فرد متناسب با کارکردهاز تشکیالت  که بودهگونه این ـ گوییم همهنمی ؛بیشترـ 

مد این ادبیات به کار برده آاش که سر ورهد ؛کندای استفاده میامکاناتش در یک دوره
های موجود هم اگر فرصت تشکیالت ]که تو توان درک دوران جدید را نداری![. شدیم

دم بهحاکمیت هم دم ؛کندهای پیشین استفاده میپیدا کنند به نظر من از همان ادبیات
ای فرد به مرحلهـ  58-53 هایسال مثالً ـ آن موقع  است. از این ادبیات استفاده کرده

]در  .توانست خیلی چیزها را بپذیردنمی ،سوالی داشت، تشکیکی داشت که رسیدمی
 تو توان درک دوران جدید است؛ هدش دوران نو»کردند که تصریح می پاسخ به این فرد[

 مثالً  !یکسری با ما بودند گوید مثالً مثل همین جمهوری اسالمی که می !«را نداری
ن درک امکا .ادتایس[ الله خمینی]آیتای مقابل یکی در یک دوره]او[  .با ما بود منتظری

ی جدید چند هزار نفر در یک شهریوری از بین ی جدید را که بنا بود در مرحلهمرحله
( shooting)یعنی این شوتینگ  ه است!وت شدابه طور طبیعی پس  !نداشت ،بروند

 بینیم. نگ نمییولی در سنت خدا ما شوت .ادامه دارد
 هدقیق کسی نگفته چند سال دارد. که حدود صد سالبعد از این ید؛را حساب کن شما ابراهیم

رت همسگفتند می 91ی دهه ی ما مثالً های جامعهاگر به سنت .است هحدود صد سال ؛است
ش هم همسر، اش کنیتا بتوانی با پختگی اداره دتر از خودت باشسال کوچک هفت ـ هشت

 صد سال و .ساله است نودهم  باالخره او ،تر باشدکوچک ابراهیمسال از هفت ـ هشت  مثالً 
این  دبیاییشما  اکنون .سال بخواهد یک فرزند متولد شود 731از شود. میسال  731 ،سال نود

بگوید به چه مناسبت  و مدعی هم بشود بعد آن وقت ابراهیم د.بدهینفر  بشارت را به دو
اگر بنا بود خدا هم شوتینگ  .صیحه وارد کنی؟ این خیلی مهم است خواهی بر قوم لوطمی

می جمهوری اسال !وت شده بودس دان تاریخهلزباعمق ها به این به قول ابراهیم بکند که اصالً 
  !دان پر کردساله فقط زباله سیدر این 

                                                                                                                 
ا ِبِه َعِلِمنَی  ِإْبَراِهمَی َو َلَقْد َءاَِتَنا ». 1  «ُرْشهَدُ ِمن َقْبُل َو ُكنه
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د، از سوار اتوبوس ش ابراهیم کهوقتییعنی از  «گاه بودیمآو بر این روند و بر او »که این
گاه بوده است[. سر پل تا جوادیه عر ش ،یک شعری داشت گلسرخی ]خدا بر روند او آ

وادیه باید این ج» :شعر مضمون طبقاتی داشت .تخیلی بود ولی قشنگ بود .قشنگی بود
باید سر پل تجریش که امکانات و  جوادیهگفت این می !«.سر پل بنا شود

ه کمی یبنا شود. خدا هم با این ابراه دبلیویی هست،امبیو بنزی و  یورگلترگل هایبچه
سوار این خط از سر پل همراه او هم  اخد ،است برودوخدائم سوار خط شد و تا ته می

بر این »که این .گاه بودآو بر او هم  شدن ابراهیم رتا جوادیه شد و بر این روند بر این سوا
ر شناسایی را که این سی لکه از اواست  ی ایندهندهنشان «گاه بودیمآروند و بر او 

خواست شناسایی را تکمیل کند و از خدا خر که میآزد تا همین دم ]کلید[  ابراهیم
صادق و  ،د را به او نشان بدهددخواست که مکانیسم میراندن و حیات بخشیدن مج

 کامل بود. 
 

 بندیجمع
گرفت که خدا از زمانی که شود از این سیرها نتیجه میگونه این .کنیمبحث را جمع می

ها، ها را خودش استارت زد، در سیر شناساییسیر شناسایی ،غازین داشتآرشد  ابراهیم
در  ،هادر اقدام مبتنی بر دعوت مبتنی بر شناسایی ،هادر دعوت مبتنی بر شناسایی

 دا ابراهیمخ .بود براهیمدر هجرت بعد از تنگنا با ا ،تنگنایی که محصول این پروسه بود
که هم فرزندی از تو متولد خواهد شد و بعد  «بشارت» .های پایانی شارژ کردرا در سال

مت خدا به او اما ،بعد از ابتال .را مبتال کرد ابراهیم .مدآاش هم کنار از بشارت با مجادله
، کایدئولوژی ،جلوداری استراتژیک، ابراهیمجلوداری  .ید، جلودارش کردبخش

امامت  ،ابراهیم امامت .جمع است یعنی این سه در وجود ابراهیم .تشکیالتی است
  .جانبه استهمه

موقع ًا[ ]و نهایت ]پروژه تعریف کرد[. هم با خدا ابراهیم .ه تعریف کردپروژ خدا با ابراهیم
 را قبل از وفاتش خود . سیر شناخت]به اون عطا شد[ مقام ابراهیم ؛و مقام بعد از پروژه

رد، نشانش ک» نهایتاً . یندگان هم کاماًل جای پایش را سفت کردآتکمیل کرد و در میان 
بر این روند و بر او  و رشیدش کرد» ؛«اعوجاج رهنمونش کردبرگزیدش، به مسیر بی

  .«گاه بودآ
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وند در ر ،خدا، خدای منتشر است، منسجم است، پیوسته در کار است ،ترتیباینبه
م توانینمی ؛کنیماو را تحلیل توانیم چندوجهی است و ما اگر هم بخواهیم نمی ،است

خدای خالق و خالق مستمر، خدای استراتژ،  ،مهندس ـخدای طراح  .اش کنیمتکهتکه
 ،پردازبند، خدای صاحب دید و تحلیل تاریخی و خدای ایدهخدای مرحله

 در سیر شناخت به ابراهیم ،در مهندسی ،در طراحی ،پردازیمرحله در ایدهبهمرحله
ای های و پروژبا تقاضایش پروسه، هل تقاضا استپس انسانی که ا است. کمک کرده
ل از او .کندای برخورد میسهوای و پرپروژه ،هم با این نوع انسان« او» ،کندبرخورد می

دهد، هوای آید و رشدش میبا او می ـ از سر پل تا جوادیه ـ پروژه و پروسه تا انتهایش
خدا مقام کند[. ]لحاظ میهم ا ربعد از وداعش  (copyright) رایتاو را دارد، کپی

 این ابراهیم کند[.]را ماندگار می و توحید ابراهیم دین ابراهیم ،، حج ابراهیمابراهیم
ی هایل تاریخ و سرگل سبد انسانولی سرگل سبد تحو !تسملیجک نی !سوگلی نیست

هن جهان پیرامونشان آبا این گاو و بندندهن میآخودشان گاوبه اهل تغییرند و  است که
 آید.باالخره یک چیزی از آن درمی تا زنندرا شخم می

 «خدای منبع الهام»ی دیگر بحث از هفته شاءاَّللانخواهم. زیاد صحبت کردم. عذر می
به عنوان  را هم دیگربخش که خدای الهامباشد  مانذهن همه این هم در ردیگ .ستا

ها هست و الهام هم ی پروسهدر همه .بینیمنمی ،فقط منبع الهام است ی کهخدای
 متشکرم. خیلی را هم ملهم کرد.  و موسی که ابراهیمکما این ؛بخشدمی
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 پرسش و پاسخ 
 

 بعد دوست جوانمان وخدمتتان هستم  ، چند دقیقه درهست یرسشاگر پبر: هدی صا
قبلی  بحثدر کنند. هفته پیش وقت گرفته بودند طرح بحث می چهاراز حدود سه یا  که

در حدی که و  ـ گرددمیبه توان توضیح ما برامکانی بی ـ سعی شد که تا حد امکان
و ما قصد نداریم  است نتشر در سیرهاو م خدای واحد ،مقدور بود تصریح شود که خدا

 وبخش و خدای منبع عشق الهام یخدا شاءاَّللان ای و مناسبتی با او برخورد کنیم.تکه
خدای مسئول موظف و خدای موید حامی و خدای واگذارنده هم در ادامه و سایر تیترها 

ایده است  یی اول که مرحلهموید این باشد که خدا کل واحد است و ما هم در مرحله
در  است کهخومی ریز استفاده کنیم. این بحثها از این منبع داشتهتوانیم تا سرفصلمی

ر اگقضاوت دوستان است.  ]منوط به[حال چقدر منتقل شد ، اول منتقل شود قسمت
 خدمتتان هستم.  در اول هست من قسمتپرسش یا نقدی روی بحث 

 

بیشتر توضیح  ،یفستی نیستنب قرآن ماگفتید کتاکه شود این را : میپرسشگر نخست
 بدهید؟ 

 

 .اعالم مواضع قاطع و تجدیدناپذیر است ادبیات ادبیات مانیفستی،: صابر هدی
ن حتی ای .قدر قاطعیت داشته باشداین تواندای نمیکه هیچ شناخت بشریدرحالی

هم  یهایمدل .ندکفراهم می برای فکر کردن، تشکیک و پرسش هاییخر زمینهآکتاب 
گر و اهل کننده و پرسشست که گویش افراد تشکیکاهایی دهد مدلکه به ما می

ورد برخ« او»توانیم با گونه هم میگوید اینیعنی می .کندمجادله با خودش را بیان می
 ند،ن هستقها یک اعالم مواضع متمانیفست وعاً نکه این است اول  ینکته پسکنیم. 

و د نخوری تاریخی مییعنی بیشتر به درد یک دوره اند؛یخیاعالم مواضع تار دوم اینکه
ه ب ـ ندهنهم این است که باالخره خوا ی سومنکته دارد. فرق ]از این نظر[این کتاب 

پذیرد یا را ب ]مانیفست[ باید این ـ اش را در نظر بگیریدخصوص اگر وجه تشکیالتی
که باید  چیزی است تسفمانی کند. ی با آن تعریفی سومرابطه توان، خیلی نمینپذیرد

دبیات ا ولی این کتاب نه، است، مای عمل تشکیالتی متقننبه عمل در بیاید، یعنی راه
ی ه، زمینهی اندیشزمینه ، بلکهندارد یکتاب نظم تشکیالتی به آن مفهوم مانیفست این

  .کندهای مختلف را فراهم میبندیی جمعزمینه وپرسش 
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 ی کهحال . درتوانند در آن مشارکت داشته باشندکه همه می ستا کتابیهمچنین 
بالغ آن مانیفست بناست ا .نویسدمی ی یک تشکیالتو یا هسته مانیفست را یک فرد

ولی  .قرار بگیرد همهبرای  ـ و نه چندان فکری ـ راهنمای عمل تشکیالتی و شودو منتشر 
دهد می هایی قراربعد فایل ،کندم میی اندیشه فراهزمینه مقدمتاً  .نیستگونه کتاب این

م جای خودش ه.مشارکت کند در تبیین، تأویل و تفسیر آن تواندکه خود یک فرد هم می
و اسخ ر هم توانند به عمق این کتاب راه ببرند کهتأویل را باز گذاشته که کسانی می
ن اکاویدنش و هم نگاهشان، پژوهششانو هستند آنکادر و اهل پیگیری و تخصیص 

ا را هبه نظر من این کتاب راهشود. می (به مفهوم تأویل)منجر به رسوخ به مرکز متن 
با  به این مفهوم تفاوت ماهوی گذارد.باز می برای مشارکت در تبیین و تأویل و تفسیر

  .فست داردیمان
وسط  یک چیزی راو وید این مانیفست من است گبینیم که خدا بما اینجا مستندی نمی

ترین کند که بدخودش هم تصریح می .و همه مجبور یا ملزم باشند آن را بپذیرندد بگذار
حال  1.پذیرندافتند و دربست مییات میآنانی هستند که کور و کر روی آجنبندگان 

این هم عطف به  .اش همین استکنیم ولی معنیرا ما اضافه می «پذیرنددربست می»
اجه و مجادله و تفسیر و حیعنی جای م ب.کتاات این آییات هستی است هم عطف به آ

پن به معنای اینکه هر وا .است (open) پنوا ، کتابیاین کتاب .پژوهش کاماًل باز است
تواند به این کتاب به عنوان می ـ چه موحد باشد و چه موحد نباشد ـ ایکس با هر تلقی

 ریف کند. جای خود و نسبت خود را با این کتاب تع و منبع پژوهش وارد شود
 

ودی به دنبال موجاو فرمودید که  هایتان در مورد حضرت ابراهیم: در بحثپرسشگر دوم
ممکن است در مورد این قضیه توضیح  .گشت که هم در درون باشد و هم در بیرونمی

ر د مد که هم در درون باشد و همآچگونه این سوال برایش پیش  بیشتری بدهید که اوالً 
 این که منظور از درون چیست؟ و بیرون 

 

                                                                                                                 
ا َو ُعْمیانًا ). 1 وا َعَلیها ُصمًّ رُّ ْ ََلْ یخِ

ِ
وا ِبآیاِت َرهِّبِّ ُ ذیَن ِإذا ُذرکِّ  (61فرقان: َو اله

ذیَن »و نیز:  مُّ اْلُبْکُم اله ِ الصُّ َوابِّ ِعْنَد اَّلله  (22انفال: ) «ال یْعِقُلوَن  ِإنه َشره الده
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تاریخ  توانیم ازگونه که میدهند و اینیات توضیح میآکه  گونهاینهدی صابر: 
 هستحس کرده بود که موجودی درک کنیم، او اش و دوره هیماکالسیک مربوط به ابر

 مادر ،کردهانواده، در غار زندگی میبیرون از خ . اودهدرشد می و برداو را پیش می که
 است. دادهدر غار به او شیر می آمده واز شهر بیرون می و رفتهمی اش در شهربه خانه

و رده کمطلقی پرورش پیدا می کسی نسبتاً در بی ،هاها و انواع تنهاییاطرهخدر انواع م
 .شودهدایت می و شود، ادارههرحال مدیریت میحس کرده بوده که به به همین دلیل

روی  پس هست. ن خودشوهم در بیر و حس کرده که یک وجودی هم در درونش
ین ا کرده که. اول فکر میکرده این موجود را پیدا بکند، سعی میشدهاحساسش فعال 

 که تاریخ به ما گونهاین است. خورشید و ماه و ستاره مثل موجود محسوسات طبیعی
ی کوه کنار مادرش نشسته بوده، مادرش آن شب تا صبح شبی در دامنه ،دهددرس میآ

 هک کرده عنوان در آخر است. کردهبرای مادرش این سیر را تعریف می و او کنارش بوده
یدار پا و کردندپیدا می لچون هر سه پدیده افو .یابنده را دوست ندارممن موجودات افول

  .دنبال یک پایداری بود ، پس اونبودند
 و کندهایش دخالت میخدا در سیر شناسایی هند،دیات توضیح میآه ک گونهاین

 ؟چه کنم» .کندو از آن تشویش و تشکیک خارجش می کردههایی را به او نمایان جلوه
چه » .های خیلی مثبتی است«؟چه کنم ؟چه کنم» ،های ذهن شناسایی«؟چه کنم

 ؟نمچه ک» .شودچیزی می باالخره منجر به یک .ی گدایی نیستکاسه «؟چه کنم ؟کنم
این حقیقت بخواهد  اگر حال .شودمنجر به یک حقیقی می شناسایی حتماً  «؟چه کنم

ودش وج بوده،منتشر که  ست«او»که ما معتقدیم حقیقت محض ازآنجایی ،نائل بشود
ی یابدر آن حقیقت ،حقیقت است حضهم که م« او» ،را کاماًل وقف هستی و بشر کرده

هم که خودش « او» ،خواهد به یک حقیقت برسدفرد محقق است و می .کندمداخله می
 .کندشود و شناختش را کامل میحقیقت است وارد می

 

 استخراج و منبع پایهکردید که : در جواب دوستمان و در بحثتان اشاره میپرسشگر سوم
 است... یکی هم تاریخ کالسیک در مورد ابراهیم ومتن مقدس  یکی شما

 

 .ها متعدد هستنددر مورد هر کس متن :ی صابرهد 
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جهت  را های تاریخیپایهلطف کنید آن  : در مورد حضرت ابراهیمپرسشگر سوم
یا آ .نا بشویمشآفهم شما در استخراج این مطالب با پیش تا کنید عرفیاستفاده بیشتر م

 اید[هرمنوتیکی ]استفاده کرده روش شاید ازشما در استخراج این مطالب که 
فسیر در ت علمی مثل روانکاوی یا جریانات دیگر هایفهم، مثاًل پیشهای دیگرفهمپیش

توانیم تر بشوم چند موردی که ما راحتاید خوشحال میاگر برده ؟ایداین متن به کار برده
 متشکرم.  بفرمایید. با متن شما ارتباط برقرار کنیم

 

نجا آبحث اصلی  وتوقف کردیم  جلسه روی ابراهیم شش ما سال گذشتهی صابر: هد
انجام گرفت. اگر شما ای یک مرور بالضروره به دلیل سوال دوستان امروز .عرضه شد

ود ها وری حوزهدر همهمن اما  .ورمآمی برایتانمن منابع را  ی بعد تشریف بیاورید،دفعه
ولی از خود  ،ی روانشناسی نه دانشش را دارم نه ورودی پیدا کردمدر حوزه ثالً م .ندارم

 . است قرآن استفاده شده
 

با ت و اس متد جدید علمی امروز طبیعتاً  ار بردید،: متدی که شما به کپرسشگر سوم
رای من جالب ب د.هایی برای خودتان داریفهمپیش طبیعتاً  .متد سنتی سراغ متن نرفتید

ا این برداشتی که شم .شما از کجا به این نوع برداشت از متن رسیدید ه بدانماست ک
گاه باشم که آخواهم به خاطر این می .دارید ممکن است بخش سنتی نداشته باشد

هنوز  ]البته[ چه موافق باشم چه مخالف که ،ارتباط بهتری با بحث شما داشته باشم
ه مسائل بود ک نبه خاطر ای ا مطرح کردم،. اگر روانکاوی رگیری کنمتوانم موضعنمی

 .شودها زیاد استفاده میدر متن
 

 ـ هر چیزی که هست های متنفرضش این بود که از همهنیاز یا پیشپیشهدی صابر: 
ای بود هغرف .خیر داشتأهواپیما ت و دفعه در فرودگاه بودم من یک مثالً  .استفاده بشودـ 

 میشنتصویری انی یلوح فشردهسه ـ دو  .داشت ...کتاب وو  یبازها اسباببرای بچهکه 
یعنی هیچ منبع قابل مشاهده و قابل  .گرفته شد ها همآن حتی.نجا بودآ در مورد ابراهیم

ها ی متنهمهو تواند متن تلقی بشود یکی اینکه هر منبعی می .حذف نشد ایمطالعه
 به کمک های تاریخیکه با استفاده از متندوم هم این ؛دیده شد و موسی روی ابراهیم

ا توانیم این گزارش آخر رمی کنیم،ها و تفاسیر و با فهمی که خودمان پیدا میشأن نزول
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 ها را در اختیار سیری که ابراهیماکتفبه کمک عقل خودمان بچینیم و این که خدا داده، 
  ]قرار دهیم[. مدهآیا هر کس دیگری که سیرش در کتاب  یا موسی

 

 خساس تاریبر ا فهم خودم نسبت به تاریخ ابراهیمکنم که پیش: اشاره میپرسشگر سوم
ود با بشکه فکر نکنم ما تاریخ مدونی برای ادیان داشته باشیم  .کالسیک نیست

 .شنا شویمآهای قبل و ادیان جدید شخصیت
 

 چرا تاریخ ادیان کالسیک هست.هدی صابر: 
 

و پیش  است . شروع آن با مسیحکنم بعد از مسیحیت است: احساس میپرسشگر سوم
ها. حاال من خود شاید نطلبم به عنوان تاریخ مستند قرار شود تاریخ اسطورهمی از آن

ا آن توانیم بچون در ذهن بهتر می ،شاید بهتر است همان اسطوره حساب بشود .ردبگی
 .زادتری داشته باشیمآهای ارتباط برقرار کنیم و برداشت

 

 .درک کنیم از متون فرض مهم این جلسه این است که همه بتوانیمپیشهدی صابر: 
سر  خرآه هم منتقل کنیم و ب ورا منظم  هایمانبرای این راه افتاد که درک هم این جلسات

ورم. اگر آی بعد منابع را میمن دفعه ؟به یک منطق مشترکی برسیم توانیمآیا می ببینیم
 شان استفاده کنیم. بحثپرسشی نیست دوستمان تشریف بیاورند و از 
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 کنندگانهای مشارکتآورده
 پردازپیرامون خدای ایده یهای: جستارکنندهمشارکت

م که خیلی مفتخر .کنمرا خدمتتان تسلیت عرض می الله منتظرییتآحال ارت مقدمتاً 
 .کنمکه به من دادند تشکر میقای صابر به خاطر وقتیآدر این جمع حضور دارم و از 

 که مرا آن چیزی تحین صحبت ببخشید. در حقیق های زبانی مراامیدوارم لغزش
ر چند های یکی از دوستان دصحبت ،ماده کنمآتریبون  بحثی را برای این تاکرد  بیترغ

های خیلی مهم و اساسی را مطرح کردند و من مایل ایشان سوال 1.ی گذشته بودجلسه
وگوهای بعدی که های خودم را ارائه کنم و امیدوارم که در گفتهستم در این باره دیدگاه

 شانرایتری را بهای کاملها بپردازیم و جوابسوالخواهیم داشت بیشتر بتوانیم به این 
 یم. کنپیدا 

است  «پردازپیرامون خدای ایده یهایجستار»خودم انتخاب کردم  بحثعنوانی که برای 
ه هایی را کپرسش ها پرداختند. مقدمتاً قای صابر به آنآ ،ی گذشتهکه در چند جلسه

 نودها از اینجا شروع شد که چرا شپرس .موشکنم و وارد بحث میمرور می ،طرح شد
نه چگو ابراهیم و اینکه مثالً  تنی در کتاب منعکس نیسآدرصد زندگی الگوهای قر

کرده، چگونه با اطرافیان خودش در تعامل بوده، چه منش و روشی در زندگی یزندگی م
ت شود ما با متن و به عباریها باعث ماین ندانستن ... وداشته، خلقیاتش چگونه بوده و

 تر با الگوی طرح شده در متن ارتباط مؤثر برقرار نکنیم. دقیق
داب و رفتار و روش آدر همین مسیر برای منش و  که طرح شد این پرسش یدر ادامه

ت این اس داب زندگی دچار نوعی ابهام و کمبود هستیم و اگر قرارآمبارزه یا به طور کلی 
پس تکلیف  ،ها را بدهنددرصد جواب پنجمعرفی شده در آن تنها  ب و الگوهایاکت

که اینیا آها مطرح شد که این پرسشنیز  در ادامه ؟شودادعای روش زندگی چه می
 ادنژحنیفو  ن، بازرگاو در عصر حاضر مصدق ، موسیتوانیم با زندگی ابراهیمنمی

نیست؟ به  درصد جزئیات زندگی 35همین  زاطالعی ما اارتباط برقرار کنیم به دلیل بی

                                                                                                                 
 یهکنندشده در نشست چهل و چهارم توسط مشارکتکننده به بحث ارائهی مشارکت. اشاره1

در « باب بگشا»ارائه شده و در دفتر چهارم « درصد کجاست 35آن »اول است که ذیل عنوان 
 دسترس است.
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ها و ترفندها و منش ها واز روش ،هایشانشادی و لماتأالم، تآدلیل این نیست که از 
 ؟خبریمتدبیرهای این افراد بی

 خواهم اولاجازه می ،واالت مطرح کنمساینکه بحثی را برای پاسخ به این  من قبل از
 ن متن مقدس چیست و هدفأش و ن کتابأکه شبزنم تر گریزی به این پرسش اساسی

عد ب و دارد را طرح کنم تدیدگاهی که با دیدگاه بنده قراب است؟ از نزول قرآن چه بوده
مندم به دیدگاه دو اندیشمند معاصر یر عالقهدر این مس .طرح شده برگردممهای به پرسش
 و آقای دکتر محسن کدیور ، مرحوم مهندس بازرگاندینی یشیی نوانددر حوزه

 مهندسدانید در اواخر زندگی طور که بسیاری از شما میهمان .نگاهی داشته باشمنیم
 ردشان یآید که در سخنرانی ابه وجود مینسبت به دین تغییری در دیدگاه ایشان  بازرگان

. ایشان در کردند ن و منعکسیاآن را ب خرت و خداآو در کتاب  17روز بعثت سال 
به  ه اوالً کگیری کنند که هدف از بعثت انبیاء الهی این بوده کتابشان قصد دارند نتیجه

اه شود و مرگ پایان رانسان این پیام رسانیده شود که با مرگ طومار انسان پیچیده نمی
 هدف ثانیاً  .کندا میدحیات انسان همچنان ادامه پی ،ه پس از مرگکبل ت،دمی نیسآ

راتر ف یدرتبه قاو را ن این بوده که انسان را متوجه خدای یگانه کنند و ادیگر بعثت پیامبر
در حقیقت انسان از سوی پیامبران دعوت  .گاه کنندآهای مادی و عینی مه قدرتاز ه

هوم وی مهاهای بشری یا قدرتی یگانه را بپرستند و از پرستش قدرت«او»شده که تنها 
ی دین هلئدر ابتدا مس گانرو خیالی و خودساخته بپرهیزند. در مسیر بحث مهندس باز

من  ـد که ندهد و توضیح مینکنطور به موضوع ورود میکنند و اینی دنیا را طرح میبرا
 وراندین هایگیریها و جهتبسیاری از دیدگاه ـ کنم که بر اساس متن بگویمسعی می

ی ی استفادهست که به خدا و دین از دریچهاثر از این موضوع أهای اخیر متدر سال
از  ایند که منظور خدامنکنند و چنین تصور مینگاه می و احتیاجات نوعی دنیا یشخص

ت نامه و دستورالعمل یا نصیحت و داللئینآانبیاء و انزال کتب راهنمایی و تدوین  تبعث
ی ی روح خودبینی و دنیانگربرای اداره و بهبود دنیای بشر است. ایشان در ادامه در زمینه

خواهیم و نذرونیاز از خدا می . ماونه استدعاهای ما بهترین نم زنند کهمثال می دمیآ
داران قرض قرض ،تمندان را روا نمایدجاحکنیم که درد دردمندان را دوا کند، حاجت می

فرزندانمان در امتحان کنکور قبول شوند، برای  ،مرض بیماران را شفا دهد ،را ادا کند
ون باشند و صفت مآزراعت و گوسفندانمان از  ،دخترانمان شوهر خوب پیدا شود
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خدا مثل یک نوکر یا غالم زرخرید و کارگر زرنگ  نعوذباَّللیعنی  .دشمنانمان را نابود کند
گویند این برعکس ی بحثشان میایشان در ادامه .بسته برایمان خدمت کنددست
طلبی است و ی معتبر است که سرتاسر حمد و ستایش و عذرخواهی و مغفرتادعیه

ولی  ،شوداضاهای شخصی و امور مشروع زندگی در آن طرح میها و تقهگاه خواستگاه
های عمومی یا سالمت و سعادت گرفتاری عبه ندرت و آن هم در قالب جمعی و رف

یا باید انتظار داشت که آای و رویه کنند با چنین روحیهاخروی. ایشان در ادامه طرح می
بینیم که کنیم و میپیدا می ریدرگی دم وقتی با مسائل اجتماعی یا سیاسیآما فرزندان 

اساس زندگی و استقاللمان مغشوش  و تجاوز بیگانگان قرار گرفته ضکشورمان در معر
کار و راهنمایی و رهبری را از دین  یوردن به اسالم و قرآن چارهآبا رو  ،و متزلزل شده

  ؟ان دینمان توقع نداشته باشیمرخدا یا رهب
که کنند و با استناد به اینبحث مفصلی را پیرامون این دیدگاه باز می مهندس بازرگان

خرت و جاودانگی انسان و خدا آیات قرآن پیرامون همین دو مسئله یعنی آبخش اعظم 
مین ن هاهای اصلی بعثت پیامبرکند که این دو هدف یعنی هدفاستدالل می ،نازل شده

ب یکی از نقاط عطف تفکر نواندیشی دینی به حساب . این کتااست خرت و خدا بودهآ
کند. نا میشآدین  یهای جدید و با دیدگاه نویی نسبت به فلسفهآید که ما را با پرسشمی

نی أدین چه ش هم بسیاری حول این مسئله بحث کردند که اساساً  پس از مهندس بازرگان
م یا به دین داشته باشی ماکسیمالیستی خواهانه یای تمامیتبایست نگاهیا میآدارد و 

ار این ک ،اندبه این کتاب مراجعه نکرده کنم که دوستانی که احیاناً خیر؟ من دعوت می
 . را انجام دهند

در اشاره به یکی از  ،خدمتتان عرض کنم ورقای کدیآاز خواهم میبحث دومی که  
شنا هستند و به طور خاص من به آبا دیدگاه ایشان  . جمع قطعاً استن هایشاسخنرانی

اشاره  ،ایراد کردند قرآن و انسان معاصردر چارچوب بحث ایشان آن سخنرانی که 
، ایشان نآدر یکی از جلسات به عنوان نگاه اقتصادی، مدیریتی و سیاسی در قر .کنممی

فرض ای به طور پیشی معاصر گزارهمتفکر دین نزد کنند کهبه این موضوع اشاره می
در قرآن باشد که البته این گزاره ریشه در دو بایست میبدیهی قرار گرفته که همه چیز 

یکی اینکه قرآن همان کتاب مبین و لوح محفوظ است و دیگر اینکه دین برای  :چیز دارد
گویند انی میی دقیق دارد. ایشان در آن سخنربشر طرح و برنامه]زندگی[ تمام جزئیات 
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ی مهخواهد برای هن کتابی که میأزندگی بسیار کلی است و ش رکه اشارات قرآن به امو
ار که هر ب ی جزئیات باشد و اتفاقاً تواند ورود به عرصهنمی ،اعصار و قرون مؤثر باشد

وجود یات بسیار جزئی آ آن احتمال زمانمند بودن ،ی جزئیات وارد شدهقرآن در حوزه
 . دارد

اما در عین حال با  ،کندنمی میدهند که قرآن هیچ گونه نظام اجتماعی را ترسدامه میا
به  اما .ها را رعایت نکندمثال نظامی که حقوق انسان ت؛هر نظامی هم سازگار نیس

ی است یا نه ورود زیعیا عدالت توآاینکه ظلم چیست؟ عدل چیست؟  مسائلی مانند
امور دنیا را به عقل ما واگذار کرده و ضعف بینش ما ایشان معتقدند که قرآن  .کندنمی

و قرآن به مسائلی ورود پیدا کرده که از فهم ما  یمن کتاب را رعایت نکردأبوده که ش
ی دهند که اسالم در حوزهها عاجز بودیم. ایشان ادامه میخارج بوده و ما از درک آن

 اورمومنان را به ش یشور یرهدر سو مثالً  .کندن را نفی میعسیاست و حکومت فقط تفر
این  ،یا موظف به انجام نظرات دیگران هستی یا نیستیآ در مورد اینکه اما ،موظف کرده

ات تنها یآبسیاری از  بینید که[]می دهد اگر به قرآن نگاه کنیدادامه می .یه ساکت استآ
ورد اصل اما در م .اخالق سیاسی، اخالق اجتماعی و اخالق اقتصادی است یدر حوزه

یات ساکت هستند و حتی به آ ،موضوعات یعنی خود سیاست، اقتصاد و امور اجتماعی
ز برای ما باموضوع را  و ندالوب حکیم ساکتسیات روی اآعموم  ،قول یکی از دوستان

شریح ت ها راآن د که جزئیات چیست ونخواهند برای ما بازگو کنیعنی یا نمی .کنندنمی
گویند ما از در آن سخنرانی می قای کدیورآ .نداهما واگذار کرد کنند یا به عقل و خرد

گوید می . ]قرآن[کندورده نمیآاما قرآن نیازهای جزئی ما را بر ،نیاز نیستیمکلیات بی
م اما این نکته را ه .نگاه هابزی داشت یا نگاه کانتیباید گوید عدالت بورزید اما نمی

ود، شی غیر قابل دفاع یافت نمین نکتهآکنند که به طور کلی در قرخاطرنشان می
سیار بسا بای سابقه دارد و آنهای دیگر قبل از مده در کتابآمباحثی که در این کتاب 

ز ی سیاست. بنابراین امتیاز این کتاب امتیاحوزه و ی اقتصادحوزه مثالً  ]هستند[؛ مشهور
با این  .امتیاز اخالقی است]بلکه[ اقتصادی نیست  امتیاز یا سیاسی، امتیاز مدیریتی

به طور کلی  است. ننهاده و نیازهای کلی را لحاظ کرده لکلی را مغفو هحال قرآن وجو
 .های دیگر دارای رجحان استایشان معتقدند که این کتاب در حوزه



 37      میابراه ریمنسجم و واحد در س ی: خدانیینشست چهل و هفتم: تب
 

 

 وضیحمطلبی را مفصل ت ،ایشان در یک سخنرانی دیگری که به مناسبت مشروطیت بود 
خوند آش به این مضمون است که در بین علمای اسالم و فقها ما هم اهخالص که دادند

را داریم که  اللههم شیخ فضل ،داندرا داریم که مشروطه را اسالمی می خراسانی
را داریم که والیت فقیه را  هم مرحوم نائینی ،داندی سلطنتی را اسالمی میمشروعه

داری ی حکومتهوکردند که اسالم به ما شیایشان استنباط می. دانداسالمی می
خواند و این ذهنیت خود علما است برپایی حق و عدالت فرا میبه بلکه ما را  ،موزدآنمی

از این دو دیدگاه که با هم خواهم شود. اجازه میها منجر میگیریکه به این نتیجه
 تهای شخصی خودم را نسبسری از برداشت هایی هم دارند فاصله بگیرم و یکقرابت

 .به متن خدمتتان عرض کنم
گوید وارد مباحث علمی و فرینش سخن میآقرآن در جاهایی که در مورد نظم  اول، 

 ،تاز اعجازش اسشود، اشاراتی دارد که نشان های محاسباتی و توجیهی نمیپیچیدگی
ترین هدفش معطوف کردن اما مهم (71)الرحمن:  «َربُّ اْْلَْشِرَقنِی َو َربُّ اْْلَْغِرَبنی»مثل 

قرآن جایی که در مورد معاد  ،در مورد بعدی .فرینش استآذهن به عظمت و جالل 
ترسیم دقیقی از زندگی پس مرگ و سازوکارش بدهد و  کند بیشتر از اینکهصحبت می

یح کند و توضمی میترس اندازی راتنها چشم ،خرت بحث کندآی در مورد فلسفه حتی
تنها توجه  ؟زادانهآدهد که چرا تا ابد پاداش یا جزا در برابر چند ده سال زندگی نمی
جواب این پرسش فلسفی که چرا  ما بقی   «.جو ز جو ،گندم از گندم بروید»دهد که می

 سکوت گذاشته شدهم ظاهراً  ؟قرار است امتحان شویمچرا  ؟چرا معاد ؟مدیمآبه جهان 
د گویمی مثالً  ،هایی کردهتوصیه بارهنیداب فردی و اجتماعی قرآن دراآدر مورد  است.

ها را حل اما اینکه چگونه باید این چالش مگو.ف ها اُ بر آن و بر والدین مهربانی کن
ه اینکدر مورد اما  ،اندنگوید مومنان کسانی هستند که فروتمی .تسمسکوت ا ،کرد

 ساکت است.  ،ی این فروتنی چگونه استبیروننمود 
آید که ها به و جود میهایی در زندگی اجتماعی انسانبرهه ،در مورد مسائل اجتماعی

در این مواقع  .شودهای شدید میها و کاستیبست رسیده و دچار کجیجامعه به بن
واند تکند و با ابزارهای معمول نمیالت پیدا نمیحل متداولی را برای حل مشکدمی راهآ

کنیم که قرآن سیر حرکت در این مواقع مشاهده می .انسدادهای اجتماعی را برطرف کند
شود اما باز هم مشاهده می ،کندبخش ارائه میمصلحان الهی را به عنوان الگوی الهام

 پراکنده است.  یااندازه که هم کلی و اجمالی و هم تا
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 شود این است که چرا قرآن دقیق نشدههایی که به نظر من اینجا مطرح میال پرسشحا
 ؟رد استنگفته زمین گچرا  تر تبیین نکرده؟ مثالً فرینش را به طور دقیقآ؟ چرا نظم است

 هبندی لباس ما صحبت نکرده؟ چرا نگفتدر مورد رنگ ی پوشش مثالً چرا در مورد نحوه
گوید؟ چرا اتی دارد؟ چرا در مورد اسرار مرگ سخن نمیسان فروتن چگونه سکننکه ا

کند؟ خرت را تبیین نمیآی کند و فلسفهترسیم دقیقی ارائه نمی خرتآدر مورد جهان 
اشد ها این بی این سوالکند؟ شاید پاسخ همهچرا برای مبارزه متدولوژی دقیق ارائه نمی

ها مایلم دو در جواب این پرسشدمی خرد خودش را تعطیل نکند. آخواهد که قرآن می
ت اصلی صحبت من را تشکیل مبحث را به طور خیلی مختصر ارائه بکنم که قس

  ویم.ها نزدیک بششسبه جواب این پر یااندازه شاید تا .دهدمی
ترین ترین تکنیک یا مهممهم .در مورد تقلید صحبت کنم خواهمدر بحث اولم می

ی که انسان از همان بدو تولد برای یادگیری و توسعهموزشی آترین روش سیستم یا مهم
اگر در زندگی خودمان دقیق بشویم  .همان روش تقلیدی است ،گیردفکر در پیش می

ما بیشتر از اینکه فکر کنیم و خالقیت به خرج دهیم از رفتار دیگران تقلید  که بینیممی
شانس حاال اگر خیلی خوش .ریمگیها بهره میی آنکنیم و در مراتب باالتر از تجربهمی

رد یعنی چیزهایی که برای تقلید وجود دا .کنیمد مییباشیم در یک چارچوب قیاسی تقل
م تفکر قیاسی را هم شاید در یک سیست یریکارگحتی خود به .کنیمرا با هم مقایسه می

م هالبته باز این مسائل ظریف روانشناسی به  .موزشی تقلیدی بپذیریم و فرابگیریمآ
شکار آد یگیر بودن تقلولی همه ،طلبدتنیده است و بحث خیلی مفصل و مجزایی را می

 .بینیم که چقدر تفکر تعطیل است و چقدر تقلید رواج داردهمین اآلن هم می .است
 ،ید که شاگرداهاند و دیدبرخورد داشتید که شاگردی کسی را کرده با کسانی حتماً 

کند و وخوی استادش را تکرار میشود و تمام خلقی مطابق اصل استادش مینسخه
  .«خلق را تقلیدشان بر باد داد»گوید می مولوی .این مختص زمان ما هم نیست

در ابتدای علم منطق در بحث تشکیک  این است که بحث دومی که مایلم ارائه بکنم
ذهن را از  شبیهتیعنی مثال یا  «من وجوه ّعدُی من وجه  بقّر )التشبیه( ی اْلثال »شود که گفته می

ترین کند. پیشرفتهکند و از جهاتی نیز دور میجهاتی به مسئله و فهم آن نزدیک می
ی او دمآهای موختهآیعنی  .شودموضوع در روانشناسی به عنوان منع مؤثر قبلی طرح می

دمی ظرفیت پذیرش مطالب آذهن که ینا هم .داردیرا از یادگیری مطالب جدید بازم
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 اشهای قبلیکه به مطالب جدید از پشت عینک دودی دانستهینا جدید را ندارد و هم
ای را نسبت به همین بحث عرض ی معترضهاینجا من یک جمله در .کندنگاه می

انسوی متفکر فر. خواهم بگویمشاید در ذهنتان شکل گرفته باشد که من چه می .کنممی
خردساالن همانند سالخوردگان  ،خواننددر سرزمینی که مردمانشان تاریخ می گویدمی
ند ند سالخوردگان همانخواناندیشند و در سرزمینی که مردمانش تاریخ نمیمی

ما همین ا ت.ضرورت دانستن تاریخ بر هیچ کسی پوشیده نیس .اندیشندخردساالن می
بوده؟ چقدر ما را در مدار تقلید گرفتار ینده آتاریخی که ما یاد گرفتیم چقدر چراغ راه 

کرده و به بند کشیده؟ چقدر باعث شده که اشتباهاتمان را تصحیح کنیم و یا اشتباهی 
وری ما آرا دو بار تکرار نکنیم و راه درستی را برگزینیم و چقدر جلوی بروز خالقیت و نو

 دانیمرا ب و بازرگان ی جزئیات زندگی مصدق؟ حال فرض کنید که ما همهاست را گرفته
 ولشان استدال یی انتخاب لغاتشان را، شیوهنحوه ،را، سخن گفتنشان را انراه رفتنش ـ

تواند در ذهن گشا باشد؟ و چقدر میتواند راهها چقدر میاین را.شان مدیریت عاطفی
اید که اسیر الگوهای تاریخی خودشان انی روبرو شدهبا کس بندان ایجاد کند؟ حتماً راه

را توصیف  و سکنات و منش ابراهیم دمآحال فرض کنید که متن مقدس می .هستند
شد؟ یا آن وقت چه می .گفتدرصد که مغفول هست را هم می 35تمام آن  و کردمی

رفت؟ یا این متدها لو نمیآ .دادزه را ارائه میباالتر از آن یا بهتر از آن متد یا متدهای مبار
ه پرداختن ب ،شدیم؟ برای شخص همیشه کنجکاوی مثل منیا ما اسیر این متدها نمیآ

، ولی همیشه از خودم پرسیدم که این چیزهایی هموزنده بودآاین جزئیات خیلی جذاب و 
ها را نکه یاد گرفتم چقدر جسارت یا خالقیت من را تضعیف کرده و چقدر آ

 است؟ الشعاع قرار داده تحت
فقط قصد دارم توجه جمع را جلب  ،من قصد ندارم به این سواالت پاسخ قطعی بدهم

 مندم کهانتها عالقه نگاه کند. در طلبکنم به این موضوع که از این جهت هم به این م
 ه نظر منبکه  کنم ـ و نه اثبات ـ ریزیطرح گونهخواهم بکنم را اینمیکه  ایگیرینتیجه

های اخالقی ورود پیدا های علمی دارد و در حوزهنی باالتر از حوزهأنخست قرآن ش
کلی و سربسته سخن گفته و سوم  گونهدوم اینکه چقدر بجا بوده که قرآن این .کندمی

ترین کمکی که به ما در حل مسائل دهد و مهماینکه قرآن به ما اهدافی را نشان می
لی کند. خییات به ما ارائه میآالی بههایی را از البخشانه ایدهکه الهام کند این استمی

 .متشکرم
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از قبل در ذهنت بود یا برای  قای کدیورآو  قای مهندس بازرگانآهای گزارههدی صابر: 
 ها استفاده کردی؟ بحث از آن یمستندساز

 

  .: یک مقداری از قبل در ذهنم بود و یک مقداری هم مراجعه کردمنندهکمشارکت
 

بیشتر ذهنت را مرتب  ؟ها به چه چیزهایی دیگری مراجعه کردیغیر از این هدی صابر:
 کردی؟ 

 

 .بله کننده:مشارکت
 

ای برای اندیشه فراهم خواهی بگویی که این متن یک زمینهخالصه میهدی صابر: 
 انی توضیح بدهی؟ توکرده است. می

 

 گذاریهدف من در این بحث ترین چیزی کهبحث من این است: مهم کننده:مشارکت
ر زندگی اسی شود کهباعث میکردم این است که اگر ما جزئیات زندگی بزرگان را بدانیم 

این  شاید اینکه قرآن وارد .تقلید کنیمها از آنیعنی در بند قرار بگیریم و  ،ها بشویمآن
 برای خالقیت باز گذاشتهو یک راه را برای تکثر به این دلیل است که ب نشده لمطا

 است.
 

درصد را  5و درصد  35من خودم بحث  اول اینکه م.: خیلی متشکرپرسشگر نخست
ستم بگویم خوا، میدوستان تذکر دادند این درصد گفتن خیلی دقیق نیست گفتم و بعداً 

بحثی  طوری یک عددی دادیم. دوم در موردینو هم طوری گفته شدههمین این اعداد
یید گوشما می .همین بودهم  بحث من اتفاقاً  خواستم بگویم، میکه شما اشاره کردید

 ولی یک .زئیات عنوان شودجگویم این غیرممکن است که ولی من می ،اگر ممکن بود
 یت و وظیفهمسئولی ،شودها وارد نمیماند که اگر قرآن در این حوزهسوال اساسی می

ر ما که د ،وارد نشود مسائل یعنی اگر قرار است خدا در این ؟مبارزه کجاست تبیین
 مانا هر چیزی برای حرکت و مبارزهیک استراتژی ییا مان باالخره یک روش لحظه لحظه

دا خهمین دیدگاه  است. قرآن یک کلیتی گفته ؟آیدها از کجا میهای اینزمینه ،داریم
 ؟خواهد مسئوالنه رفتار کردن من را در همین لحظه تبیین کندمی خرت چطورآو 

این  و مطمئناً  دارم هاییوظیفه در این لحظه در دنیا در مقابل دیگران که منهمین
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ی مختلف هایبه دیگران کمک کنم؟ به قول داستان چگونهمن  .خواهدها روش میوظیفه
 ولی انجام ،هر دو هم خیر باشد که که ما گفتند ممکن است من دو کار جلویم ببینم

ها یک این .ها خیر نیستاز آن ها در آن لحظه خیر است و باالخره یکیاز آن دادن یکی
یعنی  ؟کتاب اینجا چه نقشی دارد ؟این تشخیص باید از کجا بیاید .خواهدتشخیص می

  .سوال هستیم نوع ؟ ما دنبال اینهن یا خواهد نقشی ایفا بکندباالخره می
ها را پاسخ همین ،اینکه این کتاب به عنوان کتاب روش است یا متدولوژی علمی دارد

ش رو توانندو.... می مگوید مکاتب دیگر مثل مارکسیسیعنی می .خواهد بگویدمی
ه بحثی ک .را به ما بدهند، پس قرآن هم باید این کار را انجام بدهد هابرخورد با پدیده

ابی این چنین کتگوید قرآن می ،خود من هم به آن معتقد باشمشاید  شما کردید و احیاناً 
 خواهیم. ای میبرخورد لحظهیعنی ما روش  نیست.

ره باالخ و دمسئوالنه باشبرخوردمان باید بندی رسیدیم که به این جمعمن و شما هم 
 ؟شودتبیین می گونهعملمان چ ]نوع برخورد[، در آن .در آن حضور داشته باشد باید خدا

کنیم، کمی قابل نقد های ما، با این دیدگاهی که مطرح میلحظه وجود خدا در لحظه
ما  در رفتار تواندمیخدا  چگونهتوانیم بفهمیم که در آن لحظه لحظه یعنی نمیاست. 

 سوالم مشخص بود یا نه؟  دانمنمی بروز پیدا کند.
 

نم پاسخ بدهم و شاید توامی ،من تا آنجا که متوجه بحث شما شدم :کنندهمشارکت
کنم که خدا به ما چارچوب اخالقی من فکر می .هم نتوانسته باشم سوال شما را بفهمم

هایی هم در متن وجود سری ایدهخواند، یکفرا میبه نیکی یا به عدالت دهد و ما را می
ت ار. به عبولی هیچ چیز قطعی وجود ندارد ،ها الهام بگیریمتوانیم از آنا میمدارد که 

اهمان دیدگ ما باید ببینیم که .استیا همان عقل تر رسول باطنی از همه چیز مهم دیگر،
ه در معامله با خدا هستیم یا اینک ، یایعنی ما عاشق خدا هستیمچیست. نسبت به متن 

ا یگاه یاتواند در این سه جهر کسی می ؟زنده استومآمتن مقدس برای ما یک کتاب 
کنم هرحال فکر میولی به .داشته باشد ، قراررسدذهن من نمی جایگاه دیگری که به هر

که ما در آن دهد و حتی وقتیهایی را به ما میکه چارچوب این کتاب این است که ایده
سری  کتنها ی .دهدبه طور یقین به ما متد نمی ،عاشق خدا هستیم یعنیباالترین مرتبه 

کنم اینجا آن فکر می .ودمان انتخاب بکنیمدهد که ما خو اجازه میداده هایی را ایده
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ا اْلْعَماُل ِبالِنّ »گوید حدیثی که می َ تواند بخشی از آن بار مسئولیت را از روی می «اِت َیّ ِإمَنّ
ما هم خردمان را به کار  وگوید خرد بورزید اینکه به ما می. ]دیگر[ دوش ما بردارد

هم م ینفس خردورز و آن نیت عمل .ولی ممکن است اشتباه هم کرده باشیم .بندیممی
باهش تواند اشتانسان جایزالخطاست و می ،اگر اشتباه کرده باشیم از آن حال بعد .است

ولی همیشه هم باید بداند ممکن است خطا کرده باشد و نباید هر  ؛را هم جبران کند
 تصور قطعی از نتیجه یا از درستی آن کار داشته باشد.  ،کندکاری که می

 

 هپسرم یک مقدار در حاشیه رفت و عزیز گرانقدر اینکنم که من فکر می :شگر دومپرس
برون  های درون دینی وبه کنه و به الیه ضمیر،به  ،به عمق ،به محتوا ،یعنی به متن است.

چون من دو جلسه است که در  ،این نظر من است توجه نکرده است.دینی این مسائل 
 ،کننداستنباط میرا آنچه  کنند. یعنیتهاد شخصی میایشان اجکنم. کت میرها شبحث

هایشان، داشته واند که مشهودات رمیبه جلو را  شانذهنشان ایدارند و بیان می
ین سوال که ا .شان را مطرح کنندفرایند فکری و مبناهایشان، تفکراتشان ،هایشانخواسته

تم اسوخچون من می کرد. عریانکرد به نظر من بیشتر این را نمایان و  ز ایشاندرم اابر
فرمایند که می .مدجلو آها راجع به سواالت ایشان یک مسائلی را مطرح کنم که این

به نظر من  ،نه ی ما باشد.حظهکتاب اینجا چه نقشی دارد؟ خدا باید در عمل لحظه ل
ای ما نیست، بن   ت،خدا که کشاورز ما نیس .ی عمل ما وجود نداردخدا در لحظه لحظه

« او»نجا که آ برگردیم. ما باید به خلقتمان که اآلن اینجا مطرح شد ست.ی ما نیعمله
نان چهم یتبه قول دکتر شریع ]برگزید[.ان خلیفه وما را به عن و موختآاسماء را به ما 

 .ب و خشم و کینه و نفرت هم دارمضکه من عشق و عالقه و عاطفه و مهربانی دارم، غ
 نکردهیممکن است خدا ،کنمچنان که اآلن من دارم با مهربانی با شما صحبت میهم

وان حی طور باال بروم، من کهگیاه نیستم که همین من که .یک عملی هم از من سر بزند
هر  قطار من به .من که زنبور عسل نیستم که فقط یک طریق را سپری کنم ،نیستم

َ ال » .رودمی یایستگاه ْنُفِسِهمِإنه اَّلله
َ

َلَقْد َخَلْقَنا ااْلنَساَن » (،77)رعد:  «یَغرُی ما ِبَقْوم  َحىته یَغرُیوا ما ِبأ
ْحَسِن َتْقِومی  

َ
ْسَفَل َساِفِلنَی *  ىِف أ

َ
ه َرَدْدَناُه أ ُ

در  باید به دنبال احسن برویم. (.4-5)تین:  «ُث
حضرت ه کنیم بیمی .توانیم احسن را ببینیممی کنیمی که بررسی میبزرگان خصوصیات

 .ماندها همچنان استوار باقی میها و جوانمردیدر بزرگی ر،در نهایت فشا)ع(  امیر
  .اخالق را نگاه کنید
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رآن ق اوالً  .درهای عزیزم به محتوای قضیه خیلی توجه ندارنداکنم اینجا برمن فکر می
ایت ها شکاز جدایی ؛کندایت میبشنو از نی چون حک»، حکایت است. که قصه نیست

 ،گویدقصه نمی .این قصه نیست است.تمام کرده برای ما کار را  مولوی «کندمی
من اینجا چند مطلب را در مورد  .خواهدحکایت هرمنوتیک می .کندحکایت می

اگر  .ردنده تقلید ارائه کدر عزیزم راجع بایک صحبتی بر .های برادرم نوشته بودمصحبت
ز مراد و مرید بیافریند که امرو د،، راه مقلد شدن را مسدود کنعوام مقلد را بفریبدتقلید 

بینیم امروز اما ما می .خسران جامعه است یمایه البته ،در سنت دینی ما رواج دارد
 .ز کردنراه باهم کاری در دنیا یک امر بسیار مهم است که این هم تقلید است و کپی
 .های دوستم داشتم که اآلن فرصت نیستخیلی مسائل دیگر که راجع به صحبتمن 

 

خواستم نظرم را راجع مد و میآمن چند سوال داشتم ولی بحث پیش  پرسشگر سوم: 
در مورد این بحث که قرآن چه نقشی  .کمک کندبه حل موضوع شاید  تا به بحث بگویم

که قرار است  بینممی در دست افراد مختلف ابزارراستش من خودم قرآن را یک  ،دارد
د گوید صکند، ولی نمیاین حرکت به جنگیدن اشاره می در مسیر .ماده کندآانسان را 

خداوند به او  ،شودماده میآفکری  واز لحاظ روحی  وقتی این فرد در صد بجنگ.
ر و راه درست بال مسیاگر به دنو اگر به دنبال حقیقت باشی و  یگوید اگر تو متقی باشمی

 بحث هم مطرح شد که وحی تمام شده این از طرف دیگر .کنممن هدایتت می ،باشی
لی و ،دیگر پیامبری نیست ،بله وحی با آن اصطالح و معنای عامش تمام شده است.

 ،ی وحی بگردیمدر قرآن هم اگر به دنبال کلمه .ی برای عموم افراد هنوز وجود داردحو
ی جریانی که توسط فرشتگان برای امور مثبت و برای امور شیطانی دامهوحی به معنای ا

از خداوند جدا هنوز هم ما  است. استفاده شده ،شودتوسط شیاطین و اجنه ابالغ می
اق ایی اتفوقت جدهیچ .امکان ندارد که یک معلول از علتش جدا شود نیستیم و اصالً 

اگر در مسیر درست  و کندهمراهی میهمیشه ما را  ،خدا همیشه با ماست افتد.نمی
البته دوستان هم فرمودند که ما  است. خدا قول هدایت ما را هم به ما داده ،حرکت کنیم

بگویم  توانیمولی میترین امر است، یک امر صحیح توانیم صد در صد بگوییم کهنمی
ال دیگری وسصحیح است.  شاءاَّللان حرکت کنیم، که وقتی در مسیری که خدا قبول دارد

مام قرآن ت گفتید و آن اینکهقرآن  در موردشما ویژگی خیلی صحیحی را  هم داشتم که
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یا این ویژگی را در مجموع آ که خواستم این را بدانمحال من می. دویگجزئیات را نمی
ه عنوان خداوند بضرورت دارد؟  یا گفتن این جزئیات اصالً آبینید یا منفی؟ و مثبت می

را  ی جزئیاتمشی کلی ایجاد کند، آیا باید همهبزرگ که قرار است خطی یک گوینده
 بگوید؟
کاش از  یا، دیگفت راموزش و تغییر آه بحث ای کخر اینکه در تئوریآ یو نکته
 ،شما صحیح فرمودید .خواستم بپرسماین را هم می .گفتیدهای دیگر هم میتئوری

ر شوند و فاکتولگو هست تقلیدی میکه یک اها بسیاری از افراد وقتیخیلی وقت
بینید یا مشکل را در وجود آن الگوی مثبت می . شماشودها حذف میخالقیت از آن

ها لیامروز خی برای مثال ؟بگیرندالگوی صحیح ند نتوااین افراد ضعف دارند که نمی
خیلی  ماگر نفت نداشتی .افتادگی ما به خاطر این است که نفت داریمگویند که عقبمی

 .ان بودیماآلن مثل افغانست نفت نبودگویند اگر ها میخیلی .کردیمبیشتر پیشرفت می
فرادی افتادگی است یا ایک الگوی مثبت باعث عقب داشتن یاآکنید که کمی روشن می

این مشکل را  د،که خودشان خالقیت خودشان را حذف کردند و یک مقلد محض بودن
  ؟ندنکایجاد می

 

بوده و  ای را مطرح کردند که از کدیور: دوست عزیزمان یک جملهرمپرسشگر چها
از  نیأش یینیک تع .نی باالتر از علم داردأیید کردند که قرآن شأت خودشان هم ظاهراً 

خواهد می قرآن شما گفتید که .من ممکن است موافق باشم کردند که علم و اخالق
سوال من  شده است.ها در قرآن مشخص نو جزئیات این دکن جیترو عدالت و نیکی را

ی فرامین دارد که ضها یا این دستوراتی که در مورد حقوق و بعاین است که این اشاره
مسیر  در و یا سنخیتی با عدالت دارد، آنباید دچار تشکیک شوند هالقیامتا یوم ظاهراً 

 و حقوق زن ،که گفتمنظر شما چیست؟ مثل همین بحث حقوق  ؟ست یا نهاعدالت 
خواسته د به طور کل مییگویباالخره شما می و... داریمرد، اقلیت، قومیت، برده

 که خدا در قرآنولی وقتی ،شما بپذیرم ازتا اینجا را ممکن است من  .عدالت را بگوید
م افتمن به شک می ؟ها با عدالت ارتباطی دارنداین یا اصالً آ ،کندجزئیاتی را هم بیان می

 بلکه این جزئیات آن .که خداوند فقط قصدش به صورت عام در این عدالت بوده باشد
 برد. زیر سوال می ،عدالت و اخالقی را که مد نظر شما است
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به نظر من یک بحث، ماقبل این بحث باید مطرح شود و آن نوع دیدگاه : پرسشگر پنجم
م که بینیی متن بگیریم، میندهکنما به خدا است. خدا ماقبل ماست، اگر خدا را شروع

کنم متن به صورت مستقیم به محمد وحی شده است و متن منتج از خداست. فکر می
نگر و باید نوع دیدگاه خود را نسبت به خدا تصحیح کنید. دیدگاه سنتی ما دیدگاه جسم

 نگر است و این به دلیل مسائل تاریخی پیش آمده در دیدگاه رسمی دین ما حاکمانسان
در آن واحد متضاد آن کار را ولی  ،تواند بکندبه این معنا که خدا یک کار را میاست. 

جایی و یا دیدگاهمان خدای همهآتکلیفمان را با این مشخص بکنیم که  .تواند بکندنمی
یعنی  ؛تشخیص دهد خیرتواند کاره است که در آن واحد چند امر متضاد را میهمه

علی یک  ،انجام دهم که آن امر در دیدگاه خدا خیر باشدممکن است من یک امری را 
 .اما آن هم از دیدگاه خدا خیر باشد ،متضاد امر من باشدکه امر دیگری را انجام دهد 

 . تکلیفمان را اول با این موضوع مشخص کنیم
است و نسبتی که عقل ما  یکدیگربرخوردمان با  ،مورد دوم که در مورد خودمان هست

نکه یعنی ای ؟یا عقل ما بر متن حاکم است یا متن بر عقل حاکم استآ .داردبا این متن 
پذیریم به این دلیل است که این گزاره عقالنی است یا اگر میای از متن یا اگر ما گزارهآ

ر کند یا حداقل داین دلیل است که متن آن را یا تایید میه پذیریم بگزاره در عقل می
لوب ساین مورد دوم که این هم باز خروج از ا ؟کندمیرد نو کند موردش سکوت می

 ، آقای احمد قابل89اگر خاطرم مانده باشد، بحثش را در سال اصول سنتی است که 
 که متأسفانه بازداشت شدند، طرح کرده بودند.

ز این ا یم و به تقلیدنمورد سوم در مورد بحث الگویی که گفتید که ما در حد الگوها نما
ما ، «خلق را تقلیدشان بر باد داد»و استناد کردید به شعر موالنا که الگوها دچار نشویم 

 الله طالقانییتآمرحوم  1عمرانلآی سوره 8و  1 یآیهخوانیم ذیل خود متن را که می
 مرحومچه ـ ها دمآبا این  .است فهم محکم و متشابه کلید یهآاین دو که  کندمی عنوان

و  ها هم موسیقبل از آنو  باشد، و... ، چه شریعتیباشد چه بازرگان ،باشد مصدق

                                                                                                                 
نَزَل َعَلیَك اْلِکَتاَب ِمْنُه َء ». 1

َ
ِذی أ ِذیَن ىِف ُهَو اله ا اله مه

َ
اٌت َفأ َخُر ُمَتَشاهِبَ

ُ
مُّ اْلِکَتاِب َو أ

ُ
ایاٌت محَُّکَماٌت ُهنه أ

ِویلَ 
ْ

ِویِلِه َو َما یْعََلُ َتأ
ْ

ِبُعوَن َما تََشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفْتَنِة َو اْبِتَغاَء َتأ ْ َزیٌغ َفیته
وَن ىِف الْ ُقُلوهِِّبِ اِسخُ ُ َو الره ِعَْلِ یُقوُلوَن ُه ِإاله اَّلله

ْلَباِب 
َ
ْوُلوْا اْْل

ُ
ُ ِإاله أ رکه ا َو َما یذه َ ْن ِعنِد َرِّبِّ ا ِبِه كُل مِّ  «َءاَمنه
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امری  .مکنیشان برخورد محکم و متشابه میزندگی بر اساس سیر ـ و رسول اکرم عیسی
آن امری ممکن است به عنوان فرم  ؛دم انجام داده است که محکم زندگی اوستآرا این 

 ،فرم قابل تغییر است .از هم جدا کنیمباید این دو را  .محتوای محکم زندگی او باشد
امه دگر و اگر قصد ادتقلی ،اگر هم قصد تقلید هست است.آن محتوا یا آن محکم ثابت 

 ی متشابه. ی آن محکم باشد نه ادامهادامه ،هست
 

الق و گویم که الگوی اختسلیت می را مرحوم منتظری درگذشت: ابتدا پرسشگر ششم
لی دادند. سوال اص نشان هم از دین بیرون کشید و آن راسیاست بود و کارکرد اجتماعی 

سوال ؟ اخالقیات رجحان دارد ریا فقط قرآن دآدوستمان همین یک جمله است من از 
که ی امسئلهاین که صحبت از ب وقتیادر آن کت ت. مرحوم بازرگانساصلی من همین ا
چون که صد آمد »ند که کهم می کند اشاره هم به این بیت مولویمیدوستمان کردند، 

 نیست گونهیعنی این ؛ای به همین دنیای ما هم داردیعنی اشاره« نود هم پیش ماست.
  را مطرح کند.ی مسئله آنکه فقط و فقط 

ًة َوَسطًا »منظور از بعد در قرآن  مه
ُ

ًة َوَسطًا ِلَتُکوُُنا ُشَهداَء لََعَ »چیست؟  «أ مه
ُ

َو َكذِلَك َجَعْلناُُكْ أ
اس ٌة یْدُعوَن ِإىَل »گوید می یا مثالً  ؟منظورش چیست (749)بقره:  «النه مه

ُ
َو ْلَتُکْن ِمْنُکْم أ

ری خَ ِْ ها فقط این ؟ها مسئولیت اجتماعی نیستاین( منظور چیست؟ 714عمران: )آل «ا
اِبُقوَن »کند و که مطرح میوقتی یا مثالً  ؟اخالقی است اِبُقوَن السه ْوَلئَك اْْلُ * َو السه

ُ
وُبَن أ  «َقره

فقط کسانی هستند که در اخالق رجحان  ؟منظورش چه کسانی هستند (71-77)واقعه: 
به نظرم رویکردی هم که دوستمان از ولی  شنایی ندارمآ قای کدیورآ افکارمن با  ؟دارند

مان و ی نظرات دوستث دربارهبح .مطرح کردند بسیار بسیار منفعالنه بود قای کدیورآ
قای صابر اجازه آ ررویکرد دیگری هم هست که اگ ،دوستان عزیز خیلی زیاد است

ولی سوال اصلی این  .کنمینده ده دقیقه دیدگاه خودم را مطرح میآ یبدهند من جلسه
 یا فقط رجحان در اخالق هست؟ آاست که 

 

 گریزی به دشت کربالمن  یم،هست ممحر در ماه چون .: به نام خداپرسشگر هفتم
آید یعنی به نظر می .زاده باشیدآالاقل  ،گویند اگر دین نداریدمی)ع( حسین  امام زنم.می

 .دگویزادگی و اخالق میآیک چیز اضافه بر  داریدین .است داریزادگی مقدم بر دینآ
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تعریف  هم عدب .که این کتاب هدایتی است برای متقین گفته شدهی بقره هم ابتدای سوره
حث اگر بخواهیم ب برانگیز است.که متقین چیزی فراتر است و این امری تأمل کندمی

هایی که در جلسات گذشته طی شده وصل کنیم، ما در جلسات گذشته، را به سیر بحث
آن  یجامعه ،عنی مشارکت بین پیامبری نگاهی که به کتاب داشتیم، نگاه مشارکتی بود؛

گرفت و کتاب از آن  انجامجدی  به صورت این مشارکت .عربستان و خدا زمان  
ائل ق یعنی من شخصاً  .کالم خداست قاعده هم این است که کتاب عیناً  .استخراج شد

 ه یکسیر فقط این نبوده ک .این سیر توجه کنیمما باید به حال  .هستم که کالم خداست
مجموع در کردند و مییعنی در سیر همه با هم رشد  .سری دستورات اخالقی داده شود

که  1ی بسیار کلیدی هست، دو آیهی فاطردر سوره مثالً  .شده بود به این شکل این سیر
ته های گذشی راه کتابگوید که کتاب ادامهنجا میآ در مورد کتاب صحبت کرده است.

 ما این گویدو می دهدتوضیح میراجع به کتاب کند و بعد ای به این میاشاره .است
ین ا یک عده وارث حال .خودش است یی گذشتهکنندهرا نازل کردیم که تصدیق کتاب

صد یک عده مقت ،شوندیک عده ظالم و ستمکار می که سه دسته هستند. شوندمیب کتا
شوند، سابق بالخیراتشان هم بعد از کتاب ات میریخشوند و یک عده هم سابق بالمی

 .تر داردحالت زیربنایی یعنی یک .است
 که راجع به نماز یی استی اسراء آنجاخواستم بگویم در سورهمورد دیگری هم که می 

. بعد در سیر کندشروع میهای ظاهری و صورتاحکام  شود و اتفاقًا ازصحبت می
 .یعنی اینکه سیر باید به این سمت باشد 2رسد، مانند نماز شب.خود احکام به اوج می

رش را نازل کردیم اقدم نیگوید که ما از قرآن امی و کندقرآن را توصیف می سپس خود
ُکلٌّ »د گویمیو که مربوط به شاکله است  گرددبرمی اییهآبعد از آن به  .است ءفاکه ش  

ه یْعَمُل َعلَی   .کنداش عمل میس شاکلهاگوید هر کسی بر اسمی (.84)اسراء: « َشاکَلت 

                                                                                                                 
ِبرُی ». 1 خَ َِ َ ِبِعَباِدِه  َا َبنَی یَدیِه ِإنه اَّلله ًقا ْلِّ حَقُّ ُمَصدِّ ِْ ْوَحیَنا ِإَلیَك ِمَن اْلِکَتاِب ُهَو ا

َ
ِذی أ   ُُث  (11ِصرٌی) َب َو اله

َ
ا أ ْوَرْْثَ

 ِْ ْقَتِصٌد َو ِمُهُنْ َساِبُق ِبا َنْفِسِه َو ِمُهُن مُّ ْ َظاَِلٌ لِّ ِذیَن اْصَطَفیَنا ِمْن ِعَباِدَنا َفِمُهْنُ ِ َذالَِك اْلِکَتاَب اله رْیاِت ِبِإْذِن اَّلله خَ
 «(12ُهَو اْلَفْضُل اْلَکِبرُی)

ْمِس ِإىَل ». 2 َلوَة ِلُدُلوِك الشه ِقِم الصه
َ

ِر اَکَن َمشُهوًدا َغَسِق  أ ِر ِإنه ُقْرَءاَن اْلَفجْ یِل َو ُقْرَءاَن اْلَفجْ یِل  (61) اله َو ِمَن اله
َك َمَقاًما مّحُموًدا) ن ْیَعَثَك َربُّ

َ
َك َعیَس أ ْد ِبِه َناِفَلًة له  «(61َفَتَهجه
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ای هم که از حضرت لسات و آن جملهیات و سیر این جآرسد که سیر این به نظر می
که  نیست گونهیعنی این .کتی در آن هستکه حرگردد برمی به این مسئله همه، هست
 اخالقیات مطرح است.  .یک گزاره باشد صرفاً 

 

ی دیگری توانیم گونه، میگفتند در مورد اخالق سخن اینکه دوستان :پرسشگر نخست
ما  شود که گوییای صحبت میهمیشه به گونههم به آن نگاه کنیم. در مورد اخالق 

اخالق  .شود نگاه کردهم می ی دیگرگونهیک  اما هستیم. به رعایت اخالق رمجبو
روش و  همیشه بر مبنای این را هم در نظر بگیریم تحول را .خودش عامل تحول است

 ن را عوضاما اگر نگاهما .ایدئولوژی و استراتژی و تشکیالت و... در دید ما رقم زدند
تحول و توسعه است، ماندن روی صداقت  ملدروغ نگفتن عا توانیم بگوییمکنیم، می

یعنی دوستمان که گفتند یک  .این هم یک دیدگاه است .عامل تحول و توسعه است
 اشیم.به رعایتش ب بورجگزاره نیست که ما م یا چندیک  ینا ،چیزی فراتر از اخالق است

چه آن .سقفش به عاملیت تحولش است .است شاید سقف قصه ،نیست هکف قص
 آید نبوده است وزایی که از دل اخالق بیرون می، حالت تحولنداهحال به ما یاد دادتابه

ش ارزیک چیز کم گاه اخالق راآن ،نگاه کنیم گونهاگر این  یا کمتر بیان شده است.
نکردند  بیان است که است. منظور اینارزش گویم که دوستان گفتند کمنمی .دانیمینم

 بیان کردند که گونهدوستمان هم که این  .تواند عامل تحول باشدکه اخالق هم می
اگر با این دیدگاه باشد به نظر من  ،ی اخالق استحوزهو ی علم نیست حوزه ]قرآن[

 آمدند، 11-81ی از دهه بعدهایی که دمآچون به قول خیلی از  .خیلی هم مثبت است
 یهادیشهدر ان مخصوصاً  .یعنی بار مثبتی نیست، بیهوده است. علم نیستهر چیزی که 

 به همین .مدآاز آن یک فاشیستی در ،ندنی کمچیزی را عل تالش شد گاههر ،انسانی
 ی اخالق مقدم است و قابل تبیین. خاطر حوزه

 

ثت حذهن هستی و با بالنجایی که حاضرآها را تا شما مجموع پرسشهدی صابر: 
 های دیگرتوانی رویش فکر کنی در فرصتمطرح کن بقیه را هم می ،اردوحدت د

 ]بحث مجزایی ارائه کنید[. 
 

مدت من خوب نیست و همه چیز را خیلی ی کوتاه: متاسفانه حافظهکنندهمشارکت
 کنم. من اولچیزهایی را که یادداشت کردم خدمتتان عرض می .کنمیع فراموش میرس
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را  این بحثبنده ترغیب شدم شد که  هچ کنم به اینکه اصالً را جلب می ننظر دوستا
نموده و مطالبی را عنوان  در یکی از جلساتقای پوررحیم آدر حقیقت  .بیاورم

 5درصد و  35ش همان اکیاصطالح روزمره َچ به کهرا مطرح کردند  هاییپرسش
دگی جزئیات زن ایشان پرسیدند که ما شاید نیازمند این باشیم که از تمام .درصد بود

ن م جواب به پرسش خودشاه باز .مطرح کردند راین پرسشی نچ. خبردار باشیم ابراهیم
از آن چند  غیر زندگی ابراهیم یپرسیدند که چرا بقیه .یا نیازمند هستیم یا نهآندادند که 

قرآن منعکس شده نیست و اگر قرار است در  وکنیم  یبندتوانیم جمعسالی که ما می
که بعد من در جواب به این پرسش این  ؟الگو باشد چرا فقط همین چند سال ابراهیم

  .ی خودم را مطرح کردمایده
ا ر تمام زندگی ابراهیم ما در حقیقت بحثی که بنده مطرح کردم این بود که شاید اگر

دمی نشان داده که همیشه تقلید آ .شدآن وقت راه برای تکثر ما بسته می ،یمتدانسیم
ید م شاتینسدارا می .نوع لباس پوشیدن و.. یا ما نوع صحبت کردن کند و اگر فرضاً می

خش بجاهایی که الهام ،که الزم بوده . جاهاییشدیممی هایی از ابراهیمکپی تبدیل به
 جاهایی که کمک راه بشر بوده در قرآن منعکس شده ولی در مورد اینکه ابراهیم و بوده
  .بینیمکرده ما چیزی نمیچگونه صحبت می مثالً 

که مایلم در موردش صحبت کنم این است که هر کدام از ما از پشت  دیگری مطلب
یکی از دوستان پرسیدند که عقل بر متن  .کنیمهایمان به هر چیزی نگاه میمندیعالقه

توانم در مورد خودم اظهار نظر بکنم که هیچ من فقط می ؟حاکم است یا متن بر عقل
ه مراجعهوشیارمان یعنی اگر ما به ضمیر نیمه .هایم بر متن حاکم استسلیقه ،کدام
شود ث میعتربیتی که در دوران کودکی شدیم و عواطفی که داریم با بینیم کهمیکنیم 

 که بینیمهمین اآلن می .خواهیم از متن استخراج کنیمکه ما آن چیزی را که می
دار و های دامنهها خیلی بحثهای بسیار متعددی از قرآن وجود دارد. این بحثقرائت

هایی به این متن اصلی که این جلسات حاشیهتواند میکنم ای است و فکر میدهیپیچ
های اهکه چرا من دستگاین بود ی که مطرح شد دیگر ه کند. انتقاداضاف ،قای صابر استآ
یزی آن چ وموزشی آترین دستگاه من اشاره کردم که رایج .موزشی دیگر را عنوان نکردمآ

یعنی ما خالقیت  .دستگاه تقلیدی است ،که بیشتر از همه در این جامعه وجود دارد
ی زندگی کردن شاید بین عدهدر حال  .بینیممحض را در کمترین سطح خودش می
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هر کدام از ما داریم در یک دستگاه  .شودها نفر دیده میدر بین میلیون یشمارانگشت
 رب گویم اینمی .گویم خوب استگویم بد است و نه مینه می ـ کنیمتقلیدی رشد می
ی ه هم ممکن است به وجود بیاید که اگر ما همهفسداین م ست وهمه چیز چیره ا

 پریم و مصدق مصدق تبدیلآن وقت هر کدام از ما  ،را بدانیم مصدق ب زندگیجوان
  .شودمیو راه برای خالقیت بسته  شویممی 1زکوند

 ؟بود فرد موفقی یا بازرگانآ ؟فرد موفقی بود یا مصدقآحال خود این بحث باز است که 
من فکر  ؟است راه ابراهیم ،یا تنها راه پیروز شدنآو اینکه  ؟فرد موفقی بود نژادیا حنیفآ

رآن وقتی به ق ،خواهد چیزی یاد بگیردشود و یا میسان درمانده میننجایی که اآکنم می
گوید که شما بروید و این نمی ،این کار را کرد گوید که ابراهیمخدا می،کند عه میمراج

 ایپ این کار را کرد که اگر کسی خواست پای جای گوید ابراهیمبه ما می .کار را بکنید
قیت ورزیدن را فکر کردن و خال خداولی  .این هم یک مسیر است ،بزرگان بگذارد

  .کندتعطیل نمی
که پس تکلیف مسئولیت اجتماعی چه  این بود مطلب دیگری که دوستان اشاره کردند

ر اینکه من گفتم که د .خود مسئولیت اجتماعی یک مسئولیت اخالقی است ؟شودمی
سوالی که همیشه برای ما  .کندمطلب شما را نفی نمی ،قرآن مطالب اخالقی بیان شده

 دقمص زچرا باید ا ؟تقلید کنیم ما چرا باید از ابراهیم که اصالً است  ست اینمطرح ا
ی به متن من وقت ؟الگو باشد چرا باید ابراهیم ؟الگو باشد چرا باید مصدق ؟تقلید کنیم

 و گوید که شما اال  به ما نمی ، اماها را عرضه کردهاوند اینبینم خدکنم میمراجعه می
راهی  آن .این هم یک راه است ،گوید اگر خواستید برویدمی .البد باید این راه را بروید

گوید دروغ گوید خرد بورز، به ما میبه ما می .است راه ابراهیم ،کندکه خدا عرضه می
گوید که برای نمی رولی دیگ.  و... حق کسی را نخور ،گوید ظلم نکنبه ما می ،نگو

وید گنمی .کن اندازیراهپل بساز یا اول کشاورزی را اول  .ی کشورت چه کار کنتوسعه
به چه  گوید که این انفاقنمی .باد کنید، انفاق کنیدآگوید می .گندم یا که اول ذرت بکار

                                                                                                                 
و  اتیاضیر در یموارد مختلف یهستند که برا نمادهایی (‴) مپریسه و (″) زگوند ،(′) میپر. 1

 اتیاضیدر رهای مشابه یا تکراری است. و اغلب کاربردشان بیان نمونه روندیعلوم به کار م
ن برابر کاماًل با آ یاول داشته ول ریمشابه متغ یکه خواص شودیاستفاده م یریمتغ انیب یبرا

 .  ستین
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 یا ؟به صورت خمسیا ق به صورت مالیات است گوید که این انفانمی .صورتی است
 .رسد همین استمی نم که به ذهن یچیزهای ؟چه وقت باید خرج بشود وکجا  مثالً 

 .رمها بگیشده از آنیادداشت ،امیدوارم که بتوانم سؤاالتی را که دوستان مطرح کردند
به حقیقت  طرح هر سوالی نصف راه رسیدن زنده است و واقعاً ومآچون برای من خیلی 
 .است. خیلی متشکرم

 

 برای ؛ها داشته باشی فعالی در ذهنت روی نکات بچهشما یک حاشیههدی صابر: 
 .کنیمخدای منبع الهام را شروع می شاءاَّللانی دیگر اینجا هم که پرانتز باز است. هفته

تیم ز گفهایی که امروبه داشته چگونهتوانند فکر کنند که خدای منبع الهام همه هم می
 چسب بخورد. خیلی متشکرم. 
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 1(1نشست چهل و هشتم: تبیین: خدای منبع الهام )
 

ِحمی ِن الره ْْحَ ِ الره  کنیم. با وقت به خیر خدمت دوستان بحث را آغاز می .به نام خدا .ِبْسِم اَّلله
 «گشامی، باب بگشا، نزد من آمن رفیقم، ره»

کید بر  . «ی و استراتژیک با خداگاههمه، مستمر، دالنهصافی رابطهضرورت »با تأ
ست. امروز به ا« های اوداشتهـ  تبیین ما»هستیم. عنوان کلی  منشست چهل و هشت

ار ولی زمان سی ،شنبه ثابت استسه«. خدای منبع الهام» :شویمی جدید وارد میداشته
 . 7988دی 8 ؛است

 
 از منزل اول تا منزل حال

 بحران 
 ختاللا

 خروج
 حیتصح
 ما؛ انینیشیپ؛ او: متد

هریور شـ مضان سال گذشته راز منزل اول تا منزل کنونی اگر بخواهیم یک مرور کنیم، از 
از بحران و تصریح بر مختل شدن  88تا حدود اول زمستان سالـ  81و مهر سال 

ط حیح روابخروج از بحران و تص ،بعد از آن .شروع کردیم« او»با  و روابطمان با هستی
ن سهم در آ« او»دستیابی به متدی که هم  ؛را در دستور کار قرار دادیم« او»با هستی و با 

متد سه طبقه داشت:  ن.و هم خودماـ های پیش از ما انسان ـ هم پیشینیان ،دارد
 پیشاتبیین، تبیین و پساتبیین. 

 
                                                                                                                 

 است.  1811ماه دی 1شنبه سه ،. تاریخ برگزاری این نشست1
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  نییشاتبیپ
 یتلق حیتصح
 یدر هست تیعضو

 رییدر چرخه تغ
 

هایی را که بود در سه محور فشرده کردیم: تصحیح تلقی از ن مجموعه بحثپیشاتبیی
کید بر اینو هستی  که عضو هستی هستیم و وظایفی در این هستی بر عهده خودمان و تأ

 !هن ؛ارزش استکه توصیف بینه این .خواهیم و در مدار توصیف بمانیمداریم و نمی
از  عبوراگر که زمین هموار کند و  ؛استارزشمند  ،تغییر باشد یتوصیف اگر زمینه

ولی  ؛کاربرد داردرا تسطیح و تسهیل کند، مطلوب و مطلوب وضع موجود به وضع نیمه
ًا برد. نهایتنمی رو به حلای از مسائل پیرامون را لهئتوصیف صرف مس ،نفسهفی
 تغییر گام برداریم.  یخواهیم در چرخهمی

 

 ما  یتقاضادار
 او یگرعرضه

 

جا رانی و همهودکه اگر ما تقاضادار باشیم وظیفه همهپیشاتبیین رسیدیم به این یادامه در
 عرضه گری است. « او»در هستی 

 
 زیر داشته یگر ـ خداعرضه یخداتبیین ما؛ 

 یمهندس یطراح
 خلق ـ خلق مستمر 

  یاستراتژ
 یبندمرحله

 یخیتار لیـ تحل یخیتار دید
  پردازدهیا

 منبع الهام
 

 مهندسـ طراح  ست که مقدمتاً اریز رسیدیم. خدایی گر و خدای داشتهخدای عرضه به
های درازمدت دارد، ما را اهل خلق و خلق مستمر است. استراتژی دارد، طراحی .است
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 در درون .کنددار بودن دعوت میهای بلندمدت و افقدار بودن و طراحیهم به استراتژی
دید تاریخی و تحلیل  .کندمی تعبیهخودش را  های خاصبندیها، مرحلهطراحی

ر این پرداز است. دنهایتًا ایده .دیگر است یاین یک داشته ؛کندتاریخی بر ما عرضه می
 م.کنیرا از امروز شروع می]خدای منبع الهام[ سیر به خدای منبع الهام رسیدیم. بحث 

 

 انسان
 طراح 
 مهندس 
 خالق

 استراتژ 
 بند مرحله

 یخیتار دارلیتحل و ددارید
  پردازدهیا

 بخشالهام
 

اگر بپذیریم که هستی واحد است و توحید را از این زاویه مطرح کنیم که هستی واحد 
هست و ما هم جزئی از  «او»است، وجود واحد است و وجود اصلی و متن هستی 

هم  ما ،ریزدهایش را میجا حاضر است و داشتههمهو هم منتشر  «او»هستی هستیم و 
 .هل بودچ ییک مثال بزنیم: دهه ،اگر این معنا را بپذیریم ها را برداریم.توانیم داشتهمی

کی از یا ی !شعارها این بود که پول پارو کنید .آزمایی بودکشی بختها قرعهچهارشنبه
گفتند اگر چیدند و میتبلیغات این بود که یک مسیر طوالنی را اسکناس پنج تومانی می

اما  ؛ودمناسبتی و غیرواقعی ب !توانید این مسیر را جارو کنید، پارو کنیدمی ،ویدبرنده ش
  .واقعی است ،خدا یریزداشته

 «او»کند و ما هم جزئی از وجود هایش را پخش میاگر بپذیریم که منتشر است و داشته
را  نما هم باز طراحیم، مهندسیم، خالقیم، خالقیتما ،انسانی هم که ما باشیم ،هستیم

بند هستیم، دید و تحلیل تاریخی ما هم استراتژ هستیم، مرحله ،توانیم ادامه دهیممی
 «او»یعنی همه چیز مختص  .بخش هم هستیمپرداز هستیم، و نهایتًا الهامداریم، ایده

ای اما گردش هستی این است که هر موجود زنده ،ستا« او»منبع  ومبدا  ونیست، منشا 
 دارد.  «او»های همی از داشتهس ،که در هستی هست
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 الهام ؛ ما نییتب
 ،بیاورند، قرار شد که اول تعریفی ارائه بدهیم خاطراگر که دوستان دو جلسه قبل را به 

آرام های خودمان را بگوییم، بعد شقوق الهام را مطرح کنیم، منابع الهام و آرامبعد تلقی
 برسیم. «او»بخشی به الهام

 
 ما  اتیبدر فرهنگ اد فیتعر 

 انگاره  کی دنیفرا رس
  دهیا کیفرو افتادن 

 فکر کیت پرسرعت سنش
 

ن یک فرو فتاد ،فرارسیدن یک انگاره ،الهام ـ فرهنگ ادبیات ایرانی ـدر فرهنگ ادبی ما 
 گویدیعنی وقتی یک ایرانی می .شودمعنی می ت پرسرعت یک فکرسایده به ذهن و نش

 هاییمعنی ،تم یا روش و منش کسی به من الهام دادشدم یا از کسی الهام گرف ملهممن 
اما  ،فرد و جزء هستیمکه ما تکرغم اینبه ]موارد فوق هستند[. رسندکه زود به ذهن می

 هایها و باورها و تلقیای یک شخصیت کل و یک ادبیات مشترک و انگارههر جامعه
ما با یک نوسان و با یک  یدر ذهن همه ،ای مطرح شودیک انگارهیعنی  دارد.مشترک 

 شود. وقتی بحث الهام پیشواحد متبادر می یک معنی نسبتاً  شیب و سرباالیی نوعاً 
خیلی ]این است که الهام یعنی[ شود ما متبادر می یهای همهدر ذهنآنچه  ،آیدمی

فتاد و یک فکر و یک اندیشه اای به ذهن ما رسید، یک ایده در ذهن ما فرو سریع انگاره
 ت پرسرعتی داشت. سنش

 
 کتاب اتیدر فرهنگ ادب فیتعر 

 الهمه : 
 به ذهنش افکند  سابقهیرا ب یراز

 به ذهنش طرح انداخت  نهیشیپیب یاجرقه
 را به خورَدش داد یزیچ

 دیبخش قشیتوف
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 و کنیم، متن کتاب آخر، یک متن محوریهایی که ما استفاده میکه در متنازآنجایی
 ضروری است تعریفی را که در فرهنگ ادبیات کتاب ،است و مرجعیت وزانتصاحب 

گریز بزنیم. دو هفته و یک هست  ههم ببینیم که چ ـ ]هست[ نه الزامُا فرهنگ عرب ـ
سابقه در ذهنش رازی را بی»گرفته شده به مفهوم  «الهمه»پیش بحث شد که الهام از 

نده سابقه به ذهنش افکبی رازی ،رسد، با این تعریفهر کس الهام میبه یعنی « افکند.
  .شده است

اش به نظر من پیشینه به ذهن طرح انداخت. عامیانهای بییا تعریف دیگر: جرقه
ه به سابقرازی را بی»که ضمن این .کنداستفاده می تر است که آقای طالقانیقشنگ

ر تاین سومی خیلی مفهوم .است ی طالقانیترجمان فارسی روان آقاهم «ذهنش افکند
یعنی خیلی راحت به ذهنمان « چیزی را به خوردش داد.»ست: ا است. سومی این

 .ست که توفیقش بخشیدا هم این الهام چیزی را به خورد ذهنش داد. معنی آخر :رودمی
الهام مواجهه داده  یبا واژه ،قرآن هم هستعرب که مسلط به فرهنگ فرد یعنی اگر یک 

به  پیشینهای بیسابقه به ذهنش افکند، جرقهرسد که رازی بیشود، او به ذهنش می
 ذهنش طرح انداخت، چیزی را به خورد ذهنش داد و نهایتًا توفیقش بخشید. 

 
 یعرف یبیترک فیتعر 

 الهام : 
گه   واسطهیب ع  یسر یآ

 منبع  کیاز  یاساطع شدن لحظه
 در لحظه یاجرقه

 

اژ ترکیب و امتزاج و آلی در کنج منزل ذهن ما همین ،اگر ما بخواهیم بحث را پیش ببریم
ته از عرفی از الهام برسیم که هم برگرف یترکیبتعریف  یکبه بتوانیم  .گیردشکل می

 یاستفادهخواهیم مورد کتابی که می فرهنگ فرهنگ خودمان باشد و هم برگرفته از
ه ب .واسطهشود این سه تعریف را بیرون داد: آگهی سریع بیقرار دهیم. می یپژوهش

 تحصیل و حال یک وقت الهام در سطح مشکالت خانواده .شودمان الهام میهمه
ا تآییم از این قیف که بیرون می و جامعهدر سطح بیرون، ]یک وقت در سطح[ ، است

 . است تربزرگ مدارهای
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گاهی سریع بی، ]الهام[ هر سطحی که هستیم در و در هر مرحله ساطع شدن  و واسطهآ
 ای به ذهنبارقهمنبع در یک لحظه که از یک یعنی وقتیاست؛ یک منبع  از ایلحظه

  شود[:در لحظه ]زده می ایجرقهو  ،شودساطع می
 ای است روییدن عشقگویند هک لحظه

 آن لحظه زهار بار تقدیم تو باد 
ای لحظه ؛یماهتجربه کردـ همسر و...  ، بهمادرـ به در سطوح مختلف  مان عشق راهمه

 ایگویند که لحظه»این شعر که در ادبیات ما رایج است  .الهامی استیعنی است، 
ی از ترکیبی عرف با این تعریف «است روییدن عشق / آن لحظه هزار بار تقدیم تو باد

  .است همخوانفرهنگ خودمان و فرهنگ کتاب 
که متن کیفی و دینامیک و سرشار  متن مولوی بههای دیگر اگر کمک بگیریم، متن از

هر  در .است سرریزدار و خدا داشتهمانند هم  مولوی توان رجوع کرد[.]می است
ال حافظ ف یبا رویه ،ظ بگیریمنه بخواهیم فال حافـ  موضوعی که بخواهیم پژوهش کنیم

عمقی دارد که ما ـ  د برخورد کردوشنمی شمس]دیوان[ چه با و  چه با مثنوی با مولوی
 کند: وادار به کنکاش، کاوش و پژوهش میرا 

 روان رد وجود آدمی جان  
 روان  رسد از غیب چون آب  می

ست. از ابتدا که این آدم اآدم کل از ابتدا تا اآلن  ،است یاین آدمی که منظور نظر مولو
بشر به این سطحی که از حیات که دم موجب شده بههای دمپا بر زمین گذاشت، الهام

ها در کل مدار بشریت از آدم اول تا آدم برسد. یعنی الهام ،بینیمو زیست و معیشت می
از رحمی بیرون  ،زنیمای که ما داریم حرف میلحظههمین در  است ممکنکه  ـ آخر

 است. دمی وجود داشتههبهای دمالهام ـ در حال خروج استهم  حتماً  و آمده باشد
 بیرونسازد و از فضا امکان جدید و تغییر شود، ایده فضا میالهام مبدل به ایده می

 خدا هم مظهر دینامیسم جهان است.  ؛بیندجهان را دینامیک می آید. مولویمی
 



 59      (1منبع الهام ) ی: خدانیینشست چهل و هشتم: تب
 

 

 الهام یهای تجربگونه
 درون  یندا
 یداریشن
 یدارید

 

هایی که ما تجربه کردیم، یعنی از تعاریف، از های تجربی الهام، گونهحال این گونه
، مکتابت و از مکتوبات بیرون بیاییم، به متن خودمان و کتابت خودمان رجوع کنی

چیزی به درونمان یا پس  یک؛ درون است ندایهای تجربی الهام، یا یک گونه
 «شسرو»گویند رسد. در ادبیات ما میپیشانیمان یا کنج دلمان در سطوح مختلف می

غیب فقط متوجه انبیا و  هاتفسروش و  .هرکس در حد خودشـ « غیبی هاتف» و
 برای خودش یکس نیست. هر ند،داشت رابطهمتوجه کسانی که در کادر وحی با خدا 

 «واعظ درون»به نیکی درون را  ندایدارد. حضرت علی اسم این  یدرون ندای
. ستاجارزن  «او»که در هستی از جانب  است گذارد. واعظ درون مرتبط با سروشیمی

ست که اای دارد که او واعظ درون ما نماینده« سروش جارزن بیرون»در درون هم آن 
ندای درون  ی تجربی الهام[]گونه یک وجهپس گوید. رستی میدحضرت علی به

  .شودمی
ای بوده که الینحل ذهنمان یک مسئلهپز ها در آرام. ما مدتشودمی یک وجه شنیدار

ی اشویم، یکی در اتوبوس اشارهرو داریم رد میمحاوره، در کوچه، در پیاده ضمن ،مانده
یعنی شنیدار هم کاربرد  !شودپیدا می گشتهگم و زندای به ذهن ما میکند، جرقهمی

 .الهامی دارد
که همین .کنیممشاهده میهم ]به صورت[ اتفاقی  چیزی را عموماً  ؛نهایتًا دیدار

؛ استم یگشتهبینیم، آن چیز گم، اتفاقی چیزی می«سابقه به ذهنش درافکندبی»
 های تجربی الهام هستند. ها گونهپس اینی ماست. شنویم، آن چیز گمشدهچیزی می

 
 منابع الهام
  «او»

 ونشاننامبی یهاانسان
 با نام و نشان  یهاانسان
  یعیطب یهانشانه
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قبل هم دوستان مطرح کردند و تذکره  یهمچنان که دو هفته پیش بحث شد، جلسه
درست است  .شودخالصه نمی« او»در وجود  الزاماً گفتند و تبصره زدند، منابع الهام 

 ونشان، بانامنامهای بیانسان ،«او»ولی در کنار  ،مادر الهام و منبع اصلی است «او» که
د؛ نهستن منبع الهام ،هایشان، راهکارهایشانکالمتکو نشان، با روششان، منششان، 

ها در این ی، ورزشکاری، ناظمی، هنرمندی، موزیسینی، همهی، معلمایحال مربی
به  .ند و از این به بعد هم خواهند بوداه، منبع الهام ما بوداندهزندگی ما تأثیرگذار بود

بخش هستند. های طبیعی هم الهامنشانه ،«وا»از منظر  ؛های طبیعینشانه یاضافه
یرد. تواند از پیچک الهام بگکسی که بخواهد استعال بگیرد، می ؛فرض کنیدرا پیچک 

کسی که بخواهد جا خوش کند و در  !گویندیا فرض کنید کدو حلوایی را کدو تنبل می
از  الً قائل بشود، مث واهیبه طور  مرجعیتی برای خودش ،در متن نیاید و حاشیه بنشیند

های طبیعت هستند هم گیرد. موجودات پیرامونی ما که نشانهکدوتنبل الهام می
 منبع الهام در حد خودشان تلقی شوند. توانند می

 
 و الهام دهیربط ا

 م ـ مقد یتال
  واریدیب هیهمسا
 ندارخانه

 

دو هفته پیش هم در مطلع بحث  ؛پرداز بودبحث خدای ایده ،آخرین بحثی که کردیم
دارد. عنوان شد که ایده و الهام مثل تالی و وجود ربطی  بین ایده و الهامکه شد تصریح 

 یمقدم یعنی عنصر ؛مقدم در منطق هستند. بحثی در منطق به اسم تالی و مقدم هست
تالی هم یعنی ؛ شودگر میهای پیرامونش جلوهزودتر از پدیده، دار استکه طالیه

تالی هم هستند. تالی و مقدم ورود همه منتظر  ،یدآآن. تا مقدم می یسایه و چسب
ندار. خانه هایدیوار و همسایهبی یربط ایده و الهام است؛ همسایه یدهندهتوضیح

های متنوعی وجود نداشت و نبود، ناامنی ترتیببه این ما ی که وضعیت جامعه قبالً 
 ؛ها باز بودخانه بها درتری حاکم بود، در بعضی کوچهامنیت روحی و روانی جدی

 ردیگباز. بعضی از پدرها و پسرها و برادرها راحت دست در جیب همنهاگفتند درخمی
که ربط ک بود. اینکردند. کت مشترک بود، پول مشترک بود، پول سر طاقچه مشترمی

 دیوار است، پدرو پسر ندار است. بی یایده و الهام مثل ربط تالی و مقدم است، همسایه
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 الهام یکارکردها
 افق باز کردن 

 رهگشایی
 مسئله حل کردن 

 

اشاره کردند، در سه فایل قابل  آن پیش به یکارکردهایی که الهام دارد، دوستان هم دفعه
رائه تواند توضیحی ا]می های خاص خودشبندیس با تقسیمهرک؛ البته توضیح است

باز  ایدریچهکه حداقل این ؛کندباز می یافق ؛افق بازکن است . الهام عموماً کند[
کند؛ سطح اقل  و کف آن این است که ای باز میکه دربچهتر اینسطح پایینکند. می

راهگشا و  .گشایدچیزی را میدربچه، دریچه، روزنه، یک  ،افقکند. ای باز میروزنه
ر از تشاید دقیقـ  کارکردهای الهام را دقیق، دقیق و دقیق مولوی است. کنمسئله حل

 : کرده است درک ـ همه
 و زرب  ریره سد شد ز،دشواراه رفت از نظر 

 کنم یدوران هب آسان  ،اپ چون َرست رَپ  یرب جا
ت هم اواقعی زمیناز روی  ؛استعالیی است و میل به علو داردهم  .خیلی زیباست

تال مب وها پیچیده، گرفتار یعنی ذهنی که مدت «دشوارها رفت از نظر»کند. حرکت می
ته به آن توانسخواسته پدیدار کند و نمیگشته، افقی را در منظر میای میبوده، پی روزنه

ست ربر جای پا چون  / د زیر و زبرسهر »ام با آن منبع اله ،دسترسی پیدا کند، در لحظه
  .«دوران به آسانی کنم پر،

زده شد که یک مربی یوگسالوی بوده که سال  1های اولیه مثالی از رایکوفدر بحث قبالً 
  .هم در ایران بود 51به ایران آمد تا سال  41

                                                                                                                 
)صربستان  یوگسالویفوتبال اهل  یو سرمرب کنیباز( 2116 - 7321) کوفیزدراکو را. 1

فوتبال جوانان و  یمل یهامیت یگریسرمرب 7943تا  7941 یهاسال ی( بود که در طیکنون
 یگریسرمرب 7955تا  7948 یهاسال انیدر م کوفیرا را بر عهده داشت. رانیا نساالبزرگ

 یقهرمان نیها توانست نخستسال نیرا بر عهده داشت و در افوتبال تاج تهران )استقالل(  میت
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ش هایبچه فوت کرد. خانمش و ،آنقدر به ایران عادت کرده بود که وقتی از ایران رفت
 وهمه ایرانی بودند. خانمش خیلی به ایران عالقه داشت. رایکوف خودش یوگسالو 

 تیم امید]مربی[ بعد  ؛مربی تیم جوانان کردند د وآوردناو را  41سال  .مربی فوتبال بود
گر ها مربی تیم تاج بود. انقالب که شد او هم رفت. رایکوف خیلی ابداعبعد هم سال و

 های هفتتوپ .کسی با آن آشنا نبودکه اینجا ابزاری با خودش آورد  بود. وقتی آمد
های قرون هایی که در فیلمورد مثل وزنهآهایی وزنه .آورد 1«بال نیسیمد»یی به اسم وکیل

 کنان[]بازی آورد به پایها را میبستند. این وزنهبه پای اسرا می که دهندوسطی نشان می
مثل غالمحسین مظلومی، تیم ملی و تاج ن موقع فورواردهای معروف آ .بستمی

. من آن موقع بچه بودم، ]وزنه به پایشان بسته بود[ ها در تمرینروشن، مژدهی این
ن ا. آدم همکردم[]را تماشا می در زمین شماره دو آزادی بودکه رفتم تمرین تیم تاج می

ر به ها را با زنجیزنهگرفت. این ونشست خیلی چیز از رایکوف یاد میدو ساعتی که می
 کردند پنجها خیلی که حدت می! آندگفت بپریبست و بعد میها میپای بازیکن

زنه به کرد، همان بازیکنی که وپریدند. بعد زنجیر را باز میمتر میمتر و ده سانتیسانتی
ر پرواز متاد سانتیهشت تا هفتاد پرواز کند،توانست متر نمیپایش بود بیشتر از پنج سانتی

 امکان پرواز را پیدا و شودپری که به پا بسته می ،گویدمی کرد. الهامی که مولویمی
توانند این ها هم میکرد. انسانای بود که رایکوف در ایران اجرا میهمان رویه ،کندمی

 کار را در قبال هم انجام دهند. 
 

 منبع الهام  یخدا
رسیم. یک سوره هست که کلید آرام از منابع مختلف الهام به خدای منبع الهام میآرام

کلیدهای  همها یعنی کلید بحث ماست. چند نشانه هم هست که این است؛ در دست
 هاشانهنبعد سراغ تک ،شوند. اول این سوره را بررسی کنیمما میخدای منبع الهام بحث 

 برویم. 
 

                                                                                                                 
 یهادر سال زیبه ارمغان آورد و دو بار ن 7943در سال  ایآس یهافوتبال تاج را در جام باشگاه میت

 7985رداد ماه مدر  کوفیرا را فتح کرد. رانیفوتبال ا یسراسر گیل میت نیبا ا 7959و  7943
 .کی(ی وی)به نقل از دانشنامه فرو بست ایچشم از دن یتیس کویدر مکز یسالگ 18و در سن 

سخت و  کیکه جنس آن از پالست استاز توپ  ی( نوعMedicine Ballبال ) نیسیتوپ مد. 1
 .کنندیبوده و داخل آن را با شن و هوا پر م یبا مواد متراکم چرم
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 لک در دست : م   دیکل یسوره
 .ملک جستجو کرد یدر سوره شود مقدمتاً خدای منبع الهام را می]بحث[  کلیدهای

 یآیهملک دو  یهم دوقلو هستند. در سوره 21و  73آیات  ؛دوقلو هستند 74و  79آیات 
 ست.ادوقلو تعبیه شده که کلید بحث ما 

  

 هانهیراز س به یمر، وا قتیدر حق د،یآشکار كن ای د،یپنهان دار شیملک : و اگر سخن خو 31
 آگاه است.

 ت.آگاه اس بنیکیخود بار «او»و  ست؟یاست، مطلع ن هدیكه آفر كیس ایملک : آ 31
  زنند؟گاه بال یم و گسرتندگاه بال یماند،ستهی در فراز سرشان به پرندگان ننگر ایملک : آ 31
 یجز خدا ند،كیم انتیرایكه  است یمشا ]به مثابه[ سپاه یكه خود برا آن كیس ایملک :  02

  ست؟یرْحان ك
 

بحث خودمان به عاریت بگیریم،  رایملک را اگر ب یسوره 21و  73و  74و 79آیات 
کواریومکاماًل کند که انسان برای خدا تصریح می ی اولآیه  حال است؛ به مانند آ

کواریوم. تر و شفافرریزنگا کواریوم چهارهرحال کف بهتر از آ ر شن تمپنج سانتیـ  آ
کواریوم نگاه میمی ها ها و دینامیسم زیر آن شنپدیده ،کندریزند. انسانی که از بیرون آ

کواریوم کاماًل وسیع و بی .تواند ببیندرا نمی است.  و غیر پنهانرگه ولی برای خدا این آ
ان را تچه سخن ـ کواریومی استآدرون شما، برای ما  وکند که وجود خدا تصریح می

 پنهانی وجود ندارد.  مابرای  د ـو چه پنهان کنی دیآشکار کن
آموز کند. آن موقع که ما دانشولی بحث را به واقع نزدیک می ،مثال، مثال خوبی نیست

یست کردند. بمی «روباز بیست و یک  »کالس یک بازی به اسم انتهای های بودیم بچه
اول  یعدد سمت چپ نمره ،کردندیعنی کتاب را که باز می .و یک روباز با کتاب بود

شد رد می 27یکی از برسند[.  27]تا به عدد کردند قدر کتاب را باز میاین .شدمی 27
ست که با ما ا این آیه اینمضمون برد. میو شد می 27ا ی 21یکی  ؛سوختمیو 

خیلی  گویدمیولی رسا است.  ،مثال خوبی نیست ،مثال !بازی کنیدپنهان 27توانید نمی
گاه هستیم. ؛باز است ،دست است. نروش نهانتان برای ما باز است و کاماًل به کنه شما آ

ست. خدا اینجا آخر سینه را به ا گاه راز و رمزهامخزن و پنهانـ در هر ادبیاتی ـ سینه 
گاه است.وی به راز سینه ،در حقیقت امر»برد کار می  «ها آ
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 ست،ا آیا کسی که آفریده»برد: عمق میملک بحث را از این بیشتر به ی سوره 74ی آیه
ذرات بنیادین شما را به هم سوار کرده، ژنتان را در  یکه همه آیا کسی «مطلع نیست؟

خودش سر هم کرده، آیا از وضعیت شما  یتان را با دستمایهوجودتان ریخته، خمیرمایه
گاه مطلع و   ـ بردپایان میبحث را به  گونهایندر این نشانه آخر هم  ونیست؟ مطلق آ

گاه است، قبلی که گفت وی به راز سینه یآیه مثل ها و گاهها و نهانمخزنبه ها آ
گاه استو او خود باریک»کند عنوان می و ـ درون کاماًل مشرف است یلوهایس « .بین آ

گاهی و   زند.دیگری می یپرده« او» اشرافبه آ
 ،ملکی سوره 73ی ، در آیهدادوع میانسان را به درون خودش رج 74و  79آیات  اگر در

ها آن ،ینیدبهم بنگرید، پرندگان را هم که می ترگوید به باالمیو برد به فراز میانسان را 
 که در هوا هستند یا حرکتی دارند یا برایضمن این ؛گسترانندد یا بال مینزنهم یا بال می

اشتیم، د ها بنگرید. بحثی که قبالً نگوید به آمی .شوندمیمتوقف آرام  ،گشایی بعدیبال
مان هخدا به خودتان نگاه کنید، به پیرامونتان هم بنگرید. اینجا هم  ـ آفاق و انفسـ 

رامون پیو آفاق به برد. به درون خودتان و انفس نگاه کنید و کار میه روش شناخت را ب
 نظر افکنید.  هم هاو کرانه

به آن را توانیم آرام میبرد که آرامبندی میجمعما را به سمت  ،ملکی سوره 21 یآیه
آیا آن کسی که خود برای شما به مثابه و مانند » :شیب بدهیم سمت بحث خودمان

ست که ا سپاهی»این « کند جز خدای رحمان کیست؟سپاهی است که یاریتان می
« ندج»یعنی لفظ  .ستا ریز مان خدای داشتهیترجمان هم شود گفتمی« کندیاری می

رسان است. یعنی این سپاه اگر جند سپاهی است که فرد شما را یاری .بردکار میه را ب
ها را داشته ی آنتواند همهبرای ما چنانچه در موضع تقاضا قرار بگیریم، فعال شود می

بندی و الهام تا ایده و تحلیل تاریخی و طراحی استراتژیک و مرحله ؛سرریز کند
 خواهیم رسید.  اً بعد اءاَّللشانهایی که داشته

 

 او : 
 مشرف 
 خالق 

 دان و بم ریز
 بخش الهام

 یحداکثر رسانیاری



 65      (1منبع الهام ) ی: خدانیینشست چهل و هشتم: تب
 

 

 

 «او»که  کنداین را تصریح می ،ملک که کلید بحث ماست یاین چهار آیه از سوره
دان کاماًل مسلط بر اجزاء شما و زیروبم ؛خالق شماست و مشرف، در درون شما

دان زیروبم ،خالق ،. کسی که مشرفاست رسان حداکثریو یاری بخش؛ الهامشماست
تواند منبع کلیدی و مادر الهام هم برای ما طبیعتُا می ،ستا رسان حداکثری ماو یاری

 قرار بگیرد. 
 

 در دست :  دیکل یهانشانه
 روم 25-22
 حشر  22 
 لقمان 02
 نحل 42

 میروح مر
 

ک که مل یبررسی کنیم، عالوه بر سوره ییم خدای منبع الهام را در کتابآجلوتر که می
ی سوره 24 ،کلیدی هم وجود دارد. آیات کلیدی یکلیدی است، چند آیه ییک سوره

اوست خدای خالق »:  [حشری سوره24ی ]آیهاولی  است. نمل 64و  لقمان 71حشر، 
 1.«نوساز صورتگر

عنوان ه انواع هم ب ؛دکنبر توان خلق انواع تأکید می ،2لقمانی سوره 71 یبعدی، آیه
 .هاها، گونهنوع ؛ع به مفهوم گونه، یعنی ژانرهایی از یک پدیدهاهم انو و متعدد پدیده

                                                                                                                 
ر». 1 الُِق اْلَباِرُئ اْْلَُصوِّ خَ ِْ ُ ا  ...«خدای خالق ُنساز صورتگراوست »؛ ...«ُهَو اَّلله

ْلَق ». 2
َ

َماَواِت ِبَغرِی َعَمد  َتَرْوهَنا َو أ نَزلْ  َخَلَق السه
َ

ة  َو أ یَد ِبُُكْ َو َبثه ِفیَها ِمن كلِّ َدابه ن مَتِ
َ

ْرِض َرَواىَس أ
َ
َنا ِمَن ىِف اْْل

می بنَْتَنا ِفیَها ِمن ُكلِّ َزْوج  رَکِ
َ

َماِء َماًء َفأ د و در زمنی هیچ ستوىن كه آن را ببینید خلق رکا را یبآمساهن»؛ «السه
اكنهد گردانید، و از ای پر[ مشا را بجنباند، و در آن از هر گونه جنبنهدهای استوار بیفکند تا ]مبادا زمنیكوه

 .«[ نیکو در آن رویانیدمیآمسان آیب فروفرستادمی و از هر ُنع ]گیاه



 4باب بگشا؛ دفتر پنجم: تبیین ما ـ       66

 

 

 کسی که آغازگر خلق حال، .کندهم بر آغازگر خلق تأکید می 1نملی سوره 64 یآیه
زند و ها هم می، کسی که انواع را خلق کرده و در درون انواع دست به خلق گونهاست

سی شبیه به هم باشند و ککاماًل بینید که کند هیچ دو برگی نمیودش هم تصریح میخ
وان ت او، های اصلیشود گفت که یکی از ویژگیمی ،که خالق نوساز صورتگر است

چنین نای .نو استرنگ و نوبهبههای رنگها و تصویرگریپردازیگونهخلق متنوع و توان 
 قرار بگیرد. هم اند منبع الهام ما توها میبا این ویژگی یموجود

هم خدا به ما  پشت سر ی، تنها بابی است که شش نشانه2روم یسوره 52تا  21آیات 
کید بر آیات و نشانه .دهدها میآدرس و نشانه به کرانه  ،دکنها میاین شش آیه را که تأ

 یدهندهننشاپشت سر هم بگذاریم و دوستان فرصت کنند به این آیات رجوع کنند، اگر 
ست که هم درون خودتان و هم بیرون خودتان متعدد منبع الهام وجود دارد. اینجا ا این

به خودتان و  همگیری کند. برای الهامهمان روش شناخت را به ما توصیه و تجویز می
یت را وضعبخواهیم که درصورتیـ وضعیت پیشین، موجود و آتی خودتان رجوع کنیم 

 ها رجوع کنیم. و هم به پیرامونتان و کرانه ـ آتی پیش ببریماز موجود به سمت 
مریم اساسًا  یدیگری به نام مریم هست. سوره یآیات، سورهجدا از ملک و این تک

 است. مریم حروف مقطعه آمده یز و راز و نجوا و الهامی است. ابتدای سورهمر یسوره
ه هایی که با حروف مقطعری به سورهحال هرکس هر تعبیر و تفسیـ حروفی را که عمومًا 

 آقای مثالً  ها نهفته است[.]رمز و رازی در آنتوافق دارند ـ شوند داشته باشد آغاز می

                                                                                                                 
ه ». 1 ُ

ْلَق ُث ن ْیَدُؤْا اِخَ مه
َ

ْرضأ
َ
َماِء َو اْْل َن السه كند و یا آن كس كه خلق را آغاز یم»؛ « یِعیهُدُ َو َمن یْرُزُقکُم مِّ

 «دهد؟آورد، و آن كس كه از آمسان و زمنی به مشا روزی یمسپس آن را بازیم

نمُت بََشٌر ََتَتِشُروَن)». 2
َ

ه ِإَذا أ ُ
ن ُتَراب  ُث ْن َخَلَقُکم مِّ

َ
نُفِسُکْم  (20َو ِمْن َءایاِتِه أ

َ
ْن أ ْن َخَلَق َلکُم مِّ

َ
َو ِمْن َءایاِتِه أ

ُروَن  َقْوم  تَیَفکه ًة ِإنه ىِف َذاِلَك اَلیات  لِّ ًة َو َرْْحَ َوده َتْسُکُنوْا ِإَلیَها َو َجَعَل ََبَنُکم مه ْزَواًجا لِّ
َ

َو ِمْن َءایاِتِه  (21)أ
 
َ

ْرِض َو اْخِتاَلُف أ
َ
َماَواِت َو اْْل ْلَواِنکُم َخْلُق السه

َ
َْعِلِمنَی) ْلِسَنِتُکْم َو أ َو ِمْن َءایاِتِه  (22ِإنه ىِف َذاِلَك اَلیات  ِلِّ

َقْوم  یْسَمُعوَن) ن َفْضِلِه ِإنه ىِف َذاِلَك اَلیات  لِّ اِر َو اْبِتَغاُؤُُك مِّ یِل َو النهه َو ِمْن َءایاِتِه یِریُُكُ اْلرَبَق َخْوًفا  (21َمَناُمُكُ ِباله
َقْوم  یْعِقُلو َو  ا ِإنه ىِف َذاِلَك اَلیات  لِّ ْرَض َبْعَد َمْوِِتَ

َ
َماِء َماًء َفیْحِی ِبِه اْْل ُل ِمَن السه َو ِمْن َءایاِتِه  (21َن)َطَمًعا َو ینَزّ

نمُتْ 
َ

ْرِض ِإَذا أ
َ
َن اْْل ْمِرِه ُُثّ ِإَذا َدَعاُُكْ َدْعَوًة مِّ

َ
ْرُض ِبأ

َ
َماُء َو اْْل ن َتُقوَم السه

َ
ُرُجوَن) أ  «(21تخَ

 ذکر شده است. 22-22در اسالیدهای جلسه و سخنرانی، آیات 



 67      (1منبع الهام ) ی: خدانیینشست چهل و هشتم: تب
 

 

یک مقدار هم  و بیش از همه روی این کلمات مقطعه حساس شده 1شریعت سنگلجی
ه ست کامخففی ]حروف مقطعه[ مخفف هستند؛ گوید ایشان می است، کرده پژوهش

 ،توانیم آن حروف مقطعه را که مخفف استمی ،ه کنه و واقعیت آن سوره پی ببریماگر ب
خود ایشان ظاهرًا  ،هایی که با حروف مقطعه شروع شدهاز مجموع سوره .کنیم خوانش

 خود «کلیدهای فهم قرآن»که در کتاب سوره را خوانش کند تالش کرده که سه چهار 
ه توانند مطالعمیدوستان  ،نگارش پیدا کردهکه حدودًا نود الی صد سال پیش  ایشان
 کنند. 

کسانی که روی حروف مقطعه  یهمه است. این سوره هم با حروف مقطعه آغاز شده
ی نظر دارند که رمز و راز متفقاً تقریبًا  ،اندها باب بحث باز کردهدر صدر بعضی سوره

اتفاقًا به که شود میشروع  ایمریم هم با حروف مقطعهی سورهها نهفته است. در آن
های دیگر آمده ای است که در صدر سورهلحاظ حروف پرتعدادتر از بقیه حروف مقطعه

 گیرد. را در برمی حرفهشت ـ هفت  ،مریم یصدر سوره یاست. حروف مقطعه
تمام « آ»مریم غیر از دو سه مورد، همه با حرف  یهای درون سورهها و آیهنشانه یهمه
هم حرف ندا است، حرف بیدارباش درون است، همان جارزن هستی که  «آ»شوند. می

این سوره را  .درون است واعظای دارد که او گفتیم در بیرون هست و در درون هم نماینده
دهد انگار که س دست میحخوانیم حتی اگر عربی هم ندانیم، وقتی از اول تا آخر می

 ای کند. یقت شگرف و عمیق و جدیخواهد شما را متوجه یک حقیکی از بیرون می
فظ ولی ل ،اسم زکریا را نیاورده است. را بکار برده« َناَدی»رسیم لفظ که می 92 یبه آیه

 زکریا از درون با خدا داد؛ست. زکریا ندایی در ا کار برده که متوجه زکریاه را ب «َناَدی»

                                                                                                                 
ی و نویسنده یرانیادگراندیش  یروحان (7922ـ  7217) یسنگلج عتیمحمدحسن شر. 1

 دیعقا یهاو به واسطاست. « و رجعت اسالم»و « فهم قرآن دیکل»، «عبادت دیتوح»های کتاب
در  یادیقرار گرفت و مقاالت و انتقادات ز وزویانبرخی حکه داشت، مورد حمله  یخاص

 .دیمنتشر گرد یو اتیها و نظرخصوص کتاب

ُه ِنَداًء َخِفیا ِإْذ َناَدی». 2  «َربه
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زکریا  یویژه یخواسته بشارتی به ،رسیمکه می 11 یوگویی را باز کرد. آیهباب گفت
 یعنی اینجا باب یک دیالوگ مبتنی بر الهام و نجوا بین زکریا و خدا باز شده است. .است
 و راا گیرد کهندایی به مریم صورت می .شودباب نجوا با مریم باز می 262تا  24آیات 

هد دمیدهد که به درخت خرما تنه بزند. ندا کند. ندا میمتوجه چشمه آب زیر پایش می
تنه و آب بخورد، بنوشد و دیده روشن دارد.  ی ناشی ازپیداکردهریزشی هاکه از خرما

سکوت موقت بگیر، خرما بخور، به  یکند: سخن نگو، روزهبا مریم باب نجوا باز می
 .میان جمع برو و... 

 [ی آن]به خواننده رمز و راز و نجواست یعنی حس الهام یمریم مجموعٌا سوره یسوره
شود، هم ملهم شود و باردار میفیزیکی می که مریم هم ملهم  دهد. کما ایندست می
زکریا و  ]هم جسمش[. کنداش الهام پیدا میاز نجواها هم اندیشه .شودفکری می
و نازا  عاقرهر دو  .دهدطور هستند. آنجا هم یک اتفاقی رخ میهم همین همسرش

 نیهم کنند، این زوج هم بهو همسرش سنین پیری را طی می هستند و مثل ابراهیم
 ای است که روح نجوا و رمز و راز دارد. سوره ،مریم یهستند. کل سوره بیترت

 
  31فراز  13نامه کار؛ منبع کمک
 97 ینامه ،جدا از شعر مولوی ،کار هم نقبی بزنیمها اگر به منابع کمکدر کنار این

کند که همخوان با همین ادبیات حضرت علی یک بابی را باز می 71فراز البالغه[ ]نهج
 ؛ها از رمزوراز استصحبتی همه. ]در این فراز[ مریم است یخصوص سورهه قرآن ب

ها و نجواهای درون با او سخن و پرپژواک نیست. از صحبت گویاهای کاماًل صحبت
 :کندح میتصری .گویدمی

                                                                                                                 
ُه یحیََی َی ». 1 ُرَك ِبُغََل  امْسُ ا ُنَبشِّ یا ِإنه یا اَزرَکِ ُه ِمن َقْبُل مَسِ َعل له  2 ی آیه،در سخنرانی شماره (6)زرکیا: « ََلْ نجَ

 ذکر شده است. 

ِك تحََتِك َسِریا)». 2 اله تَحَزىِن َقْد َجَعَل َربُّ
َ

َلِة تَُساِقْط َعَلیِك ُرَطًبا  (21َناَدهَئا ِمن تحَتِها أ خْ ْذِع النه ی ِإَلیِك بجِ َو ُهزِّ
َحًدا َفُقوىِل  (21َجِنیا)

َ
ا َتَرینه ِمَن اْلَبَشِر أ ی َعیًنا َفِإمه اِن َص   ِإىّن َفکُلی َو اْشَریِب َو َقرِّ ْْحَ َ َنَذْرُت ِِلره َکَلِّ

ُ
ْوًما َفَلْن أ

 «(27اْلیْوَم ِإنِسیا)
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پس  اند،دراز وت را یم ،ییو چون با او راز دل گو شنودرا یم تیندا ،هرگاه او را بخواىن»
. غم و اندوه خود را در ینزد او بازگو یحاجت خود را با او بگو و آنچه در دل دار

 1«شود. رسانتیاریطرح كن تا غمت برطرف كند و در مشکالت،  شگاهشیپ
ا باب نجو .باز کرد «او»وگوی درون را با شود باب نجوا و گفتدهد میاین هم نشان می

پان، یک چو !وگوی درون فقط با ادبیات سنتی خاص اوصیا و اولیا نیست؛ نهو گفت
البته نه با ـ تواند پوش هم میزن، یک سوزدار، یک شهری آواره و یک ژندهیک نی

با خدا باب ـ بشری است  مثل انبیا مکانیزم انبیاء، با مکانیزم خودش که او هم
 گرا را باز کند. نجوایی و درون ،لبوگوی بیگفت

 
 « او»شقوق الهام 

 لقمان 
 یمادر موس

 زنبور عسل
 یموس

 محمد )ص(
 

ر و کمتکه به ذهن متوسط  قدراینرویم. شقوق الهام آرام سراغ متن و شقوق الهام میآرام
، زنبورعسل، محور هست: لقمان، مادر موسی پنجدر کتاب حول  ،رسدما میط از متوس

 ،ست. دو هفته پیش بحث شقوق بودا ـ آخر یصاحب خبر ویژهـ و محمد  خود موسی
ر وشاید بیشتر هم باشد. بیشتر غ ؛دهدرا مقابل ما قرار می و ژانر گونهشق،  پنجین ا« او»

 72 یهآی .کنیمهست. در سطح فهم کنونی خودمان به پنج گونه برخورد می حتماً  ،کنیم
  :لقمان یسوره

ْکَمة»   «راسىت لقمان را حکمت عطا رکدمی.ه و ب» ؛«َو َلَقْد َءاَِتَنا ُلْقَماَن اِحِ

                                                                                                                 
ْبَثْثَتُه َذاَت ». 1

َ
ْفَضیَت ِإَلیِه ِبَحاَجِتَك َو أ

َ
َواَك َفأ َع ِنَداَك َو ِإَذا َناَجیَتُه َعَِلَ َنجْ ْفِسَك َو َشَکْوَت ِإَلیِه َن َفِإَذا َناَدتَیُه مَسِ

وَمَك َو اْسَت  ُموِركمُهُ
ُ

وَبَك َو اْسَتَعْنَتُه لََعَ أ  «ْکَشْفَتُه رُکُ
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حکمت به مفهوم  ؛رساننده و گویای آموزش الهامی حکمت به لقمان است ،روح آیه
 ها. اتر از همه دانشدانشی فر

خطاب ؛ شودشروع می «ِإْذ »با  .کندرا مطرح می گونه مادر موسی 1طه یسوره 98 یآیه
هم  «ِإْذ » «.ِإْذ »؛ «بیاد بیاور»گوید می .است مخاطب اول موسی ؛است آیه هم به موسی

ز تر اکه مسن ی قبل، دوستیمرتبههم نقطه و هم بزنگاه.  ،مرحله است یدهندهنشان
حث، ب .بحثی را مطرح کردندـ  نیستند در جلسهامروز هم ـ صحبت کردند  و همه بودند

ایشان عنوان کرد که الهام در بزنگاه  .الهامی بود بحث، یعنی خود ؛بحثی کیفی است
 الهام در آن، رسدمی ینگاهبه یک بز ،کندای سیر میاست. یعنی فرد در یک پروسه

 یاینجا تایید گویش دوست غایب جلسه .درست هم هست .شودساطع می بر اوبزنگاه 
 قبل است. 

را به یاد بیاور، که به مادرت آنچه را باید، وحی ( ِإْذ )آن دم »کند مطرح می به موسی
است. این نوع وحی هم به مفهوم الهام  در مورد مادر موسی« .وحی کردیم، کردیم

 .یا پیامبر آخر شده نیست شود یا به عیسیمی ای که به خود موسیاست؛ از جنس وحی
 ای از وحی با ماهیت و مضمون الهامی است. گونه

 ،هیت زنبورعسلاسم نحل است. مابه اسم سوره هم اصاًل بعدی زنبورعسل است که 
 ـ یعنی خدا با توجه به تقاضایی که زنبورعسل اعالم کرده ؛ماهیت آموزشی است

کند، می وززند، زده و هنوز هم خودش را به درو دیوار میو دیوار می خودش را به در
ی فعال است، بسیار انرژی دارد و تمایل هم داشته به چرخهبیش ،دهدسیگنالی نشان می

یکی  ،شودالهامی که به زنبورعسل می ،اینجاکند[. ]به او الهام میـ  یونددتولید هستی بپ
ست که در زمانی که گل ا روش. روش این ی همدهد و یکخدا آدرس ارتفاع را به او می

 یژهفعالی و ظرفیت ویبیش یکه نشانهـ ترشحات درونت  اگر از ،کندافشانی میگرده
الی گل فعل و انفع یهو آن گرد ـ ید هستی بپیوندیتول یخواهی به چرخهست و میا تو

فیت ید. خدا متناسب با نیاز و ظرآیک عسل شفابخش شفافی بیرون می ،صورت بگیرد
 دهد. کند و یک آدرس و یک روش به او میملهم میاو را و تقاضای زنبورعسل 

                                                                                                                 
َك َما ویَحی». 1 مِّ

ُ
ْوَحیَنا ِإىَل أ

َ
 «ِإْذ أ
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 کنیم. آیاتاین بحث الهام است که ما تعقیب می سرگلنظر من ه ب موسی ؛موسیاما 
 کار بحث ما قرار بگیرد.تواند کمکطه میی سوره 68 و 61طه و ی سوره 42و  93
 :طهی سوره 93ی آیه

ىن...»  ًة مِّ ْلَقیُت َعَلیَك مَحبه
َ

 .«از خودم بر وت افکندم یو رهم»؛ « ...َو أ
مهری از خودم بر تو افکندم.  ،مکانیزم الهامبا  .کاماًل جنس الهامی استآیه، جنس این 

ی سوره 42 یآیه چون خیلی ربطی به بحث ندارد. ،کنیمرش میپ 47و  41از آیات 
 :کندروی سخن باز می طه، با موسی

ی» یا ىِف ِذرْکِ  «  َو اَل ََتِ
ی»این  ْکر  یا فی  ذ  شروع شد.  «إذ»ت که از آن هایی اسبندی تمام نشانهجمع« َو اَل َتن 

 ،، از اولی که به این جهان آمدرا اشاول پروسه طه به موسیی سوره 98 یدر آیه« إذ»
یاد ه در سیر را ب ـ به قول دوستمان آن بزنگاهـ کند آن لحظه تأکید میو کند وری میآیاد

: کندهم تصریح می 93 یدر آیه مهدر ادا .بیاور که به مادرت آنچه را باید، وحی کردیم
ها هم نسبت که دیگران از این مهر مشعوف شوند و آن «مهری از خودم بر تو افکندم»

تا ـ  از اول تا آخر ،طهی سوره 42 یدر آیه به تو مهری و عشقی و حس مثبتی پیدا کنند.
  :بنددجمع می گونهاین ـ را این مرحله

ی» یا ىِف ِذرْکِ  «  َو اَل ََتِ
ن ای ست که اگر بخواهیم یک وجبی جلوتر و در عمق برویم با موسیا مفهومش این

 خواهد به موسیکند در روند پرورش الهامی تو سستی نکردم. خدا میبحث را باز می
ها و حریم ییاد بیاوری که ما همهه را ب ،آن مرحله ،«إذ»اگر  ؛را مطرح کند گزارهاین 

یابی که در روند ]در می ها را برای تو فراهم کردیم که به وضع موجود برسیحرمت
ی به دنیا آمده بودی، اهممنوع یدر دوره یعنی تو اصالً  ام[؛پرورش تو سستی نکرده

دنیا آمدی، باالخره به مادرت روشی را الهام کردیم که بتواند تو را از خطرات ه باالخره ب
 یشدر روند پرور» .حفظ کند ،فرزند و نوزاد پسری بوده آن سال که متوجه تو و هر یویژه

ی» ؛.«کردنم سستی نکن در یاد ،سستی نکردم اتالهامی یا ىِف ِذرْکِ ط خود را رب» ؛«َو اَل ََتِ
  .است این یک وجه برخورد الهامی با موسی «با منبع الهام و پرورشت قطع نکن.
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 به این نکته کم توجه کردیم و یا توجه نکرده بودیم ،را کردیم آن بحث بعدی که قبالً وجه 
کاماًل خورند  طهی سوره 61 یآیه است. هطی سوره 68 و 61 ـ آیات گویمخودم را میـ 

 :بحث ماست
وىس» ْوَجَس ىِف َنْفِسِه ِخیَفًة مُّ

َ
 «فتاد.ا ترسدر ضمری خود به موىس»؛ «َفأ

د، به هماورد برو باز فرعونتردست و شعبده خواست با طیف پیرامونی ومیزمانی که 
ْوَجَس »مفهوم  .«ترس افتاددر ضمیر خود به موسی»

َ
 به مفهوم ؛خیلی قشنگ است «أ

الهام از درون خودش بود  ؛دالهام ش به موسی .شده در دل استشنیده یصدای آهسته
وىس»به او الهام شد  .نه از آن منبع ْوَجَس ىِف َنْفِسِه ِخیَفًة مُّ

َ
ش در ضمیر خودو در درون  .«َفأ

 .قدتر هستیها را نداری، تو کوتاهه با آنهی مواجقدوقواره توبه او چیزی الهام شد که 
گفته  الً هم قب به موسی ؛تمکرد، من اعلی هسآنچه فرعون تبلیغ مستمر ایدئولوژیک می

در کنار هارون مطرح کرد خدای من این است و... آنجا فرعون به  وقتی موسی ؛بود
گوید هامان گفت تو یک نردبانی از خشت درست کن، من باال بروم ببینم خدایی که می

روی آن ها ن علو فرعون که مدتدانست و اییعنی کاماًل خودش را عالی می 1کیست؟
هم  یگاه موسآدر ناخود اینجا ظاهراً  .در ذهن همه رفته بود ،آگهی کرده بود رپورتاژ

وىس» :کندنفوذ می ْوَجَس ىِف َنْفِسِه ِخیَفًة مُّ
َ

توانیم ما می ؛دهدآیات کاماًل توضیح نمی «َفأ
ر حد بتوانیم د ،باشیم که معطوف به مرکز متنما شاید این اجازه را داشته  ؛درک کنیم

آن تبلیغ ایدئولوژیک فرعون  بکنیم. آنجا ظاهراً  تأویلیهای فهم خودمان یک برداشت
لَْع » ـ هستم که من از همه برترم و حتی برتر از خدای موسی

َ
ُُكُ اْْل َنا َربُّ

َ
یعنی من « أ

ندای درون یک به  ـ تر و برتر از من نیستلیشما هستم و عای عالی دهندهپرورش
 است. هم تبدیل شده بوده موسی

 :گویدمی خدا به موسی .شودطه خدا وارد کار میی سوره 68 یآیه در اکنون 
لَْع »

َ
نَت اْْل

َ
َك أ ْف ِإنه  « اَل تخَ

                                                                                                                 
ْوِقْد ىل َو قاَل ِفْرَعْوُن ». 1

َ
 ما َعِلْمُت َلُکْم ِمْن ِإله  َغریی َفأ

ُ
ا اْْلَََل ََ َ

نِی َفاْجَعْل ىل یا أ َصْرحًا  یا هاماُن لََعَ الطِّ
ِلُع ِإىللَ  طه

َ
ی أ ُه ِمَن اْلکاِذبنَی  ِإلِه ُموىس َعلِّ ُظنُّ

َ
نت و فرعون گفت: ای بزرگان قوم، من جز خویش » ؛«َو ِإىنِّ َْل

د به شناسم. پس ای هامان؛ برامی بر ِگل آتش بیفروز و برجی ]بلند[ برای من بساز، شایبرای مشا خدایی منی
  (11قصص: « )پندارم.ّدا او را از دروغگویان یم[ خدای موىس اّطالع یامب، و من ج]حاِل 
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جریان مقابل  و قطعاً  .«در مدار برتری تو قطعاً  !مترس» ؛از جنس الهام اییعنی وحی
 ها ادنی هستند. آن ترس و قطعاً نها هستی، برتر از آن وتو عالی  ؛تو أدنی هستند

دو سه مورد برخورد  ،دهدکه بگذریم، خدا در گزارشی که در کتاب آخر می از موسی
است، که  ضراردر مسجد  . یکی در مورد نماز نخواندنداردالهامی با حضرت محمد 

محمد در شش و  .کندکاماًل آن را باز می ولی مولوی ؛است اشارهیک  ،ها در کتاباین
ند که کنذاران مسجد او را دعوت میگبار بنیان یک .بش بوده که به مسجد برود یا نرود

ر د ز اول را در آن مسجد بگذار. مولویمسجد را افتتاح کن، نماـ با ادبیات امروز ـ بیا 
ها و «مونرـ  موبر»ها، «شش و بش»ها، این آن قطعه از مثنوی این تالطم

کند. در آن بزنگاهی که ترسیم می های درون ذهن محمد را خیلی خوبروشنسایه
کند. کار توضیحی با او می ،الهامکند. در این خدا الهامی با او برخورد می ،دوست گفت

است،  نیاساسش ا اس  و این مسجد .دهدخیلی خیلی قشنگ توضیح می مولوی
کننده و نوارگشا و نمازخوان اول مسجد این کاربرد را دارد و تو مجاز نیستی که افتتاح

  1مسجد باشی.
قدر این این .یدآی از اهالی نفاق آن دوره مییک براردن زگ الهام بعدی هم در نماز

مرکزی  یو غیر از هسته گفته است «نفاق نفاق»جمهوری اسالمی در این سی سال 
ولی است! ، نفاق و منافق کاماًل لوث شده منافق شمرده است را عالم و آدم ،خودش

کند یعنی موشی که سوراخ به سوراخ از زیر می که آقای طالقانی ایترجمهنفاق طبق آن 
کند روی زمین است، زیر زمین ید و در یک نگاه آدم فکر میآزمین به روی زمین می

 !مثل فیلم چارلی چاپلین معلوم نیست باالخره روی زمین است یا زیر زمین ؛است
ل آن موش ثتکلیفش با واقعیت هستی روشن نیست. نفاق هم یعنی کسی که تکلیفش م

 یاکه آ روشن نیست ،با واقعیت اصلی مندرج در هستی که همان حقیقت محض است
 صلی نفاق بوده و بازاکسی که از اهالی  ،به این مفهوم ؟پذیردپذیرد یا نمیاین را می
ک قشنگ در یخیلی  دوباره مولوی ،اش نماز بگذاردمحمد بنا بوده که بر جنازهحضرت 

و با  ای که داریکند که تو با رویهکند که خدا با او برخورد میمی میترس گریای دقطعه
                                                                                                                 

ْقَوی». 1 َس لََعَ الته سِّ
ُ

ٌد أ َْسجِ َبًدا ْله
َ

ن تَیَط  اَل َتُقْم ِفیِه أ
َ

وَن أ بُّ ن َتُقوَم ِفیِه ِفیِه ِرَجاٌل یحِ
َ

َحقُّ أ
َ

ِل وْیم  أ وه
َ

ُ ِمْن أ ُروْا َو اَّلله هه
ِریَن  هِّ بُّ اْْلُطه   .(101وتبه: )« یحِ
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ار ک کار را نکنی بهتر است و یا مجاز نیستی که این این ،ای که با ما برقرار کردیرابطه
 1انجام دهی.را 

هست که نه اما یک نشا است. هایش در کتاب آمدهمورد الهام است که نشانه دواین 
 :کندصریح به محمد تصریح می یاین نشانهدر  .صریحی است ینشانه

َك لََعَ » وِحَی ِإَلیَك ِإنه
ُ

ِذی أ ْسَتِقمی   َفاْسَتْمِسْك ِباله  (11 :)زخرف «ِصَراط  مُّ
 : است یخیلی قشنگ یترجمه؛ آقای فوالدوند است یترجمه، ترجمه

 « .زن نگچ ،سوی وت وحی شهد استه پس به آنچه ب»
در این لحظه و در این مرحله به آن  ،این چنگ زدن یعنی آنچه ما اآلن به تو الهام کردیم

 .کنددوران را حل می یلهئهم مس وپیرامونت  یلهئهم مس ،تو یلهئهم مس ؛چنگ بزن
 ادد مثل همان جرات و جسارتی که به موسی ؛دهدبعد خدا به او جرات و جسارت می

لَْع » ـ
َ
نَت اْْل

َ
َك أ ْف ِإنه َك لََعَ »گوید که اینجا هم به او می ـ «اَل تخَ ْسَتِقمی   ِإنه  .«ِصَراط  مُّ

ر ای است و مسیرت مسیات، مشی بهینهمشی ؛استراتژی درستی است ات،استراتژی
کواریومی حرکت می ؛صافی است ات با من هم خودت شفافی، رابطه ؛کنیداری آ

 ار این الهامی !نگران نباشات با پیرامونت را هم شفاف کردی، دلرابطه شفاف است،
 و یعنی به آن تمسک بجوی «َفاْسَتْمِسْك » .ا بگیر، به آن چنگ بزنجکه به تو شده در 

بازی  ـ دوران ما بوددر یک بازی  قبالً  .نگذار از تو عبور کند، نگذار از تو بگذرد
خورد و یاگر نگیری یا به تو م ،بگیر را بل !ا بل بگیرگفتند توپ را در هومی ؛رشتهدست

 گوید ایناینجا خدا می !افتدگیری یا بل دست حریف مقابلت میپوئن منفی می
بگیر و به آن چنگ بزن، معنای  ،که ما در این لحظه به تو ساطع کردیمرا حقیقتی 

 راهگشایی برای تو، برای پیرامون و برای دوران است. 
م ]ما ه« او» کتاب آخر، کتاب مخاطب آن، بحث را اگر بخواهیم جمع کنیم تا اینجای
در بحث خودمان  و سهم هستیمما هم مخاطب ذی ،یک مخاطب اول دارد هستیم[.

گفتیم یکی از صاحبنظران عنوان کرده که  یعنی همانطور که قبالً  .مخاطب خدا هستیم
متناسب با درک و دریافت خودمان توانیم گوشمان را بیخ گوش محمد بگذاریم و ما می

                                                                                                                 
َبًدا َو اَل َتُقْم لََعَ  َو ». 1

َ
اَت أ ُهُن مه َحد  مِّ

َ
لِّ لََعَ أ ِ َو َرُسوِلِه َو َماوُتْا َو ُِهْ َفاِسُقوَن  اَل ُُتَ ْ َكَفُروْا ِباَّلله وتبه: ) «َقرِبِه ِإُّهنُّ

11).  
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توانیم گوشمان را بیخ گوش محمد ما هم می !ما هم بگیریم ،شودکه به او می ایوحی
ترجمان امروزی ما ، آن زمان بگذاریم. اگر گوش را بیخ گوش محمد آن زمان بگذاریم

 خرهایی صورت گرفته و در کتاب آست که یک شق از این الهاما ها ایناز این نشانه
 ؛یک گونه آدرس و روش توامان است ؛یک شق روشی است ؛ثبت شده آموزشی است

یک گونه ارمغان است و یک گونه هم نهی  ؛زمان استیک گونه حس و جسارت هم
 است.

ْکَمة» :متوجه لقمان است ،آموزش جنس  الهامی به لقمان از .«َو َلَقْد َءاَِتَنا ُلْقَماَن اِحِ
لحظات مختلفی به لقمان  ؛ای هم نیستلحظه بیعتاً ط ؛آموزش حکمت صورت گرفت

 یورهی ساولیه یچند آیهاست. الهام صورت گرفته که از یک کیفیتی برخوردار شده 
 هر دوره برای .دهدآموزش روش و منشی است که لقمان به پسرش می م،لقمان را ببینی

لقمان هم تبدیل به حکیم  پس خود .هر انسانی از جمله برای ما در اآلن کاربرد ویژه دارد
 یها الهامها و لحظهچکانی در بزنگاهقطره ،آرامآرام ؛ستا« او»حکیم اول  است؛ شده

م چکان به یک حکیهای کیفی قطرهشیرابه یباالخره لقمان از مجموعه ،صورت گرفته
تواند مشابه و هرکسی هم میـ . این ژانر اول که مختص لقمان است است تبدیل شده

 است. الهام آموزشی ـ ان مورد آموزش الهامی قرار بگیردلقم
کردیم، که به مادرت آنچه را باید وحی می آرآن دم را یاد » ؛آموزدروش می به مادر موسی

ان آب جری .روی جریان آب قرار بده ؛یعنی فرزند را در یک تابوتی بگذار« .وحی کردیم
بخشی به مادر الهام .رسیدمی کرده بود که به کاخ فرعونسامان پیدا  ایبه گونههم 

 بخشی روشی است. ، الهامموسی
د گویکند. میارتفاع را به او معرفی می .دهدو هم روش می یخدا به زنبورعسل هم نشان

را درک کردیم،  ی توشدهما ظرفیت اعالم !قدر خودت را به این در و دیوار نکوباین
گاه هستیمه ما خودمان تو را ب ،دانیمانرژی تو را هم می  !وجود آوردیم، به ژن تو هم آ

خواهی مثل گل و گیاه، مثل برخی از می ،ی تولید بپیوندیخواهی به چرخهحال می
خواهی عالوه تو هم می ،تولید فعال هستند یدر چرخه ،کنندحیوانات که زادوولد می

اساژ پ ای که بعداً زیرپله ـ در این کارگاه هستی ،د تولید جدیدی داشته باشیبر زادوول
بخواهی برای  ـ کندشود، خرس هم به آن عالقه پیدا میشود، عسل جهانگیر میمی

به  !به ارتفاع برو، آن زیر برای تو خبری نیست؛ خودت مکانی فراهم کنی، این آدرس
 ی ظرفیت متراکم ودهندهترشحت که نشان. بندارتفاع برو و این روش را هم به کار ب
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الی آن فعی بیشدهندهنشان ی گل هم! گردهگل بپاشان یبر گرده ،است وت فعالبیش
 زبانی خودشآن گل هم با زبان بی .ها که گرده ندارندگل یهمه !گل خاص است

ن سوسن که ای گوید من نفهمیدمبه قول شاعر که میوگویی برقرار کند[؛ تواند گفت]می
 اشزبانیسوسن هم با بی ؛با چه زبانی حرف زد که او با ده زبان رفت و خاموش آمد

دا گفته به خ ،کردهافشانی میآن گل هم که گرده .دیالوگ برقرار کند و با ما تواند با اومی
یک ادعایی کرده  ،آن گل هم مثل زنبور که ادعا کرده !ما هم برای خودمان کسی هستیم

و آید گیر نیست که بیاید در یک محل یا در کشور میادعا فقط ادعای یک کشتی !است
ما هم  ،نه؛ آن گل هم ادعایی دارد، آن زنبور هم ادعایی دارد ؛«خواهدکشتی می»

در این وضعیت ادعایی داریم. و ما هم در این دوران و در این حاکمیت  .ادعایی داریم
بحث این نیست که ما از زنبور و  .دعاستگل صاحب ادعاست، زنبور هم صاحب ا

شاید زنبور در جایی از ما بیشتر باشد و آن گل هم شاید  !نه !گل کمتر و بیشتر هستیم
ما  ،ولی ما هم صاحب ادعایی هستیم ؛تری از ما در هستی متصاعد کندکیفیت جدی

 اشنیزباخواهد بگوید گل با زبان بیخدا از این گل و زنبور می .هم کسی هستیم
ظرفیت خودش را  ،ادعای خودش را اعالم کند ،تواند با زبان ندا با من صحبت کندمی

ی دهندهاش و با این وز مداومش که نشانفعالیزنبور هم با این بیش ؛هم اعالم کند
پس شما هم در حد وسع و تکلف و تکلیف  ؛کندادعا می ،انرژی درونی متراکمش است

شود و آدرس و روشی که به زنبور بور هم آدرس و روش داده میخودتان ادعا کنید. به زن
شود. این خیلی آدرس و روش مشترکی است که به همان گل هم داده می ،شودداده می

 .دهددورانی می تدو ظرفیت را خدا با هم وصل .مهم است
به او حسی  .گیرد از جنس حس و جسارت استهم الهامی که صورت می به موسی 

 «تو برتری.»دهد که و جسارتی می .«نترس» ؛بخشدمی
 ؛ارزبر آن جنازه نماز نگ ؛است اینهی آن یک وجه ،کندبا محمد هم برخوردی که می

 این که مولویکند او را نهی میبا الهام  .گر و نمازخوان اول نباشدر آن مسجد افتتاح
 ـ الهام بعدی الهام ارمغانی ،نهایتاً . کندترسیم می را خیلی قشنگ اینهیالهام  دو

ی کیف ،در این مرحله به تو شدهو که در این لحظه  ایگوید وحیمی .ای استمایهدست
کتاب  هبرویم. از بیرون آرام از کتاب بیرون میبه آن چنگ بزن. آرام ؛ستا گشای توراه و

 رویم. بندی بحث بیرون میجمعآمدیم و از کتاب به سمت 
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 ات الهام «ملزوم»
 درون  ازین
  ریمس یط

 یشانینوک  پ یدر آستانه
 

ین هایشان این بود که باالخره ایکی از تبصره ؛هایی زدنددوستان دو هفته قبل تبصره
بحث درستی بود. ملزومات الهام را اگر بخواهیم  .الهام هم ابزاری را الزم دارد

طی  ریدیگ ؛ترین آن استمهمکه توان گفت یکی نیاز درون است نیم میبندی کطبقه
که آنچنان ـ ای خودمانی ایرانی بخواهیم صحبت کنیمیکی هم اگر محاوره .مسیر است

نیم تا مطرح ک گونهتوانیم اینمیاست ـ یادم رفته  ،نوک زبانم  گویند مثالً ها میبعضی
الهام صورت  ،درونی خودش برخورد کند یارهجد و اگر به پیشانی ،پیشانی آمده ته

 اگر از حافظ کمک بگیریم:  ؛نیاز دروناست. درک کرده و آن را گرفته 
 ات نگردی آشنا زین رپده رزمی نشنوی
 گوش انمحرم نباشد جای پیغام رسوش

 های موجود درشود از شنیدارها، دیدارها و سیگنالنمی ،اگر نیاز درونی نباشد گویدمی
است  نیاز درون ،این اصل اول .ای بکنیماستفاده ،وپال استکه دوروبرمان پخشهستی 

 طی مسیر است:  ،و دومی
 نو ات قفل زندان بشکنم دیبازآدمم چون ع 

گال و دندان بشکنم نی و  رچخ رمدم خوار را چن
 : گویداست یک شعر مشابه هم اقبال دارد می این شعر مولوی

 غالمان بشکند ری هک زنج  یرمد رسدیم 
 زندان شما واری ام از روزن د دهید
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هایی ر یهر کس در پروژه .رهایی بناست که صورت بگیرد ییعنی باالخره یک پروژه
رهایی  این رهایی الزاماً  گیرد[.]الهام به او صورت می کندمسیری را طی میبرود و 

ایی در علم هم هست، رهایی در ایده هم ره ؛سیاسی، اجتماعی، ایدئولوژیک نیست
 این ؛«باز آمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم»هست، رهایی در اجتماع هم هست. 
دوستان هم  م ـطی کنی ماگر مسیری را بخواهی .عید نو همان سرفصل الهامی است

 نیاز درون و طی مسیر و .رسدمی در طی مسیر الهامات طبیعتاً ـ پیش گفتند  نشست
  .ملزومات الهام است ،ی نوک پیشانیآستانه

 
 حرکت با انسان هم «او»منطوق الهام: 

 قطعه  کی
 سروده  کی
  یطراح کی
 ُخلق کی
  هیفرض کی
  ریتصو کی
 شعار کی

 

یک منطقی استوار است،  بر« او»همه چیز  .رسیمق الهام میواز ملزومات الهام به منط
هایی که از کتاب درآمد و از با این مثال .است منطقی استواربر هم  «او»بخشی الهام

بندی شود جمعمی گونهاینرا  الهاممنطوق  ،تجارب خودمان و پیرامونمان سراغ داریم
 ،جستجوگری صورت بگیرد ،درون باشد یاگر دغدغه .درون است یدغدغه که کرد

آن بار آن  د الهام در آن بزنگاهی که،انرژی و ظرفیت متراکمی اعالم و مشاهده شو
تمنا تکاپو و بیبی .هاستپاداش تکاپوهاست، محصول تمناها و تالطم ،دوست گفت

نه  ،همین سطح کوچک و متوسط خودمان نه خودمان در ـ ندیدیم به کسی الهام شود
 هن ؛کنیممی پیگیریپیرامون خودمان و نه آن بشرهای بانام و نشانی که سیرشان را 

شاید که هایی شده ها هم الهامپیرامونمان هستند و به آنونشانی که نامبشرهای بی
. تاس نام و نشان شدهکه به بشرهای پرنام و نشان و خوش ههایی بودتر از الهامکیفی

 ،به هر کسی از جمله ما بخواهد ساطع بشود «او»منطوق الهامی که از طرف  ،کهاین
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شیم، الهام ایی و تالطمی داشته باتقاض ی،این است که اگر تکاپویی داشته باشیم، تمنای
 .ست که به ما منتقل خواهد شدا« او» یسرریز و داشته

گوید، می« او»که  1«بخوان، بخوان»آن  است؛ حرکت با انسانهم «او» ،به این اعتبار 
ورز اگر تمناگر و عشق، از اول تمنا و از اول تقاضاهایش ،یعنی هر انسانی از اول تکاپو

را  این همسفریاست. منت او شده سفر بیهم «او» ،از اول ،رتالطم باشدو پرتکاپو و پ
در یک  ،در یک فرضیه ،لق خوشدر یک ُخ  ،در یک طراحی ،در یک شعر ،در یک قطعه

 توان دید[.، ]میدر یک شعار من ،تصویر
از  آمد. سمیه به خیابانیک بخشی از جمعیت  ،2راندندکه می را دو روز پیش جمعیت

ن جوان به آ اصالً  .آنجا یک جوانی بود م.وزارت نفت رفت باال و نزدیک اختیارسمیه بی
ن ای .دیدماز دید من که داشتم او را می ؛آمد که بتواند درجا شعار خلق کندهم هیچ نمی

از این ظرفیتی در  کنیم اصالً فکر می بینیم مثالً میهای ماست. یکی را محدودیت
]شعاری[ این جوان از زبانش . پانزده هزار نفر بودندآنجا جمعیتی حدود  .یدآنمی

ن آ .گفتندسه چهار دقیقه این شعار را جلوی وزارت نفت می ؛گفتندهمه هم می ،درآمد
در  ،یعنی در یک شعار .«ها شدهخرج بسیجی ،اون پول نفت که گم شده»جوان گفت 

 .ستهبا پروژه و پروسه  «او»هر چیزی این وجود 
 8یم در فینال با عصمت آتلُر  7361المپیک  در تختی .گرد تختی استاین روزها سال

ود و روی ترک ب مربی تیم ایتالیا هم ؛ها خیلی نفوذ داشتندترکآنجا  .شودمواجه می ترک
 است. بوده 4انمربی ایتالیا اسمش اوج .ترک بود داور هم .دی هم داشتندجداوری نفوذ 

چشم  بها سر ب آتلیعصمت  است. به نفع تختی بوده کشتی .ها بودترک همه چیز به نفع
تختی را در آن کشتی است. باد کرده  تختی زند که عکس هم هست چشمتختی می

 [است. ]بعد از این باخت، تختی هم برنده بوده بنا بوده برنده بشود و واقعاً  !بازانندمی
                                                                                                                 

ُُكُ اْدُعوىن». 1 ْب َلُکم َو قاَل َربُّ ْسَتجِ َ
 (.70)غافر: « كمن. را اجابت و پروردگارتان فرمود: مرا بخوانید تا مشا»؛«أ

و برخوردی است که  1811ماه سال دی 2. اشاره به اعتراضات مردم در روز عاشورا در 2
 نیروهای امنیتی و پلیس با مردم داشتند. 

3. Ismet ATLI 

4. İsmail Ogan 
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یچ ه ید اوالً آون میتختی وقتی بیر .الهامی است یاین جمله یک جمله ؛یک جمله دارد
 .ستهدر آن کاماًل اخالق ایرانی  ،اش خیلی قشنگ استجمله .کنداعتراضی هم نمی

 مفت چنگش، نوش ؛آن را برداشت آتلی ،طال در مشتم بود، از چنگم افتاد»گوید می
یعنی در هر درگیری  ؛دهداین به ما هم الهام می !این خیلی قشنگ است« .جانش

 .نیست 1هامنظورم این درگیری ی جاری؛هانه این درگیری ؛تاه آمدشود کوباالخره می
رد شود به نفع پیشبدر درگیری اجتماعی هم می .شود کوتاه آمددر درگیری شخصی می

 انعطاف نشان داد.  پروژه و به نفع عقالنیت برای پیشرفت پروژه
ود، گل داد و مژده بنفشه ب»گوید: می 2در مورد وارطانشهر شاملو که  فرض کنید مثالً 
هم برای ما یک الهام است. شعر نویی که نیما  وارطان «.زمستان شکست و رفت ،داد

یک  ؛ها همراه استبا آن «او»الهامی است که  ی اینهاهمه .استبر نیما  الهام ،آورد
  :دگویمی که باز مولویاین .یک تصویر ،یک فرضیه ،لق تختیُخ 

 دهد یو آرام  نی دهد تسک  یره روز نو جام 
  غامبرمی عشق چون پ  نی دهد ا یغام ی روز پ  ره

کند اضافه می ،ایماز آن بحث کرده اکنونیک عنصر به عناصری که ما تا  اینجا مولوی
که ما کسانی  یدر الهام است. باالخره همه این عنصر و آن هم عنصر عشق و نقش

کسانی که در جهان رو به تغییر  یاز تختی بگیر تا ارشمیدس تا نیما تا همهـ دیدیم 
 ـ میراث و امکانات این جهان افزودندبه ایفای نقش کردند از یک ویرگول تا یک گزاره، 

نبوغ عبارت است از یک درصد »اگر همانطور که ادیسون عنوان کرد  ]عاشق بودند[.
  .خوردجهان تکان نمی اصالً  ،این عشق اگر نباشد «صد عرق.نه در و الهام و نود

                                                                                                                 
 است.  11ها و اعتراضات سال . ظاهرًا اشاره به درگیری1
حزب توده بود که پس از  تباریارمن یرانی( فعال ا7999 - 7913) انیوارطان ساالخان. 2

در زندان بود با وارطان  یمرداد وقت 28 یشاملو پس از کودتا شد. ریمرداد، دستگ28 یکودتا
بند وارطان بود، آشنا شد. در هنگام مرگ وارطان در اثر شکنجه احمد شاملو هم انیساالخان

گذر کردن از سد  یاو سرود که بعدها برا یرثا در آن زمان شعر وارطان سخن نگفت را در یو
 .برده شد کارهب« وارطان» یجا «ینازل»سانسور، کلمه 
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ها عصر ما که انسان را از غار به کهکشانبشرهای هم تا یعنی از انسان اول از خود آن آدم
یچ ه ،بگیریم هااین عشق را که از آن ـ تابدقناعت را بر نمی و انسان هم اصالً ـ بردند 

شق گر ع»شود این می یعنی واقعاً  د!افتفاق نمیهیچ تحولی ات ،چیز دیگر وجود ندارد
 این عشق ،اگر این عشق درون نباشد .را به جهان تعمیم داد« دل دآی نباشد به چه کار

؛ دهد یو آرام نیدهد تسک یهر روز نو جام»گوید که می چون پیغمبر هم که مولوی
این عشق چون رود[. ]جهان به پیش نمی« غامبرمیپ عشق چون نیدهد ا یغامیروز پ هر

 دهد. پیغامی می ودرون است و هر روز بشارت  رسانپیامپیغمبر است که 
 موسیدار با مادر دغدغه ؛حرکت با انسان استهم «او» ؛بحث را تا اینجا جمع کنیم

زنبور این سو و آن  ت، بااس حفظ فرزند نوزادش بودهو حفظ مولود  اش،که دغدغه
قت در پی حقی تاب، ابراهیمی متالطم بیاموس ؛لقمان در پی اعتال و استعال ،زنیسو

ضمن  «او»، در جستجوی نور ادیسونیپرتپش تا  یافول، محمد به غار رفتهمحض بی
 ست. ا« او»منبع الهام اصلی و بوده  ی اینهاهمه حرکت

 
 ان، الهام ، انس«او»

 دل ی  وح
  یشانیپشت پ ی  وح  

 

 ،«او»الهام.  ،، انسان«او» :گویداین را میخواهد میکل بحث کنیم. بحث را جمع می
 .زنندوحی دل و وحی پشت پیشانی را رقم می ،انسان و الهام اگر با هم جمع شوند

دلمان  یک وقت حس کردیم یک چیزی به کنج است. ی ما هم این بودهی همهتجربه
ن پس آ است. یک وقتی هم دیدیم که یک چیزی تا پس پیشانیمان آمده و برخورد کرده

شود و آن هم راهگشاست، همان دلی که ساطع می گشاست و آن کنج  پیشانی که راه
وحی دل و وحی پشت  .کمک بگیریم برای جمع کردن بحث باز از مولوی .الهام است

 : هست این چهار مصرع مولوی ، درو انسان و الهام است «او»یشانی که سرجمع پ
 خبر  یز اندان  یداد شبمی دل رما رد ن  یا

 کنم  یدان یاکنون هب تو رد خلوتم ات آنچ م 
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 را باشد روا  عقلیکاشتن ب  یرد چاه تخم 
 کنم یابان یبداد  عقل کل ک شت ب  نجای ا

 ـبحث شد  که قبالً  گونهآن ـ« او»اگر با  ،در رابطه با من «او»گوید یعنی آخرش می 
جا بداد این» که بخشدمی توآن عقل کل ظرفیتی به  ،چفت بشوی و دل و ذهن ببخشی

آن بذر  ؛دیگر مجبور نیستم که بخواهم بذر در چاه بریزم .«عقل کل کشت بیابانی کنم
بیابان وسیع همان  .و نما و رویش پیدا نکند وکان نشدر آب ام و شوددر چاه حل می

 .تای از این هستی مال ماستکه .های گذشته ما کمک گرفتیمتمثیلی است که در بحث
ای که در یکی خودمان هستیم و یکی هم پیرامونمان هست و عرصهکه  ،از این تکه

ه مبدع مثل خدا ک ـ بدع شدندها که مآن .توانیم بیاییمکوتاه نمی ،اختیار ما قرار داده شده
ما هم این چیزی که ـ ]از این عرصه بهره گرفتند[. خلق اول را استارت زده  و است

های اینجا به داد و امداد و الهام «ماینجا بداد عقل کل کشت بیابانی کن»گوید می مولوی
 ،پیرامون خودم را کشتی کنم، کشت توانممن هم می ،عقل کل که منشأ الهام است

 .کشت درون چاه نیست ؛کشت بیابانی است
با یک بیت هم ایمان و هم  کردیم که مولوی بحثی که اول در گویش اول مولوی

 مومن مجربی است که هم به الهام ایمان دارد مولوی .کنداش را به ما منتقل میتجربه
 شود: ایمانش در این بیت فشرده میاست. اش کرده هم تجربه و

 ارسارت دهد یاهپس اشارت
 و کارت دهدن رب دارد ز  بار

این رمز و رازها باربردار از  ؛کندتو را صاحب رمز و رازی می ،دمبههای دماین الهام
یعنی از  .«ز نو کارت دهد»خواهند بود و  و و دل تو بودند و هستندروی دوش و ذهن 

شارت ا ؛این سیکل ادامه دارد .کندنو هم باز تو را مبتال و گرفتار یک موضوع جدید می
این حامله شدن و زایمان  .حامله شدنـ  و صاحب اسرار شدن و بار برداشتن دوباره از نو

 ند چه آقاباش چه خانم ـرا  یتاست که بشر سیکل کل بشر ؛ها نیستفقط سیکل خانم
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 صورت ،یک تغییری پیرامونشان مبینیاینهایی که می ییعنی همه .تا اینجا پیش آوردند ـ
ه ن زاییدنشان هم نه سزارینی بوده و اند!هو هزار بار هم زایید هند هزار بار باردار شداهداد

هم این را  مولویاست. بوده  مرارت و تزریق زمان باالخره اند.هسقط جنین کرد
هاش پس اشارت» .است این ایمان مولوی .هم همین است گوید. سیر مولویمی

 :است ی مولویدومی هم تجربه .«بار بردارد ز نو کارت دهد ؛اسرارت دهد
 یارا چون تو مبدا بوده یمثنو
  یاتوش ازفوده ،زفون رگدد رگ

ر هم شش دفت و کند باالخره این مثنوی که معروف شده به مثنوی هفتاد منتصریح می
، سیکل نه به مفهوم دور باطلاست؛  محصول همان سیکل ممتد ،از آن زادوولد کرد

 گری؛ ارا چون تو مبدا بوده یمثنو»این  .تال و استعال استبه اع یک سیکل ممتد و رو
 دا[]خ تومثنوی  بخش اولباالخره مبداء، استارتر، الهام «یافزون گردد توش افزوده

سر دفتر پنجم  !تصریح کرده نیامد آنجا مولوی ،شودجایی هم که تمام می .بودی
ر اگ .گوید که به نظر من دیگر تمام شدسر دفتر ششم می 1.امدگوید مدتی است نیمی

 2.تواند یک دفتر هفتمی باز شودباز می ،به بعد هم بیاید نیا از
ی همه بشریت است که ادیسون هم با یک بیان ایمان و تجربه ،ی مولویتجربه وایمان 

با یک بیان دیگری  ،همان کتابی که اشاره کردیمهم در  ؛ پوانکارهگویددیگری می
 نور آخر سر عنوان یدر همان فرضیه .گویدهم به بیان دیگری می نینشتیا ؛گویدمی
آن  ؛توانیم تشخیص دهیمکنند که یک چیزی اینجا وجود دارد که آن چیز را ما نمیمی

 طراحی کردیم و به ست و آن چیزی هم که ما تا حاالا« او»آن کار  .دیگر کار ما نیست
 .ستا« او»منبع الهام و مادرش  ،عنوان یک فرضیه اثبات کردیم

                                                                                                                 
؛ دش ریتاخ یمثنو نیا یمدت». ظاهرًا اشاره به بیت آغازین دفتر دوم مثنوری معنوی است: 1

 .«شد ریتا خون ش ستیبا یمهلت

را با پنج و  عشق. طفی حوله من لم طوفی یک/  شش صحف نیشش جهت را نور ده ز. »2
 یزهارا/ رسد یبعد دستور مایف بوک. ستین اریاو جز که جذب  مقصد/  ستیبا شش کار ن

 .«گفته شود یگفتن
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در حد فهم این ـ که مقداری هم طوالنی شد ـ ای ما در این بحث یک ساعت و خرده
 .یستن بشر و ایمان بشر خارج از تجربه و ایمان مولوی یتوانیم بگوییم که تجربهرا می

 !نه ،ستا« او»از منبع الهام  ست و هر محصولی هم آمده نه انحصاراً ا« او»منبع الهام 
 ای است. یک منبع الهام ویژه ،ولی آن منبع ،شویمما هم برای همدیگر منبع الهام می

بعد بحث جمعی  یهای دیگر جلسهدر ادامه بچه شاءاَّللانبحث من تمام شد، 
ه هم پرسش و پاسخ پیرامون همین بحثی است که خدمتتان دوم جلس یتکه .آورندمی

 ها آمده و یکییکی از آن .ی یکی دو دوست جوان که بحث داشتندعرضه شد به اضافه
 .حداقل یک بحث را ما خدمتتان هستیم ،اگر که آمدنداست. دیگر فکر کنم نیامده 

سه دوستان جوان در جلی دوم را دوستان به احترام بحث تقاضایمان هم این است که تکه
 متشکرم. خیلی ها بتوانند بهره بگیرند. های بچهبمانند و از دیدگاهباقی 

 
  



 85      (1منبع الهام ) ی: خدانیینشست چهل و هشتم: تب
 

 

 پرسش و پاسخ 
 ای بر روی بحث نیست؟ نکتههدی صابر: 

 

 ،بندی آخر بحثتانو جمع یمولو ،نشتینیا ،: روی بحث ادیسونپرسشگر نخست
 .آیدمی پیشاین بحث هم این سوال دیگر در بعضی جاهای که آمد  پیشبرایم  یسوال
 ار هاآنآدم  ههست ک هاییو نقطه جاها کگوید باالخره یکه اینشتین هم میاین

 نتشراین خیلی با مطور تعبیر شد که این نقاط خدا هستند. و در این بحث این فهمدنمی
شود گفت ما که می آیدوجود میه ب اینجا که سوالیدر جواب  .تناقض دارد بودن خدا

جا حاضر یا خدای منتشر با تفاوت دیدگاه خدای همه اصالً این را تایید نکردیم. ولی 
یا نقش خدا ها منکر وجود خدا آن .همین است ساز الهوتی و آغازگرساعتدیدگاه 
ند، کمیق انسان را خلخدا گویند می و این یک درصد را قبول دارندها ی آن. همهنیستند

 د باتوانکه انسان می این است من تعبیر .را هم بدهد هاولی یایده نبه انسا ممکن است
داده  او آن یک درصد را هم که خدا به .خدا عمل کند یخارج از ارادهرا درصدش  33

 ساز الهوتی دارد؟ . این تعبیر چه تفاوتی با خدای ساعتاست
 

جلسه روی  48 -41ما که نیست. اآلن این دیدگاه  .این توصیف بودهدی صابر: 
 هاآنینکه ا دیدگاه ما نیست. .اش کنتوصیفی تلقی را اینشما . ایمایستادهخدای منتشر 

، کف کار است وست، توصیف خدا د آنجانگویمی ،کنندکور پیدا می ییک نقطه تا
 دیدگاه ما نیست. بفرمایید. 

 

خدا در قرآن اشاره  اینکه شما نام بردید آیا این شقوق الهام کهدر مورد  :پرسشگر دوم
کی از ی تواندمی ،که تو را برای خود برگزیدمو این دارد که برای آموزش حضرت ابراهیم

 گنجد؟ شقوق الهام باشد؟ و اگر هست در همان نوع آموزش می
 

چون  .اشاره شد اهیمابربه تواند باشد و همان آموزش هم هست. بله میهدی صابر: 
انند بحث ها بتوبچه شاءاَّللان .بحثی نشد ردیگ ،خیلی بحث شده بود روی ابراهیم قبالً 

 را بیاورند بهتر است. 
 

ریافت یک د و الهام را یک منطق درونی ،بیشتر بحث کردیمکه : ما اآلن پرسشگر سوم
 مثل الهامی که به مادر موسی .تعریف کردیم ،یی که انسان نیاز داردهادرونی در لحظه
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 آن کسی که فقط برایآیا منطقش  ،و اگر منطق دارد هآیا این الهام منطق دارد یا ن .شد
که منطق قابل انتقال به عموم هم هست یا این است قابل درک ،کندالهام را دریافت می

سایرین را هم هدایت  ،شود انتظار داشت که بر اساس آن الهامآیا می و اگر منطق ندارد
 و راهنمایی کرد؟ 

 

و  استپرتکاپو  و یعنی فرد نیازمند .در بحث اشاره شد .منطق که داردهدی صابر: 
کور را با مضمون  ینقطهآن  آید کهمی . بعد یک شهابه استذهن خودش را فعال کرد

ی کس ازبرد. منطق درونی دارد. سراغی نداریم رو به حل می شکافد و مسئله راالهام می
و  خودمان یتجربه ]ولی به اون الهام شده باشد[. ها را واجد نباشدکه این ویژگی

این چیزهایی که در کتاب آخر آمده همه همین را  ،طور استهم همین پیرامونمان
یک جایی  ،هل تکاپو بودندا واهل سیر  ،ها هم نیازمند بودندیعنی خود آن .گویدمی

 برد. شود و مسئله را رو به حل میهم خدا وارد می
که زند. نه اینآورندگان هم خدا برش میایمان در طیفهم بحث کرده بودیم حتی  قبالً 

آورندگانی که بخش از ایمان آنکند. واقعیت موجود را توصیف می ؛خدا برش بزند
یتشان کردند، ظرف مول بازنشستگی پیش از موعدمشخود را نشسته هستند و  ومتقاعد 

نقشی را که مؤمنین صاحب دینامیسم که روی  آن انداز کردند، طبیعتاً را حبس و پس
جدی دارند، حرکتی دارند، شعوری دارند و تالطم درونی دارند، خودشان َو  یپروژه

 یک منطقکنم که من تصور می به همین دلیل. است خدا تفاوت گذاشته]ندارند و [ 
هایی را سوژه یخواهد این را بگوید. سیر همهاین کتاب هم میبخشی از درونی دارد و 

 ترینش مادر موسیدهد. سادهروبروی ما قرار می ،که مشمول این منطق درونی هستند
 درجمبه صورت فرزندش دارد. کف کار را توضیح داده، بعد  بهای ویژه یکه علقه است

ظر نه توضیح داده است. وجه مشترک این پنج گونه بهم  های دیگر راگونه و آمده باال
این طرف و  مادر موسی خوانیم کهاست. در تاریخ می تکاپو و داری، تالطممن دغدغه

کرده و خودش دویده، چشمش فعال بوده، ذهنش فعال بوده، خبرگیری میآن طرف می
دغدغه هم داشته،  و چون سیر را آغاز کرده بوده بوده است. آغاز کردهیک سیری را 

 ،هامنطق درونی دارد، این نمونه حتماً  کنمگیرد. من فکر میالهامی هم صورت می
 اینتوانیم هم می .کار کنیم هاتوانیم روی این نمونههای آموزشی است. ما هم مینمونه
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در  هدید هر کس هایی که پیرامون خودمان است وهم نمونهو  بدهیم اشاعهها را نمونه
 های خودش، سیرش را طی کرده است. تجربه

 

ل و مادر وحی که به زنبورعسآن  گفتید خسته نباشید، شما در بحثتان :پرسشگر چهارم
 .شودیک الهام تلقی می و در واقع ها داردتفاوتی با بقیه وحی ،شده بود موسی

م با لفظ الها توانست احتماالً . میاست با لفظ وحی آمده همگیکه در قرآن یدرصورت
که خدا  ای نداشته باشدتفاوت عمده ولی شاید واقعاً  ؛یا هر چیز دیگری مطرح شود

ه برا هم وحی  وهم الهام  خودمان، کار برده و حتی برای پیامبرانه همه را با لفظ وحی ب
 کنید؟ ها را جدا میاین چگونه م شماخواستم ببین. میاندبردهکار 

گار مطرح کردید که ان ایبه گونهیک سوال دیگر هم بود که در این مثال زنبورعسل، شما 
 .، خدا به او وحی کندحاال گفتید که زنبورعسل یک دینامیسمی از خودش داشت

ا ی کردهین دیدگاهی را در نظر گرفت که زنبور عسل داشته تالش مینشود یک چمی
 یوظیفههمان  ،گویدکه خدا در قرآن به زنبورعسل می ایاین وحی واقعاً  اینکه

اشد نماد ب نوعشاید زنبورعسل یک  است. زنبورعسل بوده که اسمش را وحی گذاشته
هایی که در مدار ها و مولکولاعم از اتم تسری داد به همه موجودات آن را شودکه می

اید بشود شوحی کردیم  آن ما به که رای زنبورعسل گفتهاگر خدا ب کنند.می خود فعالیت
و  استوحی  هم هااین و گفت که هم تسری داد ها و غیرهها و مولکولاتم بهاین را 

، چون زنبورعسل دائم گونه مطرح کرد کهاین . شاید بشودمطمئنًا یک لحظه هم نیست
ناظر به آن  گی و، وحی هم همیشدهدهمیشگی این کار را انجام می و گاهیهمه

خواستم دهد. میمی انجامرا  آنش دارد و است که آن موجود در مدار اصلیاای وظیفه
 همه وحی است؟  آیا ببینم که

 

عنی ست. یا یمورد ،اول پرسش گفتی یببینید آن موارد که شما در تکههدی صابر: 
خواهد می . وقتی موسیرسد، یک مورد به مادر موسییک مورد به زنبورعسل الهام می

بی هم با برادرش دارد. یا نترسد، یک مورد است. یک مورد جامیو به هماورد برود 
 شاید هم اشتباه باشد، تلقی ـ نظر من این موارده پیامبر دو مورد در شش و بش است. ب

 الهام دارد.  یجنبه که بیشتر استموردی ـ من است 
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کالسیک  یفهمیم هیچ موجودی در جهان وظیفهقدر که ما میدوم آنمورد پرسش[ ]در 
هایی اختصاص پیدا شده ندارد. در این جهان امکانات ویژه به پدیدهطراحیاز پیش 

ها ظرفیتی در خودشان داشتند که آن اند. آن پدیدهها متقاضی بودهکرده که آن پدیده
. ر جهت بگذراننده خواستند باری بهها نمیظرفیت را اعالم کردند. آن پدیده

 است. ناآرام وحس یک ظرفیت را در خودش کرده  دید. گونهشود اینزنبورعسل را می
ناآرام و دینامیک  ،جهاننهاد . فقط که هست 1اآرام جهاند ننها با عنوانبحثی  یک

م در نهاد موجودات هم هست. حال یکی متقاضی است و اعال ناآرامیاین  ،نیست
زرگ انبیاء ب ازانبیا  یکند. این داوطلب بودن خیلی مهم است. ببین، همهداوطلبی می

با هر  حال ـ داوطلبی را اعالم کردند .داوطلب بودندمقدمتًا تر همه و انبیاء سطوح پایین
 ؛تندهایی را هم داشداشتهـ  داشتند «او»بیان و با هر زبان و هر مکانیسمی که در رابطه با 

زنبورعسل  .با زنبورعسل هم هست ین. ا«او»لبانه بودن، داشته آوردن، سرریز داوط
فهمیم قدر که ما مینیا .اعالم داوطلبی کرده، دو آیه که بیشتر برای زنبورعسل نیست

هستند  فعالیهای بیشکند که من یک ظرفیتی دارم. فرض کن که بچهاعالم داوطلبی می
ها را در قدیم آن ؟شودها میچه برخوردی با این ،ینیمبدر مدرسه می یاکه در خانواده 

ا نان کوبیده بظهر هم یک لقمه گوشت ،بستنددر را می ،کردندحمام یا توالت حیاط می
ک در ی ، آن راکار را بکند خواست با زنبورعسل ایناگر خدا می !انداختندمیجلویش 

به در  را خودتقدر آنگفت می و به اوکس هم صدایش را نشنود که هیچبرد میغاری 
 هک خیلی عمومیت داشت د وبو گونه دوران بچگی ما این شوی.تا خسته  بزن و دیوار

یک سنگ هم  ،کردنددر توالت می ،ای را که آبگوشت دوست نداشتیک بچه مثالً 
هر  ،گفتند چون ناشکری کردی گفتی آبگوشت دوست ندارممی وگذاشتند می جلواش

 آنکه باالخره  استولی روش خدا این  آوریم!بیرونت میا خوردی ما وقت این سنگ ر
 الً بچه را اصـ  گذشتهبا ادبیات  ـ کند. قدیماعالم نیازی مییک فعال هم بیش یبچه

جلوی مهمان  این بود که شمامادرها  و های پدرآموزه کردند. مثالً داخل آدم حساب نمی
نزنید، جلوی مهمان خوراکی نخورید، جلوی مهمان حرف گفتند میحرف نزنید. 

                                                                                                                 
ری ی حرکت جوه. عنوان کتابی از عبدالکریم سروش است که به نوعی، شرح و بسط نظریه1

 مالصدرا است.
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خره . باالاست برعکس شدههمه چیز ندازید. اآلن که دیگر یتخته نجلوی مهمان شلنگ
ن زنبور هم ظرفیتی داشته، این الهام از نوع روشی و آدرس آبچه یک ظرفیتی داشته، آن 

 دادن است. 
لد در این جهان همه عناصر و عوامل تغییر و مو ییعنی مجموعه .فهممقدر مینیمن ا

ی کارو غیرداوطلبانه خدا به هیچ کس با زور  .اعالم داوطلبی کردند«او»در رابطه با 
ند، استارتی اشان دورانی داشتهرا ببین، همه سیر ابراهیم و یعنی سیر موسی .نسپرده است

برخورد فعال کرد.  هاآن هم با «او»ظرفیتی کردند، اند، اعالم نیازی کردند، اعالم را زده
موجوداتی که پایدار ماندند با تفاوت طور است. نظر من همینه در طبیعت هم ب

مین ز زیر  به در این است. دایناسور باالخره میل داشته  ،موجوداتی که پایدار نماندند
لی اسب، از اول خلقتش و ه است.دیگر هم بیرون نیامد و برود، رفته در اعماق دفن شده

ای که جرقهخورد به کند. قسم میمی دشمبشر حرکت است. خدا هم ک ؛تازددارد می
، صبحگاهان که فقط طالیه 1شودتازند، بلند میمی در صبحگاهانکه  هاسم اسباز 

 یهمه گوید طالیه با ماست. ولی اسب هم یک جهشی دارد، در کنارخدا می .زندنمی
کند. اسب این اسب هم دارد تکاپو می ...یغ و طالیه و خورشید عظیم و ستها، طالیه
نظر من این اسب تا آخر تاریخ ه زند، بجرقه می از سم اسب همگیرنده است، برهم در

هست. این زنبور هم تا آخر تاریخ هست. خدا هم سعی کرده و کمک کرده تشکیالت 
حفظ  یرا در حد ضرور ـ کارشتقسیم  و همانحفاظت  انو هم ون کنداهم ـ زنبور
 عناصر یفهمیم، مجموعههستی می قدر که ما از عدل خدا و از قوانین حاکم براینکند. 

. حال شاید این هستند کردهظرفیتتغییر و تولید، عناصر داوطلب و عناصر اعالم
م ریما با این باور دا غلط باشد، ولی فعالً  ی از آنای بخواهد، جایما تبصره یانگاره

 مستند هم برایش زیاد است.  .کنیمزندگی می
 

ه ن باز الهام در ادبیاتی که خود مت شما با عرض خسته نباشید، تعریف :پرسشگر پنجم
د ، بعد در ملزومات الهام گفتی«سابقه به ذهنش افکندرازی را بی»که است کار برده این

                                                                                                                 
َثْرَن ِبِه َنْقًعا)1َفاْلُِغرَیاِت ُصْبًحا) (2ًحا)َفاْْلُوِریاِت َقْد  (1َو اْلَعاِدیاِت َضْبًحا)». 1

َ
سوگند به »؛ « (1(َفأ

[ مهی و برق ]از سنگ (1جهانند! )[ خود از سنگ آتش یمهایی كه با مههمه تازانند و با سّم ]هایمادیان
  (.1-1)عادیات: « (1[، َگردی برانگیزند)و با آن ]ویرش (1و صبحگاهان هجوم آرند،) (2جهانند،)
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یک تضادی احساس کردم، من اینجا  .ی که پیش آمداتانهنیاز درون، طی مسیر و آس
 شما توضیح دهید. خواستممی

 

فعه دآید، یکگونه به ذهن میباره شهابکه یکای است آن ایدهسابقه بیهدی صابر: 
شود این می شود.می عطفی در سیری که فرد تا حاال طی کردهنقطه و کندمسئله حل می

 حل دنبال یکش را فعال کرده، پز ذهنفرد دغدغه دارد، آرام .یعنی تضادی ندارد .الهام
ر گوید، زنبون دانشمند میآکه  ی«یافتم! یافتم»همان  ،یک لحظه ای است. درمسئله

رود و دست و می گذاردکه میوقتی مادر موسی است. هم یافته هم یافته، مادر موسی
یعنی این الهام همچنان که در آیه هم  .کندآرامش پیدا می ردیگ ،رسدمی شدخترآن 
  .شودبه یک آرامشی منجر می حتماً  ،بود

ن و ای خزیدنهایه دنبال آرامش است. حال یکی آرامشش با گوشهالباالخره این انسان ب
ست، یکی هم نه، آرامشش به ماراتن رفتن امتقاعد شدن و بازنشستگی پیش از موعد 

 مولوی .کندآن روند را حل می یرسد، مسئلهیآن نقطه م دراست. این الهامی که 
که تو داوطلبی، اهل تقاضایی، باز کند، اما ازآنجاییگوید مسئله روندت را حل میمی

ست، ههم زنگ تفریح  ومرخصی  .دهداز نو کارت میو کند تو را باربر تاریخ تلقی می
تالطم بود،  مدام دروحی محمد قطع شد،  وقتیدهد. کارت میاز نو ولی باالخره 

د ای که بعاولین سوره .ای بودگشتهدنبال گم ،«د؟چه ش ؟چه شد»ریزان، کالفه، عرق
دهد و تصریح آرامشی می او هم به ،کندهم مسئله را حل می ،آیداز قطع وحی می

گوید که و می دهدمیارت بشبه او خیز و رکه آغاز کردی ادامه دارد و برا کند دورانی می
دوران هنوز ادامه دارد. همه خسته نباشید، ما را هم تحمل  ،به پیرامونت بشارت بده

 دوست جوانمان بیایند.. دکردی
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 کنندگانهای مشارکتآورده
 

 وگوبحران فقدان گفت
خسته نباشید خدمت دوستان و خداقوت به آقای  عرض سالم و : باکنندهمشارکت

 طرحبحث و ونم که این فرصت را در اختیار من گذاشتند که با هم طرح ممن .صابر
شته باشیم دا ،هم بودیم مدت یک سال یا بیشتر دور ای پیرامون مباحثی که تقریباً دغدغه

 ها مفید واقع شود. توانم این بحثو امیدوارم که تا آنجایی که می
ت هشـ هفت  داشتیم که ایرهسه نف البته ما گروه .هایم روی دو تکه استمحور بحث

از  ،شدن جغرافیایی مشکالت و جدا برخی دلیله کار کردیم و بتا اوایل امسال جلسه 
کنم به تنهایی آن مباحثی را که کار کردیم روی آن گروه فقط من ماندم. سعی می

گرچه به پختگی کار جمعی  .ادامه بدهم ،شخصی داشتم یهموضوعی که خودم عالق
اتی نکدوم هم  یتکه .که قابل قبول باشد نفرادیمیدوارم در حد بحث اولی ا ،نیست
 .دارم اخیر یچهار جلسهـ که پیرامون مباحث سه  است

که پیرامون انسان در جهان هستی موجود  است هاییبحث اولم با عنوان مشخص بحران
بته م که الوگو رسیدیبه بحران گفت .کندبرخورد می هاآن ست و انسان در هر لحظه باا

نبود  م.نبییک بحران می در وگو را در حالت کلی. من گفتاست وگوبحران فقدان گفت
و در  حترین سطتواند خیلی مشکالت را در پایینوگوی سالم و مؤثر در جامعه میگفت

این بحث  ، ایجاد کند.وگوی انسان با خداستباالترین سطح هم که همان گفت
قباًل اینجا چون ما  .تکراری باشد ی از آنهایقسمت شاید کههای زیادی دارد مقدمه

 از دوستان این جمع در آن حاضر بودنددرصد  حدود ده، بیست که 1بحثی را ارائه دادیم
 وری و تذکر دوباره بپذیرند.آعنوان یادامیدوارم که به ،و اگر مقداری تکراری باشد

 در هستی، کتاب، تاریخ متنی که ماکه در هر چهار است هایی نظرم نشانه وگو بهگفت
ها خودش را گاهی وقت وجود دارد و صورت مستتره ب ،کنیمبرخورد می آن و خود ما با

                                                                                                                 
« شاباب بگ»ی دوم نشست بیست و نهم شده در تکهکننده به بحث ارائهی مشارکت. اشاره1

رس در دست« باب بگشا»ی گروهی )دونفره( مطرح شده و در دفتر سوم است که به عنوان ارائه
کننده سوم به طرح بحث ی حاضر، در نشست مذکور به عنوان مشارکتکنندهاست. مشارکت
  پرداخته است.
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دو در بعنوان یک ایده که خالق به را وگودهد. شاید بشود گفتخیلی آشکار بروز می
 با تمام و شاش را با بندگانخواسته کهشمار آورد ه ب ،مطرح کردهخلقت اصلی 

گذارد. و حتی یکی از این چهار متن که قابل موجودات و جانداران هستی در میان می
تاب ک تورق ماست، استفاده کرد و تنها متن قابل آن شود ازو خیلی می است دسترس

خدا  .ستو سخن ا وگوصورت یک گفته خود موجودیت آن هم ب اصالً  ،آخر، قرآن
های خودش را نظرات و ایده سخن بگوید و اشبا بنده این روش را انتخاب کرده که

ه نه الگویی که ب ،مطرح کند. حال ما قرار است که آن را الگوی خودمان قرار دهیم
 و ها و در گذشتهدر کتابهمچنان که صورت دور از دسترس باشد و اینجایی نباشد و 

نجایی یباشد. قرار است یک ارتباط ا آن سختوگو با گفت وارتباط  ،در تاریخ بوده
ین به آن وصل شویم. ا که ما بخواهیمباشد. ارتباطی که همواره متصل باشد نه منفصل 

ا در ارتباط ب و موجودیت خودش را در ارتباط با ما و ما است تکرار در حالاتصال دائمًا 
 وریم.آیمدست ه او ب

ن چند که چند نمونه در آن مقدمه بحث شد و راجع به آ کنممن از کتاب آخر شروع می
شده وگو مطرح نعنوان یک گفتشاید تصور بشود که کتاب آخر به گویم.مینکته را 

صورت هخطاب به انسان ب «او»ست که از طرف اطرفه عنوان یک سخن یک. بهاست
ها موظف هستند که وحی نازل شده و انسان به شکلطرفه جانبه و یکیک ی ویک امر

وگویی گفت یترس جواب بدهند. در این پروسه از روی «او»های به تمام درخواست
در وگو صورت گفتهایی که بهقولها و نقلدر حکایت ،طور که در خود کتابهمان

تواند برای ما قابل بحث عنوان یک الگو و نشانه و راه و روش میشده و به کتاب ذکر
  .توانیم از آن استفاده کنیممی ،قابل استفاده باشد

ها با یکدیگر، اقوام های انساندیالوگ ؛ختلفی در قرآن برقرار استهای مدیالوگ
س و محمد ، با یون، با موسیبا ابراهیمـ  با پیامبران «او»های مختلف با یکدیگر، دیالوگ

 ی. پروسهاست بحث کرده بیشتر و موسی طور شاخص روی ابراهیمو دیگران و به
 و گر از جوانیعنوان یک مشاهدهش از بدو تولد، بهادر زندگی وگوهای ابراهیمگفت

وی وگیک گفت همگینظرم  به ،هایی که داشتهدرک و دریافت و نوجوانی با طبیعت
کنیم،  بندیجوانی تقسیم را در یموگوهای ابراهاگر بخواهیم گفتاست. هدفمند و مؤثر 

 هاوالس ؛و پاسخ )سوال( یعنی درخواستاست. با طبیعت  ووگگفت از آن یک قسمت
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 که از طبیعت و هستی یهای موقتو جواب داشته هایی که راجع به طبیعتتشکیکو 
 ده بودنداشاره کر هایشانصحبتدر یک دیالوگ کیفی  بههم  آقای صابر است.گرفته می
داشته که دیدگاه خودش را وگویی گفت با نمرود ابراهیم ، زمانی کهبعد از زندان که

این ایستد و خودش می یو بعد روی ایده رودمی مرحله جلوبهمرحله ،دهدتوضیح می
ای با آزر و قوم داشته که رهشود. مناظوگو طی میصورت یک دیالوگ و گفتبه پروسه

وگوی مستقیم با وگو را نشان دهد. و در نهایت گفتتواند روند یک گفتباز هم می
طور که در کتاب آخر تصریح شده خواهد همانای که میخواسته درخواست و ،«او»
 برسد.  یقینصورت مستقل به به
رئوس یس و مئصورت رنه به ؛کردبرخورد می «او»ه با صورت رفیقانبه نظرم ابراهیم به

چه در  ل وچه در عم و این را پرسش ایجاد شده، تشکیک کرده .که فقط اطاعت کند
. آقای صابر اشاره کرده بودند است داشته «او»دهد و یک دادوستدی با بیانش نشان می
کاردئونی  که رفتار ابراهیم ی پرسشی دارد، تلنگری دارد و تعبیر خیل ؛استیک رفتار آ

ه به صورت ک نیا ست. بهامثل بند پوتین  این بود که خوبی هم که اشاره کرده بودند
رسد که منجر به رسد و آخرش به یک چفت محکمی میسمتی می ودرک و دریافت 

 ت.اس وگول این گفتصحا وو خدا  محصول مشترک ابراهیمکه شود می ابراهیمیقین 
و  «او» اهر زمانی و هر مکانی و یا هر موجودی و هر انسانی ب تواند دراین محصول می

 صورت بگیرد.  با الگو گرفتن از الگوی ابراهیم
 :فرمایدمی 1عمرانآل یسوره 211 یر آیهد

  «صبور باشید و در ارتباط باشید.اهل امیان در اکر نیک  یا»
وگو تواند گفتمی از آن بخشی آورده است. «وارابط» یارتباط را اینجا با ویژه کلمه

قع ظاهر در بعضی مواهارتباط باشد، یک ارتباط ب یک نوعتواند وگو میباشد. گفت
 ستا ولی در بسیاری از موارد ممکن ها نتیجه ندهد؛است خیلی وقت پیچیده، ممکن

 مشترک باشد.  کبخش و ثمربخش و باعث یک درنتیجه
یک  دتوانمی وگووار گفتصورت فهرستبه، داشتیمتاکنون در این چند مبحثی که 

 که توانیم ببینیمباشد. حداقل در کتاب آخر می ای از خدای خالق و استراتژزیرمجموعه

                                                                                                                 
ُکْم ُتْفِلُحون». 1 َ َلَعله ُقوْا اَّلله ِذیَن َءاَمُنوْا اْصرُبوْا َو َصاِبُروْا َو َراِبُطوْا َو اته ا اله ََ َ

 «یأ
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در هستی  که ذاشتهنظر من این را خدا گ . بهه استوگو استراتژی خدا بودگفت
اش بر وگویی بین طبیعت هست. یا در مبحث خدای طراح و مهندس، طراحیگفت

خدای  در بحث ست.ا وگوش بر مبنای گفتا، مهندسیاستوگو مبنای گفت
الی وشنود خوگو یک پروژه و یک گفتگفت استا وگو شامل مراحلیگفت ،بندمرحله

 .است «او»نظر من بیشتر یک ایده از طرف  هایی دارد و مراحلش بهنیست. پروسه
ورد و همچنین صاحب تحلیل آصورت یک ایده درمیوگو را بهخدای صاحب ایده گفت

 تاریخ داریم.  ما در طولکه  است وگوهاییتاریخی و گفت
های اهالی تغییر گوشزد نشانراه ،گذشته در مباحث خدای صاحب ایده یچند هفته

 ،منظوم داشتیم هایای که در چرخهچرخه مینم این پروسه و هشتنظر من در تما به .شد
امکان، گیرش، دهش و ربط  یوگو بروز و ظهور دارد. در مرحلهگفت شدر تمام مراحل

د رش د. ساختار ونوگو را نمایش دهگفت ازجزئیاتی توانند میها و توسل تمام این
 وگو حاصل بشود.تواند از یک گفتشتابان می

شخصه مایل هستم که در گرچه من به کنم.ارائه می بندی خالصهیت یک جمعدر نها
تواند عنوان بحرانی که یک انسان میوگو بهه گفتبمفصاًل راجع  جداگانه ییک جلسه

ای که در بندی مقدمه. در جمعنیمبحث ک ،داشته باشد« او»با خودش، با جامعه و با 
 ،دوگوی مؤثر نباشها یک گفتجامعه بین انسانتا در به نظر من این جلسه بحث شد، 

توانند ست و همنوعان میاخیلی مشکل « او»مؤثر بین ما و  یامکان ایجاد رابطه
وگوی مؤثر ها و فاکتورهایی که یک گفتبا تمام آن ویژگی ؛وگوی مؤثر داشته باشندگفت

  .کنموری میآرا یادبار دیگر آن  تواند داشته باشد. البته من تکرار کردم ولی یکمی
؟ اولین شرطش که بیشتر در دارد، چیستوگوی مؤثر شروط و اصولی که یک گفت

مان وگوهایرابطه و گفت در را هاتک اینتوانیم تکتواند نمود پیدا کند و میجامعه می
 وگو موضع یادگیرنده داشته باشیم، یعنیکه موقع گفتتعمیم بدهیم. یکی این «او»با 

وگو گفت بحثهیم مطلب را القا کنیم. موضع یادگیرنده فاکتور مهمی در فقط نخوا
آمادگی و دریافت و باز بودن ذهن.  ،احترام متقابل. سوم واحترام کامل  ،است. دوم

 در مخصوصاً  ،از دل سخن گفتن، نه تظاهر به سخنانی که به آن باور نداریم ،چهارم
عنای مه ب ، شنیدنیلی معنای عامی داردالبته شنیدن خ ؛شنیدن ،رابطه با خدا. پنجم

ز طمأنینه و پرهی ،. ششماست وشنود دوطرفهگفتو ها گوش دادن به صحبت ،اخص آن
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مدی و آوگوها خیلی مرسوم است و باعث ناکاردر گفتشتاب از شتاب که این 
ه که ما ب موقعی .وردن فرضیات گذشتهآبه تعلیق در ،شود. هفتموگو میناحاصلی گفت

 ،مگذاریوگوی دو جانبه و چندجانبه مثل یک کنفرانس یا سمینار قدم میفتگ یک
کار  یپایه عنوان بیس وها باید بهفرضسری پیشیک قطعاً  نسبت به آن داریم.فرضیاتی 

مانع از ایجاد و دریافت نکات جدید در  ،ولی آن فرضیاتی که برای ما ثبت شده .باشد
هم بسیار مؤثر است. فرضیات اشتباهی که ما « او»با شود و این در رابطه وگو میگفت

توانیم از های جدید که میتواند ما را از درک و دریافتمی ،داریم خالقماندر رابطه با 
صورت توانند بهوگو میحمایت خالق. طرفین گفت ،بازدارد. هشتم ،داشته باشیم «او»

ر کتاب آخر نمود خیلی بارزی خالقانه از همدیگر حمایت داشته باشند. این حداقل د
 ها به آن اشارهدهم که در خیلی کتاب . وجویندگی، به دنبال چیز تازه بودن ،دارد. نهم

ین مورد ا نظر من . بهاست نابه مخاطب و وگونظاره کردن مستقیم به طرف گفت ،شودمی
دقیق خ و تمستقیم به نظاره به چهار متن موجود در کتاب، در هستی، در تاری شودرا می

 ها ارجاع داد. تک ایندر تک
ود این سوی بهبهها گرچه کوتاه بوگو یکی از قدممن با حل بحران گفت نظر در نهایت به

ا ها بتک انسانتک یتر رابطهو در مراحل پایین «او»اول رابطه با  یدر درجه ،رابطه
ط خصیص داده شود. فقبرای این کار هم باید ت شود.برداشته میتوانیم یکدیگر می

ظرم ن به ،یک محیط و بستری ایجاد نشود و وگو داده شودکه شعار گفتصرف اینبه
، ددار وگویی که خدا با پیامبرانطور که در کتاب گفتهمان .مؤثر نخواهد بود اصالً 
وشنود و ند و زندگیشان را به گفتاهل تخصیص بود و موسی ابراهیم پیامبران مثل خود

  .تخصیص دادند ،هایی که داشتندسوال و دغدغه
که بحث اول را ببندم، منظور از توانم بگویم برای اینآخری که می یدر نهایت جمله

تک فهم مشترک بصیرتی است که در اثر بارور شدن هوش تک و بهوگو رسیدن گفت
دست بیاید. این جای بحث زیادی هتواند بییعنی هوش فردی و هوش جمعی م ،افراد

کنم که حداقل چند جلسه با جزئیات بیشتری توضیح بدهم سعی می شخصاً دارد، من 
 ،داشته وگوهایی که خداوند با بندگان و پیامبرانشگفت و و بتوانیم دقت بیشتری در کتاب

 یک الگو و یک معیار مشترک پیدا کنیم.
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یافت  ما از کتاب  بررسی کتاب و میزان در
ها بحث دومی هم که دارم شاید خیلی بحث پژوهشی و عمیقی نباشد، فقط بیان دغدغه

بررسی کتاب و میزان آن، عنوان کلی  .شدمی که اخیراً  است پیرامون این چند بحثی
. آقای صابر دو جلسه است دریافت ما از کتاب و چگونگی روش و الگوبرداری از آن

 و خط ابراهیم ؛صورت بولد و پررنگ داشتیمخط به را با دوجلسه  46پیش گفتند ما 
ها این یمداخله بود و همه و ، پرسش، تشکیکشکنش و واکن . خط ابراهیمخط موسی

نظرم  هد. بادرا نمایش می ابراهیم ابتالیای بود که سیر پروسه وساز یک فرایند زمینه
خودش توجه کرد و خدا هم  یکامل به پروسه یبا تزریق زمان و با حوصله ابراهیم

برای  ـ کنمزندگی خودم را عرض میـ در زندگی خودمان  ولی ماحوصله به خرج داد. 
م تا زندگیمان بگیری یزمرهترین کارهای روگیری خیلی عجول هستیم. از کوچکنتیجه

 1نحل یسوره 725ی آیه .خواهیم انجام دهیماهداف بلندمدت یا کارهای بزرگی که می
 فرماید: می

و با  نیکو به راه خدا دعوت كن یربهان و موعظه و رسول خلق را به حکمت یا»
 «.هبرتین طریق مناظره كن

ْحَسن َو جاِدهْلُْم ِبالهىت»
َ

مان با بطهکه در زندگی و رامناظره و مجادله را باید بیشتر برای ایناین ما  ؛«ِهی أ
اید آید یا ما بدرک کنیم. آیا فرصت مجادله و تشکیک خودش به وجود می ،محسوس باشد «او»

 آقامهدی طور کههمان . چند جلسه پیش،این جدل به معنای مثبت آن استطرف آن برویم؟ به 
که آیا اتفاقاتی که باید رقم بخورد و تحوالتی که  پیش آمدک سوال برای من هم ی ،وری کردندآیاد

زدنی است یا خودش به رقم ،انتظار دارد آن شود که خود انسان و هر آدمی ازصحبت از آن می
 .ودمخوانده ب هایی راجع بههم بحث در گذشته وخیلی ذهنم را درگیر کرده بود  ؟ اینآیدوجود می

 به بستگی ،هانظرم قسمت زیادی از تحول و تغییرات و جدل بود. بهبرای خود من هم پرسش 
. از بحث جبر و اختیار که بیرون بیاییم، بحث است به انسان واگذار شده . یعنیانسان دارد خود

که میزان نبوغ و استعداد و آن الهام  گفتاست که ادیسون میدرصدی  33همان یک درصد و 
تواند نظرم آن یک درصد می است. به و عرق ریختن و تالشر اش پشتکایک درصد است و بقیه

از  موجود باشد جدای اگر بحث درصد خیلی مهم نیست؛ یک درصدی که .خیلی کیفی باشد
 آن یک درصد است. یدرصد دنباله 33تواند باشد. درصد نمی 33 ،آن

                                                                                                                 
َك ِباِْحْکَمِة َو اْْلَْوِعَظِة اِْحَسَنِة َو َج  اْدُع ِإىَل ». 1 ْحَسناَسِبیِل َربِّ

َ
ىِت ِهَی أ م ِباله  ...« ِدهْلُ
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بین  درورم شاید برای درک مطلب بهتر باشد. از دید علم شیمی آمن مثالی می
صورت سنتزی و مصنوعی انجام صورت طبیعی یا بهبه که های شیمیاییواکنش

بدون هیچ محرک خارجی و خود هها هستند که خودبکمی از واکنش ید، عدهنشومی
های زیادی هستند که احتیاج به کاتالیزور یا آغازگر یا همان واکنش .شوندانجام می

تی را یک متن تلقی کنیم، برگرفتن از هستی اولیه دارند. اگر طبیعت و هس یجرقه
 ،کاتالیزوری نداشته باشند یا ها آغازگرواکنش اکثر تواند به ما کمک کند. اگرمی

ارند، دپذیری خیلی کمی دو ماده را که واکنش توانند خوب اثر بگذارند. اگر مثالً نمی
تنها خواهد شد. منجر به محصول و خلق جدیدی ن اصالً  ،کنار هم قرار دهیمصد سال 

ظر ن به .دنشوخود منجر به واکنش هخودبشاید  ،که درصد خلوص باالیی دارند موادی
طور که در کتاب هم اشاره شده پیامبران ها در طول تاریخ و همانبارز این من نمونه

. این مثال شده استها شان باعث فعال شدن آنای نظر من خلوص باالی هستند. به
بینیم بروز و ظهور نداشته آن چیزی که ما میو ر زندگی روزمره و طبیعت شاید خیلی د

خش های اولیه مهمترین بباشد و این مثالی هست از هستی و آن شکل گرفتن کریستال
 تواند بازی کند. این قسمت و آن تلنگر هست. کاتالیزور همان نقش تلنگر را می

هر کدام تلنگری هستند و  ،ن برخورد داریمها در هر چهار متنی که ما با آآیات و نشانه
لسه دو ـ سه جآقامهدی  ی کهنظرم حرف ها برویم. بهما باید با دید خودمان به استقبال آن

اند خواستن همان توانستن است، ذهن من و آن اینکه به دروغ به ما گفته اشاره کردپیش 
دروغ بوده و چند درصدش قابل  واقعاً  اینآیا خواهم بگویم که . نمیرا مشغول کرده بود

همان یک درصد را  به نظرم لیونسبی است.  ش قطعاً اراستی و درستی .بحث است
الَّ ما َسعیلَ »بارزترینش  .شوداشاره میبه آن شود و در قرآن هم شامل می ْنسان  إ  ْْل  « یَس ل 

. پس ستا دهد مگر آنکه خودشان بخواهندخداوند قومی را تغییر نمی ( یا93)نجم: 
ظر من ن های آن هم دارد که بهخواستن عامل مهمی است. البته بستگی به بستر و زمینه

ن خود م .دارد ها و بستر مناسب باز بستگی به خواست خود انسانفراهم آوردن زمینه
 م وخواست بگویدکسی که این وستن ازنم، مشکل خودر این مورد به شخصه لنگ می

که . در یک حدیث قدسی باشد وط به چیزهای دیگرمربممکن است خودش  ،نشد
این جهان را خلق  هپرسد که تو برای چمی از خدا حضرت داود ،ستا حدیث معروفی

 :گویدکردی؟ خدا در پاسخ می
ْلَق لک »  َلقُت اِخَ ْعَرف َخَ

ُ
عرف یُكنُت كنزًا َمخفیًا فأحببُت أن أ

ُ
 « أ
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. موالنا ذیل همین در دفتر چهارم گوید این جهان را خلق کردم تا شناخته بشوممی
همان خلق جدید را برداشت کرد. اشاره  شود از آنمیشاره خیلی جالبی دارد. امثنوی، 

 کند: می
 منی  نی ا قی خاهن رب کن زک عق 

 ساختن دیزهاران خاهن شا صد
 ستی خاهن است و چاره ن  ریز گنج
 ستی او هم شی خاهن مند یرخاب  از

 گنجنقد  کیزهاران خاهن از  هک
کل یعمارت رکد ب  توان  و رنج فی ت

 شود انریخاهن خود و نی ا عاقبت
 شود انیرع نی ق ی  شریاز ز گنج

 آن تو نباشد زانک روح کیل 
 رکدنستش آن فتوح انریو زمد
 نکرد آن کار زمدش هست ال چون

 یلالنسان اال ما سع  سی ل 
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تورهای فاک «توانستن است ،خواستن»بحث  . درنظرم این فاکتور خیلی مهمی است به
 تواند دخیل باشد.مهمی می

و  کتاب آخر داشته باشیم بهیک نگاه اجمالی  سعی کنیم کهدیگر هم این ییک نکته 
در برابرش قرار دهیم. ببینیم چقدر با زندگی  را نیماهاها و تقاضاها و مطالبهخواسته
یگر یعنی که کتاب هم مثل سه متن دبریم پی میخودمان همگونی دارد.  یروزمره

 تاریخ، طبیعت و هستی و خود ما در گیرودار دادن الگو و نشانه است. نظر خود من این
مانندی در اختیار ما قرار حل شده و کپسول ییک نسخهنباید کتاب  اصوالً  که است

با یک که یک شرایط خاص زمانی و مکانی  است که من در هم نبوده گونهبدهد و این
کند کدام عمل در اینجا بهتر کتاب مستقیمًا به من راهنمایی  شوم،بحرانی مواجه می

اش به درک و دریافت های خاص خودش را دارد، بقیهو چارچوبکتاب الگوها  است.
و معرفتی که ما نسبت به پیرامون خودمان، نسبت به خودمان، نسبت به زندگی خودمان 

ه رابطه از این کتاب ک و مخصوصاً  گردد. پس باید ببینیم که انتظار ما از این متونبرمی
بنا و مو چیست. قطعًا کتاب آخر یک کتاب روش ، تبدیل به بحران شده است «او»با 

های کلی را مشخص کرده است و در مواقعی هم که الزم دیده چارچوب معیار است و
 شود.یات هم میئوارد جز

د آقامهدی داشته درصد و پنج درص 35ای هم روی آن بحث حال بد نیست که اشاره
 ،برانگیز بود. سوال داشتم؛ عالمت سوال کوچک بودچالشمن  برای باشیم که واقعاً 

یلی نظرم آن پنج درصد خ به. تر شدعالمت سوال حجیم ایشان گفتند، با بحثی که ولی
درصد باشد که همان الگو و روش و مبناست. اول باید تکلیف  35تر از آن باید کیفی

آیا  .به دنبال چه هستیم از این کتاب ببینیم واقعاً و  مشخص کنیمدمان را خودمان با خو
درصد  35 ؟ به نظر منتواند برای ما مهم باشدتمام جزئیات زندگی اشخاص می واقعاً 
 زندگی عادی و خواب و خور است. ها مشترکتمام انسان بین کهاست روزمرگی  ،دیگر

دهد. ولی آن عامل محرک و تلنگر در می تشکیل درصد را35و عالیق شخصی و... آن 
درصد 35ست که خیلی مهم نیست که در آن ا من نظرم این .آن پنج درصد نهفته است

ای را هم مساعد زمینه و گذرد، شاید برای آن پنج درصد بستری را هم فراهم کندچه می
ا آن ب موسیاینکه بعد از  آیا برای ما مهم است که سرنوشت زن موسی کند. ولی واقعاً 
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از زندگی پیرامون نبوت  ما یا توقع ؟آمد شد و چه بالیی سربو چه شد، واقعه مواجه
 چیست؟  ،اصلی که انتقال پیام است یپیامبران به غیر از آن مسئله

 از دو شخصیت بزرگ ،برداشت از آن یمین کتاب آخر و نحوهه دو گزاره را راجع به
 :کندکه اشاره می برم. یک گزاره از دکتر شریعتیکنم و بحثم را به پایان میعنوان می
گاهی و حرکت اپیام و فلسفه وجودی کهاز هرچیزی کتاب است،  پیشقرآن » ش آ

 و نجات و برقراری عدالت و برابری و آموزش معنوی و در نهایت تکامل انسان
ک ساختار اعجازانگیز هم دارد و ساختمانی چون جهان در عین حال ی است.

 ه هستی قرآنی استکساخته از کلمات چنان است . قرآن طبیعتیاست طبیعت
نه های طبیعت و هستی را نشاساخته از عناصر، تصادفی نیست که قرآن خود پدیده

 ،نامدچنان که جمالت قرآن قوانین مادی طبیعت و حیات را وحی مینآخواند، می
  .«که حقایق قرآنآنچنان

ها تک ایننشانه و منبع الهام هستند و تک ،نظرم تمام هستی و تمام اجزای آن به
مهم  ها متن خاص وتوانند منبع الهام باشند. چه این چهار متن که به غیر از اینمی

های کتاب آخر، و نشانه جزاتک اتک متن و شود متصور شد. همین چهاردیگری نمی
 .تواند منبع الهام باشد، طبیعت و تاریخ و خودمان، میهستی

. اشارات است خواندمآبادی میمجموعه مقاالتی از آقای صالحی نجفی آخر از گزاره
توانم داشته باشم. اشاره بندی خالصه از آن میجالبی در آن مقاله داشتند. یک جمع

های آن است. یعنی ایشان عقیده ها و داستانکرده بود که یکی از امتیازات قرآن حکایت
 ،فتهگها هدفمند است. یعنی آن چیزهایی که باید میداشتند که قرآن در بیان داستان

 فته است. گبیان داشته و آن چیزهایی را که الزم نبوده ن
یی گوهدف حکایات هم به دور از گزافه قیبانتخاب قصص و تع و اسلوب بیان»

تواند باشد. قرآن از نظر مخصوص کتاب آخر میسرایی برتری و مزیت فسانهو ا
 وائدزی و رسایی در بهترین شکل قضایا را خیلی فشرده و بدون حشو و نبیان، روا

قسمتی از آن داستان را اشاره  ،شودداستانی وارد میهر  کند. دربرای ما بیان می
اه گآن .دخواهد از آن نتیجه بگیرمستقیم دارد و می یکند که با هدفش رابطهمی

هایی را حوادث آن یکند و از میان همهطور دلپسندی مجسم مینتیجه را به
افتادگی و خوب کند که از نظر سعادت و شقاوت و پیشروی و عقبانتخاب می

کند هایی را ذکر میزیستن و بد زندگی کردن به حیات اجتماع بستگی دارد. قصه



 111      (1منبع الهام ) ی: خدانیینشست چهل و هشتم: تب
 

 

و در د هستندر طول تاریخ خودشان  های برجسته خوشبختی و بدبختی وکه نمونه
ها، چه پادشاهان، چه کسانی که مقابل چه ملتـ  ترقی و سقوط ها عوامل و عللآن

شود. قرآن حکایتی را انتخاب ها توضیح داده میدر ضمن قصه ـ ها هستندملت
یک یا  ،رسدمی که حساس آن جایه داستان و ب یکند و پس از ذکر عصارهمی

 ه صورتب داشته تربیتی و هدفی که از بیان آن داستان و نقل آن حکایتطلب چند م
  «کند.گیری میهدفمند از آن نتیجه

برای انسان امروزی با تغییراتی شاید قرآن هست  ی کهواقعی و خارجی قصص یجنبه
 .خیلی ملموس نباشد، که هر انسانی از نظر زمانی و مکانی و ممکن است داشته باشد

 امنکند و به عنوان خبرهای غیبی معرفی میحوادث تاریخی را بهرآن این ود قولی خ
 :خواندمی« الغیب باءان»

ْنت»
َ

ْنباِء اْلَغیِب ُُنحیها ِإَلیَك ما ُكْنَت َتْعَلُمها أ
َ

  (11)هود:  «ِتْلَك ِمْن أ
ها و قصصی که به یوسف و تمام داستان ، یعقوب و، موسیهای نوح، ابراهیمو داستان

ر وگو ربط داد و بیشتبه همان قضیه گفتها را ای اینبه گونهشود من باز هم می یعقیده
ها و چه چه در قالب داستان آخر آمده، هایی که در کتاباز پنجاه درصد کنش و واکنش

در نهایت هم  .اره کردبه آن اشتوان میدر این قالب  شود،یای مهای حاشیهدر داستان
خودش کاری را  یهر کسی به عقیده ،تک ماستبا وجود الگوهایی که در اختیار تک

زعم خودشان درستی و نادرستی آن را دهد و دیگران هم بهانجام می ،که درست هست
در  ،دندکردهند. اگر ما تصور کنیم افرادی مانند هیتلر غیرانسانی عمل میتشخیص می
به تصور خودش کار درستی  ،کننددانستند که دارند غیرانسانی عمل میعین حال می

دانست. هیتلر انسانی چیزی نمی یدر آن صورت از پیچیدگی تجربه ،دهدانجام می
 .کردندچنین تصور میکند و مردم هم اینکرد که به سود ملتش کار میتصور می

کنیم خود را توصیف کنیم، ی میدر واقع سع ،کنیمکه ما هیتلر را محکوم می هنگامی
باید به یاد داشت نیکی در مقابل زشتی و بدی در مقابل  .بیشتر در مورد خود بدانیم

کنم در این مورد ای است که باز هم اشاره میاین همان قضیه .کندخوبی معنا پیدا می
است مدر نبود سر .با آقامهدی موافقم که شاید تضاد کلی در جهان وجود نداشته باشد

ا نظرم ت به .نخواهد داشت ییکنیم و بدون پائین، باال، معنارا احساس می گرما که
های خودم بود که مطرح کردم و امیدوارم که قابل آنجایی که امکان داشت بیان دغدغه

 با تشکر.استفاده باشد. 
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ای فرصت هست اگر کسی سوال داشته باشد. پنج دقیقه خیلی متشکر.هدی صابر: 
 است. هوگو قفل شدت آوردی عنوان کردی که اآلن گفتندای سال بحثی که با دوستاابت

وگوی جدید در جامعه کنی باب یک گفتفکر می ،حال با این تحوالت شش هفت ماهه
  است؟ باز شده

 

ماهه  این اتفاقاتی که در شش وگو باشاید خیلی بحث گفت ،نظرم به :کنندهمشارکت
نی جای تر شده باشد. یعقفلش شاید محکم .ربطی نداشته باشد ،گذشته اتفاق افتاده

 وگو شاید نباشد. گفت
 

 جودونیروهایی که در حرکت جدید اعالم  ؛ ]در بین[وگو با قدرت نهگفتهدی صابر: 
 ؟ است وگو باز شدهکنی باب گفتکردند؛ فکر می

 

چه در حالت  ؛وگو هستکنم در هر حالتی امکان گفت: من فکر میکنندهمشارکت
میان  حتیتواند میوگو گفت .وگو بین افراد جامعه باشدچه گفت وعادی و نرمال جامعه 

 تواند یکوگو مینظرم در همه حال گفت به .باشد هستند همسو فکر و همافرادی که هم
طرح و و وگعنوان یک بستر گفتمن هم خودم این نشست و این محفل را به .بیانی باشد

 ،ندی داشته باشزاروگو داشته و یک بیان و ابها گفتانساناگر  و واقعاً  بینمبیان می
نه کاماًل واحد ولی حداقل با درک و فهمی  رسید، شود به یک درک و فهم مشترکمی

 شود قضاوت کرد. ت به همدیگر میبشناخت نس
 

 یا هدف؟  است روشاز نظر کارکردی وگو نظر شما گفت : بهپرسشگر
 

ای رههبدر ولی  ؛عنوان یک ابزار استبه ،هدف نیست وگو اصالً : گفتکنندهمشارکت
وگو خدا از گفت ،کنیمکتاب که ما بررسی می نی دریع .تواند هدف هم باشداز زمان می

 . است عنوان یک ابزار برای انتقال پیام استفاده کردهبه
 

 وگوگفت نامکا رسی کهپس اگر ابزار باشد یک سقفی دارد؟ به یک جایی می :پرسشگر
اگر ابزار باشد پس یک جایی هم  .پذیر استندارد، اآلن گفتی که اندیشه امکان وجود

ابزارم به کوه بروم، ]خواهم من وقتی می نیست؟ یعنی مثالً استفاده  که دیگر قابلهست 
، ولی اگر هدف باشد حرف شما درست کنم[را متناسب با شیب آن انتخاب می
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 وگوفتگ که امکان جایی هست ،کرد. اگر وسیله باشد فکر روی این عنی بایدی .یدآیمدر
 گویم درست یاریخت، نمی را در دریا فرعون یدباکه یک جایی هست  .وجود ندارد

ف است وگو هدگفت ،با آیاتی که گفتید .کنیدفکر می طورخواهم بدانم شما چمی .غلط
 یا وسیله؟ 

 

، باشد ووگگفت شود صفر و صد نگاه کرد، اگر بسترنظرم دقیق نمی به :کنندهمشارکت
استفاده کرد. اگر بستری نباشد به یک جایی آن  در یک موضع حداکثری از توانمی
عنی ی .رسدبه یک حداقل می فرعون در ارتباط با که اشاره کردی طوررسیم که همانمی

اشد. وگو نبکه امکان گفتنه این ؛دهدودش را از دست میوگو کارکرد خآنجا دیگر گفت
ر وگو کرد و حتی با آزیعنی در مراحل مختلف گفت .وگو داشتگفت با نمرود ابراهیم

 .کنیمکه ما طبق سنت پدرانمان کار میاین بود ها آخرین حرفی که داشتند و قوم آزر و آن
ه روند و ش بستگی باگیرینتیجهاست. وگو استفاده شده ینجا از ابزار گفتیعنی تا ا

شود در وگو را میگفت که شود گفتنظرم باز هم مطلق نمی وگو دارد. بهگفت یپروسه
 ای کنار گذاشت. برهه

 

 به خیر. خداحافظ.  گیخیلی متشکر، شب هم هدی صابر:
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 1(کنندگانخدای منبع الهام )ارائه مشارکت نشست چهل و نهم: تبیین:
 

 به نام مهراه یاریگر
 «گشامی، باب بگشا، نزد من آمن رفیقم، ره»

 گاهی و اسرتاتژیک با خدامههدالنه، مستمر، صافی رابطهضرورت 
 

ِحمی ِن الره ْْحَ ِ الره لهام ا بحث را به خدای منبع. خیر خدمت دوستانبا سالم و عصربه .ِبْسِم اَّلله
ای به متدی بر ؛به ضرورت خروج از بحران رسیدیم .ها شروع کردیماز بحران .رساندیم

ها، آمدیم سر تصحیح تلقی .ای روی متد درنگ کردیمخروج از بحران و چند جلسه
دیم ست که ما آماگر. تلقی دوم این یا ما عضو هستی هستیم یا نظارهآکه تلقی اول این

. خواهیم پیرامونمان را تغییر دهیمکه میکننده یا اینو توصیفاینجا مشاهده گر باشیم 
و بخواهیم  یا اگر ما در مدار تغییر برویم و صاحب تقاضایی شویمآکه اینهم سوم 
 «او»ای قرار بگیریم و بخواهیم آن را طی کنیم، در ابتدای پروسه ،ای تعریف کنیمپروژه

 کننده هست یا نه؟ به ما عرضه
 یکه اگر ما به نقطهمتمرکز شدیم روی این ، آمدیمکه پشت سر گذاشتیم این سیر را

هایی دارد که بخواهد به ما سرریز و عرضه کند. از خدای چه داشته «او» ،تقاضا برسیم
مهندس ـ مدیم، به خدای بدیع و طراح آپیش  ،شروع کردیم مستمرخالق و خالق 

اتژ را تحت عنوان خدای استر ا و موسیمشترک خد یپروژهبرد جلسه پیشیازده رسیدیم. 
بند رسیدیم. آمدیم خدای صاحب دید تاریخی و تحلیل بررسی کردیم. به خدای مرحله

. نهایتًا به ـ ]مورد بحث قرار دادیم[ ما را مجهز کند «او» ،که اگر ما بخواهیمـ تاریخی 
ی خدای منبع الهام تمرکز پیدا ای هست که روجلسه دورسیدیم و پرداز خدای ایده

 کردیم. 

                                                                                                                 
 است.  1811ماه دی 11شنبه سه ،نشست . تاریخ برگزاری این1
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ا به بحث هفته پیش ر دو یجلسه ،طبق توافقی که بر پیشنهاد خود دوستان مبتنی بود
 ،ا کنیممشترکی پید زاد پیرامون الهام اختصاص دادیم که بتوانیم یک ادبیات نسبتاً آ

ته گذش یههفت .دنهایشان را عرضه کند بحثنها هم بتوانبچه ها عرضه بشود وبحث
 غاز شد. این جلسه در اختیار دوستان جوان است که ظاهراً آبحث خدای منبع الهام 

جلسه خودشان کار کردند و امروز بحثی را خدمت شما عرضه خواهند  شش ـ هفت
اندرکار طراحی و ساماندهی و انتظام و دیسیپلین بحث نفر دست شش ظاهراً  .کرد

دقیقه  15وقتی حدود  .ارائه خواهند کرد را فره بحثنگروه سه دوشش نفر هم در  .بودند
ها بچه جلسه به .ای بود من خدمتتان هستماگر نکته از آن، بعد ؛ستادر اختیار دوستان 

 . ستاواگذار 
 

 اول: مفهوم الهام یکنندهمشارکت
 را دادند این بحث را وقتاین به ما ه قای صابر کآکنیم از با سالم. در ابتدا تشکر می

جلسه دوستان  ششدر  جمعی است که تقریباً  کارارائه دهیم. این بحث حاصل یک 
که ما  ایبندیطور که گفتند الهام است. طی دستهموضوع بحث همان انجام دادند.

قسمت شد که قسمتی که من امروز خدمت  چهار ـ پنج انجام دادیم موضوع تقریباً 
ن جلسه طی کردیم تا به این مرحله در ای مادهم سیری است که دوستان ارائه می

 از متن در این مورد.  همچنین بابی ؛رسیدیم
ای صابر قآبررسی کنیم که البته  رالغوی آن  یاین موضوع الزم بود که ریشه برای ورود به

الهام، اندر دل انداختن، در دل  فرهنگ دهخدادر  .وع کردندرش اگذشته این کار ر یهفته
عنی الهام ی مفردات راغبانیدن چیزی به کسی تعبیر شده است. در انداختن یا فرو خور

عالم ملکوت  سویرسیدن چیزی به خاطر و دل و ذهن انسان که از خدای تعالی و از 
مود، ن وحیبه او »یا  «سابقه به قلبش افکندرازی بی»الهام را  الله طالقانییتآاست. 

 یهبهم در خط الله منتظرییتآ، تعبیر کردند و «داد، یا چیزی را به خوردش دادتوفیقش 
معنای لغوی القای چیزی در نفس از  حسبگویند که الهام به می گونهحضرت زهرا این

گاهی  و سریع یو وحی را اشاره ؛اعلی است  جانب خداوند و یا به طور کلی از طرف مأل
گیرند. تر از الهام در نظر میرا عام وحی معنای گویند و معموالً القای در نفس می
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کنند که در قرآن الهام فقط در مورد انسان به کار برده شده که مقصود طور اشاره میهمین
 است. برده شده رکاه ولی وحی در انسان غیر از انسان ب ؛همان عقل عملی است

م که داشتیرا لغوی الهام، هر کدام از ما راجع به الهام ذهنیتی  ییشهاما بعد از دریافت ر
ته ها داشته باشیم که البآن یسعی کردیم جواب واضحی برا و وردیمآبه شکل سوالی در 

گذشته  یقای صابر هفتهآهم  اها ر. بعضیاست هایشان هم جواب داده نشدهبعضی
 پاسخ گفتند. 

 هست هخود الهام چ ،ی لغویاکه فارغ از این معنشد این اولین سوالی که برایمان مطرح
شود به ما الهام یست؟ چون در زندگی روزمره گفته مییا ذهنیت ما راجع به الهام چ

شده و  او بهگوید میسوال شد که فرق بین این الهامی که هر کسی  شده است. طبیعتاً 
؟ پیرو همین بحث بود گفت مالهاشود را مییا هر ذهنیتی آ؟ یستاین ذهنیت الهامی چ

که ضرورت تعیین مالک مطرح شد که مالک تشخیص الهام چیست؟ آیا هر چیزی که 
شود آن را ذهنیت الهامی تلقی شود، میکند و منجر به عملی میبه ذهن ما خطور می

که جهت الهام چیست؟ در بحث جهت هم چون ذهن معطوف سئوال بعدی این ؟کرد
رکت آیا هر ح تبعاتی دارد،افتد و واقعیتی که در آن اتفاق می به یک عمل خارجی است

در پیش  اهای دیگری رشود حرکت الهامی در نظر گرفت؟ این سوال خود سوالرا می
ما چه  اکنونهای انسانی. های شیطانی وجود دارد و هم وسوسهدارد که هم وسوسه

 ،افتدهست و در درون ما می یشیطانی و یک اتفاقی که الهام یتفاوتی بین یک وسوسه
  ؟توانیم قائل شویممی

قبول کردیم که الهام وجود  آید که مراتب الهام چیست؟ ماسوال دیگری اینجا پیش می
ثاری هم دارد. این مراتب الهام چیست؟ اگر قرار باشد در معرض الهام قرار آدارد و 

وسوسه هستیم یا در بگیریم احوالمان به چه صورت است؟ آیا ما در شرایط احوال 
که آیا خدای منبع الهام در جایگاه خداوندی شرایط احوال الهام؟ و در نهایت هم این

 برای خودش در متن منبع الهامی قائل شده یا خیر؟ 
ررسی ب ،برای پاسخ به این سواالت هم ما به قرآن رجوع کردیم و هم مصادیقی را که بود

ی ارتباطات و اختالفات بین الهام و مسائل کردیم. این سواالت منجر شد به یک سر
از ما کدام چون هیچ .ی نداشتیمبجواها ی آنهم برای همه شده که لزوماً مطرح

ن ادمتتخ زامرو ،همان درک و دریافتی را که داشتیم ؛پژوهشگر به معنای واقعی نیستیم
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ت وحی و عقل صحب ورتباط بین الهام ا یکی از دوستان در مورد بعد از من کنیم.میارائه 
ارتباط الهام و عبرت، اختالف الهام و توهم و همچنین  ؛ دوست دیگر در موردکندمی

 کند. بندی میاز دوستان بحث را جمع یمصادیقی که وجود دارد و در نهایت هم یک
به یک نقطه اشتراکی رسیدیم که  ،الهام داشتیم یای که در مورد کلمهدر بحث گروهی

ملموس است  یشدن با یک امر وجودی عینی که دارای نتیجه ممزوج الهام را حاصل
 آن گفت که الهام یک زنجیره دارد که شروع ودشمی گونهمعنی کردیم. در واقع این

اری خداوند در کدارد و پاداش تکاپو است. و پاس ییک فرایند ؛مندی استدغدغه
 ،طبیعت ایستاده استیست و به کسی هم که در نطبیعت است و خود به خودی هم 

 شود. پاس داده نمی
ام در اله یکلمه ای که صراحتاً یهآتنها  .برای ورود به این مبحث به قرآن مراجعه کردیم

ز ا پرتوی از قرآناست که با عنایت به تفسیر  شمس یسوره 8 ییهآده شکار برده ه آن ب
 م: پردازییات میاین آبه شرح  طباطبایی عالمه المیزانتفسیر و  طالقانی اللهآیت

ِحمِی  ِن الره ْْحَ ِ الره ْمِس َو ضُحئَها). ِبْسِم اَّلله ئَها) (0َو اْلَقَمِر ِإَذا َتَلئَها) (3َو الشه اِر ِإَذا َجله َو  (1َو النهه
یِل ِإَذا یْغَشئَها) ْرِض َو َما طَحئَها)5َماِء َو َما ََبَئَها)َو السه  (1اله

َ
هَئا) (6(َو اْْل  (7َو َنْفس  َو َما َسوه

وَرَها َو َتْقَوهَئا) هَلَمَها َجُ
َ

ئَها) (8َفأ ْفَلَح َمن َزكه َ
ئَها) (1َقْد أ  (32َو َقْد َخاَب َمن َدسه

کنند که انسان با آن الهام خدایی، تقوا را بیان می نهگویات را اینآاین  ییعالمه طباطبا
دهد. اگر هم بخواهد رستگار شود باید از کار زشت تمییز می ااز فجور و کار نیک ر

ها ، با تقوا زیبایش کند و از زشتیصالحباطن خودش را تصفیه کند و آن را با پرورش 
 لودهآر هم که آن را بیشتر کند وگرنه از سعادت و رستگاری محروم است. هر قد پاکش
 شود. بیشتر می هم رومیتشحکند، م

 . به قمراست در زمین سوگند یاد شده آن یات به خورشید و گستردگی نورآدر این 
ن آسوگند یاد شده سوگند یاد شده و به روز  ،در حرکت است شمسکه به دنبال درحالی
د در آن هنگام که زمین را فرا به شب سوگن و سازدکه خدا خورشید را ظاهر میهنگامی

گویند که انسان با الهام خدایی و با تشخیصی که می گیرد. در واقع عالمه طباطباییمی
د رسبه سقوط می ،اگر به فجور رسید . حالدهدراه فجور را از تقوا تشخیص می ،دارد

 . رسدبه رستگاری می ،و اگر به تقوا رسید
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شود که الهام مثل نزول فرشته و دمیدن تفسیر میگونه این مفردات راغبیه در آاما این 
َن  ُروَح اْلُقُدس  َنَفَث »د: وطوری که رسول خدا فرماست؛ بهدر جان و روح تعبیر شده  ا 

هست و رساندن  الهاماصلش از  که دمدیعنی همانا جبرئیل در قلب من می ؛«یَرْوع   یف  
 هست که ریا مورد دیگ. یکه همان هضم کردن و در جان قرار گرفتن است استچیزی 

ین همچن .شیر در پستان مادرش را بلعید ینوزاد همه ؛«الضرع یاْلَتَهَم الفصیل ما ف»
م»  .دعلبزمین را می چنانکه با درنوردیدنشدود اسبی است که با سرعت می ،«فرٌس َله 

هضم کردن،  کند کهاشاره میای یک نکته به لهاما ،مصادیق یدر همه ماگر دقت کنی
ود مصادیق هم وج ین همهیدر جان قرار گرفتن یا بلعیدن یک وجه اشتراکی است که ب

 دارد. 
وَرَها» ییهآن منظور تفسیر جالبی از با هَلَمَها َجُ

َ
مده در آگوید در حدیث می .دارد «َفأ

خواهیم که از خدا می راما چیزی یعنی  «اسالك رحمة من عندك تلهمنی بها رشدی»
ست که خداوند در ا پس الهام گرفتن این .از رحمت خودش به ما راه رشد را الهام کند

 کارهای نیک بدهد و از کار یالهام کند که به ما انگیزه راجان و روان ما یک چیزی 
 ست. ا« او»از سمت  یبندگان یناروا دور کند و این نوعی وحی است که ویژه

هَئا»گوید می آن فوق که قبل یهآر د وَرَها َو َتْقَوهَئا *َو َنْفس  َو َما َسوه هَلَمَها َجُ
َ

لهم اشاره ضمیر ا «َفأ
هَئا»قبل  «ما»به آن  یرد گدر بر می انفس ر یرسانندهعوامل به کمال یهمه دارد که «َما َسوه

 ه.غیر مثل خلقت پدر و مادر، محیط و معاشر و کتاب و معلم و
بد و  تواند خوب وکند که نفس میمی تفسیر گونهیات را اینآاین  الله طالقانییتآاما 

 .اما تصمیم گرفتن راجع به مبدا تفکرکننده و مختار است ؛خیر و شر را از هم تمییز بدهد
 ؛بیاورد درلوب خودش به جهت مط اای نفس رست که چه شوق و انگیزها پس مهم این

نفسانی  های حسی وتواند از تاثیر و نفوذ انگیزهچون مبدا اندیشه و اختیار به راحتی نمی
مبدا اندیشه و اختیار که با رسیدن  آند. نبرس آن ادهای غیبی به داددباید ام ،زاد بشودآ

 و با قدرتاگر فعال شود  ،کندپیدا می ای رردیگ یهاهزو انگی هاشوق ،به هر مطلوبی
ها پاک کند و لودگیآاز  راتواند نفس می ،ها رها شودایمانی تقوا از آن انگیزه یاراده

 اللهیتآاین در واقع تأکیدی است که ـ کننده کننده و ارادهخود شخصیت انتخاب
این مفهوم  های پست رها شود وتواند از آن جاذبهمی ـ یه دارندآروی بحث این  طالقانی

ئَها»همان  ْفَلَح َمن َزكه َ
 است.  «َقْد أ
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و  به کمال فطریشوق  ،پست شود زغرائو حال اگر مبدا اندیشه و اختیار محکوم قوا 
ْد َق »شود که باز این اشاره به و استعدادهایش هم افسرده می شدهآن خاموش  یتسویه

ئَها  دارد.  «َخاَب َمن َدسه
هَئا»موجود تفکرکننده و نیرومند یعنی  اینش پیدای گردش  یمحصول گزیده «َنْفس  َو َما َسوه
مدن و گذشتن شب و آهم  پی فرینش و تابندگی خورشید و ماه و درآعظیم  یهاچرخ

سمان و زمین با آفرینش و تکامل آز اطور که جهان محسوس بعد روز است و همان
شده در سویهتاست[.  ها جدا و مندفع گشتهآن و حرکات منظم از] شدهتسویهقوای 

در واقع نفس را، نفس جدا و ممتازشده  ؛یعنی جدا و ممتازشده الله طالقانیتفسیر آیت
ْرِض َو ما» ؛شودها جدا میگیرند و حرکات منظم از ایندر نظر می

َ
ماِء َو ما َِّباها. َو اْْل  َو السه

َو »و ممتاز شود که مفهوم  تسویهتواند از این حیات عمومی جدا و نفس هم می «َطحاها
اها  است.  «َنْفس  َو ما َسوه

هَلَمَهاف»من اگر بخواهم این بحث 
َ

یات آشود گفت که پس از سوگند به را جمع کنم می «أ
 یپدیدهسوگند به  ،مشهور و معروف مثل الشمس، القمر و النهار و الیل و السماء

این  ،شده یا همان نفس جدا و ممتازشدهتسویهنفس  یناشناخته و نکره و االگوهرو
 یمظاهر و تحوالت عظیمش و همه یاین جهان با همه گوییکه اند رسحقیقت را می

یده فرآ ،نامیده شده «نفس»چنین موجودی که  یتسویهها و اقشاری که دارد برای ونیر
با اختیار راه خودش را تشخیص بدهد. این الهام نخستین  ،گرفتن بعد از الهام تااند شده

تواند فجور و تقوا و تا حدی عواقب هر یک شده است که با آن میتسویهدریافت نفس 
تواند با اختیار خودش طریق صعود به میها را بشناسد. بعد از چنین شناختی که از آن

 رد. سوی تقوا یا هبوط به طرف فجور را در پیش بگی
 

 الهام با وحی یرابطه ی دوم:کنندهمشارکت
یگر. با عرض سالم خدمت حضار محترم و با کسب اجازه از جناب ربه نام همراه یا 
حی الهام با و یقای صابر، موضوع پیش رو در راستای بحث دوستان و با عنوان رابطهآ

ذیل بحث خدای  های جمع. در ابتدای جلسه هم عنوان شد که یکی از دغدغهاست
ای بین وحی و الهام وجود دارد. منبع الهام، ارتباط الهام با وحی است و اینکه چه رابطه

که در چند سال اخیر بحث وحی به یکی از مباحث جنجالی تبدیل شده و به دلیل این
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های ان اخالقی و حتی دینداران سنتی مقاالت و کتابرنفکشران دینی، روکروشنف
زمینه ارائه دادند، ما خیلی به موضوع خود وحی نپرداختیم و تنها به این متعددی در این 

ا برای . متعریضی به آن داشتیم ،وجود دارد یدلیل که بین وحی و الهام ارتباط نزدیک
ر تتر از الهام و الهام خاصکه وحی عامیم. اول ایندفرض قرار داپیش دو ورود به بحث

به این معنی که در قرآن وحی  ؛ک امر مقدس نیستکه وحی در قرآن یاست. دوم این
 هم در دنیای شیطانی وجود دارد و هم در دنیای پیامبران. 

ن و سخن پنهانی است. گاهی دگاهانیآمده که وحی به معنای آدر معنی لغوی وحی 
جامعی از  . اگر ما بخواهیم تعریف نسبتاً دهدهم معنی الهام، طلب، اخبار و فرمان می

به طور سریع و  گوییم که وحی کالمی است کهه باشیم به این صورت میوحی داشت
ی که وحای که از دیگران پوشیده باشد و اینبه گونه ؛رسدپنهانی به ذهن مخاطب می

ای در زمین و محدود به حدود پباال دارد و  یستانهآسمان و آی است که سر در سر  
 بشری. 

عنی سخن گفتن را بگیرد و تصور نکنند که سخن که جلوی خطا در فهم مقرآن برای این
 یبشر کند که هیچتصریح می ،ها با یکدیگر استگفتن خدا همانند سخن گفتن انسان

، وریی شسورهرا نرسد که خدا با او سخن گوید مگر از طریق وحی یا از ورای پرده )
 .(571ی آیه

قرآن گفته شده است. اما  بار در 18کلمه هستند که این کلمات  71وحی و مشتقات آن 
 :کار رفته استه وحی در قرآن کریم به معانی زیر ب یواژه

 ؛حضرت موسی رالهام فطری به انسان همانند الهام به ماد-7
 ؛یزی به حیوانات همانند الهام به زنبور عسلغرالهام  -2
 ؛روز قیامت یهستانآد فرمان دادن به زمین در نفرمان به جمادات همان -9
 ؛ شیطانی یوسوسه -4
 یدرباره ن و رویا همانند رویای حضرت ابراهیمیدگاهآسریع، خبر دادن و  یاشاره -5

 . ذبح فرزندش

                                                                                                                 
ْو یْرِسَل َرُسواًل َفیوِحَی ِبِإْذِنِه َم ». 1

َ
اب  أ ْو ِمن َوَرای ِحجَ

َ
ُ ِإاله َوْحیا أ َمُه اَّلله ن یکَلّ

َ
ُه لََعٌ ا یَش َو َما اَکَن ِلَبَشر  أ اُء ِإنه

 «َحِکمی
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 یشتربتوانیم ب کهشود. حال برای اینخر وحی بر پیامبران محسوب میآکه این سه مورد 
از  شبخدانش رهایی ،وحی ابمطلبی از کت ،ر شویمث ارتباط وحی و الهام درگیبح با

 :ورمآمی «هاوحی و الهام در میان عرب یپیشینه»عنوان  اجناب آقای دکتر پیمان ب
پدیده وحی و الهام برای قوم عرب ناشناخته نبود. اعتقاد عموم بر این بود که شعرا »

دون یاری و الهام شوند و شاعر باز سوی یک نیروی پنهان از چشم )جن( الهام می
قادر به سرودن شعری زیبا و بدیع نیست. مفاهیم و تعابیر را نیروی مخفی  نیروآن 

شاعری را که تحت  .گرددنجا بر زبان او جاری میآکند و از بر ذهن شاعر القا می
مجنون به  ،سرودقرار داشت و به الهام و وحی وی شعر می (جن)آن نیرو  یسلطه

یات آذهنی بود که وقتی پیامبر  یروی همین سابقه .امیدندنزده میمعنای جن
زده خواندند جن یاوی را شاعر مجنون  ن،مخالفا ،شده را برای مردم بازگو کردوحی

ی سوره) ؟ای خدایان خود را رها کنیمزدهیا به خاطر شاعر جنآ گویندمیو 
آن  یطهگفت که در تصرف و سلمی ن( عرب به کسی مجنو63 ی، آیهصافات

کرد. جن در لغت به سرود و عمل میمده و به القا و فرمان او میآنیروی مخفی در
 شود.گفته می مخفی در شکم مادر فلیداست و جنین به طپمعنای مخفی و نا

( و 41 ییهآ ،خانی دسورهزده )های دیگری نظیر معلم جنمخالفان پیامبر نسبت
 «.نددادبه وی می نیز( 25و  63 ات، آییاترای ذسورهزده )یا ساحر و جن

کنیم. محمد که مردم او را پیامبر می حضرت به زندگی هم ما یک نگاه خیلی اجمالی
گروه  ،مند بودهسال دغدغه داشته و سوال چهل ،شناختندمی «محمد امین» نام به

د نهوردآ از قرآنپرتوی در  قای طالقانیآرفت. ا میرجوانمردی تشکیل داده و به غار ح
گزید هایی را در غار حرا خلوت میها و ماهروزها و هفته ،که پیش از بعثت در هر سال

هم به این صورت بود که خود را از  شپرداخت. چگونگی عبادتو به عبادت و تفکر می
در برابر قدرت و  پرداخت وبرد و به تفکر مین میومحیط و عقاید و اوهام حاکم بیر

 تقرب او بود. یع بود و همین روح عبادت وسیلهشعظمتی که در جهان تجلی نموده خا
و صداهایی چون بانگ جرس به  یی ]داشت[قبل از وحی صریح هم پیامبر رویاها

ذهن و قلبش برای ظهور  برمدهایی آدررسید. این حاالت و مناظر گویا پیشگوشش می
که او را به اندیشه نوس شدن حضرت محمد بود و اینأده و مماآیات و آوحی و نزول 

 .وادارد و روحش را به این سو بکشد
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اسخ برای پ اکه محمد یک نیاز درونی ر یابیممیبا توجه به مطالبی که عنوان شد ما در
طی کردن این مسیر که در  زهم طی کرد و بعد ا امسیری ر ،به سوال و نیازش پیدا کرده

 مادگی دریافتآبیند و وج شدن با هستی است، خدا که تقاضای او را میزمواقع همان م
دهد و محمد هم با او را حامل یک پیام بزرگ قرار می ،شودپیام در محمد مشهود می

خر آشود و تا از مسیر خسته نمی ـ در بحث هم گفته شد که قبالً ـ شرایط قوم عرب آن 
  .رودیش میمادگی درونی و همراهی خداوند پآراه با 

قصص  یسوره 79الی  1یات آاست که در  مورد مادر حضرت موسی ،مورد بعدی
  است: عنوان شده

او را شری ده، و چون بر او بیمناك شدی او را در نیل »و به مادر موىس وحی رکدمی كه: »
ش قرار [ پیمربانز ]زمرهگردانمی و اَبنداز، و مرتس و اندوه مدار كه ما او را به وت بازیم

[ آنان [ برگرفتند تا سرانجام دمشِن ]جاِن ، او را ]از آب( پس خاندان فرعون7« )دهمی.یم
( و 8خطااکر وبدند. ) هاو مایه اندوهشان باشد. آری، فرعون و هامان و لشکریان آن

رای او را مُکشید. شاید ب[ ُنر چشم من و وت خواهد وبد. این كودك»]مهسر فرعون گفت: 
( و دل مادر 1خرب نداشتند. ) هاما سودمند باشد یا او را به فرزندی بگریمی، وىل آن

موىس ]از هر چیز، جز از فکر فرزند[ ِتی گشت. اگر قلبش را استوار نساخته وبدمی تا از 
[ خواهر ]موىس( و به 32آورندگان باشد، چیزی منانهد وبد كه آن ]راز[ را افشا كند. )امیان

( و از 33پس او را از دور دید، در حاىل كه آنان متوّجه نبودند. )« از پی او برو.»گفت: 
آیا مشا »پیش، شری دایگان را بر او حرام گردانیهد وبدمی. پس ]خواهرش آمد و[ گفت: 

 «ای راهامنیی كمن كه برای مشا از وی سرپرسىت كنند و خریخواه او باشند؟را بر خاُناده
( پس او را به مادرش بازگردانیدمی تا چشمش ]بدو[ روشن شود و غم نخورد و بداند 30)

 (« 31دانند. )خدا درست است، وىل بیشرتشان منی یكه وعهد
هرحال به بینیم که مادر حضرت موسیقصص هم ما می ییات سورهآبا توجه به 

جواب  ترس و اضطراب مادر موسی ا هم بهترس و اضطرابی داشته و خد ها ودغدغه
 رساند. به او می ادهد و فرزندش رمی
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 ارتباط الهام و عبرتی سوم: کنندهمشارکت
ن هم اشاره امکه دوست قبلی گونههمان .با سالم و با کسب اجازه از بزرگترهای مجلس

آن این بود که الهام یکی از  گروه ما از الهام به برداشت واحدی رسید و ،کردند
 یست که دارای نتیجهامحصوالت ممزوج شدن با یک امر وجودی، عینی و واقعی 

مان به این های فرعیتک ما هم سعی کردیم در سیر بحثهست. تک هم ملموس
 تعریف متعهد باشیم. 

ی از منابع یکرسد که عبرت هم بتواند به عنوان با تعریفی که از الهام ارائه شد به نظر می
معنای گذشتن از حالی به حال دیگر  بهعبور گرفته شده که  یالهام باشد. عبرت از ماده

یا از جایی به جای دیگر است. عبرت حالتی است که از معرفت محسوس به معرفت 
عبرت گرفتن از حوادث هم به این دلیل  ،این تعریف بر شود. بناسوس رسیده میحنام

انه شود. به نشگاه میآگذرد و به حقایق پشت سر آن بیند میچه میاست که انسان از آن
 .درسگاهی میآانسان از نادانی به  ،آن ییه هم از این جهت عبرت گویند که به وسیلهآو 

 غیرانسانی عبرت بگیرد. های هم از واقعههای انسانی و تواند هم از واقعهیک انسان می
 یآیه ،عمرانلآ یسوره است: کار رفتهه از قرآن ب سوره هفتدر  هفت مرتبهلفظ عبرت 

؛ 27 ی، آیهمومنون ی؛ سوره66 ی، آیهنحل ی؛ سوره777 ی، آیهیوسف ی؛ سوره79
ای . اما نکته26 ی، آیهنازعات یسورهو  2ی ، آیهحشر ی؛ سوره44 ی، آیهنور یسوره

ه از یآوند در انتهای این چند که قابل توجه است و به نظر من مهم بود این است که خدا
، ُأوُلوا  یُأول   :وردآمی رها را ممزوجان هستی به شمابرد و آنسه گروه نام می ْبصار 

َ
اْْل

ْلباب و خاشع
َ
سعی  .دارند اپذیری رسه گروه قابلیت عبرت از دید خدا، این ین.اْْل
یه آه چند یات بآبیشتر توضیح دهم. برای بررسی  ایات این نکته رآکنم در بررسی می

  :تسعمران اآلی سوره 79 ی، آیهاول ییهآبیشتر توجه کردم. 
ی در راه [ وبد. گروهای ]و درس عربىتقطعًا در برخورد میان دو گروه، برای مشا نشانه»

ابر [ را به چشم، دو بر[ اکفر وبدند كه آنان ]مؤمنانجنگیدند، و دیگر ]گروهخدا یم
جرا[ كند، یقینًا در این ]ماهر كه را بخواهد به یاری خود تأیید یمدیدند؛ و خدا خود یم

 «برای صاحبان َبنش عربىت است.
خداوند بحث محکمات و متشابهات را مطرح  ،عمرانلآ یبه بعد سوره 1 ییهآاز 
کند. در مورد پیروی ها را باز میکند و چگونگی دریافت اشخاص و پیروی از آنمی
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یکی اهل زیغ و  :کندگروه اشاره می دوبه  1 ییهآکم و متشابه یات محآاشخاص از 
وَن ىِف اْلِعَْل ر»دیگری  الله آیت ،پرتوی از قرآنکه همان اولوالباب هستند. در کتاب  «اِسخُ
 کنند: توصیف میگونه گروه را این دواین  طالقانی

بِ »یا اهل زیغ » منش « کجی و حیرت زدگی»کسانی هستند که « ِهْم َزیغفِی قُلُو
پیروی از غرائز پست و شهوات آنان را از  ،روحی و روش عملی آنان گردیده

را  اینگونه آدمیان نه حق بینی و راستگویی منحرف و متحیر گردانیده است.راست
له که وسیخواهند گرایند. حق و حقایقی را میبینند و نه بدان میچنان که هست می

کنند و آن منشی و هواهایشان باشد و همین که نبود آن را تأویل میو مطابق با کج
ان آنان که در قلوبش...گردانندرا در امتداد متشابهات و مشتهیئت انحرافی خود می

نمایند آنچه را که از کتاب متشابه زیغ جای گرفته همی پیروی فکری و عملی می
تواند کنند و نه از مجموع متشابهاتی که مییروی مینماید نه از محکم کتاب پ

وردیم و همه از آگویند ایمان اما راسخان در علم می...  محکمات را بنمایاند.
  «پیشگاه پروردگار ماست.

 ؛اندرسمی اایمان عملی و برتر از ایمان فطری ر ،با آن وصف راسخ باین ایمان به کتا
گیز و برانسری از عالمان شبههبرای یک کههاتش ایمان به کتاب با محکمات و متشاب

چیزی که  آنامر است. یکی  دو یدهنکنتصریح 79 ییهآانگیز است. فتنه یغبرای اهل ز
ها آید و دیگری چیزی که در پس پرده و برتر از دیدهتاریخ و جوامع پدید می یروی پرده

گروه  دودر این جنگ است. ه یه در مورد چگونگی جنگ بدر نازل شدآاین  .جریان دارد
و از لحاظ نفرات و تجهیزات با  ندجنگیدیکی در راه خدا می د:در مقابل هم قرار داشتن

هم  ایبه ظاهر برتری و دکافران بودن ،و گروه دیگر ندمقایسه نبودقابل گروه دیگر اصالً 
ه کمال تضاد بکه این تقابل و د و همینرخوتقابل و تضادی به چشم می ،یهآداشتند. در 

شود. در گروه دیگر حتمی می یگیرد، مغلوبیت یک گروه و غلبهاوج می و رسدمی
ْبَص »: گونه استادبیات خداوند این ،یهآانتهای 

َ
ْوىِل اْْل

ُ
 .«راِإنه ىِف َذاِلَك َلِعرَبًة ّْل

 : ستا این آیه این ینور است. ترجمه یسوره 44 ی، آیهبعدی ییهآ
وران [ برای دیهدكند. قطعًا در این ]تبدیلروز را با ِه جابجا یم خداست كه شب و»

  «[ عربىت است.]درس
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 که این دگرگونی فقطکند. اینبودن حکم خدا در تمام هستی اشاره می فذاین آیه بر نا
داند که دگرگونی شب و روز کار همه می .برای همه قابل درک است ،ستا« او»کار 

وىِل کند که اما این بیان می .ند باشدتواای نمیهیچ بنده
ُ

ْبصاِر  أ
َ
د از نتوانهستند که می اْْل

بعدی  ینشانه .داندها مییعنی این الهام گرفتن را مختص آن .این دگرگونی الهام بگیرند
 :حشر است یسوره2 یآیه

اوست كیس كه، از میان اهل كتاب كساىن را كه كفر ورزیدند در نخستنی اخراج ]از »
رکدید كه بریون روند و خودشان گمان داشتند كه [ بریون رکد. گمان منیینهمد

رکدند [ خدا از آنجایی كه ُتّور منیخواهد وبد، و ]ىل هادژهایشان در برابر خدا مانع آن
[ خود به دست خود و دست هایشان بمی افکند، ]به طوری كهبر آنان درآمد و در دل

  «وران، عربت گریید.رکدند. پس ای دیهدب یمهای خود را خرامؤمنان خانه
ینه یر از مدضنخیلی مفصلی دارد و به داستان رانده شدن یهود بنینزول  این آیه شان

 ار گاه خودشمغرور و از خودراضی بود که تکیه به قدرینضیر قوم بنی ند.کاشاره می
نات بسیار وسیع و ها از امکااش قرار داده بود. آندژهای مستحکم و قدرت ظاهری

باور  در مدینه برخوردار بودند و نه خودشان و نه دیگران اصالً  فراوانیتجهیزات 
ها و حضرت محمد عهدی بسته شده کردند که به این راحتی مغلوب شوند. بین آننمی

ند. اما این قبیله عهد را نمیز در کنار هم زندگی کآبود که قرار بود به صورت مسالمت
انان از مست که مسلا ها از شهر شد. جالب اینموجب بیرون راندن آن شکست و این

 هاها را ویران کردند که به داخل راه پیدا کنند و خود آندژهای آنو ع کردند وبیرون شر
 یکردند تا سالم به دست مسلمانان نرسد و نتیجههم از داخل دژهایشان را خراب می

 ـدژهای مستحکم  ـتکیه کرده بودند  آن ها بهچیزی که آن آناین همکاری این شد که 
ْوىِل  اَفاْعَترِبوْا ی»کند که باز هم خدا در انتهای آیه تصریح می .شود خیلی راحت ویران

ُ
أ

ْبَصار.
َ
 «اْْل

 :یوسف است یسوره 777 یبعدی آیه ینشانه
 به راسىت در سرگذشت آنان، برای خردمندان عربىت است. سخىن نیست كه به دروغ»

 [ است كه پیش از آن وبده وساخته شهد باشد، بلکه ُتدیق آنچه ]از كتاهبایی
  .«آورند رهنمود و رْحىت استروشنگر هر چیز است و برای مردیم كه امیان یم
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یوسف را به طور  یهای سورهاین آیه محتوای خیلی جامعی دارد و به نوعی تمام بحث
یک دید تاریخی است.  ییوسف دارا یهشود جمع کرد. سورفشرده در این آیه می

ر دکامیابی و ناکامی را  ،ذلت ،عزت ،شکست، توان عوامل پیروزیای است که مییینهآ
با ادبیات  ،دآیکه بحث عبرت گرفتن بر مبنای یک دید تاریخی پیش میدید. اما وقتی آن
ْلباب»این  ،«او»

َ
وُلوا اْْل

ُ
 یآیه خر همآ ینشانه .نددار اپذیری رهستند که قابلیت عبرت «أ

 است: نازعات یسوره 26
 .«در حقیقت، برای هر كس كه ]از خدا[ برتسد، در این ]ماجرا[ عربىت است»

ست اتاریخی این داستان  یو نتیجه نازعات بیان عاقبت فرعونی سوره 26و  25 اتآی 
کرد گمان نمی ون و قدرتش که اصالً ه طغیان، فرعمکه بعد از درگیری حق و باطل و آن ه

های در بین طوفان حوادث و امواج انعکاس است،کرد ابدی از بین برود و فکر می
ی تنها عبرتی برای تاریخ باق ،نفسانی بشری و طبیعی و امواج دریا خاموش شد و از آن

 ،تهس ت کوتاه و سریعی که به نوعی بیان زودگذری حوادثآیاآیه بعد از  دواین  .ماند
شگی و عبرت همی طاغیفنایی و خاموشی  ،بیان اخذ خدایی ،با یک بسط و طول بیشتر

و نگران انعکاس عمل خود هستند  خاضعه در برابر خدا کتاریخی است برای مردمی 
 پذیرند. عبرت ،و در نهایت

ْلبابآید این است سی این آیات پیش میرای که در براما سوال اصلی
َ
وُلوا اْْل

ُ
، أ

 
ُ

ْبصاروىِل أ
َ
وىِل اند. و خاشعین چه کسانی اْْل

ُ
ْبصارأ

َ
اشاره به کسانی هست که حوادث را  اْْل

قت در حقی .رسندکنند و به عمق آن میشم باز موشکافی میچبا  ،بینندبه خوبی می
 ها هشدارلذا قرآن به آن .های عبرت را دارندگرفتن درس آمادگیکسانی هستند که 

وىِل برداری الزم را انجام دهند. ها بهرهدهد که از حادثهمی
ُ

ْبصارأ
َ
اند که از خود کسانی اْْل

ها و با چشم روی از آندنبالهنژادی و طبقاتی و غنای به ثروت و  غروربینش دارند و 
وىِل ها بینششان را نگرفته است. دیدن آن

ُ
ْبصارأ

َ
 فذش ناهایی هستند که بصیرت و بیننآ اْْل

 ؛دگذرنینده و همیشه میآگذشته و مشهود به سنت و مشیت خدا برای  ثاز حواد ؛دارند
 . داستثنایی بنگرند و در کنار آن متوقف بمانن یها به عنوان یک حادثهنکه به آنآنه 

ْبصار  در تفاسیر مختلف بودیاین تعریف از ُأول  
َ
نیم توااما ما هم به حد خودمان می ،اْْل

وىِل وُلوایک دید و نگاهی نسبت به 
ُ

ْلباب، أ
َ
ْبصارا اْْل

َ
و خاشعین داشته باشیم. اگر  اْْل

وىِل  ،شنای جمع بگویمآبخواهم با ادبیات 
ُ

ْبصارأ
َ
م اند که تمام وجودشان چشکسانی اْْل
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نظم حاکم بر هستی را به رسمیت  ،شوندبا تمام وجود وارد هستی می، شودمی
گیرند و در نهایت خودشان ی میهستی را جد ،گیرندها را جدی مینشانه ،شناسندمی

 د. ندانهم مسئول می را
وىِل خواهم به مصداقی از بحثم می بندیدر جمع

ُ
ْبصارأ

َ
از دید خودم اشاره کنم. به  اْْل

وىِل نظر من 
ُ

ْبصارأ
َ
خاص هم  یمخصوص یک قشر خاص نیست و به یک حوزه اْْل

گونه شیم افرادی را که اینتوانیم شاهد باها ما میحوزه یدر همه ؛شودمربوط نمی
وىِل ای از بان نمونهاز دید من باغچه. ها را داشته باشندویژگی

ُ
ْبصارأ

َ
 است.  اْْل

بان در سیر زندگی خودش از بچگی تا نوجوانی و جوانی به یک پختگی نسبی باغچه
 رسد واز روی بحران بهاز روی درد به درمان می ؛شودرسد و در واقع خودساخته میمی

 کند که بت مقلد بودن و پذیرفتنای هم تالش میافتد. در یک نقطهفکر حل بحران می
ن بشکند و برای شکست ،برای او ساخته بود اشیشاندبدون چون و چرا را که پدر ساده

. کندرود و حتی به خودکشی هم فکر میای مرگ پیش میپتا  ،دهدهم کلی هزینه می
 ی اودر زمان .شناسدجودیت افراد را به رسمیت میمو ،گیردولی هستی را جدی می

ها را ولی کسی آن ،دادندکشور را کودکان و نوجوانان تشکیل میافراد طیف وسیعی از 
بان اما باغچه است. وردهآها را به حساب هم نمیگرفته و حتی موجودیت آنجدی نمی

دوران دست و پنجه نرم  کرد و با مشکالتی که مردم هماندر همان دوران زندگی میکه 
نه تنها این  ،کرد و با همان مشکالت درگیر بودهاو هم دست و پنجه نرم می ،کردندمی

 ها درگیربلکه خودش را با نیازهای روحی و روانی آن ،گیردطیف وسیع را نادیده نمی
های خودش حذف کند و در واقع بخشی از هستی را با توجیه و باورها و دریافتمی

 کند. نمی
هایی که ساعتی را کند، مسئول راهی که شروع کرده، مسئول بچهخودش را مسئول می

 ،داندمیمسئول خودش را ها و برای این باور که مسئول سالمتی آن ،گذراندمی هابا آن
در آن زمان اغلب شاگردان از بیماری  ،کند. به عنوان مثالوقت حداکثری هم صرف می

ا ب ،اصلی خودش بوده یبان غیر از تدریس که وظیفهباغچه .بردندلی رنج میچک
 .شودکند و خودش دست به کار میراهنمایی پزشکان مبارزه با این بیماری را شروع می

دهد و شروع ریال را برای مبارزه با این بیماری از حقوق خودش اختصاص می 75ماهی 
ل صابون و دارو و الک .کندی میرماجمع کردن پول از بین مردم برای مبارزه با این بیبه 
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ند و به عبارتی کَ های خودش موهای اطراف کچلی را هم میکند و حتی با دستتهیه می
 ند و نابود کند. کها بی این بیماری را از بین بچهرود تا ریشهبا تمام وجودش می

آید یه متن مب ،ماندبان در حاشیه نمیباغچه ،اگر بخواهم با ادبیات اقای صابر بگویم
 7972در سال  .رسدی ملموس و عینی میاش به یک نتیجهکه در نهایت در زندگیتا این

ک بعد از ی .کندها در تهران تاسیس میروزی برای تعلیم کرواللی شبانهیک مدرسه
ز طریق افهمد که صدا ی موقت وقت صرف کردن و مشاهده از روی اندیشه میدوره

ز افتد که اگر مرکرسد و به این فکر میها به مغز میشانی و دنداناستخوان جمجمه و پی
ها صدا را به مغز کرها هم رساند و شود از طریق استخوانمی ،شنوایی مغز سالم باشد

 افتد. میای برای شنیدن کرها به فکر اختراع وسیله
در  ،یمن داشتخواهم بگویم که با توجه به نگاهی که ما به قرآمیبندی بحثم برای جمع

 کند و قائل بهگیری اشاره میبه عبرت وی عبرت سوره از قرآن خداوند به کلمه هفت
 ،دگذرد خیلی راحت از حوادثی که کنارشان مینتوانخاصی می هایست که گروهااین 

وىِل اها همان این ؛عبرت بگیرند
ُ

ْلباب، أ
َ
ْبصاروُلوا اْْل

َ
د رسو خاشعین هستند و به نظر می اْْل

 ها در انحصار یکولی این ویژگی ؛های خاصی داشته باشندسری ویژگی ها یککه این
ها را از آن خودشان که همه بتوانند این ویژگی درسگروه خاص درنیامده و به نظر می

ها را باور اصلی خودشان قرار بدهند یزسری از چ که بخواهند و یکبه شرط این د؛کنن
 .با تشکر از جمع خواهند چه کار کنند.بدانند می و و هدف برایشان مهم باشد

 
 بخشی: گاندی ی چهارم:مصادیق الهامکنندهمشارکت
خواهم اگر ع بحثم یک بار دیگر از طرف گروه از جمع معذرت میومن قبل از شر .به نام خدا

این بخشی  ،ی بحث دوستاندر ادامه .ع شدوهایی شد و بحث هم کمی دیر شرهماهنگینا
م ها انجابخشی در آنکه این الهام یدر مورد افراد ؛بخش مصادیق است ،من در اختیار دارمکه 

 .بخش محیط پیرامونشان بودندشده و خودشان هم الهام
اما نه از دیدگاه یک سوپرمن یا یک عارف یا یک رهبر  ؛بحث من در مورد گاندی است

آن چیزی که اعتقاد با سعی کرد  ؛ه از یک فرد عادی که هنرمند زندگی بودکبل ،اجتماعی
ین زندگی یکپارچه خود اای را تشکیل بدهد که در عمل منسجمانه زندگی یکپارچه ،داشت

 بخشی به محیط پیرامونش تهیه کرد. شد و بستری هم برای الهاموی بستری برای الهام 
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های گاندی بود که باعث قسمت اول صحبت من در مورد خصوصیات اخالقی و ضعف
شد. گاندی یک اش در روند رشدش میدر سنین جوانی و کودکی او م موفقیتعد

 .دشظاهر نمی در میان جمع اصالً  ؛خیلی منزوی بود ؛شخصیت خیلی خجالتی داشت
مد که حتی آمدرسه به طرف خانه می زبه سرعت ا ،شدکه مدرسه تمام میحتی وقتی

 ر هندد .از تاریکی و حشت داشت .ترسو بودخیلی .وگو نکنددر راه هم با کسی گفت
ها این .ترسیدهم به شدت می ولی گاندی از مار ؛یک حیوان معمول است مار

سری  یک .ای نبوددر دوران دبستان خیلی فرد ویژه .اش بودخصوصیات اخالقی
موخت خیلی به سختی این آحتی موقعی که جدول ضرب را می .داشت یهایکندذهنی

  .داشتاش نگه میجدول ضرب را در حافظه
تر کم و نجا هم نمرات خیلی قابل قبولی نداشتآ ،ستان که وارد دبیرستان شدببعد از د

لی رد پزشک شدن برایش خیک. بعد از آن گرایشی درونش بود که فکر میبود از متوسط
اتش نمر .ترک کرد ماه دبیرستان را پنجنجا هم بعد از آ .وارد دبیرستان شد است.مهم 
آن  .به پیشنهاد عمویش و حمایت او به انگلستان رفت .نمرات قابل قبولی نبود اصالً 
ها هم از لحاظ جثه و ظاهر و هم از لحاظ یدانگلیسی برای اغلب هنفرد یک  ،دوره

تحصیل انگلیس را ی گاندی هم وقتی برای ادامه .نماد تمدن بود ،زندگی و فرهنگ
نجا آتواند در پس ذهنش داشت که می خودش این عقیده را حداقل ،کندانتخاب می

ک ماه اول شو سه ـ چهاردر آن مدت  ،شودوقتی وارد انگلیس می .پیشرفت بهتری کند
یچ ه از محیط اطرافش که اصالً  یکابوس وحشتناک .شودخیلی بیشتری به او وارد می

است و  تمتفاو با اوی زندگی افراد پیرامون که شیوهترس از این، شنایی با آن نداشتآ
بان ترسید آن زحتی می .اعتماد به نفسش کمتر بشود ،همین باعث تمسخرش بشود

ی افراد باعث خنده ،کردکه صحبت می ایو خیلی رسمی انگلیسی دست و پا شکسته
  .انگلیسی شود

 روش زندگی تقلیدی از، نوعی اش را در انگلیسگاندی تصمیم گرفت که مدل زندگی
ن خود تری بیی عمیقعد از مدتی روش زندگی را ادامه داد و فاصلهب .افراد انگلیسی کند

 آن صداقت و پافشاری که داشتبا گاندی بالفاصله  .ایجاد شد اشو خود بیرونی درونی
 .تصمیم گرفت این روش تقلیدی زندگی را کنار بگذارد ،هایش غلبه کندکه بر ضعف

ی غذا نحوه و س پوشیدن انگلیسیی لبابعد از کنار گذاشتن آن زندگی لوکس، نحوه
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م به قدبهاین ساده کردن زندگی گاندی را قدم نمود.ساده زندگی کردن به شروع  ،خوردن
سازی زندگی اش نزدیک کرد و گاندی این روند سادهاعماق وجودی و اخالقی درونی

  .اش برگشتکم آن اعتماد به نفس درونیرا ادامه داد و کم
این تجربیات  از گاندی همیشه .ای در زندگی گاندی هستهسری تجربیات ویژ یک

اش قرار گرفته و هایی که در زندگیبه عنوان نقطه ها تکامل روحیویژه بعد از سال
ترین تجربیاتی که گاندی کرد. یکی از مهمیاد می، بودند او بخشهمیشه هم الهام

حیط قضایی با م ،به هند برگشتکه از انگلستان بعد از این .ی وکالتش بودتجربه ،داشت
دی وقتی گان .ان یک وکیل وارد شرایط قضایی شدوبه عن .شنایی نداشتآ آن کشور اصالً 

ناتوانی خودش را دید که  ،ی اولین دادگاهی که به او سپردند حضور پیدا کرددر صحنه
ای دعوموضوع دادگاه هم یک  .تواند یک کلمه هم در دفاع از موکلش بیان کندنمی اصالً 

ن از نگاه گاندی ای .ترک کرد و در میان تمسخر دیگران رفت دادگاه را .خیلی ساده بود
ه هایش نسبت بکه آن نگاهی که برای غلبه بر ضعفیک موهبت الهی بود برای این

ه درون ن خودش بویک چرخش نگاه از بیر ؛نگاه درونی تغییر پیدا کردبه  ،بیرون داشت
هایش ورده کردن نیازآکند این یک فرصتی برای بری فکر میخودش اتفاق افتاد. گاند

ه دید یک ب ،کند به مشکالتی که پیش رویش هستاست و از این به بعد دیگر سعی می
 فرصت و موقعیت نگاه کند. 

از  گاندی بعد .یکی دیگر از تجربیاتش مشکالت خانوادگی است که گاندی داشت
 و شنا شده بودآبا یک حقوق شهروندی  ،یده بودفرهنگی را د ،مدآکه از انگلستان این

 سعی کرد که همسر خودش .ی خودش پیاده کندسعی کرد که حداقل آن را در خانواده
 او همسر. های خودش نزدیک کندرمانآ ، بهرا با واداشتن به عقاید خود ـ 1یکاستورباـ 

                                                                                                                 
معروف است،  هاید هندمادر نز یمعنبه« ما»که به ( 7344– 7863) یگاند یستوربااک. 1

در صحنه جنبش استقالل  یاسیفعال س کیدر کنار همسرش  او بود. یهمسر ماهاتما گاند
با وارد شدن به موضوعات  7314در سال  ویاستعمار انگلستان بود.  هیطلبانه هندوستان عل

 یقایآفر زیآمخشونت یبرخوردها هیعل 7379شد. در سال  یاسیوارد صحنه س یجنوب یقایآفر
پس س یو گاند یستوربااشد. ک ریدست به اعتراض زد و دستگ یمهاجران هند هیعل یجنوب

 ،افتادیم به زندان یکه گاند یرا ترک کردند و به هندوستان بازگشتند. در زمان یجنوب یقایآفر
 .ی ویکی()به نقل از دانشنامه کردیم یریگیاو را پ یهاتیفعال یستوربااک
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این  .بود حقوقی برای خودش قائل و هایی در ذهن خودش داشترمانآسری هم یک
هایی خیلی معروف است یکی از این درگیرید. شهایی درون خانواده میباعث درگیری

کند پیدا می یکه با کاستوربا ایگاندی در پی درگیری .و شاید اکثر دوستان شنیده باشند
 !کنمام تحمل نمیچنین موجود مزخرفی را در خانه گوید که من واقعاً به او می

ار من بگذ !ات برای خودتگوید خانهشود و میمیو ناراحت کسته خیلی ش یستوربااک
او رد که بخانه میتا نزدیکی خروجی گیرد و را می یگاندی حتی دست کاستوربا .بروم

ه خواهد که بگونه از او میماستبا یک حالت ال یکاستوربا .از خانه بیرون بیندازدرا 
های تجربیات درونی ین یکی از آن نقطها !کنیخودت بیا و ببین که داری چه کار می

بدون درنگ این فکر  .شودگاندی بود که ناگهان یک فهم نوی از زندگی به او اعطا می
وظایفش را بهتر انجام دهد و از خودش  ،آید که به جای اعمال حقوق خودبه ذهنش می

ر بدهد. را تغییکه بخواهد دیگران نه این ،الگویی بسازد که از آن الگو بشود پیروی کرد
  .گوید که برای ایجاد دگرگونی در دیگران باید ابتدا خود را دگرگون کردخودش می

 .ستا پذیرجزء جداناـ به قول خودش  ـ زندگی گاندی از این تجربیاتی که عنوان کردم
  :یکپارچه استی آن یعنی همه
و برای من دانستن همان حس کردن است، حس کردن همان عمل کردن است »

  .«خود زندگی است ،عمل کردن من
حا»به نظر من یکی از بهترین تفسیرهایی که از سری آیات  ال  ُلوا الصَّ ذیَن آَمُنوا َو َعم   «تالَّ

 در قرآن هست این فهم گاندی از زندگی یکپارچه است. 
الهامات  سرییکی دیگر از تجربیاتی که روی گاندی خیلی تاثیر گذاشت و باعث یک

 .دوفریقای جنوبی پیدا کرده بآای بود که در تجربه ،اش شدیندهآهای از حرکتسو زمینه
 .کاری به او محول شده بود ،فریقای جنوبی شدآکه به دعوت شرکتی وارد بعد از این

فریقای جنوبی آن زمان رسم بر این بود آدر  .مجبور شد به شهرهای مختلف سفر کند
 .دنقطارها استفاده کنیک درجه  یهاد از واگنتوانستنن اروپایی میاکه فقط مهاجر

فر را شد و س یکوارد واگن درجه  ،گاندی طبق آن بلیطی که شرکت برایش گرفته بود
در یکی از شهرهای  1مارتیزبورگدر ایستگاه  ،که سفر شروع شدبعد از این .شروع کرد

                                                                                                                 
1 . Pietermaritzburg 
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که بعد از این .دن اروپایی وارد واگن شایکی از این مهاجر ،فریقای جنوبیآکوهستانی 
مامور  .بالفاصله به مامور قطار اعتراض کرد ،پوست وارد واگن شدهدید یک هندی سیاه

ی سه عقب قطار های درجهترک کند و به واگن قطار اول از گاندی خواست که واگن را
خواست درون سیر رشد خودش داشته گاندی با توجه به آن استمراری که می .برود
 وخواست غیرقانونی و غیراصولی آن پلیس قطار ایستادگی کرد  قابلمهمچنان  ،باشد

ای آن شب را تا صبح در گونه وسیلهگاندی بدون هیچ .مجبور شد از قطار خارج شود
فکرش هم از ناراحتی و از این نبود که خودش از  .کرد و فقط فکر کرد آن ایستگاه سر

 داری قانونی که برایآن سیستم بردهو داری ی بردهآن جامعه است؛ قطار بیرون افتاده
 ،بود هکردبرقرار را آن قانون  ،نجا رفته بودندبه آپوستان مهاجر هند که برای کار سیاه

رد صبح دریافت عمیقی پیدا ک .گاندی تا صبح فکر کرد .وردآخیلی روی گاندی فشار 
ه هیچ موقع و آن تصمیم محکم خودش را همچنان ادامه داد و به این دریافت رسید ک

  :هیچ موقع به زور هم متوسل نشود ،به زور تن ندهد و برای تن ندادن به این زور
هر چقدر هم نسبت به اهداف  .میز اعتقادی ندارمآهای میانبر خشونتمن به راه»

های ناپذیر روشباز مخالف سازش ،ارزشمند احساس همدلی و ستایش کنم
ه موختآتجربه به من  .ها هستمرمانآترین مندانهبار حتی در راه شرافتخشونت

 .«ی خشونت و ناراستی باشدتواند میوهگاه نمیاست که خیر پایدار هیچ
 زفهم خودش در یک زمان ا وها و الهاماتی را که از فکر من سعی کردم این دریافت

یمان و ا اینبا نشان دهم. گاندی  ،تبدیل شد یهایالهامکم به ویژهکمو اش گرفته زندگی
سال در  79بعد از  ،اشمجاهدت و آن ایستادگی قلبی و درونی در این تجربیات زندگی

بخش حرکات عظیم الهام ،ای عاری از هر گونه خشونتتوده یی روش مبارزهزمینه
ها در این الهاماین ویژهاگر بخواهیم ]برای فهم[  .اجتماعی برای خود و پیرامونش شد

اد به نظر من زیاست، ندی کندوکاو کنیم و ببینیم که چه دیده ها برویم درون گاروش
 ،که این الهام و رویای صادقه که برای او اتفاق افتادهولی این .بخش باشدتواند نتیجهنمی

 ،داشتـ هم برای محیط پیرامونش و هم برای خودش  ـ ی ملموس و درستینتیجه
 کند. بخشی به این الهام کمک معناتواند ما را در می

دولت قانونی را برای انحصار حق  ،در هند .کنمیکی از این تجربیات را من عنوان می
ن را گاندی ای .ی انگلستان تصویب کردبرداشت نمک از شن دریا فقط تحت سلطه
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 .گاندی خودش رهبر جنبش شده بود .دانستمی عیاربرای مردم هند یک استثمار تمام
همه بعد از گذاشتن این  .همه گاندی را قبول داشتند ،هایی که کرده بودطبق مجاهدت

نهاد ی جنبش پیشقانون منتظر این بودند که ببینند گاندی چه حرکتی را برای ادامه
گاندی چند هفته  .ی هر گونه اقدامی بودندمادهآجمعیت خیلی عظیمی در دل  .کندمی

الهام را زیاد باز  .ه او شدالهامی ب ،کرد و بعد از چند هفته در رویایی تاملفکر کرد، 
نفر  18کند با گاندی پیشنهاد می .حقیقی بود ووس ماش خیلی ملولی نتیجه ،کنمنمی

هست به یکی از شهرهای بندری که ساکن از معتمدان و دوستانش از آن شهری که 
  .روی کنندمیز پیادهآبه صورت مسالمت ،کیلومتر فاصله داشت 961

 تمام این رایدر راه ب .که بود به سمت آن بندر حرکت کرداییروز ازآنج 24گاندی طی 
که خودش  مقابله هایمردم را با حقوق و روش ،ها و روستاها وقت گذاشتدهکده

که به آن شهر بعد از این .شنا کردآ ،های عاری از هر گونه خشونت بودمعتقد بود روش
نیایش  ،بود رسیدهندین هزار نفر چ که بهتا صبح همراه با آن همراهانش  .شب بود ،رسید

انعطاف و صبر  ،ستاو ااین جمعیتی که همراه به از خدا خواست که  .کرد و فکر کرد
 ـ گونه خشونتی این روش خودش را ادامه بدهدد بدون هیچنو بتوان دعظیمی بده

 جمعیت را از هم متالشی کند.  وتوانست این تجربه کمترین خشونت می
خم  .ندکهمه منتظر بودند که ببینند گاندی چه کار می .دریا رفتگاندی صبح به لب 

نجا بودند و تمام آی مردمی که بالفاصله همه .یک مشت از شن دریا را برداشت و شد
شکارا شروع آمردم در هند شروع کردند به سمت دریاها رفتند و همه به صورت خیلی 

 .گونه خشونتی. این مهم استهیچبدون انجام  کردند؛ با این قانون مدنی به مخالفت
ر سری اعتقاداتی دگاندی یک .خواهممن معذرت می ،شد بیشتر گرفتهاگر کمی وقت 

 :گوید کهمی ؛مبارزاتش داشت
نظر اگر از چنین حقی صرف .ی شهروندان استنافرمانی مدنی حق ذاتی همه»

ه هرج و مرج گاه منجر بنافرمانی مدنی هیچ .ایماز انسانیت دست شسته ،کنیم
 هر دولتی برای .انجامدطلبانه است که به هرج و مرج میشوبآنافرمانی  .شودنمی

طلبانه را با متوسل شدن به زور سرکوب شوبآحفظ موجودیت خود نافرمانی 
  .«تها اسند کشیدن وجدانببرای به  یاما سرکوبی نافرمانی مدنی تالش .کندمی
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 اما گاندی .های گاندی به نحوی خالف قانون بودتوان گفت تمام حرکات و جنبشمی
ند. پیروی ک ،هر قانونی که در جامعه گذاشته شوداز که نه این ،به روح قانون معتقد بود

 . روح قانونمدافع گاندی به معنایی ضد قانون بود و به معنایی 
ان داشت و ایم وها اعتماد به آن که گاندی واقعاً را دو منبع  ،رین قسمت از بحثمآخدر 

د و کرفریقا همیشه به این دو منبع رجوع میآاز نوجوانی و حتی در هند و انگلستان و 
]معرفی  بخش برای دیگرانهم الهامو دانست بخش خودش میاین دو منبع را هم الهام

یکی  ،یکی قرآن بود ؛سه متن پیرامونش بودکه گاندی در محیطی بزرگ شد کنم[. می
در  .ها بر نداشتخر عمر دست از این متنآگاندی تا  .و یکی انجیلبودا بود  نیکایای

سری ای ساخت که به یکزندگی یکپارچه ،دوطرفه بین این متن و زندگی خودش یتبادل
اش یندهآهای برای حرکت او کارها هم کمکهمین متن .هایی رسیدالهامها و ویژهفهم

  .شدند
 گونهبرای گاندی این .دعا و نیایش بود شد،میبه آن متوسل بعی که همیشه ندومین م

 .رامش قرار داردآروز ذهن به صورت طبیعی در یک  یمعنی شده بود که ساعات اولیه
از  پرداخت ومی شنشست و به تامل و فکر و نیایگاندی همیشه آن ساعات را بیدار می

هم  اً داشت و واقعتقاضایی  ،بخواهیم با ادبیات این جمع بگوییم ؛کردخدا تقاضا می
 اً واقع نیرویتقاضایش این بود که خدا در راه خدمت به این جامعه  .ای شدبه او عرضه

ها اعطا شود که انعطافی به آن وو شهامت و نرمی  یمضاعفی به او بدهد و شکیبای
 ینخرآهم گاندی حتی در  واقعاً  .ی بدون خشونت را ادامه بدهندبتوانند این روش مبارزه

سالگی  67گاندی حتی در  .شکیبایی را داشت وی عمرش این توانایی دوچندان روزها
 .را دو نفر گرفته بودند او در حالتی که دو طرف ؛کردروی میکیلومتر پیاده 73روزی 

به این رسیدیم که الهام دریافتی است حاصل از  ما کالً  ،اگر بخواهم بحثم را جمع کنم
 . گاندی مثلباشدی ملموس که دارای یک نتیجه ممزوج شدن با یک امر وجودی عینی

 ،ها فعال شدروی آن ؛هایی داشتسری ضعفیک و ای داشتدم عادی دغدغهآیک 
 ،هاانرژی گذاشت، زمان گذاشت و این انرژی و زمان و دست برنداشتن از این ضعف

ید هایی رسالهامسری ویژهیک بهخر آهای اول و در پله و هاسری اندیشهیکسبب شد به 
 خیلی ممنون.  .بخش محیط پیرامون شدبخش خودش و هم الهامکه هم الهام
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 ابوالحسن صبابخشی: ی پنجم:مصادیق الهامکنندهمشارکت
طور که دوستان اشاره کردند الهام به معنی ممزوج شدن با یک امر همان .به نام خدا

بان و گاندی های باغچهداقمص .ی ملموسی باشدنتیجه یوجودی و واقعی بود که دارا
 .ها و تایید این تعریفی که داشتیم به سراغ موسیقی رفتممن در پی این مصداق ؛ارائه شد

 عطف شده و تاریخ موسیقی سنتی ما را بهدر تاریخ موسیقی ایران کسی که خیلی نقطه
 ابوالحسن صبا است.  ،تفکیک کرده خودقبل و بعد از 

ه ب است. موختن موسیقی و پیشرفت آن داشتهآبرای  های زیادیصبا خودش دغدغه
ها ور که از زبان مادرش در کتابطآنتار بوده و نواختن همین دلیل از بچگی به دنبال 

ده تا کربسته و آن را مرتعش میسالگی به انگشتان پایش نخی میمده گفته که در سهآ
  است. مدهآرفته و میصدایش را بشنود و حتی به مدرسه هم با تار می

به صورت  را خواهد موسیقیگیرد و میخودش انگلیسی یاد می ،شودبزرگ که می
های کند و دستگاهخوانی مینویسی و نتبرای همین شروع به نت .علمی یاد بگیرد

موسیقی را به صورت  ،بعد از آن .گیردطور کامل یاد میموسیقی ایران زمان خودش را به
دادند و این خودش ل از آن موسیقی را به صورت سنتی یاد میقب .گیردعلمی یاد می

 .ددهگیرد و به تمامی هنرجویانش یاد میآید و موسیقی را به صورت علمی یاد میمی

لون دستگاهی بود که به صورت سنتی وارد موسیقی ایران شده بود و ودر زمان صبا وی
سرا و جاهای رمحدر  وقتیه ناصرالدین شا .نواختندها آن را مثل کمانچه میخیلی

کرد و به آن لت موسیقی را تمسخر میآاین  ،نواختندها این ساز را میمختلف کاخ
لون وارداتی بوده و ما در موسیقی خودمان برای وویاست. گفته ی فرهنگی میکمانچه

ه حری کصبا با تب .لون نت و دستگاه و ردیفی نداشتیم که بشود این را ارائه دادواین وی
دن به دنبال ارائه کر ،را یاد گرفته بود یموسیقی ایران داشت و تمامی سازهای ایران در

 یستبار را با ممارست در طول کو این  رفتلون وموسیقی ایران با ساز وی هایقابلیت
های سنتی موسیقی ایران را های سال زحمت کشید و تمامی ردیفسال .سال انجام داد

 لون یک شناسنامه همپایوتوانست که برای موسیقی ایران و ویین صورت اورد و به آدر
ه همزاد نو سازی شد که نه غربی بود ، ویلون .الت موسیقی ایران به وجود بیاوردآسایر 
ار کالم هم به کتوانست در موسیقی بیسازی شد که میخودش  ؛اش کمانچه بودشرقی

 .برود
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ای وزیری مسئول تاسیس مدرسهکلنل رف که از ط یعالوه بر این صبا در مدت دو سال
های اطراف رشت ها و کوهپایهبه کوهستان ،بود و در این شهر ساکن در رشت شده

 .نوشتها را مینت و کردها و تمامی خوانندگان محلی صحبت میرفت و با چوپانمی
 .ندوری کآثار بسیار زیادی است که خودش توانسته بنویسد و جمعآ امر، حاصل این

از  .بیندرفته یک روز گنجشک زردی را میها که میدر این جنگل .این منبع الهام بود
که یا این .سازدهنگ را میآهنگ مشهوری است به اسم زرد ملیجه که این آ ،حرکت آن

اه نکنم اگر اشتب ـ که با دوستانش به یکی از کشورهای عربی سفر کرده بود یدر دوران
دا بعد از مدتی که صبا را پی .شوندگم می ،رفتندیابان که میدر بـ بوده  سوریهکشور 

 ؟است پرسند چه شدهکه از او میوقتی .آیدبینند که صبا خوشحال میمی، کنندمی
انسته بود در بیابان تو !هنگی به اسم زنگ شتر بسازمآلون وگوید من توانستم برای ویمی

 ست.ا برایش منبع الهام بودهگونه اینطبیعت  .هنگی بسازدآاز راه رفتن و حرکت شتر 
مان یا ه راه زندان در خیابان شریعتیروایت شده صبا در سه ،مصداق دیگری که هست

ا این بر حسب تصادف صبا ب .برندها را میای از زندانیبیند که دستهمی ،شمیران سابق
 .خواندای را میها زیر لب نغمهندانیبیند که یکی از زمسیر بوده و میها همزندانی

 تکشد و پشکند با آن کاغذهایی که دستش بوده خط میافتد و شروع میدنبال او می
به قدری غرق در این شده بود که همراه  .کندهای زندانی را یادداشت میهنگآسر هم 

ا آن زندانی هایش بکه صحبتشود و بعد از اینی زندانی وارد زندان میبا همان دسته
ها انیی زندگویند که تو هم در دستهگیرند و میبیند که اشتباهی او را میمی ،تمام شد

شتباه ابه دان هستم و موسیقی گوید من اصالً کند و میصبا خودش را معرفی می! هستی
چون در رادیو هم  .مدمآخواند شدم و که این زندانی می اییقیسغرق مو ؛ایدمرا گرفته

 شناسند. د و مینکنشناسایی میرا  او بعد ده،خوانی میخیل
به قدری در این موسیقی غرق شده بود که خودش . بود صباشدن  ببه خاطر مجذواین اتفاق 

احتیاج به بینش هم  نش،عالوه بر دا هست کههایش در صحبت. دادها از دست میرا مدت
یقی های موسل شود که بتواند قطعهو گشایش باید در انسان حاص الزم استمعرفتی  ؛هست

گوش  لیو ،های سال است ما خودمان شاید اسمش را ندانیمهایی که سالقطعه ؛را بسازد
در غم و شادی با ما و ها در خلوت و تنهایی این موسیقی .شودچه از رادیو پخش می ؛دهیممی

 است.  تنخپیام انسانی صبا با همان قدرت اولیه در جهان در حال نوا .بودند
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 بندی بحث ی ششم: جمعکنندهمشارکت
بندی را من سریع جمع ،چون بحث طوالنی شد .دانم که همه خسته شدیدمی .سالم

در این یکی شدن  .هایمان یکی شوددهم. ما دور هم جمع شدیم که ذهنیتانجام می
ز ود که امرها به مرور رفع شد و این بحثی شابهام .هایی وجود داشتابهام ،هاذهنیت

با و خیلی هم رخنه کرده  ،ی ما وجود دارددر جامعه که ارائه شد. ذهنیت سنتی
در  ،بی ببینیمااین است که ما همیشه دوست داریم یا خو ،فرهنگمان کاماًل ممزوج شده

ما  ای بکنیم. صدا و سیمایالعادهمحلی اتفاقی بیفتد که ما یک کار خارق یا یک نقطه
ادبیات  بلکه ،البته نه ادبیات اصیل ؛دبیات ما همین طور استطور است، اهمین

 همیشه با یک خواب ختمکه سازند ویژه در ایام عزا فیلمی میدر صدا و سیما به .بازاری
اولیای ] یکی باید به خواب .قرار است قصاص بشود و را کشته دیگرییکی،  ؛شودیم

هم انتظار چنین برداشت و پایانی را  همه .یردگکه این قصاص صورت نبیاید تا این دم[
ن با آ ،گیردکه به ذهن صورت می یآن القائ ؛تسنی گونهولی در عالم واقع این .دارند

 این اندازهبرای همین است که  .متفاوت است ،افتدچیزی که در واقعیت اتفاق می
ولی  ،دکننبرخورد میبا گذشت افراد دهند که این همه فیلم نشان می .گذشت کم است

ر تنها سریالی که اآلن د .تواند باشدمفید نمی الً صا ،چون با عالم واقع ما متفاوت است
  .است که با خواب تمام نکرد «زیر تیغ»سریال  ،ذهن من است

بقره دو  یدر سوره .دهدمیارائه هم در خود آیات را قرآن روش عفو  ،مورد قصاص در
 ناً یمن عکه  713و  718 اتآی هست؛ اصپشت سر هم راجع به همین بحث قص یآیه

 :خوانمرا می ی این آیاتترجمه
زاد [ قصاص مقرر شهد: آاید، در باره كشتگان، بر مشا ]حّق ای كساىن كه امیان آورده»

 [ اشعوض آزاد و ِّبهد عوض ِّبهد و زن عوض زن. و هر كس كه از جانب برادر ]دیىن
[ به او گذشت شود، ]باید از گذشت وىّل [، چیزی ]از حق قصاص]یعىن وىّل مقتول

ردازد. این [ احسان، ]خونبها را[ به او بپ[ به طور پسندیهد پریوی كند، و با ]رعایتمقتول
[ تخفیف و رْحىت از پروردگار مشاست؛ پس هر كس، بعد از آن از اندازه درگذرد، ]حُك

قصاص زندگاىن است، و ای خردمندان، مشا را در  (378وی را عذایب دردناك است. )
 «(371باشد كه پرهیزاکر شوید. )
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ِذیَن َءاَمُنواای»که با  اوالً  .در این آیات همان بحث ممزوج شدن است ا اله َُّ َ
 .ندکشروع می «أ

یعنی در یک جامعه با  ؛کندگذارد که ولی دم را برادر خطاب میبعد روی این دست می
در این ملموس  .کنندهمدیگر را درک می ،کنند، احساس برادری دارندهم زندگی می

طبق  .گیردکه الهامی صورت میاست  دهدرخ میشدن و در آن چیزی که در آن لحظه 
توانند این کار را انجام دهند و ممزوج با کسانی می ،همان بحثی هم که صورت گرفت

ْلبابا»هستی باشند که 
َ
  .همندفاین حیات را که در قصاص هست ب تا باشند «وُلوا اْْل

الهام یک ارتباط م. ]پرسش این است که[ آیا دهحاال من این بحث را اینجا خاتمه می
ها پرسش این ؟کندی الهام حضور پیدا مییا خدا فقط در نقطهخیر؟ آست یا اای نقطه

از همان ابتدا معنای کالم  ،که دوستان مطرح کردند یدر بحث .ی ذهنی ما بوددغدغه
هایی قسم، دیدیم در آن ی شمس که بررسی شدسوره. شد مشخص الهام و وحی

 رسد به نفسی که واقعاً آید میرود تا میبه دل طبیعت می واقعاً  که گیردصورت می
وَرَها َو َتْقَوهَئا»ای که تا برسد به مرحله است شده ازجانب خدادهیسامان هَلَمَها َجُ

َ
این  .«َفأ

 . استالهام و فجور در انسان درونی شده  سیر درونی شدن از جانب الهی است که
باید  .یاج به یک جهش داردتای که احرسد به نقطهسان مینشود تا ایک سیری طی می

باید  .دندهنمی بیهودهی هم به بهانهرا بپذیریم که هستی حامل یک پیام است و این پیام 
تقال یافت کنیم و اندر ،بهایی پرداخت شود تا بتوانیم آن پیامی را که در هستی هست

تند دوستان سعی داش .بود غیره صبا و و ابوالحسنطور که در داستان گاندی همین ؛دهیم
 رد. ای را باید طی کیک سیر و مرحله ؛ای بودن نیستد که منظور ما نقطهناین را باز کن

یم از بحران شروع کرد است. شکل گرفتههم الهام در سیر این جلسه  اینکهبحث بعدی 
 .ها داشته باشیمباید بتوانیم ارتباطی هم بین بحث الهام با سایر بحث .ا به الهام رسیدیمت

 یورهسدر ابتدای  .بیان کرد زکریاشود این را در داستان به نظر من به صورت کوتاه می
 75 ،ای کردندی گذشته به آن اشارهقای صابر هم جلسهآمریم که همه مطالعه کردند و 

وانسته ت زکریااتفاق افتاده و  زکریاکه برای  دهدمی ای از آن وقایعیرد چکیدهی اول دایهآ
ا چه اینج زکریاشود که منجر به یک وجود و خلق جدید بشود.  فیضیکی از آن منابع 
طور همان .وگوی شفاف داردگوید ارتباط دائم و گفتخودش می ؟سیری را طی کرد

جدی  وگوییک گفت ،وگو توضیح دادندگفتی قبل هم راجع به که جلسه دوستیکه 
  .خدا در میان استبا  زکریابین 



 4باب بگشا؛ دفتر پنجم: تبیین ما ـ       131

 

 

 .بعد تبیین هم نسبت به اطرافیان خودش دارد .کندوگو اذعان میزکریا به این گفت
 .دکنندچار هزار و یک مشکل میرا و ارث  آن دستاورد ،اطرافیانش ،داند که اگر رفتمی

 داری همیک افق منظور است. تاوردی که داشتهآن دس ،ارث اینجا منظور مالی نیست
اشته ای دیعنی یک داشته ؛افق دارد ،کندکه به بعد از خودش فکر میبه خاطر این .دارد

در  .ش هستحثخواهی هم در بخواهد این داشته را به سرانجام برساند و فرجامو می
سد[. ربه او می ]بشارت یحییشود با هستی که این سیر است که به قدری ممزوج می

هم و هم خودش پیر شده  ؛فراهم نیست چون شرایط واقعاً  ،شدهباورش هم نمی حتی
؛ کندباور  تواند، نمیشودحتی زمانی که به او وحی می .امکانش نیست ؛ستا نازا او زن

ه در این سیر است ک .توانسته بپذیردکامل نمی و با یقین خواهدآن لحظه هم نشانه می
خلق جدید هم همان یحیی  .و به خلق جدیدی برسد ی فیض شودواسطهتواند میزکریا 
یات در همین آ .حامل تاریخ است ویحیی وارث  ؟دارد اییحیی چه ویژگی .است

زکریا این دعا  .یعقوب باشدلآوارث خواهم که[ ]فرزندی میگوید هست که زکریا می
 ؛شود. یحیی کتاب هم داردتاب میشود و بعد صاحب کمستجاب می کند و واقعاً را می

  .هم داردرا یعنی وجود خودش  ؛تقوا هم دارد
به  ـ نه های روزهم به بحث رخواهم بگویم و شاید یک مقداخری هم که میآی نکته

د مبنای نتوانالهامات می اصالً  این پرسش است که آیا ،ربط داشته باشدـ  یسمعنای سیا
الهامات بشری این قابلیت را دارد که مبنای تفاهم یک جامعه  یاآ ؟د یا نهنتفاهم قرار بگیر

ساعده[ ]بنی ی[ سقیفهدر مورد ]واقعه خواستیممیاگر دو سال پیش  شاید مثالً  ؟بشود
م و کردیباید اول آن دوران را تصور می .بود یک مقدار سخت ،یا آن زمان صحبت کنیم

ولی اآلن یک  ،شوم جزئیات وارد خواهمنمی .وردیمآتاریخش را یک مقدار جلو می
والیت حضرت علی یا بحث کاری به اآلن من  .یک مقدار برای ما ملموس است

دم آی خودش یک در جامعه حد اینکهباالخره حضرت علی در  ؛چیزهای دیگر ندارم
 ؛شدحداقل به خاک سپرده میباید ، پیامبر بودحداقل باید در آن شورا می ،ستاصالح 

ـ این وسط فدک هم که حق حضرت زهرا هرحال رخ داده است. بهاست که هایی اتفاق
غصب ، بودـ  ی اسالمیبه معنای تامین اقتصادی جامعه ،حق شخصی ینه به معنا

ک با ی .برود و سخنرانی کند مدینهمسجد به گیرد شود. حضرت زهرا تصمیم میمی
  روند.میمسجد مدینه  بهافتند و میتعدادی راه 
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 دند که حضرت راحت بتواننکنای نصب میپرده ،شوندارد مسجد که میحضرت و
یه کند که همه با حضرت گرمیی بسیار بلند حضرت ابتدا یک ناله .حرفشان را بزنند

 رامآکند تا صداها حضرت صبر می .شودجمع کاماًل بلند میی مدتی صدا .کنندمی
حضرت  .شودصداها بلند می ،دنخواهند شروع کنکه حضرت میدوباره وقتی .شود

روع شگونه شان را اینبعد خطبه و سخنرانی .ها تمام شودکنند تا نالهدوباره صبر می
 :کندمی

ِ لََع » َحْمُدَّلِله ِْ ْکُر لََع  َا َم  ما َاْنَعَم، َو َلُه الشُّ  «ما َاهْلَ
 منوده اماهل هانشکر خدا را بر آنچه بر ما انسا ه ونچه به ما انعام رکدآستایش خدا را بر »

 .«است
ی را درک حباالخره آن زمان وها آن .دهدوگو را این الهام قرار میدر حقیقت مبنای گفت

وَرَها َو َتْقَوهَئا»در آن زمان  ؛نداهکرد هَلَمَها َجُ
َ

آید ظر میپس به ناست. برایشان تبیین شده  «َفأ
 ]بر مبنای آن[متد بیان کرد و ها بشود این الهام را با یک مجموع فرایند این بحثاز 

، ای که اآلن دچار هزار ابهام استبا یک متد هم با خودش و هم با جامعهبتواند انسان 
 . دادیدهای ما گوش حرف ه. ممنون که بکند بخشبرخورد تعالی

 
 هدی صابرسخن پایانی 

ل را شاید تحم .و از همه که توجه و تحمل کردندـ نفر  ششهر  ـ هاخیلی ممنون از بچه
بوریم جای ممعنی کنیم که یک دوره گونهاین ره و ادبیات کوچه و بازاریوهمه در محا

اما تحمل  ،رعایت اجباری معنا شده ،ی ماتحمل در جامعه .همدیگر را رعایت کنیم
یک سرفصلی حمل  تا یعنی همدیگر را ؛که حمل همدیگر را عهده دار شویمیعنی این

 در راآلن آن بازی دیگ ،کردیمدوش میقدیم ما بازی قلم .تاین خیلی مهم اس .کنیم
 ؛لیتا یک سر فص ردوش یعنی تحمل همدیگقلم برافتاده است.پارتمانی آاین شرایط 

 .آیداز آن اتفاقی بیرون می ی فکری صورت بگیرد حتماً دوش در حوزهاگر این قلم
ه هایشان را مشترک کردنگارهنفر که ا ششبه این مفهوم که ـ که جمع تحمل کردند همین
 قطعاً  ،از این تحمل متقابل همدیگر ـ هایشان را عرضه کردندمدند انگارهآ ،بودند

  .مولودی متولد خواهد شد
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اق دو اتفاق افتاد که شاید اتف .گیرممن هم وقت دوستان را نمی ،ها بحثشان را کردندبچه
، نفر ششه این بود ک ]اتفاق پیشینی[. تر از اتفاقی بود که در جلسه افتادپیشینی مهم

این بحثی که امروز  .جلسه وقت گذاشتند و ذهنشان را مشترک کردند هفت ـ هشت
ی همه .شودالهام هم فعال می ،اگر ذهن فعال شود .محصول ذهن مشترک است ،مدآ

خان[  ]ابوالحسنبر  ،این است که الهام چیز عجیب و غریبی نیستبر سر ها این بحث
نفری که این بحث را  ششتک ما و و تک بان و گاندی و محمد و ابراهیمو باغچهصبا 

 یهناد ب وآخدا  .خدا حامی بازنشستگان نیست .افتددر پروسه اتفاق می ،ارائه کردند
 یهناب و دهم آاما  ؛داندرا موظف می شدر این حد خود ،کندها را تامین میبازنشسته

پیرامون هم  ،دنکنمیهم جریان پیدا  ،کسانی که جاری هستندـ کنندگان حرکت
باالخره منجر به یک جریان عمومی و ها و این جریان اندازندمی راه خودشان جریان

یکی از آن امکانات  کند[؛]تامین می که الزم دارند را هم امکاناتی و ـ شوداجتماعی می
  .الهام است

 آرامآرام ،ها هم اگر جمعشان را سر پا نگه دارند و کار را ادامه بدهندخود این بچه، کهاین
کنند هم فکر می ؛است یاین حس حاملگی هم دو وجه .کنندحسن حاملگی پیدا می

از  د.کنندوش میکنند که دارند همدیگر را قلمهم فکر می و شونددارند باردار می
 شود. مولودی خارج می طبیعتاً دوش کردن حس بارور شدن و حس قلمی دوگانه

روش بحث این بود که  یی بود.و در عین حال کارا هم روش ساده هابچهروش بحث 
رای ب ؛عرضه کردند ،یک تعریفی را که برگرفته از همان ذهنیت و کار مشترک بود

خارجی هم  ءازابهما ؛در نظر گرفتند ای راازاء خارجیبهما یا تعاریفشان هم مصداق
 تاً عیهایی دیگری هم طببان و مثالگاندی و صبا و باغچه ؛شناس بودهمههم وس و ملم
 رند. وتوانستند بیامی

های گروهی که ها و بحثخود بچه یهای جلسات گذشتهبحث در مقایسه با بحث
د مآبه این مفهوم که از آن حالت مکانیکی که هر کس می .مدآیک قدم جلو  ،عرضه شد

 ،این چسب .یک چسب حداقلی در جلسه دیدیمو مد آ دربه  ،کردبحث خودش را می
سان اآلن در تنگنا که ان .ولی باالخره چسبی بود !نه چسب دو قلو بود نه چسب رازی بود

 دهند یک مدت آن برنجبرنجی را که به او می ،چسب در اختیارش نباشد ،گیردقرار می
روز آن برنج چسب  هفتاز  بعد ،زندب به آن بآچند روز یک مقدار  ،را کنار بگذارد

چسب برنج هم باالخره خودش  .چسب برنج بود ،ها کردنداین کاری که بچه .شودمی
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تر از تر و چسبندهد در سیر خودشان یک چسب جدینبتوان شاءاَّللان .یک چسبی است
 چسب برنج خارج کنند. 

 .دهیمپایان می ـ مریم یسورهـ  خرمان پایان بخشیدآبحث را از همان نقطه که دوست 
ی اثربخشی و تناسل داشت و دغدغه یدغدغه ؛بل دو اتفاق استمزکریا نماد و س

یعنی آن هم چیزی حدود صد و ـ خر کار آ ،دار بودچون دغدغه .ی شفاف با خدارابطه
در دورانی که خودش و همسرش از باروری و تناسل کاماًل ـ چند سال عمر کرده بود 

ی که تباط شفافرکرد که شاید در این اودند و در دورانی که خودش فکر نمیناامید شده ب
 ،الهام اول .ش و همسرش رسیدددو الهام به خو ،با خدا دارد به سرفصل جدیدی برسد

لی خی .یک عمر این دو دنبال باروری بودند .خدا بارورشان کرد .الهام بیولوژیک بود
سر بزنگاه که فکر  ؛دهدخدا پاسخ می ،اشدکنیم تقاضا بما هم عنوان می .مهم است

به جا  هانآهم رد معنایی از  هم بارورشان کرد و ،کردند دیگر دورانشان تمام شدهمی
  .از زکریا یحیی و از یحیی هم کتاب ؛گذاشت

 ی کسانی که صاحب دغدغه در درون هستندیعنی همه ؛ی الهام استمایهجان ،کتاب
از ب]به صورت تفصیلی[ ی دیگر بحث را هفته ،تری باشداگر وقت بیش شاءاَّللان ـ

 ـهایی که مورد نظر هست و به کتابی از آن کتاب ـ بندیمکنیم و بحث الهام را میمی
خودش تبدیل به یک متن  ،از طریق الهام ،وصل شودخود ـ خدا و  ،هستی، تاریخ

 یاین سوره .زکریا هم صاحب متن شد و فرزندش یحیی هم صاحب متن شد .شودمی
در حقیقت دوقلویی است که خدا نصیب  ،که دوستمان اشاره کردی اولی آیه 75 ،مریم

  .باروری و تناسل بیولوژیکی بود و یکی هم رد به جا گذاشتن ،لیک قُ  ؛زکریا کرد
 یمعهجا .دوش کنیمشویم و همدیگر را هم قلم و بارور دم بارداربهکه ما هم بتوانیم دم شاءاَّللان

جدا از حاکمیت بقیه هم برایش مانع  ،یعنی هر کس حرکت کند؛ ی مانع استما هم جامعه
دوش کردن و بارور شدن و جوش خوردن با منبع با قلم .گذارند که نتواند سیر را ادامه بدهدمی

و  مکنیبحث الهام را جمع می شاءاَّللانبعد  یجلسه .رخ خواهد داد شاءاَّللاناتفاقی  الهام حتماً 
رم گو ند نماده کآخواهند خودشان را ذهنی بحث بعدی اگر دوستان می .رسانیمبه پایان می

تا دو  .خدای منبع عشق و امید است ،گرمی برای بحث بعدی بازی کنیمکنیم و یک دست
هایشان دگاههمه دیتا زاد بگذاریم آ بونیتر یک جلسه را قرار گذاشتیم م.هفته روی این فکر کنی

ری که کا ینهم؛ ها را مشترک کنیمذهن ،برای استقبال از خدای منشأ عشق و امید ؛ندرا بگوی
 شب همه به خیر.  .ها کردند. خیلی متشکربچه
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 1(2نشست پنجاهم: تبیین: خدای منبع الهام )
 

ِحمی  ِن الره ْْحَ ِ الره  کنیم.یم خیر خدمت دوستان عزیز، بحث را آغازبا سالم و عصربه. ِبْسِم اَّلله
 «گشامی، باب بگشا، نزد من آمن رفیقم، ره»

ها و کارکردهای او، خدای داشته». عنوان کلی 88دی  22شنبه نشست پنجاهم، سه
 است. « منبع الهام

 
 از منزل اول تا منزل حال

 بحران 
 اختالل
 خروج
 حیتصح
 ما؛ انینیشیپ و؛ا :متد

 

ر گذاشتیم. از بحران آغازیدیم، به از منزل اول تا منزل حال چند سرفصل را پشت س
پی بردیم، خروج را به عنوان مفر برگزیدیم و  «او»روابطمان با هستی و در اختالل 

د از و هستی، بع« او»گزینی در بحران را رد کردیم. به ضرورت تصحیح رابطه با منزل
 ،«او»های هخروج برآمدیم و نهایتًا به ابزاری برای خروج ]رسیدیم[ که برگرفته از توصی

پیشینیان ما و خودمان است. قرار شد که در سه سطح به یک ابزارسازی ذهنی دست 
انیم که به تبیین برسیم، بتوپیش ببرد. قبل از این در عمل همبزنیم که بتواند ما را 

ای که مرحله ـهایی را در دستور کار قرار دهیم و بعد به تبیین نیازها و تعیین تکلیفپیش
مان تبیین یبرسیم و بعد از تبیین ببینیم که با دستاوردهای دوره ـ آن قرار داریم اآلن در
 توان کرد. چه می

 
                                                                                                                 

 است.  1811ماه دی 22 شنبهسه ،. تاریخ برگزاری این نشست1
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  نییشاتبیپ
 یتلق حیتصح
 یدر هست تیعضو

 رییدر چرخه تغ
 ما  یتقاضادار
 «او» یگرعرضه

 

گریم، در پیشاتبیین به ضرورت تصحیح یک تلقی رسیدیم. این تلقی که ما نه مشاهده
 عضو هستی مجوز ذاتی و ژنتیک ،عضو هستی هستیم ؛صر مدار توصیف هستیمنه عن

خواهیم در حد توان خودمان در مدار تغییر سیر فعالیت و تغییر را دارد. نهایتًا ما می
 کنیم. 

ست یا ار گهم عرضه «او»وجه دیگر پیشاتبیین این است که آیا اگر ما تقاضادار شویم، 
تواند ما را بارور کند؟ اگر میل به حمل می «او» ،داشته باشیمنه؟ اگر ما میل به باروری 

حامله بشویم و بار را ]به  ،تواند به ما کمک کند که خوشمی «او» ،بار داشته باشیم
ها را انجام دادیم و به این ای، خوش بر زمین بگذاریم. این بحثصورت[ مرحله

این ادعا را  آمدیمه قرار دارد. مدعی است که در موضع عرضه و داشت« او»رسیدیم که 
 دفتر هستی، دفتر تاریخ، کتاب خود و کتاب آخر.  ؛در چهار دفتر برگ بزنیم

 
 زیر داشته یگر ـ خداعرضه یخداتبیین ما؛ 

 یمهندس یطراح
 خلق ـ خلق مستمر 

  یاستراتژ
 یبندمرحله

 یخیتار لیـ تحل یخیتار دید
  یپردازدهیا

 منبع الهام
 

 ؛است« طراح ـ مهندس»ست. ا« او»گری  رسیدیم که شقوق عرضه هاییبه سرفصل
هایش افق درازمدت دارد، در طراحی ؛فاطر است و بدیع ،اهل خلق است، خالق
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بندی قائل های بلندمدت به مرحلهدر چارچوب طراحی ؛بلندافق و دورمنظر است
ه باشد و تمام شد قبلیی ی مرحلهشود که دورههر مرحله زمانی آغاز می ؛است
 ی بعداش عمل کرده باشند و پدیده صالحیت و آمادگی ورود به مرحلههای درونیمقوم

 را داشته باشد. 
ی مشرف بر کل روندی است این است که دید تاریخی دارد، یگانه «او»ی دیگر داشته

 نی ایاند و اهل تحلیل تاریخی است. در کنار همهها با آن تاریخ را رقم زدهکه انسان
م از توانیمی پرداز هم هست. یعنی اگر ما در موضع تقاضا قرار بگیریم،ها، ایدهداشته

 ی دید تاریخیبندی و اشاعهداشته و توان طراحی، خالقیت، دید استراتژیک، مرحله
منبع الهام است و بحث  «او»که اش کمک بگیریم و نهایتًا اینپردازیبه ما و ایده «او»

 ایم. شروع کرده خودتانی اخیر با کمک ه هفتهآن را در دو ـ س
 

 ما؛ انسان نییتب
 دارهیرمایخم

 بردارآموزش
 باردار

 طراح 
 مهندس 
 خالق

 استراتژ 
 بند مرحله

 یخیتار دارلیو تحل ددارید
  پردازدهیا

 بخشالهام
 

 ،در حد خودمان هستیم، نه متوهم باشیم اگر ما باور کرده باشیم که در هستی هستیم،
تیم و هس هم خور شرایط تاریخی. چون ماطلب باشیم و نه توسریارتفاع نه مثل فرعون

ی خمیرش را به ما چکانده، آموزشش را به ما انتقال داده و ما هم صاحب خمیرمایه «او»
را که به آدم منتقل شده و هنوز هم ادامه  «او»ی های اولیههستیم و هم آموزش «او»
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ی خودمان، باری خواهیم در حد توان و قد و قواره و شانهکنیم و هم میحمل می ،دارد
به ما در  «او»خمیرمایه داریم، آموزش از  «او»چنین است و ما از برداریم. حال که این

ادامه دارد و ما هم  است و ناپذیرهایش هم توقفچند مرحله منتقل شده و آموزش
را از این گوشه برداریم، پس ما هم یک مدل کوچک خواهیم در حد خودمان باری می
 هستیم. «او»از 
توانیم ولی ما هم طراحیم، ما هم می ؛است ها همداشتهی این طراح و منشأ همه« او»

توانیم خالقیت بروز دهیم و خلق کنیم. منتها نه خلق آغازین با اهل هندسه باشیم، می
توانیم خلق کنیم، بلکه در حد خودمان می ؛ستا« او»های بنیادین که در ید قدرت ذره

های استراتژیک مرحله های استراتژیک داشته باشیم و در درون آن طراحیطراحی
دار آجر بچینیم، بندکشی کنیم، مالت بریزیم، آجر که به یک اوار و حوصلهببندیم، بن  

ا ر سطحی رسید، وزن بیشتری روی آن قرار دهیم و بتوانیم آجرچینی خاص خودمان
توانیم در حد خودمان ـ نه بیشتر و نه ایم، میداشته باشیم. چون ما در سیر تاریخ بوده

د خودمان در ح توانیم کتاب تاریخ را مطالعه کنیم،کمتر ـ نقش تاریخی ایفا کنیم و می
 تواند در این روند به ما کمک کند. میهم « او»صاحب دید و تحلیل تاریخی هستیم و 

ریم، گیاز هم ایده می های خودمان و دیالکتیک تأثیرگذاری بر یکدیگر،هما هم در پروژ
هستیم.  «او»بخش هم نیز هستیم. ما هم یک مدل کوچک از دهیم و الهامبه هم ایده می

بود  خاطرآغاز کرد، به این « سرفصل آدم و زوجش»ی انسان که خدا در اساسًا پروژه
م یک ما هم بتوانی ،اصلی متعلق به خودش استی که این زنجیره شکل بگیرد. زنجیره

ای که آدم به جهان آمد، حداقل در ی کوچک را بگیریم و تکان دهیم. از مرحلهزنجیره
این گوشه از هستی بنا بر چرخش مشارکتی بود و یک وجه مشارکت هم انسان است که 

ش ر حد خودهرحال دسطح و وزن مشارکتش با مشارکت خدا قابل مقایسه نیست، اما به
 دارد.  یا«داشته»

بانکداری »در علم اقتصاد مدلی در حدود بیست و پنج سال گذشته آمده که نامش 
است که اولین بار در اندونزی و بعد در مالزی آمده است و سپس در بنگالدش « پیوندی

 به سرفصلی رسیده است. 
اندازهای نان پسنشیحاشیه یای بانکداری پیوندی این است که روستانشینان فلسفه

دازهای انبسیار بسیار خردی دارند که شاید در نظر اول به هیچ هم نیرزد، اما اگر این پس
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 خودیارهای اعتبارات خرد که بین ده ـ پانزده نفر از گروه خرد در چارچوب صندوق
اندازهای خرد خود و پیرامونش را پس خودیار این گروه و شود، جمع شودتشکیل می

نشین یا رسد. یک بانک بزرگ مرکزنشین یا استانبه یک انباشتی می ،کندبسیج می
آید ی اصلی میی متراکم بانک به عنوان یک آوردهشود و سرمایهشهرنشین هم پیدا می

ریز های خردههای اعتبارات خرد هم به عنوان آوردهی کوچک این صندوقو سرمایه
 گیرد. آید و بانکداری پیوندی شکل میمی

ها، یک بانک مشترک تأسیس ی کوچک گروهی متراکم بانک با سرمایهاز سرمایه
شود. هر دو طرف، هم بانک و پروژه تعریف و اجرا می ،شود. با این بانک مشترکمی

همه چیز آن مشارکتی هم صندوق محلی، مجری هستند و نظارت هم مشارکتی است. 
اند، ادهافت ترجلوخیلی از ما  اکنوناند و هتر بوددر کشورهایی که خیلی از ما عقباست. 

. «گیشه و باجه، به جای شعبه»ده سال است که شعاری در سطح روستا مطرح است که 
که یک بانک بزرگ در یک روستا شعبه بزند و سیر بوروکراتیک طی یعنی به جای این

فرادی[ آموزش کند و ده ـ پانزده نفر کارمند در آن مشغول شوند، از خود روستاییان ]ا
ه، کنند. آن گیشدرست می« گیشه»بینند و در روستای خودشان ی بانکداری میاولیه

 هاست. ها و متوسطدهد. این دینامیسم کوچککار همان بانک بزرگ را انجام می
هایی مثل ما هم دینامیسم خودشان را بروز ها و متوسطاین زمین خلق شد تا کوچک

است. در جلسات آینده بحث  linking bankingا مثل همان با م« او»دهند. مشارکت 
ناپذیر ی جدی پایانی تضمینی است. آورده، آوردهخواهیم کرد که این پروژه، پروژه

آورد، ما می« او»است که در آن طراحی و مهندسی و خالقیت و استراتژی و... است. 
 مثبتی رخ خواهد داد.طبیعتًا اتفاقات  ،آوریم و از این امتزاج و آلیاژهم می

 
 ما؛ الهام  نییتب

ی الهام آمدیم، یک جلسه به صورت مشارکتی بحث ، به حوزهما در ]قسمت[ تبیین
ی بعد پنج ـ شش نفر آوردم، جلسه ،کردیم، یک جلسه آنچه را به ذهن متوسط من آمد

 اَّللءشاانکنیم از دوستان کار جمعی کردند و بحثشان را آوردند و این جلسه سعی می
 بحث خدای منبع الهام را تمام کنیم.
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 الهام
گه   واسطهیب ع  یسر یآ

 در لحظه  یاجرقه
 دهیا کیفروفتادن 

 

هایی که در ادبیات و محاورات خودمان وجود داشت و در ادبیات کتاب هم در تعریف
توان گفت ادبیات کتاب هم الزامًا عربی است، این ـ نمی]الهام معنی شد[ وجود دارد 

ها در آن هست و ادبیات خاص خدا هم در آن ی انسانرف غلط است. ادبیات همهح
هست. این خیلی مهم است که خدا ادبیات خاص دارد، هر انسانی از لقمان و مادر 

و زنبور عسل، هر کس ادبیات خاص داشته، واژه و گزاره درست کرده، خدا آن را  موسی
اما چون در سرزمین  !توان گفت فقط ادبیات عرب استمیدر قرآن کاشته است. ن

 . درکندعربستان آمده، فرهنگ عربستان را به خاطر درک مخاطب با خودش حمل می
که معنی شد. ازآنجایی« الهام» معنی شد؛ در فرهنگ خودمان هم «أهلَم »فرهنگ عرب 

یم و خود ایران هم یک ها جستجو کنی کتابهایمان را از البالی همهما بنا داریم بحث
توانیم این تعریف مشترک را به دست ، می«او»کتاب است، از کتاب ایران و از کتاب 

ن با ای«. ای در لحظه و فروفتادن یک ایدهواسطه، جرقهالهام، آگهی سریع و بی» دهیم:
 رویم.تعریف به متن بحث می

 
 الهام  یتجرب یهاگونه

 درون  یندا
 یداریشن
 یدارید

های تجربی الهام وجود دارد. هر کس در سطح خودش تجربه قبل عنوان شد که گونهبار 
ی ما ندایی از درون رسیده است، در تاکسی، اتوبوس، زیر دوش کرده است، به همه

موقع ناامیدی، موقع  حمام، در دستشویی، سر آشپزی، موقع راه رفتن، موقع چرت زدن،
ی ما رسیده است. البته ممکن است درونی به همه بریدن، موقع وجد و... قطعًا نداهایی

در  !وصل هستندو سیم« ملَهم»این نظام مستقر همه  ارشدی کند. مثاًل رده تظاهرکسی 
 نیست.  گونهحالی که اصاًل این
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دارند « او»ی فعالی با رابطه ،جامعه هم در چارچوب ندای درون یزهایری خردههمه
ی خاص خود ما، به عنوان یک ا آنان دارد. لذا این تجربهی فعالی بهم رابطه «او»و 

ما چیزهایی  ؛زندندای درون گاهی به ما تلنگر می ؛انسان کوچک یا متوسط است
 ایم. ایم و یا گاه دیدهشنیده

کن،  گوش» شد:نواری درست کرده بودند که با این شعر زیبا شروع می برای شریعتی
ی ما در گوش همهجهان این مرغ  «.، گوش کن!خواندمرغ جهان میدورترین 

خواند. دورترین مرغ جهان هم در آن سوی جهان آواز بخواند، ما قادر به شنیدنش می
ـ برای همه خواند گوش کن، دورترین مرغ جهان میهای تجربی الهام ـ گونههستیم. 
توانیم چیزهایی را هم رسد و مییشود، از شنیدار به ما مشامل ندای درون میاست ـ 

ندان ها هم هستند که چخیلی« دیمصوت اندر این عالم بُ حرف بی»ببینیم، به قول اقبال 
 و چه صوتحرف بیچه اند. بخشاهل حرف نیستند، اما باالخره با روش و منش الهام

و  ی ماست. چیز عجیبهای تجربی الهام برای همهمرغ بیرون یا مرغ درون، گونه
در انحصار هیچ فرد و طبقه و دین و مذهبی هم نیست. حتی ، محیرالعقولی هم نیست

که خیلی از توانند از این منابع الهام بهره بگیرند، کمااینافراد غیرمذهبی هم می
بخشی و تشعشع الهامشان بسیار بیشتر از مدعیان مذهب اند که الهامها بودهغیرمذهبی

 ه بعد هم خواهد بود. بوده و طبیعتًا از این ب
 

 منابع الهام
  «او»

 ونشاننامبی یهاانسان
 با نام و نشان  یهاانسان
 یعیطب یهانشانه

 

ی پیش بررسی شد هست که دفعه« او»ی قبل منابع الهام را هم مرور کردیم. خود دفعه
های منبع الهام اصلی است. انسان« او»رویم. تر آن میهای عمیقو امروز هم به الیه

 .های طبیعی ]همه از منابع الهام هستند[های با نام و نشان، نشانهونشان، انساننامبی
د که تری با او برقرار کنند، معتقدناند روابط جدیکسانی که پیشرفت کرده و توانسته

توانند حرف بزنند و برای ما منبع الهام جامدات و صامتات هم همگی گویا هستند و می
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 ،اندی کسانی که اهل کالم آهنگین بوده، نظامی و همهیده را خیام، مولویشوند. این ا
های طبیعی، فقط شامل جانداران و اند که نشانهاند و بر این تأکید کردهپرورش داده

 ند،شعورکنیم جامد و ساکت و بیاشیائی هم که ما تصور می ؛داران نیستدینامیسم
 :اند. به اعتقاد شاعرعوری دارند. چون زمانی عضوی از هستی بودهش

 رگی بودم دوشرد کارهگ کوزه
 دیدم دوزهار کوزه گویای خموش

 گفتره یک هب زبان حال با من می
 رفوشرخ و کوزهرگ و کوزهکو کوزه

ه دیعنی به اعتقاد خیام آن آب و گل و مالتی که کوزه با آن درست شده، روزی عناصر زن
اند و آن ذهنی هم که این آب و خاک را اند. آب و خاکش جنبنده بودهو جانداری بوده

 وای بوده، دستی هم که آن را ساییده و مالیده و دوار ذهن جنبنده ،تبدیل به کوزه کرده
ی این کرده و گلدان و کاسه و شمعدانش کرده هم دینامیسمی داشته و از محل همهگرد 

ود نای دا .آن کوزه هم حاوی دینامیسمی است ؛ای تولید شدهخره کوزهها، باالدینامیسم
طور است. هایی از هستی بود. نای چوپان هم همینزد، حامل پیامهم که با آن نی می

 توانند منبع انتقال و الهام باشند. به این اعتبار جامدات و صامتات هم می
 

 منبع الهام یخدا
 ناشر  مبشر  

 تیندا
 اشارت 

 ارتعب
 کتابت
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که ما از چهار کتاب هستی، تاریخ، خود و کتاب آخر به چنانخدای منبع الهام، آن
آوریم، یک ناشر مبشر الهام است. قباًل بحث بود که ناشر ایده است، اما فقط دست می

ناشر ایده نیست. ناشر الهام هم هست و در جلسات بعد خواهیم دید که ناشر امید و 
و مسئولیت و... هم هست. اهل نشر است. وقتی گوتنبرگ آمد،  وظیفهمهر و عشق و 

ی کوتاهی انجیل چهارصد بار چاپ شد و از انحصار کلیسا درآمد. در ذهن طی دوره
جهانیان این بود که گوتنبرگ ناشر اصلی است. خدا روحش را شاد کند! واقعًا او در قرن 

ی ی هست که یک چاپخانهشانزدهم ناشر اصلی بود. ولی ماقبل گوتنبرگ هم ناشر
ابل و ق شودایده و الهام منتشر و سرریز می «او»ناپذیر است. به طور مستمر از توقف

قرار هم نیست ما  ،فهمیمما می قدر کهـ آن . این ناشر مبشر از طرق مختلفنشر است
 و ها را سرریز کردهبا ندایت و اشارت و عبارت و کتابت، الهام ـ همه چیز را درک کنیم

 خواهد کرد.
 

 تیندا
رسد، به ما و شمس نمی دارها و مولویها، قریحهندایت او فقط به انبیا، آهنگین کالم

 رسد. عصر ما و بعد از دوران ما هم میرسد. به باالتر از ما، همهم می
  یره ساعت  رسدیعجب از آسمان رد م  یبانگ 
 یرا االا هک صاحب حالت آن بانگ  نشنودیم 

*** 
  واسطهیب  نی بعد از ا یحکم رَب و

 رابطه نی دل ا افتیحق کند، چون 
 ،درک کرده و درکش هم کلیدی و کیفی است، از این منظر الهام طور که مولویاین

 ای است و هم مستمر. هم لحظه ؛ای نیستلحظه]صرفًا[ 
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ار را تجربه کرده و ابیاتی وجریانو ساله این الهام جاری ی پانزدهکه طی یک دوره مولوی
شصت حدود ( کیفی در دوران حیات 651 تا 642) هم که گفته آخر این پانزده سال  

ها شمس است و یکی هم یکی از آن ؛ی او بوده است، با دو نفر برخورد کرده استساله
شده، انظار ظاهر نمیبازار و . شمس از فرهیختگان بوده و خیلی در 1الدینحشیخ صال

آمده و قابل مشاهده بوده میو بازار الدین دوست بازاری او بوده که در انظار ولی صالح
جب عبانگی »رسد که خورد به این نتیجه میبا این دو می است. با پیوندی که مولوی

رده، کیعنی قبل از آن که مثنوی را تدوین و تنظیم می« .رسد هر ساعتیاز آسمان درمی
 اًل[افتاده ]مث. فواصلی بین دفترها میاست ایستادهآمده و میبرخی ]اوقات[شعر نمی

که  دفتر ششم را همشود. ای بین دفتر پنجم و ششم واقع میی نسبتًا طوالنیفاصله
است. وقتی  اما این دوران، دوران سرریز مولویشود. می گوید تمامخودش می

ست اش مثل مثنوی نیرسد که دیوان شمسشود، به این نتیجه میریز و سرریز میداشته
، 2]هنگام سرودن[ دیوان شمسپردازش کند. در آن را که چیزی به ذهنش برسد و او 

ناپذیر بوده است. آمده، مثل آبشاری پایانمی طورهمینشعر  اند وزدهزنان دف میدف
گوید، ساعت به ساعت این بانگ می «رسد هر ساعتیبانگی عجب از آسمان درمی»

جاری است. این حالت و وضعیتی  ،شویمبخش که ما هم از آن ملهم میالهام
 خواهد که با این جریان ساری و ساطع ارتباط برقرار کند. می

همان بحثی « رابطه نیدل ا افتیکند، چون  حق/  واسطهیب نیبعد از ا یَبر وحکم »
 داشتیم که وحی چیز عجیب و غریبی نیست. قباًل است که ما در رابطه با وحی 

                                                                                                                 
 نیخاص و نخست اریهفتم و  یهسد یمعروف به زرکوب صوف یقونو دونیفر نیالدصالح. 1

 نیالدبرهان دیو شاگرد س دیزرکوب خود مر نیالدبود. صالح یموالنا در آناتول یهفهیخل
از  شیخود کرد و ب یفتهیرا ش یه( مولو 641-51سال ) 71به مدت  یبود. و یمحقق ترمذ

 یاخاص و عالقه یتوجه یمولو گرفت. وریبه نام ز یمولو زیشورانگ یهااز غزل غزل هفتاد
 اتیه. هنگام ح 651زرکوب در  نیالد. صالحدفرمویابراز م ینسبت به و ادیز یوافر و اعتقاد

 ودرا به خالفت خ یچلب نیالدحسام یشد و محرم همان سال درگذشت و مولو ماریموالنا، ب
 ی ویکی(.)به نقل از دانشنامه دیبرگز

 . در سخنرانی، مثنوی ذکر شده است. 2
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]و خطاب وحی قرار  کندتقاضا است و تمرین اعالم تقاضا میانسانی صاحب
هر  ؛زندبه بیابان می وسیکند یا مثل ممی 1ثیا مثل محمد تحنف و تحنگیرد[؛ می

های مختلف را در کتاب آخر در مقابل ما قرار داده اند و خدا گونهکدام حالتی داشته
« او»تقاضا است و چون است. مکانیسم الهام هم مکانیسم وحی است. کسی صاحب

و هم حالت است، این جریان سرریز، به اتقاضا و صاحبکند که صاحبهم حس می
 شود.ساطع می

 :گویدی سبأ هم همین را میسوره 48ی آیه 
  «هاهنان دانای اوست كند؛بگو پروردگارم حقیقت را القاء یم»

ای که در ای قرار گرفتهدر پروسه و پروژه تخوداکنون که گوید یعنی به محمد می
د، رسدم به تو میبهـ دم و ـ به قول مولوی قرار داریهای من ی ثقل سرریز داشتهنقطه

، ]فعل[ «کندبگو پروردگارم حقیقت را القاء و الهام می» ،من نیست خاصبگو این فقط 
شود، نه ماضی است و نه مستقبل. کاماًل نه متوقف می ؛القاء و الهام هم استمراری است

 «ها است.او دانای نهان»د، گویگذارد و میاستمراری است. سپس یک نقطه کاما می
بر آن دانا است. از نظر ما آنچه در درون هر یک از ما « او»نهانی که متقاضی است، 

کواریوم «او»گذرد نهان است، از نظر می کواریومی است. او کل آ ها را مشاهده و آ
کواریومی می تدقیق د. کنیمپیشه لی بلند شود، او با آن برخورد فعال غلغکند. از هر آ

 ]این[ خدای منبع الهام از منظر ندایت ]است[. 
 

 اشارت 
خواهد. های خاص خودش را میمنظر دیگر، منظر اشارت است. اشارت هم آمادگی

ز ا چیز محیرالعقولی نیست و ممکن است به هر کسی برسد. همچنان که درک مولوی
 :چینش مثنوی این بود که

 اهش ارسارت دهدتپس اشار
 بار ربدارد ز نو کارت دهد

                                                                                                                 
ت. 1 ث، سن  ار حرا به را در غ یاکرم هر سال مدت امبریآن پ یده است که طاز بعثت بو شیپ یَتَحنُّ

 .فقه(ی حوزوی ویکی)نقل از دانشنامه گذراندیخلوت و عبادت م
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 ذهنت ای هستی، دغدغه و تقاضایی داری،مفهومش این است که وقتی در یک پروسه
ای و دنبال لعابش هم هستی، با ای و در آن نخود و لوبیا و پیاز ریختهپزی کردهرا آرام
سر، مالت خواهی شفاف شود و آخرگیری و میروز کفش را میهر شب و هر قاشق 

ا تو ی پخت و پز بطبیعتًا در آن پروسه «او»ی جدی از آن بیرون بیاید، کوبیدهگوشت
 خواهد خیلیمی هم اهل سرآشپزی هست. مولوی «او»آید. اگر تو آستین باال بزنی، می

ه باالخر مولویمثل اندازان کوچکی راهلغلغو  «او»ساده این را بگوید. با سرآشپزی 
بعد . و این مثنوی ]از آن الهام و اشارت[ بیرون آمده است «هاش اسرارت دهداشارت»

با  ،بستی باشد و مشکلی داشته باشیهر جا هم که به سرفصلی برسی که بنگوید می
اندازد. بنا در ذهن تو می ایدارد و از نو دغدغهات را برمیمکانیسم الهام بار مقطعی

 ؛های قدیم استخانهالبته این مربوط به قهوه پز خاموش شود.نیست که این آرام
های قدیم اصاًل تعطیلی خانهقهوه !کنندهای جدید تازه نه صبح باز میخانهقهوه

بردار نبود. حال یا روی آن چای بود، نداشتند، چراغشان همیشه روشن بود و خاموشی
باالخره چیزی روی آن بود و اشتعالی وجود داشت.  !غال قلیان، یا مالت دیزییا ز

ای ذهن تو خاموش شود. دیگ را فتیلهگذارد چراغ سهنمی« او»گوید، می مولوی
سنگی جدید دارد، دیزیرا که برمی هیباد گذارد[،ی جدید ]میدارد، بادیهبرمی

 :فهمیمقدر میما با زبان ساده این گذارد.می

 اهش ارسارت دهدپس اشارت

 بار ربدارد ز نو کارت دهد
هایی که به دهد. عبارتخود را توضیح میحال وضعیت  اواخر دیوان شمس، مولوی

هم فد عامهگوینفهم است. همه میهایی کاماًل ملموس و عینی و تمامبرد، عبارتکار می
! وضعیت خود را توضیح ما هم به نوعی عامه هستیم ؛فهمتوان گفت[ تماماما ]می

  دهد:می
 



 147      (2منبع الهام ) ی: خدانیینشست پنجاهم: تب
 

 

 اتبد چنین روشنارفوزم نمیرچاغ عالم
 عجب این عیب از چشم است یا از نور یا روزن

 مگر گم شد رس رشته، هچ شد آن حال بگذشته؟
 مانم رد آن حالت رس سوزنهک پوشیده نمی

بخشی داشتم که به هر علت دارد کورسو ش این است که من چراغ روشنیاخالصه
 ام؟ این حالتی که سرریز داشتگشتهرشته گم شده یا من گم زند. علت چیست؟ سر  می

در  مانمینم دهیکه پوش»و نقص و افتانی مواجه شده است؟  1صکچه شد که با نوعی نُ 
سر ی چشمی و ذهنی، در مشاهده من حالتی داشتم که گویدمی« آن حالت سر سوزن

ایی بینهم از دید من پنهان نبود، چه اتفاقی افتاده که من هم دچار کم زهایرخردهسوزن و 
ی الهام اشاره گوید و به آن نقطهبینایی بیرونی. علت را میام و هم کمدرونی شده

  :کندمی
 خنک آن دم هک رفاش رفشنا اندر این مسجد

قباًل هر مدرسه یا مسجدی یک فراش داشت که «. فراش فرشنا»گوید خیلی زیبا می
هایی فقط وقت عربی است. مولوی« نا»، فرش ایرانی و «فرشنا»بود. در « کنپهنفرش»

م ه ـ خصوصًا در اواخر دیوان شمس ـ شودزند و شعرش شیدایی میکه به سیم آخر می
کند. پایانش را اگر گوش کنید خیلی م ترکی را با هم مخلوط میفارسی و هم عربی و ه

 زیباست و کار خدا هم همین است:
 رد این قندیل دل رزید ز زیتون خدا روغن

باالخره زیتون خدا هم روغنی دارد. آن روغن هم همین الهام است. وقتی شعر خشکیده 
خنک آن دم که »گوید میخواهد، پز ذهن میو مالتی برای چرب و چیلی کردن آن آرام

                                                                                                                 
 (.11)انفال: .« گرد رکدعقب ،به عقب برگشت»؛ «َعِقَبیِه  
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کار خدا همین « فراش فرشنا اندر این مسجد / در این قندیل دل ریزد ز زیتون خدا روغن
ها درشتی خودمان، بیرون از خودمان و استخوانهاست. در تجربهریزیروغن

گفتند صبح استارت را بزن، اگر ماشینت روشن نشد ها میایم؛ پدران قدیمی به بچهدیده
خواری اآلن. اینجا تلقی این است که ای بود نه مثل آمادهحرف کیفی !دهیممی ما هلش

اهل  «او»ست و ا« او»اش با ریزیکاری و روغنهر کس استارت پروژه را بزند، روغن
کند. درک توحیدی ها این را به ما تفهیم میهم در اشارت سازی است. مولویروان

درکی بسیار کیفی و جدی است. اگر درک علی، درکی بسیار عالمانه و  لویمو
از  داریرقصدار و هم در حد خودش جاندار و خون وار است، درک مولویفرهیخته

 ه است. توحید است که جنبان و خیزان و رقصان مقابل دید ما قرار گرفت
 

 عبارت
 «عبارت» آنوجه دیگر بخشی خدا ندایت بود؛ یک وجه آن، اشارت بود؛ یک وجه الهام

با افراد آمده و هم در  «او» ی خوداست که هم در تجربه هاییپردازیعبارت؛ است
سرلوحه و سرمشق کرده و کاشته  ها را گلچین،ها، از جمله کتاب آخر عبارتکتاب

های الهامی مربوط به زکریاست که از دیرباز، در پی فرزندی رتاست. یکی از آن عبا
تی در پیری، عبارآن دفعه هم صحبت شد که اش باشد. بخش سلسلهبوده که تضمین

شود. او در حال نماز بوده است، نه مثل نماز ما، بخش در گوش زکریا خوانش میالهام
و شاید یک مارکسیست هم نماز خودش را داشت  گاندی ؛هر کس نماز خودش را دارد

 .باشد هشیعو نماز طور نیست که نمازها فقط نماز ما نماز خودش را داشته باشد. این
نماز زکریا، نمازی کیفی بوده است، با خمیازه و پیژامه سراغ  هرکس نماز خود را دارد.

و مرتب  هرفتگوید با خمیازه و پیژامه سراغ ما نیایید، کیفی و شستهرود. خدا میخدا نمی
 . این نماز هم از آن نمازها بوده است:1[باز ]بیاییدذهن و

 ؛«دهمییم مژده نام،ای زرکیا! ما وت را به پسری یحیی» 
                                                                                                                 

الَة ِإاله َو ُِهْ ُكساىلَو ال ی»... . 1 وُتَن الصه
ْ

ه جا [ كسالت مناز بو جز با ]حال»؛ «َو ال یْنِفُقوَن ِإاله َو ُِهْ اکِرُهوَن  أ
ْنمُتْ ُسکاری. »(11وتبه: ) «كنند.آورند، و جز با رکاهت انفاق منیمنی

َ
الَة َو أ ذیَن آَمُنوا ال َتْقَروُبا الصه ا اله ََ َ

 یا أ
 كه اید، در حال مسىت به مناز نزدیك نشوید تا زماىنای كساىن كه امیان آورده»؛ «ُموا ما َتُقوُلونَحىته َتْعَل 

 (.11)نساء:  «گوییدبدانید چه یم
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 :گویدزند، بعد از یک نقطه کاما میی قشنگی میخدا تبصره ؛یحیی یعنی مظهر حیات 
 «امی.نداده قرار او برای نایمكه قباًل ِه»

بخش است و زکریا ظرف بخش است. خود یحیی هم الهاملهاماسم یحیی جدید و ا
از آن صحبت کرد. در این عبارت، هم روغن  سرریز آن روغن زیتونی است که مولوی

سمبل حیات، حی بودن و قائم بودن که  ـ «یحیی»هم  ؛هست زیتون ادعایی مولوی
اآلن که تو در این  !ای زکریا شود کهشود. الهام میگونه میخود یحیی هم بعدًا این
ی تقاضایت را با ما آغاز کرده بودی، ای و از قبل هم روند ارائهوضعیت ویژه قرار گرفته

  ست.ا بخشی توی الهاماین نقطه، نقطه
 دهمی؛نام مژده یم ییح ی زرکیا؛ ما وت را به پسری  یا

 امی.اًل مهنایم برای او قرار ندادهكه قب 
لَْع » ایم. با موسیها را قباًل آورده و با هم مرور کردهعبارت

َ
ْنَت اْْل

َ
َك أ ْف ِإنه  ؛(68)طه:  «ال َتخَ

و هارون، زمانی که  با موسی «برتری. ،نترس، تو از کسانی که ادعای اعالیی دارند»
نی» :ن را از دست داده بودندجرئتشا نَّ  .(46)طه: « َأْسَمُع َو َأری َمَعُکما ال َتخافا إ 

 
 کتابت 

 ها: کتاب یزنجیره
 ها )صحف( ورق
 نما )الواح(درشت یهابرگ

 )قرآن(  یخواندن
ی آییم. کتابت ما، فقط کتاب آخر نیست، زنجیرهمی« کتابت»به سراغ  ،هابعد از عبارت
ی ی کیفی، صفحهبه معنی صفحه« صحف»سامی مختلف است. از مکتوبات با ا

 نام برده است.  و موسی ی پرمالت، تحت عنوان صحف ابراهیمباردار و صفحه
های های کیفی یا لوحتوان گفت ورقاگر بخواهیم به ادبیات امروز صحبت کنیم، می

خود  ی را درکیفی و پرحجم به لحاظ کم  بسیار العات بسیار توانند اطفشرده که می
ی های فشردهداده شده، لوح و موسی ، صحفی که به ابراهیم«او»ذخیره کنند. از منظر 

مثل همین  نما نام برده است.های درشتیا برگ« الواح»از  امروزین است. برای موسی
ده آم بار برای موسیکنیم. روی آن ده فرمانی هم که اولاسالیدهایی که ما استفاده می
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و قومش عرضه کرده یکجا در  هایی که خدا به موسیتوان گفت مجموعه پیامبود، می
ها حک شده بود. روی لوحآن ده فرمان آمده است که در فیلم ده فرمان هم، ]دیدیم که[ 

فع منا فرمانگردد، پنج به توحید و خدا برمی فرمانمهم است که از این ده فرمان، چهار 
هم متن  مردم را در بر دارد و یکی هم مشترک بین خدا و مردم است. الواح موسی

، نام مشارکتی است. فقط قرآن ما متن مشارکتی نیست. ]به جز[ صحف و الواح
گذاشته است که برای هیچ یک از موارد قبلی به کار نبرده « خواندنی»]مکتوب[ آخر را 

به همان معنا که در « خواندنی»است. یعنی مجموعه گزارشی است که خواندنی است، 
 «او»ذهن ما هست، یعنی خواندن از صدر تا ذیل یک متن، این کتاب آخر هم از منظر 

 خواندنی است.
 

 55، 52، 24، 23، 24، 22، 02، 3: میمر
 د  یاسال

 رمزدار
 رازسار

 بارالهام
 

ی مریم زدیم. اآلن از یک رویم. دو هفته پیش نقبی به سورهحال به خود کتاب آخر می
کنیم. این سوره یک ی مریم را وارسی میتر سورهی دیگر و شاید کمی هم جدیزاویه

ت که کل ادبیاتش رمزدار، رازسار و ی بولد شده اساسالید عمومی با نود و سه جمله
 ی مریم:سوره 9ی آیه وار است.الهام

 . رکد ندا آهسته را پروردگارش زرکیا كه گاهآن
یست که ن «او»پچه برقرار کند. فقط ی رمز و نجوا و ندا و پچتواند با او رابطهیعنی انسان هم می

تواند وارد دیالوگ می «او»با  ارزا همکند. انسان هم از پایین یپچ میدر گوش و در درون پچ
 ، ندای خدا به زکریا است که قباًل خوانده شد:1ی لب شود. آیهگویی و حتی بیآهسته

 امی. نداده ارقر او برای نامِه قباًل  كه دهمی؛یم مژده نامزرکیا؛ وت را به پسری یحیی یا
 کند: روی سخن را با یحیی باز می 72ی در آیه

، كتاب را به طور وجودی به جد و جهد بگری، به اکر انداز، در عمل گریایش یا یحیی
 گری. ب  اشباش، حاوی محتواست، جدی
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هبه   گویدکه می. بعد از اینطور؛ خود ما هم همینکنددوم کمتر کسی توجه می یتک 
ة یا یْحیی» ِْ  َو ] گوید از کودکی به او حکم عطا کردیممی ،«ُخِذ اْلِکتاَب ِبُقوه ُحْکَم آَِتناُه ا

هم این خیلی م ؛ی رمز و رازی را برقرار کرده بود. یعنی او از کودکی با ما رابطه[َصِبیا
 یعنی خدا از کودکی .که از کودکی ]این رابطه[ را برقرار کرده بود است. مثل ابراهیم

فعال  روی موسی نوجوانیو از  طور که از کودکی روی ابراهیمروی او فعال بوده، همان
 نیمه اعالم کند،ـ ی خودش را ولو نصفه که فرد، آمادگی اولیهبوده است. به محض این

 کند.را برقرار می ی فعالخدا این رابطه
یش ایا یحیی، كتاب را به طور وجودی به جد و جهد بگری، به اکر انداز، در عمل گری

 . رکدمی عطا حُك او به كودكی از و بگری اشباش، حاوی محتواست، جدی
 «کندبا خود مریم ارتباط برقرار می 24ی ندایی مؤکد به یحیی است. از آیه

 وردهآ پدید آیب یاز زیر به او ندا داد كه غم مدار، پروردگارت زیر پای وت چشمه»
 .است

ی ی سکوت اشاره دارد. آیهبه روزه 26ی آیهاست.  آورده «َفناداها»عبارت[  24ی ]در آیه
ای است که گوید. این جمله، همان تکهبه پدرش می ای است که ابراهیمجمله 49

ها، مثل زمانی که مثنوی ورهاعتقاد دارد که الهام در برخی د ترسیم کرد. مولوی مولوی
 ای نیست،ای است. ولی در دوران شمس، دیوان شمس دیگر لحظهلحظه ،را تدوین کرد

 گوید:به پدر می بلکه جریانی است. ابراهیم
ِتك»

ْ
َبِت ِإىنِّ َقْد َجاَءىِن ِمَن اْلِعَْلِ َما ََلْ یأ

َ
 « یأ

 گوید:خیلی استداللی و خیلی محترمانه به پدر می ابراهیم
پدر، به حقیقت از آگاهی و دانش جریاىن به مست من باز شهد كه بر وت جاری  یا

 نیست. 
از علم و دانش را خدا  ورودییعنی یک جریان آمدنی، و یک جریان  ،«َقْد َجاَءىِن ِمَن اْلِعَْلِ »

امًا جریان وحی نیست. یک جریان انتقال به روی من باز کرده است که این جریان، الز
خیلی اهل کتابت نبوده است. خدا  هم مثل حضرت محمد دانش الهامی است. ابراهیم

ر اهل قلم نوشت؟ مگکه این کتاب بیاید میگوید مگر دست تو قبل از اینبه پیغمبر می



 4باب بگشا؛ دفتر پنجم: تبیین ما ـ       152

 

 

هم اهل خوانش نبود، ولی معلوم است که این انتقال  ابراهیم 1و اهل خوانش بودی؟
ه کند کچند و چون می آموزشی از طریق الهام جریان داشته است. وقتی آزر با ابراهیم

 دیگویدهد و مای، این مکانیسم را توضیح میگویی و از کجا آوردهها را از کجا میاین
گاهی و دانش جریانی به سمت من باز پدر، به حقیقت، مسلمًا، ت یا و مطمئن باش از آ

 شده که بر تو جاری نیست.
آورد. وقتی می رسیم که خدا باز هم از ابراهیمی مریم میسوره 48ی جلوتر به آیه

 :کند کهکند، عنوان میبا قومش مرزبندی می ابراهیم
 كه دارم دامی. خوامنیم را پروردگارم و گریمیم كناره خوانیدیم« او»ادون از مشا و آنچه م

 . نباشم ناامید پروردگارم خواندن در
و یحیایی که ارتباط و دیالوگ مستمر از طریق  گوید. یعنی ابراهیمیحیی هم این را می

داشتند، به این رسیدند  «او»شیم ـ با توانیم داشته بای ما مینجوا و رمز و راز ـ که همه
هم با ما یک جریان جاریست.  «او»، یک جریان جاریست، جریان «او»که جریان ما با 

 رود: می روی موسی 52ی آیه در آن ابیات توضیح داد. ای که مولویهمان رابطه
ندایش دادمی. و در حاىل كه با وی راز گفتمی، او را به خود و از جانب راست كوه طور 

 .نزدیک ساختمی
است، از الهامی  گزاره کاماًل الهامی   .«میداد شیندا»؛ رودبه کار نمی« وحی»اینجا 

 ؛ از وحی صحبت نیست. کندرمز و راز و کشش صحبت می
ها انبیاء ست. آن، همین روند برای اصحاب کهف هم آمده ا2ی کهفسوره 76ی در آیه

ی خودشان به مسئله رسیدند و ]از آن[ هایی معمولی بودند که با جامعهنبودند، آدم
ها چه برخوردی شده است؟ اینجا ادبیات پناه آوردند. حال ببینیم با آن«[ او»کندند و ]به 

                                                                                                                 
ْرَتاَب اْْلُْبِطُلوَن ». 1 ُه ِبیِمیِنَك ِإًذا اله  را پیش از این چ كتایبو وت هی »؛ «َو َما ُكنَت َتْتُلوْا ِمن َقْبِلِه ِمن ِكَتاب  َو اَل تُخطُّ

« افتادند.ك یماندیشان قطعًا به شُنشىت، و گر نه باطل[ منی[ خود ]كتایبخواندی و با دست ]راستمنی
  (.11)عنکبوت: 

ِتِه » .2 ْْحَ ن ره ُُك مِّ ُوْا ِإىَل اْلَکْهِف ینُشْر َلکُم َربُّ
ْ

َ َفأ یّئ لَ َو ِإِذ اْعتَزْلُتُموُِهْ َو َما یْعُبُدوَن ِإاله اَّلله ََ ْن َو  کُم مِّ
ْرَفًقا ْمِرُُك مِّ

َ
 «أ
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 گوید، گویش درونیو یحیی بود. به خودشان م ادبیات ابراهیم هاقبلیخود خداست. 
 :دهدو ندایت است و وحی نیست. به اصحاب کهف توضیح می

 تا وییدج پناه غار به پس گرفتید، كناره پرستندیم خدا مادون آنچه و هاو چون از آن
ان متهیدی مشا در اکرت برای و بگسرتاند مشا بر خود هایداشته سرریز از پروردگارتان

 .فراِه آورد
است. یعنی من خدا آب و جارو کردن همین برد که به همان معنای ار میرا به ک «ئ  یهَ ی»

کاری و اهل آب و جارو ریزی و روغناهل تمهید و اهل سفره گستراندن، اهل روغن
کنم که به غار پناه گوید شما کار خود را کردید، حاال من شما را ملهم میمی !هستم

ن ود بر شما بگستراند و برای شما در کارتاهای خببرید تا پروردگارتان از سرریز داشته
 .«ّئ یََ »؛ تمهیدی فراهم آورد

وىس» .ی طه را هم دو هفته پیش ]بررسی کردیم[سوره 61ی آیه ْوَجَس ىِف َنْفِسِه ِخیَفًة مُّ
َ

 «َفأ
ْف...ُقْلَنا »: 68ی را احاطه کرد. آیه باری از درون موسییعنی ندای ترساننده و ترس اَل تخَ

همه جا به همین ترتیب بوده و این فقط شامل حال « نترس!»ندایی از ما ساطع شد که  «
م ه انبیاء نیست. اصحاب کهف که انبیاء نبودند. شامل حال ساحران پیرامون فرعون

شود. این ساحران قشر دو ایدئولوژیک فرعون بودند. قشر یک ایدئولوژیک پیرامون می
بودند و ساحران قشر دو یا قشر عملیاتی او بودند. مالء قشر عملیاتی « مالء»رعون ف

هستند. یک جا « امنایی»های ما مثل خیلی از روشنفکران یا حاکمیت ؛نیست
دهند. ولی ساحران امنا کنند و رهنمود مینشینند و از موضع امنایی همه را نقد میمی

 هاها را هم آنبودند. در صحنه بودند و هزینه بلکه کادرهای پراتیک فرعون ،نبودند
 دادند. می

شوند، یک لحظه دچار ریزش ذهنی می در اینجا وقتی ساحران در آوردگاه با موسی
شوند به سجده دهد و وقتی ملهم میشوند. پس به ساحران هم الهام دست میملَهم می

 افتند. درمی
شده و هم الهام. نام ادریس را پیامبر هم وحی می نیز م، به ادریسی مریی سورهاز زاویه

اند. یعنی چندکاره بوده و تیپ امنایی نبوده است. خیاط بوده، هنرور بوده، حکما گذاشته
 دقمص .؛ عین مصدقاهل کتابت بوده، پیامبر هم بوده است. این خیلی ملموس است

زیر وپیام آورد، حقوقدان بود، یک دوره وزیر مالیه بود، وکیل مجلس بود، نخستیک 
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آورد، متنی آورد که برای نسل بعد از خودش « راه طی شده»یک  هم شد. بازرگان
را درآورد. « راه انبیاء» نژاد، حنیفی مهندس بازرگانراه طی شدهبخش بود، از الهام

کشی آب تهران را هم انجام ، لوله7999کشی تأسیسات هم بود و سال اهل نقشه بازرگان
یاط شناسیم خباالیی بود. ادریس هم مثل همین افرادی که ما میداد و فرد نسبتًا دست

پیامبر هم بوده است. به همین  ،صدایی داشتهوده، ظاهرًا تهبوده، اهل کتابت و هنر ب
 گفتند. می« ماکَ پیامبر ُح »دلیل به او 

و ادریس پخته و اصحاب کهف  نوجواننوباوه و موسای  پس به یحیای کودک و ابراهیم
از آن  لویای که موبیرون از مدار وحی و ساحران قشر دوی نظام فرعونی، جریان جاری

 رسد. ریز الهام میزیتونچکانی روغنکند با همان مکانیسم قطرهصحبت می
یم. هست ی خودمان بوده است. ما هم گاهی متوهمالهام دیگری هم داریم که در تجربه

 گوید[:ای دارد ]که میخیام رباعی
 قومی متفکرند رد ذمهب و دین 

 ن فداده رد راه یقینقومی هب امگ
 رتسم از آن هک بانگ آید روزیمی

 خبران، راه هن آن است و هن اینکای بی
طور یم، روشنفکران هم همینهست طورخدا از این نوع الهامات دارد. خودمان هم همین

 کنیم فقط ما هستیم که این حقایقکنیم فکر میای کاری میهستند. وقتی در یک دوره
 گوید اصالً پاشد و میآید که کریستال ما را فرومیایم. بعد بانگی میرا درک کرده

 طور نیست. حقیقت جای دیگری است. خود این، یک شق از شقوق الهام است. این
ی مریم را که یک و کل سوره 51و  52، 48، 49، 26، 24، 72، 9اگر بخواهیم آیات 

 46ی بندی کنیم و در کنار آن آیهعجم ،ای رمزدار رازسار استاسالید نود و سه نشانه
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ی طه سوره 68و  61ی کهف و آیات سوره 76ی مربوط به ساحران و آیه 1ی شعراءسوره
 توانیم این ]نتایج[ را از آن بیرون بیاوریم. را هم به کمک بگیریم، می

 ی کهف است: سوره 54ی ی دیگر، آیهآیه
ْفَنا ىِف َهاَذا اْلُقْرَء  اِس ِمن ُكّل َمَثل  َو َلَقْد صَرّ  اِن ِللنه

ها را گوید ما در این قرآن ـ خواندنی و کتاب آخر ـ انواع مثلاین خیلی زیباست. می
یا  شده است نشی الهام اینجا چیها در حوزهبرای شما آوردیم. حال ببینیم آیا انواع مثل

اب تبیین کتاب، کتیعنی این  «بتیانًا لکل یشء.»ی دیگری هم هست ]که گفته[ خیر؟ آیه
شود. واقعًا هم کتاب تبیین عام است، از جمله تبیین وحی آن چیزی است که تصور می

 و تبیین الهام. 
ی مریم و سایر آیات چینش شده را هایی که در سورهاگر شقوق این مجموعه الهام

هل اخدا هم با او  ؛در آن هست، زکریا با خدا اهل نداست« ندای متقابل»بررسی کنیم، 
ندای » ؛و از کودکی با یحیی« ندای از دیرباز» ؛با زکریا هست« بارندای مژده»نداست. 

 ؛ر(با یحیی )کتاب را با قوت بگی« ندای تأکیدی راهنمای عمل» ؛با ابراهیم« از نوباوگی
ابل روی آب و خرما از طریق الهام امکاناتی است که مق با مریم،« دارندای امکان»

ی سکوت بگیر و چند روز صحبت با مریم، روزه« ندای راهکار» ؛گیردمریم قرار می
به حقیقت از »گوید که به پدرش می با ابراهیم« بارار و دانشوندای جریان» ؛نکن

گاهی و دانش جریانی به سمت من باز شده که بر تو جاری نیست  ؛ جریان است؛«آ
 .هست با موسی هم «مزدارندای ر»

ای گوید هم لحظهمی این نداها، همچنان که مولویبندی کنیم: اگر بخواهیم جمع
هستند، ]مانند ندایی که[ یک لحظه به زکریا رسیده، هم جریانی ]مانند[ جریانی که به 

 داهای، ناین نداهاکه اینبه یحیی از کودکی تا درشتی آمده است. وجه دیگر یا  ابراهیم
ة.ُخِذ اْلِک  یا یْحیی»، ایدئولوژیک هستند ندای ؛رفیقانه هستند، مثل ندا به زکریا  «تاَب ِبُقوه

ا ]بلکه منظور این است که[ آن ر منظور این نیست که جسم این کتاب را به قوت بگیر،
کار تو باشد. ندای تواند در پروژه کمکحاوی حقیقتی است که میبه کار بینداز، 

ن ها نشاکند. غار را به آنمیالهام تشکیالتی ـ امنیتی هم هست که به اصحاب کهف 

                                                                                                                 
َحَرُة َساِجِدیَن ». 1 ْلِقَ السه

ُ
 «َفأ
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بخشد. می امان ،ها را از نظام اطالعاتی دقیانوس که از آن گریخته بودنددهد و آنمی
ت. ندای روشی هم به اصحاب کهف ]نداهای دیگر[، ندای معرفتی و ندای روشی اس

ساز هم ]از دیگر[ و هم به مریم است. به مریم ندای رفتاری هم دارد. ندای دگرگون
اِس ِمن ُكّل َمَثل  »شقوق ندا است که در اینجا آمده است.  ْفَنا ىِف َهاَذا اْلُقْرَءاِن ِللنه نشان  «َو َلَقْد صَرّ

 های الهام هم آمده است. ههای وحی آمده، گوندهد همچنان که گونهمی
گفته شد که کتاب آخر، خواندنی است. خدا حضرت محمد را به این کتاب رجوع 

)مرمی:  «َو اْذرُکْ ىِف اْلِکتاِب ِإْدریس»یا  (51)مرمی:  «َو اْذرُکْ ىِف اْلِکتاِب ِإمْساعیل»دهد: می
ها. خدا در کتابت نوع ها، ژانرها وها، گونهی مثالاین کتاب، چینش شده از همه (.56
 خواهد این را بگوید. می

 
 خدای منبع الهام

  یمشارکت نیزم
  یپروژه مشارکت

  یمشارکت رییتغ
 یمشارکت یبارالهام

 

ام ]اله بردزمین را با مشارکت انسان سامان داده و پیش می کههمچنان خدای منبع الهام
لی یکی نیست. و «او»ما با درست است که مشارکت  فرستند[.را هم مشارکتی فرومی

و چرخش امور زمین با  ـ نه چرخش انتقالی و وضعیـ انسان هم در چرخش زمین 
ی انسان مشارکتی است، مشارکت دارد و هر دو اهل مشارکت هستند. پروژه «او»

 ی الهام هم مشارکتی است. ی تغییر هم مشارکتی است، پروژهپروژه
 

  یمشارکت یبار کارورزان الهام
  همنوعان، خیتار، کرانه، خود: وراندهید
 ابانیمغز 

 

که همچنان که هست. «او»کنند؟ خود ی الهام مشارکت میچه کسانی در این پروژه
ی الهام هم کارورز دارد. اگر به قول ی کل کارورز دارد، پروژهی تغییر و پروژهپروژه

ست اما باالخره از طرف ا« او»ببارد، بارش اصلی از جانب بناست که الهام  مولوی
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از طرف چه کسانی جاری است؟ ها هایی جاری است. این ناودانکانسان هم ناودانک
ین دو که البته ا «االلبابوااول»و  «االبصاراوىل»وران و مغزیابان جاری. یعنی از طرف دیده

ه وران. کسانی کتوان گفت[ دیدهولی ]میآیند کلمه هم عربی هستند و هم از ته گلو می
 برند. ]بلکه[زدن یا چراندن به کار نمی چرتور هستند و چشم خود را فقط برای دیده

کسانی که کتاب  «کن.ای خواهم سبب سوراخدیده»اندازند: چشم خود را به کار می
ب را خوشان، انفس و آفاقشان، کتاب تاریخ و کتاب همنوعان خودشان، کتاب کرانه

اند که اند و آنقدر باز کردهوران این کتاب را آنقدر دستمالی کردهاند. دیدهبرگ زده
است، خیس عرق کف دست است و بوی  و جای انگشت اش پر از اثر انگشتشیرازه

با این کتاب هستند، از این نوع وری کسانی که اهل دیده !دهدعرق کف دست را می
برای آن بارش هستند. مغزیابان هم به همین ترتیب،  کاران منبع اصلی الهامکمک

متن خودشان، متن تاریخ، متن  ـ کاوندگان و مایالن به بطن و مایالن به متن هستند
ی کنند، نه کسانها هستند که مشارکت میهای دیگر. این، متن هستی و متن انسان«او»

ود و آنقدر به کندوکاو شهای این مغز پر میکه فقط چشم و مغز دارند. آنقدر فایل
مثل یک دست است. در هر  مولوی مغزشود. افتد که برای انسان مثل دست میمی

 های کنار وگرایانه رفته و پنجه انداخته است. انسانهای معرفتی واقعای از حوزهحوزه
 او نیز به همین ترتیب هستند.  ارزهم

 
 دارسنت یخدا

 رخه الهام چ
  مدامالهام

 

دار هم هست. سنت خدا این است که هر کس برای این خدای منبع الهام، خدای سنت
تعریف پروژه و مشارکت در پیشبرد امور هستی اعالم آمادگی کند، با او برخوردی کاماًل 

ی الهام بیاید، برخورد فعال پیشه کند. با هر کسی هم بخواهد در وادی چرخهفعال می
، و نوع بشر هم در کنار خدا در توقف استخودش منبع الهام بی «او»چون کند. یم

هم محصول فعالیت است. الهام  مدام،  الهام مدام کند، اینریزی الهام کمک میباران
با همین قدمان،  ؛هایی از جنس و نوع مافعال مایشاء است و هم محصول فعالیت انسان

هایی ی مشکالتی که داریم، مزیتو قوزمان و با همه با همین قامتمان، با همین گوژ
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بند پردازی، خلق، استراتژ شدن، مرحلههم داریم. مزیت ما طراحی، مهندسی، ایده
 شدن، تکنسین شدن و تاکتیسین شدن است و ضمنًا الهام گرفتن و الهام دادن هم هست. 

 
 چرخه الهام یشرکا

  وراندهید
  ابان  یمغز
 :  انیپایب

 مدارانترسال
 رسالت مداران 

 

وران و مغزیابان هستند که ی الهام، دیدهآرام بحث را به پایان ببریم. شرکای چرخهآرام
و تاریخ و « او»که با متن هستی، خود، به علت این ؛عمومًا خودشان هم متن دارند

اند و مرتب در رفت و ی پیرامون از طریق چشم و مغز برخورد فعال پیشه کردههمه
رح کردند، ها بحثی را مطاند و درتنیده با آن هستند. بار قبل که بچهبرگشت با متون بوده

رسد که در یک امر وجودی داخل شده ی قشنگی آوردند و گفتند کسی به الهام میگزاره
تند کسانی هس ،ورانخواهند که لب لباب را بگیرند و آن دیدهباشد. این مغزیابان که می

های اند. آن امر، همان متندرافتادهامر شان وجودی و ذاتی شده و با آن که یک امر درون
 زمغها هستیم. این کسانی که از طریق دیده و پیرامون ماست که خود ما هم یکی از آن

ی ی همهساله33ی پز ذهن خودشان را در اجارهاند و آرامها درافتادهی متنبا همه
دار هستند. خودشان اند، خودشان هم متنر دادههای درون و بیرون خودشان قرامتن

اند اند، اثری از خودشان به جا گذاشتهای از خود ساطع کردهاند، گزارهتبدیل به متن شده
 اند. ها از خود به جا گذاشتهی کتابو کتابی هم در کنار بقیه

کتاب گاندی، نافرمانی مدنی است. برای خودش متن است. شصت سال بعد از 
این کتاب  ،جنبشی راه بیندازدی جدید در دورهندی، هر کس بخواهد در هر جایی گا

نافرمانی مدنی گاندی جلوی چشمش است. کتاب هم الزامًا یک چیز کت و کلفت 
که این گوید یعنیتواند[ یک پاراگراف ]باشد[. نافرمانی مدنی که گاندی مینیست. ]می

ه و با حداکثر سازمان. در ایران کسی به حداکثر با حداقل هزین ـ ی تغییر برودر پروسه
کنند کار فقط از طریق مسالمت و نافرمانی مدنی پیش فکر می !کندسازمان توجه نمی
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رود. او برای خودش صد و پنجاه هزار میلیشیا هم داشت. میلیشیای او اهل خشونت می
 صد و پنجاه هزارولی برای خودش سازماندهی داشت. در میلیشیای  ،و درگیری نبودند

نفری گاندی روشنفکر بود، شاعر بود، کارگر و دهقان بود، روسپی هم بود. دربرگیری 
ی این ی کسانی که به حوزهست. همها حداکثری و مشارکت حداکثری سنت خدا

نشینند و تماشا کنند، چرخند و باالی گود نمیآیند و میآیند، وسط گود میچرخش می
رریز هم در س ،هم در پیشبرد پروژهـ هایه از سنت مشارکتی خدا کسانی هستند که بالن

 کنند. تأسی پیدا میـ ایده و الهام و... 
ای وسط آمد، تخته شنا را برای خودش متن بود. قد و قواره آمد که در ایران ما مصدق

جربی یک متن تمتن بود!  !کرد وسط بیایدای وسط گذاشت که کسی جرئت نمیدر دوره
ی منفی، اقتصاد بدون ی موازنهاش هم ایدهاز مشروطه تا آن موقع داشت. متن دورانی

ی ملی بود. از هر نظر که نگاه هم جبهه قابل تعین اوی بدون نفت و متن نفت، بودجه
متن هم فقط متن مکتوب نیست. یک تشکیالت هم متن است.  با متن آمده است. مکنی

ساله هم با خودش متن آورد. خیلی قابل احترام و تقدیر است. با خودش 21 نژادحنیف
پنج  !سازماندهی و ایمان مبشر و راه انبیاء را هم آورد و با خود، مرگ پهلوانی هم آورد

نفر مسئولیت همه چیز را به عهده گرفتند، دویست نفر از زیر تیغ بیرون رفتند. منش و 
سالگی تا 21ها را از ی این متنو سازماندهی را فردی آورد که همه روش و کتاب

 ی پهلوانی، متن پهلوانی، مرگ پهلوانی. مبارزه؛ سالگی با خود آورد92
ها هم فقط با خودش متن مسجد هدایت و پرتویی از قرآن را آورد. متن آقای طالقانی 

اند. در همین جمع دارها نیست. همه با خودشان یک متنی آوردهممخصوص اسم و رس
انیم تواند که ما نمیتواند بیاید. ما را به این باور رساندههفتاد متن میـ ما هم شصت 

یم. تهس ]خیر[ ما هم متن !!صاحب متن باشیم. متن فقط متن قدرت و متن والیت است
ی دنهب .بپذیرد، این جریان متن است جریان جنبش اجتماعی هم متن است. اگر قدرت

 ،اندها هم با خودشان متنی آوردهها هستند. باالخره آنساله73-21هم  این جریان
و  1ییو ندا یسهراب ـاند اند، متن سرخی هم با خود آوردهچهار شعار از آن بیرون آورده

                                                                                                                 
. اشاره شهید هدی صابر به شهیدانی چون سهراب اعرابی و ندا آقاسلطان است که در جریان 1

 جان باختند.  1811اعتراضات سال 
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رد. پذینمی قدرت[ ها متن هستند، ]اماخدا پذیرفته که ایناسن ها هم متن هستند. . ...
ت، خدا نونهال متن اس خدا پذیرفته که یحیای نوباوه متن است، خدا پذیرفته که ابراهیم

 تنپذیرد؟ ما مرا می نوجوانانمتن است. اآلن چه کسی متن  نوجوانپذیرفته که موسای 
 شبه چرخها با هم ممزوج بشوند، این چرخ یم و خدا متن است. اگر متنهست

ها کشتی خوابیده است. نه آید. اگر در میهن ما چرخه متوقف شده، به قول پهلواندرمی
داران تواند کشتی را به نفع خودش تمام کند و نه جنبش اجتماعی. پس متنقدرت می

م هگوارای مارکسیست غیرموحد هم که ضمنًا با خدا هچ ؛شوندخود تبدیل به متن می
تئوری صدور انقالب،  ؛برای خودش یک متن است ،هستی را دارد افتد و احترامدرنمی

اش با همسر اش با ایده و ]حتی[ نوع مواجههی او با انقالب و نوع مواجههههنوع مواج
 !گوید که این انقالب، شوهرم را از من قاپیداولش متن است. همسر اولش قشنگ می

، توانست متن 1همسر دومش آلیداهمسر اولش نتوانست متن را با او خوانش کند، ولی 
ای ای که شباهت صوریرا با چگوارا خوانش کند. اآلن همان آلیدا و همان چهار بچه

خوانند. دو سال پیش چهلمین سالگرد میدارند گوارا را ههم به خودش دارند، متن چ
د هم نژاگوارا بود، دخترش به اینجا آمد و متن پدر را خواند. اتفاقًا دولت احمدیهچ

گوارا را هم مصادره کند. دخترش حرف هچ به طریقیخواست دعوتش کرده بود و می
قشنگی زد. گفت پدر من مارکسیست بوده و قابل مصادره کردن توسط جریانی که سنگ 

]این[ یعنی دخترانش هم اهل خوانش  !زند نیستمی تن خود و به سر همهشیعه را به 
اش متن بود، مرگش متن بود و ادبیات متن دگیهستند. زنش هم اهل خوانش بود. زن

خدا صاحب متن است و کسانی هم که به عرصه  که،اینهم از خودش به جا گذاشت. 
 دارد.بیایند، خدا متنشان را پاس می

  

 اثران صاحب انیپایفهرست ب
 بارانالهام یارهیکارکرد زنج

 

                                                                                                                 
1 .Aleida March عضو ارتش کاسترو بود.  ( همسر دوم چه گوارا و7396: آلیدا مارچ )متولد

و پس از جدایی چه از همسر اولش رخ داد. چهار فرزند چه  7353ها در سال ازدواج آن
 محصول این ازدواج هستند. 
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وانند تاز شمشیری چلوکبابی میوران و مغزیابان هستند که ی الهام دیدهشرکای چرخه
ه هنوز سر فروشی کتوانند باشند تا یک سرکهمی نژاداز حنیف ؛فرهیخته باشند تا مصدق

ی پنجاه در عملیات مجاهدین مشارکت داشت. هر چهارراه سرچشمه است و در دهه
وران از ور باشد. مغزیابان و دیدهو دیدهتواند مغزیاب ی خودش میکس در نقطه

 اند.پایان رسیدهبه یک مدار رسالت بی «او»شان به کمک زنجیره
از آقای عبدالحسین  پله پله تا مالقات خداشرایط رسیدن به متن مهم است. کتاب 

ای که با دورهخصوص در هب کوب یک پژوهش جدی روی سیر حیات مولویزرین
« ارباز رقص  »های آن الدین برخورد داشت است. نام یکی از فصلشمس و شیخ صالح

رقصد. آهنگران و در بازار جلوی همه می کند که مولویاست و حالتی را ترسیم می
کوب وضعیت آیند. در آن قطعه آقای زرینطالکوبان و کل بازار با او به رقص درمی

]شرح  ـ قمری 651تا  642یعنی سال  ـ را در پانزده سالی که از آن صحبت شد مولوی
خودش رباب « .خورددر شعر و موسیقی و سماع غوطه می»کند: و عنوان می دهد[می

 یکی میل او افتد.ساخته است. در آن پانزده سال دو اتفاق می)یک نوع ساز زهی( می
 کوب این پانزده سالالدین. آقای زرینبه شمس است و یکی هم ربطش با شیخ صالح

 کند: را قشنگ ترسیم می
این پانزده سال مستغرق بود در شعر و سماع، به تصرف الهام شاعرانه درآمده »

 «.بود
  :علمیه بوده استی در قونیه در یک حوزه قبل از آن، مولوی 

 کرد، به فتواهاییی بهاءولد بر وی الزام میبه حکم تعهدی که سکونت در مدرسه»
ی داد. اکنون، ]در دورههای فقیهانه میشد، جوابگاه از او خواسته میکه گه

 «. ی اشتغال به علم فقیهان را نداشتجدید[ حوصله
 :تیزی داردکوب قلم نوکآقای زرین
زنان و ی قونیه را این روند به شاعر شیدایی و عاشق کفمدرسه مدرس و فقیه»

 «.کوبان مبدل کردپای
فراهم شد. حال ببینیم خودش چه  وار برای مولویی الهام جریانیعنی باالخره زمینه

 کند. در اواخر دیوان شمس است:ترسیم می
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 بگفت دوش دیواهن شدم، عشق رما دید و
 آدمم، نعره زمن، جاهم دمر، چیه مگو

 رتسمای عشق، من از چیز درگ میگفتم
 گفت آن چیز درگ، نیست درگ، چیه مگو

. آخر شعر، عشق ]خطاب[ ترسش از خشکیدن همین روند جریانی الهامی بوده است
  گوید:می به مولوی

 هم گفتاهی نهان خوامن هب گوش تو سخن
 رس بجنبان هک بلی، زج هک هب رس چیه مگو

خواهی با این جریان ارتباط برقرار کنی، وجودت که اگر میگوید و ایناز الهام سخن می
العه وران قابل مطی دیدهسیری است که در مجموعه کالم دربیفتد. سیر مولویباید بی

آهنگین و شدید و  ر کس متن خودش را دارد. متن مولویاست. در این مجموعه، ه
ی کسانی که صاحب متن آورد، ولی همهغلیظ و پرحجم است و با خود وجدی می

 را دارد.  انخودشخاص های متن ـ ی خودشهر کس در حوزه ـ اندشده
اه، دیالوگی با مادرش دارد. مادر ماهی سی، ماهی سیاهآخر است.  ماهی سیاهمتن صمد، 

وید گکند. میزند و دلواپس است. ماهی سیاه، مرگ را تبیین میدلش برای او شور می
روم. ولی مرگ در کمین من نشسته مرگ چیزی طبیعی است. من به استقبال آن نمی

تواند لب به سخن بگشاید تضاد ای که اصاًل نمیاست. در اینجا صمد از بیان ماهی
 کند. حل تضاد مرگ و زندگی، متن صمد بهرنگی است. رگ و زندگی را حل میم

گوید حاال ممکن است پایان زندگی ما برسد، ی آخرش به مادر خود میگوارا در نامههچ
گوارا متنی دارد که در آن کلید هاما یک امکان منطقی است. چ ،من به دنبالش نیستم

ترو ای به کاسرود، نامهکه از کوبا بیرون میتیتضاد مرگ و زندگی نهفته است. وقحل 
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ا نبود گوید بنمی ،تر و لیدر بوده استنویسد و محترمانه به کاسترو که از او بزرگمی
کند. جنبش ما با این وضعیت با شوروی ارتباط برقرار کند. مرز خودش را مشخص می

با قدرت است. فردی که  ی یک انسانگوارا به کاسترو متن تنظیم رابطههی چآن نامه
در د و رومید و مثل یک سرباز نَ کَ رئیس بانک مرکزی و وزیر صنایع است، از قدرت می

 کند. بولیوی عمل می
کنند می اشآید، همه مسخرهنویسد. وقتی به کشتی میگیر، با خودش میتختی کشتی

ن آ ته است که بعداً او برای خود الهامی داش !خوردگویند ژن تو به درد کشتی نمیو می
گوید رضا، تو راه خودت را برو. آینده از آن توست. همین تختی وقتی نویسد و میرا می

که اوج محبوبیتش است از یوکوهاما  67سال  ـ ارتفاع منفی نه ـ رسدبه ارتفاعی می
ان و قهرمان جه پیوندد. وقتی در یوکوهاما بودهی ملی میآید و یک سال بعد به جبههمی
وهامای پیام یوک»کند، پیامی تاریخی که به ، پیامی برای جوانان ایران صادر میشودمی

شود. هر کس متن نام گرفته است و در آن بشارت و حیات و امید دیده می« تختی
 خودش را دارد.

بان اغچهبان، پسر آقای بثمین باغچهبان اشاره کردند. ی پیش به آقای باغچهها مرتبهبچه
سال  84بان هم دختر اوست که اآلن باغچه نهیسال گذشته فوت کرد. خانم ثم است که
 کند که به بحثحال و هوای پدرش را ترسیم می بانثمین یاغچه. و زنده است سن دارد

بان یاد کرد که من اآلن به ی گذشته از باغچهما مرتبط است. دوست جوانمان هم هفته
دموندیان که ارمنی بوده، پسر ناشنوای خودش را به کنم. آقای ای کوچکی اشاره میتکه

بان خودش موزیسین و اهل قلم بود و روایتش هم آورد. ثمین باغچهبان مینزد باغچه
 :گویدبسیار زیباست. می

 ؛این فرزند هم مثل هزاران کودک ناشنوای دیگر در دنیای سکوت زاده شده بود»
زنبور و غرش رعد، بدون جیک جیک در دنیای بدون سرود و کالم، بدون وز وز 

 «.هاها و صدای کالغها و جیغ گربهگنجشک و پارس سگ
  دهد:بعد وضع پدرش را توضیح می

ها پیوند ی هدفی بود که او را از درون، با صداهای دور برای بچهپدرم دیوانه»
 «.دادمی
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سمی، نیک و مکانیها از او صحبت کردند، درصدد بود که با یک تکبانی که بچهباغچه 
 ها را هم از منابع درون و بیرون خودشان صاحب الهامی نسبی کند. آن بچه

دارد که به کل بحث ما در این خصوص آشنایان ره عشق خانم بهادرزاده، کتابی به نام 
توانند پروژه تعریف کنند، از خدا درخواست کنند که های دوران مدرن میکه آیا انسان

ای وسط بیاور، ارتباط دارد. خانم ایم، تو هم آوردهای وسط آوردهحال که ما آورده
ی کهریزک است. او مدیرهبهادرزاده که اآلن هشتاد و چند سال سن دارد، رئیس هیئت

ای ای دو روز به مدت شانزده ـ هفده ساعت از صبح تا شب کهریزک است و هفتههفته
او داستان خودش را در برخورد با  دو سه روز هم در بازار باغ فردوس کهریزک است.

شود وقت هم نمیدهد. زاده که بانی کهریزک بوده خیلی قشنگ توضیح میآقای حکیم
 این شوکی است کهگویم که دوستان خودشان بخوانند. که بخوانم. صفحاتش را می

خواسته به دیدن می این خانم فقطکند. زاده در یک لحظه به این خانم وارد میحکیم
ی کهریزک خیلی بدتر از اآلن بوده است. اآلن لمندان کهریزک برود. البته وضع اولیهسا

ک و ای با سوسشده است. اما وضع اولیه بیغولهیافته و مدیریتگرفته و سازمانشکل
زاده ی تلفنی با آقای حکیمکند. او یک مکالمهموش بوده که خانم بهادرزاده ترسیم می

خواهم به شما کمک مالی کنم. آقای ک نیروی داوطلبم که فقط میدارد. به او گفته من ی
ی، آن گوید تو به شدت فقیرکند و میزاده پای تلفن به شدت با او تند برخورد میحکیم

نیازترند. ما اصاًل نیازی به انسانی مثل تو سالمندانی که آنجا هستند از تو بسیار بی
ها کمک کنی. خدا ور سرت بچرخانی و به اینخواهی پولی را هفت بار دنداریم. تو می

خواهم. خانم بهادرزاده آن موقع زنی سی . من وجود تو را میاست داده« وجود»به تو 
گوید من وجود زاده به او میو چند ساله و جوان بوده و بر و رویی داشته است. حکیم

ها وقف اینبیایی و  خواهم کهخواهم. من تمام قیافه و هیکل و وجود تو را میتو را می
اشرف  ایشان که اسم اصلیـ کنی. این یک شوک الهامی است که خانم بهادرزاده 

 توانندکنیم. همه میبندی میبحث را جمع کند.در اینجا ترسیم می ـ قندهاری است
صاحب متن باشند. خانم بهادرزاده خودش یک متن است، مدیریتی که در کهریزک به 

است و این کتابش هم یک متن است. متن فقط مکتوب نیست،  وجود آورده یک متن
 توانند متن باشند. خودش، روشش و سازمانش همه می
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ی آن، در این چرخه که خدا سامان داده، وجه مشارکتی الهام هم همین است. نمونه
ی لقمان سوره 72ی . آیهاست رسیدهبلکه الهام می ،شدهلقمان است. به او وحی نمی

 د: گویمی
 و به لقمان حکمت انتقال دادمی.

و... متصل بوده به لقمان  یعنی توسط یک جریان جاری الهامی که به یحیی و ابراهیم 
 قشنگ است:  79ی شده است. آیههم حکمت منتقل می

  «و او در موضع وعظ قرار گرفت.» ؛«َو ُهَو یِعُظه»
بخش دیگران است. خیلی قشنگ است. پس منبع الهام الهامما به او الهام کردیم، او هم 

د گویمیبا این مدل ]لقمان[ ست. ولی خدا ا« او»فقط خدا نیست. بله، سرریز واحد از 
های لقمان که به پسرش منتقل توانید منبع الهام باشید. اینجا از الهامشما هم می

آن خیلی قشنگ  موردکه دو ـ سه های آموزشی را آورده کند، خدا ده ـ دوازده الهاممی
گوید خرامان بر زمین که میزند. یکی ایناست. لقمان به پسرش دو حرف کلیدی می
ْد فی  َمْشیك»گوید که میراه نرو. افتاده باش، برابری پیشه کن. دوم این در مشی « َو اْقص 

ظه کند و ها موعتوانست به انسانخودت اقتصاد و تعادل پیشه کن. خود خدا هم می
وید گتان اقتصاد و تعادل پیشه کنید. همچنان که حضرت علی هم میبگوید در مشی

ُة » اَدّ جَ ِْ ِریُق اْلُوْسَطی ِهی ا ٌة َو الَطّ َماُل َمَضَلّ خدا  (.36ی البالغه: خطبه)هنج «اْلیِمنُی َو الِشّ
قشنگ بیان  بیند او این راگوید و خدا میگذارد که او بگوید. وقتی لقمان هم میمی

گوید ما از طریق الهام به لقمان اینجا هم می !کندکرده، خودش انحصارطلبی پیشه نمی
ی بشر پیام تواند به همهمی ؛تواند وعظ کندمی ؛«َو ُهَو یِعُظه»لقمان هم ؛ وعظ کردیم

  «.َو اْقِصْد ىِف َمْشیك»دهد که خرامان راه نروید و پیام دهد که 
هستند که مداران هستند که بخشی از آنان انبیاء بان و رسالتدر کنار خدا، مغزیا

ر ها دی این. خدا برای همهندترریزنقشهستند که انبیاء بخشی و  ندترنقشدرشت
ی حج به سوره 21ی بخشی میدان مانور قرار داده است. آیهالهام ی مشارکتیچرخه

  :گویدمی ابراهیم
 یاه دورالغر كه از ر یتا پیاده و سواره بر هر شرت مردم برای حج بانگ برآور و در میان»

 «.رندآو روی وت سوی به آیندیم
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گوید که تو هم برای خودت یک خیلی قشنگ می .بخشی با توستیعنی اینجا الهام
 :گویدی سبأ همین را میسوره 461ی مرجع خوانش باش. به محمد هم در آیه

ا » ِعُظُکْم وِباِحَد  ُقْل ِإمنه
َ

 «كمن.یم وعظ واحد یبگو من مشا را به یک گزاره» ؛ «أ
توانی واعظی برای دیگران باشی. حال ما از طریق وعظ درون به افراد یعنی تو هم می

کنیم، تو هم سخنگویی، تریبونی برای خودت داری. از طریق تریبون خودت الهام می
وعظ کند، محمد وعظ کند، شمشیری چلوکبابی  وعظ کن. لقمان وعظ کند، ابراهیم

کس وعظ نکند، فقط من گوید هیچاینجاست که می هم وعظ کند. این قدرت مستقر  
گوارای هخدا هم که اهل وعظ است، به لقمان و شمشیری و گاندی و چ !وعظ کنم

اهل وعظ اول است  «او»دهد. پس مارکسیست و به همه امکان و تریبون برای وعظ می
 جای خودش اهل وعظ است.سر و هر کس هم در 

اند الهام اثران وجود دارد که باعث شدهپایانی از صاحببریم. فهرست بیمی آخربحث را به 
ق الهام این است که مجموعه کسانی که وای و مدام پیدا کند. منطیک کارکرد زنجیره

کنند، انداز نمیظرفیت متراکمشان را پسی درون دارند، جستجوگرند، انرژی و دغدغه
خواهند که و می کنندخودشان را ذخیره نمی اندازند،ساله نمیبیجار هفتترشی هفت

، «او»گیرند. سنت آرام یا یکباره مصرف کنند، در معرض الهام قرار میوجودشان را آرام
تًا ذهن ملهم است. من پاداش تکاپوها و پاسخ تمناها از طریق الهام است. ذهن فعال طبیع

های کردم. جملههای کالسیکی را که در مورد خالقیت نوشته شده نگاه میکتاب
خورد. هم می ای دارد که به بحث ما خیلی مرتبط است و به قرآن و مولویبریدهبریده

ر، رده است. تعریف دیگتعریف قشنگی ک«. های خویشخالقیت یعنی آواز خواندن با نت»
خالقیت یعنی نگاه به چیزهای معمول و پیش پا افتاده و دیدن چیزهای »تر است: عینی
ا را ههایی که سایر مردم نیز آنها. یعنی نگاه متفاوت به پدیدهالعاده و غیرعادی در آنفوق
 «.ها ندارندنگرند، ولی درک جدی از آنمی

 

 الهام  یکارکردها
 یسازافق
 شایی رهگ
  یردهییتغ

                                                                                                                 
 ذکر شده است.  48. در سخنرانی 1
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د، کنالهام هم مثل ایده، افق باز می [چیست؟]کارکردهای الهام کنیم. بحث را جمع می
 :با الهام کند. به قول مولویی تغییر کمک میگشاید، و در پروسهره می

 دشواراه رفت از نظر
 و زرب ریره سد شد ز

صداها، است که منابع الهام چندگانه است. باصداها، بیبحث ما و بحث خدا هم این 
که آقای  ـ« الهمه»وران، مغزیابان، همگی در چرخش این جامدها، راکدها، دیده

در این متصاعد ـ و « به ذهنش متصاعد شد هسابقای بیایده»کند معنی می طالقانی
ی کسانی فعال اصلی و مایشاء است و هم همه« او»ذهن هم  سابقه بهی بیشدن ایده
ی توانیم در این چرخه فعال شویم. پس چرخهشناسیم و خودمان هم میکه ما می

توانند از آن خواهد، متقاضیان در معرض میهم مشارکتی است، آمادگی می «الهمه»
ی، تغییر ژه مشارکتهستی مشارکتی، زمین مشارکتی، تعریف پرو و استفاده کنند. جهان

 مشارکتی، ایران ما غیرمشارکتی، الهام هم مشارکتی.
همن زیاد صحبت کردم.  دوم بحث دو نفر از دوستان است. یک بحث فردی و یک  یتک 

تر شود، ولی دوستان به احترام بحث بحث زوجی است. شاید امشب کمی طوالنی
هها که حتمًا نکاتی دارد که از بچه  زند،می تریزنو ذهن ترهای جدیاول تلنگر یتک 

 ها را هم بشنوند. این بحث
شویم. دو هفته پیش این ی دیگر وارد بحث خدای منشأ عشق و امید میاز جلسه

پز بگذاریم. به قول ی دیگر در آرامسرفصل مطرح شد. فکر کنیم، تا دو هفته
ودش کس با راکت خکنیم. هر بازها یک دستگرمی است. بازی را شروع نمیگپونگپین

ای ای بود که صدهای بیست و پنج زاری تختهی ما راکتبیاید، توپ اینجاست. دوره
ت تواند بیاید. یک نفر با راکولی باالخره هر کس با یک نکته می !وحشتناکی داشت

 ( آمده است.Dunlop) نلوپبا راکت دَ  کندهم تصور میآید، یکیبیست و پنج زاری می
 ایهی تختهای این راکتای بیاییم و دنلوپ از مجموعهنیم با راکت تختهتوااما همه می

ی کاموا بازی کرد و حتمًا راکت دنلوپ ای و گلولهشود با راکت تختهآید. میبیرون می
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ی دیگر بتوانیم یک هفته شاءاَّللان( و میز ژاپنی هم نداشت. Yasaka) و توپ یاساکا
 أ عشق و امید داشته باشیم. خیلی ممنون.دستگرمی جمعی روی بحث خدای منش
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 کنندگانهای مشارکتآورده
 

 1تیدر موقع تیمسئول یادآور الهام به مثابه ی
ی مستمر بین خدا و انسان ضرورت کالس تبیین یک رابطه ی اول:کنندهمشارکت

است. از طرف دیگر هم گفتیم که صفات خدا از هم جدا نیستند و خدا یک وجود 
را به طور جداگانه « او»ها و کارکردهای احد است که اگر ما صفات و تواناییمنسجم و

تر ارائه شود، وگرنه این صفات از بررسی کنیم، به این دلیل است که بحثمان راحت
همدیگر جدا نیست. اگر بپذیریم که این صفات از هم جدا نیست، پس آن خدای منتشر 

این صفات و کارکردها تبیین شود. فرضًا ما تک گاهی باید برای تکجایی و همههمه
برای خدای خالق این را بررسی کردیم و گفتیم که اساسًا در خود خلق، یک خلق مستمر 

کند. یعنی برای خدای خالق تبیین دم است و دائمًا خودش را بازتولید میبهو دائم و دم
ما در تعریفی که از گاهی به چه معناست. اجایی و همهشد که این خدای منتشر، همه

رسد زمانی که ما تکاپو داریم خدا غایب خدا به عنوان منبع الهام ارائه شد، به نظر می
د و شورسیم، خدا وارد میدهیم و وقتی به یک سرفصل میاست. ما تکاپو را انجام می

دهد. به خاطر همین خالء در تعریف پاداش این تکاپو را در قالب یک الهام به ما می
 را بررسی های متعددی بیاوریم. فرضًا سیر ابراهیمکنیم مثالت که ما سعی میاس

نقطه  گوییم در این بیستکنیم و میرا خارج می کنیم، بیست نقطه از زندگی ابراهیممی
 حاضر [ ابراهیمخدا حاضر بوده، وحی کرده، الهام کرده و بنابراین همیشه ]در زندگی

ه های زیادی داشتشود، حتی اگر مثالکه با مثال چیزی حل نمیبوده است. درصورتی
کردیم، چون تعریفمان این خدای منتشر را باشیم. وقتی ما خدای خالق را بررسی می

لق کرده، را خهای فراوان بزنیم که خدا چه چیزهایی کرد، نیازی ندیدیم که مثالتبیین می
ما خواهیم را تبیین کند. اتوانست آنچه میخالق است. چون تعریف ما می« او»بنابراین 

تواند وجود داشته باشد. از طرف در مورد خدای منبع الهام یک خالء در تعریف می
خواهم روشن شود که اصاًل دیگر شما مطرح کردید که تکاپو برای جهش است. می

 . چرا ما باید تکاپو کنیم؟منشأ خود تکاپو چیست
 

                                                                                                                 
د ای را برای بیان مقصود خومناظرهوگویی و شبهکننده در این بحث قالب گفت. دو مشارکت1

ه ی شهید هدی صابر نیز متاسفانکننده و نیز مقدمهی ابتدایی مشارکتجملهاند. چند برگزیده
 در فایل صوتی جلسه موجود نبود. 
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هایی که در کالس مطرح شد، هم توسط گروهی از در بحث ی دوم:کنندهمشارکت
رسد ی قبل و همین جلسه، به نظر میی قبل بودند و هم دو سه جلسهدوستان که جلسه

ای دو تیتر گذاشت که منبع تکاپو برای انسان چیست؟ یکی شود به صورت اشارهمی
ی ی امیدبخشی قبل بود و یکی هم روحیهدر ادبیات دوستان در جلسه عبرت است که

ی است که در زندگی هر انسان نسبت به آینده وجود دارد. به قول آقای صابر این در همه
های قرآنی است ها جاری است. عبرت هم که همان الگوها و داستانها و ادبیاتبحث

را  بینیم، ما این منبعرا می ه ما ابراهیمکه عنوان شده است. در بحث عبرت گفته شد ک
در زندگی خود به تکاپو داشته و خدا در نقاطی بر او وارد  به عنوان گرایشی که ابراهیم

، وحی به زنبور مادر موسی ،بینیم. داستان ابراهیمکند، میشود و به او کمک میمی
ی قبل گفتند، گاندی، ابوالحسن صبا و... چون طور که دوستان جلسهعسل، یا همان

. وقتی ها استدر سیر قرار گرفتند و مسیر تکاپو را طی کردند، خود این منبعی برای آن
مادر  ، صبا،، موسیها، ابراهیمبینیم که به این انسانکنیم، میبه این سیرها نگاه می

ه اگر توانیم عبرت بگیریم ک، زنبور و... به سبب تکاپو الهام شده است. پس میموسی
 ها به این جهش و الهام نائل شویم.توانیم مثل اینما هم تکاپویی کنیم، می

  

برای بیان این الگوها داشتید، به ی رویکردی که شما با نحوه ی اول:کنندهمشارکت
ها با هم متفاوت هستند و بعدًا بیشتر این موضوع ی انسانکه همهنظر من با توجه به این

ی کسانی که شما نام بردید به لحاظ و همه و موسی کنم، باالخره ابراهیمرا باز می
د. ولی شوشان نمیها، دلیل برتریاین تفاوت موقعیت آن وجودی با ما متفاوت هستند.

ها شویم، ممکن وجه امکان ندارد که ما مثل آنچون قاعدتًا متفاوت هستند و به هیچ
ویم، ش توانیم ابراهیمنشدن منجر شود. یعنی چون ما نمی است به یأس ناشی از ابراهیم

کنیم و مصداق به ما دست دهد و چون خوب بودن را در همین الگوها بیان مییأسی 
 دانیم، شاید به یأس از خوب بودن هم دچار شویم. این الگوها شدن را خوب بودن می

از طرف دیگر به نظر من این نوع نگاه، ظلم به همین کسانی است که به عنوان الگو 
ت شناختی به رسمیی ناب هستیعنوان یک تجربهاند. چون ما این افراد را به مطرح شده

ای که خدا از ابتدا برایشان چیده است، گری پروژهشناسیم و آنان را صرفًا به مجرینمی
دهیم. یعنی خدا یک استراتژی داشته که قرار بوده گام به گام متحقق شود و برای تنزل می
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یا صبا یا هر کس دیگر را آورده است. به نظر من، این ]نوع  یا ابراهیم اجرای آن موسی
ر ی ناب بشناسیم، بهتها را به عنوان یک تجربهنگاه[ ظلم به این افراد است. اگر ما آن

 شان مواجه شویم.توانیم با واقعیت وجودیمی
 

ما از  یدر همهدو منبع تکاپو بود، یکی عبرت و یکی امید که  ی دوم:کنندهمشارکت
دهد. ای هستیم که به ما نوید یک شرایط بهتر را میبچگی وجود دارد و ما به دنبال آینده

حال اگر سیاسی باشد، آزادی و عدالت، اگر در زندگی باشد، یک زندگی بهتر. عالوه بر 
ها و الگوهایی که این مسیر را رفتند و به هایی که گفته شد، به خاطر تجربهآن عبرت

ی ما شود؛ این حالت درونی هم در همهنان الهام شده است، منبع تکاپوی انسان میآ
 کند، ایندهد که شرایط تغییر میوجود دارد که آینده نویدبخش است، به ما امید می

 ، یک رویکرد به آینده هم داریم«بخشالهام»گوییم خود منبع تکاپوی ماست. وقتی می
گردیم که بتواند برای ما آزادی و ه که دنبال شرایطی میو این تأثیر را روی ما گذاشت

 ی فردی بیاورد وعدالت ـ در زندگی سیاسی و اجتماعی ـ و یک زندگی بهتر در زمینه
تحقق یک جهان بهتر، موقعیت بهتر و زندگی برتری را به ما ]نوید[ دهد. این هم خود 

 ده و هست.ها بوی بحثاز منابع تکاپو است که به نظر من در همه
  

کنید ی بهتر صحبت میای با قطعیت در مورد آیندهشما به گونه ی اول:کنندهمشارکت
بینیم که یم ی بهتری در انتظار ماست. ولی اگر سیر تاریخ را نگاه کنیم،که گویی آینده

های بسیار و وعده« فردا که بهار آید، آزاد و رها هستیم»های قبل وعده داده شده به نسل
تر داده شده، ولی دیدیم که در سیر تاریخی به آنچه های قبلدیگری که به نسل

خواستند نرسیدند. فردا آمد ولی آزادی و رهایی نیامد و اساسًا اگر بخواهیم سیر می
ی بهتر، نویدبخش و امیدبخش را که قرار است توانیم این آیندهتاریخ را بچینیم، نمی

 عیت بیان کنیم. همه چیز در آن حل شود، با قط
از طرف دیگر، اگر سیر علم را ببینیم، تا قبل از شروع قرن بیستم قطعیتی در علم 

یرد، گبینیم. علم هدف خودش را تبیین و تشریح روندهایی که در دنیا صورت میمی
حال ای نسبت به آینده ارائه دهد. یعنی بگوییم که تابهبینیداند تا بتواند از دل آن پیشمی
رن رسیم. با شروع قاتفاقات افتاده، پس اگر این سیر را ادامه دهیم به این نقطه می این

بیستم و وارد شدن اصل عدم قطعیت به علم، اساسًا علم به چالش کشیده شد و قادر به 
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آلن هیچ بینیم. اشناسی بیشتر از علم هم میتبیین نبود. این عدم قطعیت را ما در جامعه
ینی کنیم بتوانیم روندی در آینده پیشروند پایبند نیست که ما می شناسی به اینجامعه

دهیم که به این نقطه برسیم. پس هم در علم و هم در و بگوییم ما این کارها را انجام می
شناسی این امر رد شده است. از سوی دیگر نسل نو اساسًا با این ایده زندگی جامعه

با  ای بیفتد وهد در آینده قرار است اتفاق ویژهنکرده و چیزی ندیده که بخواهد نشان د
ت ی بهتر اسیک نوع طلبکاری همراه شده است. نگاه ما یا به آینده و رسیدن یک آینده

اش حذف اکنون ما، حذف آنچه اآلن یا به گذشته و مالمت کارهای گذشتگان که نتیجه
چه کنیم آنفکر میگیریم و هستیم است. ما چیزی که اآلن هستیم را خیلی جدی نمی

ی نویدبخش و دهیم خیلی مهم نیست. یا نگاهمان به یک آیندهاآلن انجام می
ها که چگونه امیدبخش است که قرار است همه چیز در آن حل شود یا نگاه به گذشته

 اند.بوده
من  شود. به نظرشما در تعریفی که از الهام ارائه دادید، گفتید الهام باعث یک جهش می 

شویم؛ به این معنا که ما یا در موقعیت ین تعریف ما وارد یک پارادایم دوموقعیتی میبا ا
رسد این دو موقعیت کاماًل از هم جدا تکاپو هستیم یا در موقعیت جهش. به نظر می

ر که ما به جهش برسیم. اگشود برای اینای میهستند و با این نگاه تکاپو عماًل وسیله
اشته باشیم، تمام نقدهایی که بر آن منطق هزینه ـ فایده و منطق بخواهیم این نگاه را د

شود. اگر ما فرض وارد است، به این تعریف هم وارد می« کندهدف وسیله را توجیه می»
دهیم، اگر در سیر عمل، در کنیم که تکاپو را برای یک هدف و یک جهش انجام می

ار رساند، آن که هم ما را به آن هدف میای قرار بگیریم که انجام دادن یک کار اشتبانقطه
توانیم بگوییم با این نگاه، امکان انجام آن کار نادرست، دهیم. یا حداقل میرا انجام می

 شود. بیشتر می
شود ما همیشه منتظر از طرف دیگر، داشتن تکاپو برای رسیدن به جهش باعث می

می به ما برسد که آن را به شرایط ی موعودی باشیم که در آینده خواهد رسید و الهالحظه
بزنیم و همه چیز حل شود و ما جهشی در شرایط پیدا کنیم. همیشه در انتظار آینده و 

مانیم و در آن انتظار زندگی خواهیم کرد. قسمت اعظم اشکالی ی موعود باقی میلحظه
بعد ا گیرد. مآید، پس از طی سیر تکاپوست که رسیدن جهش صورت میکه به وجود می

 کنیم سیر تکاپو را طیشویم. یعنی حس میاز جهش، صالحیتی برای خودمان قائل می
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رسیم که در آن جهش اتفاق افتاده است. بعد از این جهش، ایم و به سرفصلی میکرده
ر که دیگران همچنان سیممکن است یک ایستایی در ما به وجود بیاید و با توجه به این

روند و ما دیگر احساس نیاز به حرکت نداریم، خودمان جلو می دهند وتکاپو را ادامه می
ز تواند یکی اگیریم. این خود میشویم و جلوی تکاپوی دیگران را میسد شرایط می

توانیم در کشورهای مختلف ببینیم؛ های آن را میهای دیکتاتوری باشد که نمونهریشه
 د. ی این تکاپو شدنسد راه ادامه کسانی که تکاپو کردند و به یک جهش رسیدند و خود،

رسیم، این را به عنوان یک سیر قطعی تلقی از سوی دیگر وقتی ما به سرفصل جهش می
کنیم که امتحانش را پس داده و به نتیجه رسیده است. اگر ما این را بپذیریم، قاعدتًا می
آید. کردن برمی خواهیم آن را به دیگران دیکته کنیم و دیکتاتوری هم از همین دیکتهمی

م و دهیای به آن میگیریم که ورودیما شرایط و تغییرات را مثل یک ماشین در نظر می
پذیر باشد دهد. حال ممکن است این ماشین خیلی انعطافای به ما میآن هم خروجی

و  شماری که در بین موجوداتو صد تا ورودی بپذیرد، ولی باالخره این تنوع و تکثر بی
که این ماشین یک ورودی خاص و یک سیر قطعی دارد، هست، با توجه به این هاانسان

 شود. سرکوب شده و خود عامل دیکتاتوری می
تواند شکست اکثر مبارزات در طول از طرفی، این جهشی که شما مطرح کردید، نمی

طرف  نتاریخ را تبیین کند. اکثر مبارزات با وجود تکاپو و تالش و خود را به این طرف و آ
ا نشده یا هاند. یا باید بگوییم با وجود طی سیر تکاپو، الهامی به آنخورده شکستزدن، 

، که جهشی برای تغییر شرایط اتفاق بیفتدکه الهام صورت گرفته، ولی به جای ایناین
ها شده یا اگر نشده چرا شکست اند. باالخره الهام به آناتفاقًا شکست هم خورده

 اند؟خورده
 

تا اینجای بحث، تعریفی که از الهام شد این بود که پاداش یک  ی دوم:کنندهرکتمشا
که پاداش ممکن است منطق تکاپو که منجر به یک جهش بشود. نقدهایی هم که شداین

ی هدف و وسیله را ایجاد کند. در ]مورد[ منابع این تکاپو که هزینه ـ فایده یا دوگانه
به عبرت شد از این لحاظ که نگاه الگویی ممکن است عبرت و آینده هستند، نقدهایی 

 الگوها باشیم[ یأس از حرکت را به آنتوانیم ]مثل تنوع زیستی را بگیرد و چون ما نمی
که ظلم به آن الگوها هم هست. نقد به آینده هم ]از لحاظ[ سیر همراه بیاورد و دوم این
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ی خوردهادعاهای شکست ی نسل ما مبنی بری زیستهعلم و عدم قطعیت و تجربه
های قبلی مورد توجه است. نقدی که به جهش وارد است هم این است که عالوه نسل

کند ی لحظات تبیین نمیی الهام را در همهدهد یا رابطهکه ما را در انتظار قرار میبر این
کند که قرار است جهش اتفاق بیفتد. این کلیت ای میو فقط آن را منوط به لحظه

که تعریف ما از خواهیم به ایجاب بحث برسیم. یعنی اینقدها[ بود و حاال ما می]ن
 تواند باشد. الهام چیست و منابع ما برای تکاپو چه می

 

کنم، چون وقت کم است مجبورم تند حرف من عذرخواهی می ی اول:کنندهمشارکت
 شخص کنیم دنبال چهکه ما باید مبزنم و ممکن است چیزهایی را فراموش کنم. اول این

وان جایی بین خدا به عنگاهی و همهی مستمر، همههستیم؟ ما به دنبال تبیین یک رابطه
ی رابطه یمنبع الهام با موجودات هستیم. بدین منظور شاید بهتر باشد گریزی به نحوه

 هتر شود. برای این کار، من مثالی برای تقریب بخدا با مخلوقات بزنیم تا راهمان روشن
ی یک جنین با بدن مادر است. اگر بخواهیم تجسم کنیم، ی رابطهزنم و آن نحوهذهن می

توانیم فرض کنیم که گاهی است. ما نمیی بین جنین و مادر همیشگی و همهرابطه
ی خدا با مخلوقات نیز رسد رابطهی جنین و مادر قطع شود. به نظر میای رابطهلحظه

 تر است. در بحثتر و همیشگیتر، سریعتر، عمیقانبهجبه همین شکل و بلکه همه
ی شمس را مطرح کردند که اینجا به کمک ما ها آیاتی از سورهی قبل هم بچهجلسه

هَئا»آید. این آیات عبارتند از: می وَرَها َو َتْقَوهَئا* َو َنْفس  َو َما َسوه هَلَمَها َجُ
َ

در این  (.7-8)مشس: « َفأ
آوریم و برای آن کنیم، نفس را به وجود میما موجودات را خلق میگوید آیات خدا می

ی به هایکنیم. بدین معنا که برای آن موقعیتبر اساس تقدیر الهی، سامانی ایجاد می
گذاریم و هر ها میها و استعدادهای متنوع و متکثری در آنآوریم و تواناییوجود می

کنیم. برای این موجودات ی خلق مییک را بر اساس ابعاد متنوع و منحصر بفرد
هایی بر اساس مشیت و قدر الهی تدارک دیده شده است. خدا منحصربفرد، موقعیت

شود، ما از طریق الهام، فجور و هایی که برای آنان ایجاد میگوید در این موقعیتمی
وقعیتی م کنیم. پسها معرفی میتقوا را در آن موقعیتی که برایشان تدارک دیده شده به آن

فهمیم که در آن موقعیت خیر و نیکی و ی الهام میآید و به واسطهبرای ما به وجود می
 رسد الهام به این معناست.شر و بدی کدام است. به نظر می



 175      (2منبع الهام ) ی: خدانیینشست پنجاهم: تب
 

 

 لی قبل گفتند ـ الهام را به عنوان عقها جلسهطور که بچههم ـ همان الله منتظریآیت 
عملی در نظر گرفت. عقل عملی یعنی چیزی که در عمل و در موقعیت، خیر و شر و 

دهد. اگر بخواهم بر این مبنا تعریفی ارائه دهیم، الهام، نیکی و بدی را به ما نشان می
و مسئولیت در هر موقعیت است که حاصل پیوند بندنافی هر موجود  فهیوظیادآوری »

ر موقعیتی، وظیفه و مسئولیت هر موجود را بنا به آن یعنی در ه« با منبع هستی است.
کند که کند. پس الهام به ما کمک میپیوند بند نافی که با منبع هستی دارد، گوشزد می

که آن را شناختیم و به آن تن دادیم، آن را زندگی اواًل تقدیرمان را بشناسیم و پس از این
ن آن موقعیت بر دوش ما مترتب است، ت کنیم. یعنی به آن وظیفه و مسئولیتی که درمی

که ما هر لحظه در حال عمل و در حال انتخاب خیر و شر بدهیم و عمل کنیم. ازآنجایی
 عماًل الهام همیشگی، دائم و بدون هیچ گسستی است.  هستیم،

اسًا شود. با این تعریف ما اسبا این تعریف، خدای منتشر منبع الهام تا حدی تبیین می
گوید ما یا در شویم؛ یعنی آن پارادایمی که میرادایم دوموقعیتی هم جدا میاز آن پا

موقعیت تکاپو هستیم یا در موقعیت جهش. اما با این تعریف، ما همیشه در حال 
 فهماند که راه چیستهای مختلف به ما میتکاپوی همراه با الهام هستیم که در موقعیت

پذیرفتن و عمل به َقَدر الهی که برای ما  و نیکی و بدی چیست. پس تکاپو هم یعنی
 تدارک دیده شده است.

 

رسد این تعریف، جبر است و ما انتخاب دیگری : به نظر میی دومکنندهمشارکت
گیریم. مفهوم ها قرار میشوند و ما فقط درون آنها برای ما ساخته مینداریم. موقعیت

 موقعیت در این تعریف گنگ است.
 

بیایید نگاهی به زندگی خودمان بیندازیم، چقدر از شرایطی که  ی اول:کنندهمشارکت
امروز در زندگی ما هست به دست خودمان ساخته شده است؟ باالخره خانواده، 

گیرند، فرهنگ، تاریخ، جغرافیا، زبان، ملت، نژاد، قومیت، دوستانی که سر راه ما قرار می
طح کالن هیچ کدام دست ما نیست. از شود و... در سفضاهایی که برای ما ایجاد می

آید که واقعًا شویم هزاران اتفاق و موقعیت سر راهمان به وجود میخانه که خارج می
 که در فاز موقعیت یا تغییرکدام دست ما نیست. به نظر من انتخاب را به جای اینهیچ

ه قدر الهی یعنی بی مواجهه با آن موقعیت ببریم. موقعیت ببریم، انتخاب را باید در نحوه
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هایی را برای ما خلق کرده و تدارک دیده و ما تن بدهیم و بپذیریم که خداوند موقعیت
توانیم از آن خارج شویم یا تغییرش دهیم. اما ها هستیم. ما اساسًا نمیدر موقعیت

شود. به نظر من ما نسبت ی مواجهه با هر موقعیت تعریف میانتخاب ما در فاز نحوه
 کنیم، مسئولیم.ایی که انتخابشان نمیبه چیزه

  

ار ورسد با این تعریف همه دلشان بخواهد صوفیبه نظر می ی دوم:کنندهمشارکت
ای بنشینند و کاری انجام ندهند. چون چیزی دست ما نیست و این خود، انفعال گوشه

 آورد.را به وجود می
 

ب دهم، باید بگویم در تعریف که به سوال شما جواقبل از این ی اول:کنندهمشارکت
. با پذیر هم نیستشد که اساسًا امکانقبلی تمام تالش ما مصروف تغییر موقعیت می

که ما تالشمان را بیهوده صرف تعریف جدیدی که مطرح شد، به نظر من به جای این
تغییر موقعیت کنیم، چرا که موقعیت دست خداست. به جای آن باید در خود موقعیت 

 مان با موقعیت را بهبود ببخشیم. ی مواجههرا صرف کنیم. یعنی نحوه تالشمان
اما در مورد سوال شما، هر کس اگر بخواهد صوفی هم بشود، یعنی موقعیت را انتخاب 
کرده است. بحث ما این است که انتخاب موقعیت دست ما نیست تا بخواهیم به سمتی 

انیم در خالل زندگی خود آنچه هستیم آید تا بتوبرویم. موقعیت برای ما به وجود می
ایم. طور بوده است. ما همیشه رفتگر و پزشک و... داشتهبشویم. در تاریخ ما هم همین

ها که انسانوقت نشده که در تاریخ همه بخواهند یک جور بشوند. با توجه به اینهیچ
ود مر وجی جوامع این امتکثر و متنوع با خصوصیات متفاوت هستند، در تاریخ همه

 داشته است. 
ت ها موقعیگوییم مجاهدین و قاعدین، منظور این نیست که اینعالوه بر این، وقتی می

ی مواجهه با ها نحوههستند. ما موقعیت مجاهد بودن یا قاعد بودن نداریم. بلکه این
انیم توها هستیم. یعنی ما در موقعیتی که هستیم میهایی هستند که ما در آنموقعیت

 ورزی. یعنی کافر و مومنتوانیم کفرورزی کنیم یا ایماند یا قعد داشته باشیم؛ میجه
 اند. ی مواجهه با یک موقعیتهم دو موقعیت نیستند، بلکه نحوه

 

در بحثی که ما داشتیم، منابع تکاپو عبرت بود و آینده. در این  ی دوم:کنندهمشارکت
 است، منبع تکاپو چیست؟ ی مبتنی بر پیوند بندنافیتعریفی که رابطه
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نبع تواند می امیدبخش میدر بحث قبلی گفته شده که آینده ی اول:کنندهمشارکت
توان خیلی به آن دل بست. رسد نمیالهام باشد که با نقدهایی که کردیم به نظر می

که  رسد آن قرائتیعبرت از گذشتگان را هم با نقد نگاه به الگو نقد کردیم. به نظر می
اه رسد آن نگی مبهم و نامیمونی است. به نظر میکند، آیندهرت دارد به ما دیکته میقد

دهد. این ای سرشار از ابهام و تهدید میامیدبخش افراطی دارد جای خودش را به آینده
گویند درس بخوانید ها دید. همه به ما میهای پدر و مادرها و معلمتوان در حرفرا می

گی ی امیدبخش زندشوید! نسل قبل از ما که با همین آیندهدبخت میچون اگر نخوانید ب
ی مبهم شده است. همه ی آیندهدهندههایش نرسید، خودش آموزشکرد و به خواسته

ر من به شوید! به نظبارتان را سفت ببندید وگرنه خورده میخواهند به ما بگویند کولهمی
ی مبهمی را که پارادایم قدرت شته یا آیندهی امیدبخش و عبرت از گذکه آیندهجای این

ریم. به موقعیت بیاوبرای ما گذاشته است، به عنوان منبع الهام بگیریم، باید الهام را به
کنیم. ما هر چه داریم همان تکاپو است، این معنا که ما اساسًا به خاطر چیزی تکاپو نمی

نافی ما با خداست. ما ی بندچون تکاپو خود  هدف است؛ چون حاصل تحقق رابطه
برای انجام دادن نیکی به هیچ دلیلی جز خودش احتیاج نداریم. نیکی یک دلیل قائم به 

 ذات است که خود، دلیل خودش است و نیازی به دلیل برای انجامش ندارد. 
 کنم.متأسفانه بخش زیادی از بحث ما باقی ماند. من بحث را در چند کلمه جمع می

لهام کردیم، گفتیم یادآوری وظیفه و مسئولیت در هر موقعیت حاصل در تعریفی که از ا
از پیوند بندنافی هر موجود با منبع هستی است. ما عماًل در مقابل چیزهایی مسئولیم 

 هایی استبا موقعیت مواجههکه انتخابشان دست خودمان نیست. انتخاب ما در نوع 
ها. ما باید نه خلق یا تغییر موقعیت دهد؛که خدا با الهام در هر لحظه به ما نشان می

 ها. ها کنیم، نه صرف تغییر موقعیتی مواجهه با موقعیتتالشمان را صرف نحوه
 

هم خیلی سریع بود و هم تقریبًا نصف مطلب ارائه نشد. از  ی دوم:کنندهمشارکت
ان شکنیم، چون وقت ایشان را هم گرفتیم، قرار بود ایآقای ابوطالب هم عذرخواهی می

هم بحث ارائه کنند. بحث ما هم خلف وعده بود، چون ما گفته بودیم بیست دقیقه برای 
 بحث نیاز داریم. 
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 1(1) دیمنشأ عشق و ام یخدانشست پنجاه و دوم: تبیین: 
ِحمی ِن الره ْْحَ ِ الره با اجازه بحث را آغاز  ،با سالم و وقت به خیر خدمت دوستان .ِبْسِم اَّلله

 م.کنیمی
 «، باب بگشا، نزد من آگشامیرهمن رفیقم، »

کید بر   گاهی، غیرمناسبتی، دالنه، همهمستمر، صاف یضرورت رابطه»با تأ
لی کنیم. عنوان ک. نشست پنجاه و دوم را آغاز می««وا»غیرتاکتیکی و استراتژیک با 

بهمن  6نبه ش، خدای منشأ عشق و امید. سه«او»های داشته ،است و ذیل آن «تبیین ما»
بعد از پشت سر  ؛ی قبل وارد یک بحث جدید شدیمکنیم. از جلسهرا سپری می 88

وال طبق رگذاشتن خدای منبع الهام به خدای منشا عشق و امید و مسئولیت رسیدیم. 
را مروری سریع  دای ورود به این بحث تا بحث امشبتاز ابمرسوم جلسات قبل 

 .میکنیم
 

 لاز منزل اول تا منزل حا
 بحران 
 اختالل
 خروج
 حیتصح
 ما؛ انینیشیپ؛ او: متد

وضعیت بحرانی خودمان و  و توصیف به ترتیب از کنکاش ،منزل اول تا منزل حال از
اختالل  عتببود و به  «او»بحرانی که یک سر آن اختالل رابطه با  ؛آغاز کردیم مانپیرامون

                                                                                                                 
 است.  7988بهمن  6شنبه سه ،. تاریخ برگزاری این نشست1
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 که دیگر عضو هستی نیستیم و ما با هستی و این یمختل شدن رابطه ،«او»در رابطه با 
 نداریم. یاژهیو ی گذرانی هستی مشارکتدرچرخه

 یبه جامعه؛ به پیرامون، شروع شد بعد از بررسی بحران که از درون خودمان 
 به ضرورت خروج از این بحران رسید؛ روشنفکری و نسل جدید و حاکمیت مستقر

ت برای عبور از بحران در حد ظرفی های ما. طبیعی است که پیشینیان ما و ماقبلرسیدیم
به آن متد از بحران خارج  ءو برگزیدند و با اتکا هو دوران خودشان متدی را اتخاذ کرد

تواند تصادفی و شدند. نه ورود به بحران خود به خودی است و نه خروج از بحران می
 ،چون ورود سیستماتیک است .ای و با حدس و گمان و احتمال صورت بگیردحادثه
قل متدی که محصول ع خروج هم سیستماتیک باید باشد با تأسی به روش و طبیعتاً 

 به ضرورت تصحیح .ان استیو تجارب پیشین «او»ی خودش و کمک انسان و تجربه
 با خودمان و نهایتًا با هستی رسیدیم. ]رابطه[، «او»خودمان با  یرابطه

متدی بود که محصول  ،کردند هم کمکمتدی که وقت صرف آن کردیم و دوستان 
ی آل عمران بود که روی سخن خدا با سوره 721ـ781در آیات  «او»های توصیه

 هایی استخراج کنیم. انسانزدگان بود. از آن توانستیم جوهرهخوردگان و شوکشکست
ها هم اما انسان ؛ست«او»ی اصلی و محور اصلی نیز خود یک پای هستی است، پایه

 ؛دناهشان در دوران خودشان محوری کردظرفیت و سایز و قد و قامت کدام با توجه به هر
هایی داشت. از توصیه «او». لذا ای«ءمایشافعال»البته محوریت انسانی نه محوریت 

سطح خودشان هایی همهای پیش از خودمان هم توانستیم جوهرهتجارب انسان
مان بلکه در حد خود ،قدر پیشینیان و نه به «او»ی استخراج کنیم، خود ما هم نه به اندازه

توانیم از درون خودمان و بیرون خودمان جستجو کنیم و در فرآوری این متد فعال می
 که در حد امکان هم فعالیت بروز دادیم. کما این .شویم

 
 متد ما

  یسه سطح
 نییشاتبیپ
 نییتب

 نییپساتب
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و تجارب پیشینیان و  «او»ی هامرور از منزل اول تا منزل حال، از توصیه یدر ادامه
فعالیت خودمان رسیدیم به متدی که آن هم سه سطح داشت. سطح ورود و پاگرد و 

جلسه را  شش یا هفتسطح تبیین که سطح عرصه است و اگر که  ؛دور، پیشاتبیینریک
لسه ج چهلاآلن بیش از حدود  ،در سطح پیشاتبیین و در پاگرد و داالن سپری کردیم

اریم. ند از آن دوستان در عرصه مستقر شدیم و شتابی هم برای خروجاست که با کمک 
، خ، متن تاری«او»توانیم از متن هستی، متن کند و میتراوش می نماتا آنجایی که ذهن

همین  در ،استفاده کنیم ،قرار بگیرددرس تواند کمکها که میخودمان و سایر متن متن
از مدار تبیین خارج  ،ان تمام شودممالت مدار تبیین خواهیم ماند. هر وقت هم که

ی کنیم و نه سعنه در آن آب می ،داریم شتاب. نه میرویم شویم به مدار پساتبیینمی
 کنیم تکرار کنیم و دور خودمان بچرخیم. می

 
  نییشاتبیپ

 یتلق حیتصح
 یدر هست تیعضو

 رییدر چرخه تغ
 

 ]برای خودمان[ باید با آنردیم و میدر پیشاتبیین سه استخوان اصلی را ورانداز و لمس ک
آیا  مان از موجودیت خودمان بود.تصحیح تلقی ،کردیم. استخوان اولتعیین تکلیف می

یم که این جهان را پاگردی فرض کنیم برای رسیدن به آخرتی که هنوز کسی از اهما آمد
مایی از آن ترسیم شده است؟ ی ا زمانی ت !ا نهآن نیامده است تا برایمان تعریف کند و ش 

هستیم و در این جهان هم فعال هستیم و نیامدیم در این جهان برخورد  که هستیم، واقعاً 
وری که بعدًا به ما خواهند داد و کسی هم نیامده اداری کنیم به اعتبار رتبه و پاداش و بهره

 هایش برای ما تصریح بکند. خودش را از دریافت یتجربه
. با موجودیت خودمان در هستی بود نماتعیین تکلیف ،رشت دومتصریح دوم یا استخوان د

از هستی مشارکتی است و اعتقاد داریم  نماا ما در هستی عضو منفعل هستیم یا نه، تلقیآی
 مکنیست و ما در آن تکاپو میاه خصوص این تکه از جهان که زمین ـ بهم این جهان را  «او»
. و نهایتًا هستیم ا هم عضوی در این مدار مشارکتنوعًا با مضمون مشارکتی آفریده و م ـ

گر باشیم و پیرامون خودمان را خوب صیفایم در این جهان که مفسر و توما آمدهآیا که این
 ! ؟اما در تغییر وضع موجود نقشی به عهده نگیریم ،توصیف و تبیین بکنیم
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م همه سعی کردی تعیین تکلیف وقت صرف کردیم و سه موردای را برای این چند جلسه
که آخرت سرجای خود هست و به فرجام اعتقاد داریم. خدا را تیک بزنیم؛ تیک اول این

 رفاص چسب! جهان را رها کنیم وکند و نه تلقی فرجامگرا تأکید میهم بر تلقی فرجام
یک گرایش و عنایتی هم به  دیگویگرایی م. فرجام]نیست گونهنیا[ به فرجام بپردازیم

  و معاد داشته باشیم که این تلقی استراتژیک است.فرجام 
رغم این که چه قبل انقالب و چه به علی .که ما عضو هستی هستیموجه دوم این

این تکه از جهان را  هایی چون ما را درخصوص بعد انقالب سعی شده عضویت انسان
ن تلقی کنند رتبه در این جها پی درکارمندان ادرای و را در هستی مخدوش کنند و ما 

 موجود یهای موجود و مدارهاچرخی بزنیم و برویم و بیایم و به جریانو  که ما بیاییم
ار ما هم یک پای ک !نه :اعتنا نداشته باشیم، این تلقی به این شکل تصحیح شد که

 میکنیماعالم هر تکاپویمان  و درهر روزمان ، ما هم در حضور و غیاب هستی، هستیم
 نه کمتر و نه بیشتر.  هستیم؛ در حد خودمانکه 

م هکه در جریان روشنفکری تنفس کردیم و جریان روشنفکری نهایتًا با توجه به این
متاسفانه حداقل دو دهه است که در مدار توصیف و تفسیر ساکن مانده است و توصیف 

خواهیم فارغ از جریان روشنفکری که می است، و تفسیرهایش هم منجر به تغییر نشده
در حد  ،که ذهن و درونمان را تنویر ببخشیمتوصیف و تفسیر بسنده کرده، ضمن اینبه 

تغییر  ی تغییر وضع موجود مشارکت کنیم.در چرخه ـ نه کم و نه افزون ـ توان خودمان
ی حاکمیت نیست. در هرجایی که هستیم بتوانیم وضع موجود هم الزامًا تغییر یکسره
 ها را یک به یک سر کردیم. این بحث .در دگرگونی و تحول مشارکت کنیم

 

 ما  یتقاضادار
 «او» یگرعرضه

 

از منزل اول تا منزل حال، بعد از تعیین  ،ها تا این جای کاری بحثجوهره و عصاره
 ،ما بود و شاید هنوز هم باشد وجود تکلیف با آن سه استخوان درشت که دست و پاگیر

ای اضا باشیم و بخواهیم سیری تعریف کنیم و پروژهاهل تق که اگر ما واقعاً رسیدیم به این 
کوچک به ی «ما»موجودی در جهان هست که در کنار  آیا را از درون سیر در بیاوریم،

 گری را ایفا کند؟ نقش، نقش عرضهمتوسطو ریزنقش عنوان موجودات 



 183      (1) دیمنشأ عشق و ام یخدا: نیی: تبومدنشست پنجاه و 
 

 

 خودمان ما را در حد صالحیت یازهایریزی وجود دارد که نما اگر اهل نیاز باشیم، داشته
پاسخ بدهد یا نه؟ قدری در متون مختلف رفتیم. در ابتدا هم چهار متن تعریف کرده 

 ها جستجوگریمتن هستی، متن تاریخ، متن پیرامون و متن خودمان. در متن :بودیم
 ،ست. بیشتر معطوف به متن کتابا ]قرآن[ کردیم تا متن آخر که در واقع متن کتاب

 . رفتیم« او»گری های عرضهو مدار «او»های سراغ داشته
 

 زیر داشته یگر ـ خداعرضه یخداتبیین ما؛ 
 یمهندس یطراح

 خلق ـ خلق مستمر 
  یاستراتژ
 یبندمرحله

 یخیتار لیـ تحل یخیتار دید
  یپردازدهیا

 منبع الهام
 

هم مشکالت  ،خوان باشدهایی که بتواند هم با ادبیات امروز همرسیدیم به داشته
رو به حل ببرد. خدایی هست که اهل طراحی و مهندسی است، خلق  امروزین ما را

ق است، بدیع است، اهل خلق مستمر است، افق، خال  کندیم های ق است، فال 
های بلندمدت و برد، در دل طرحهای بلندمدت پیش میدرازمدت دارد، طرح

ر و تزریق عنصکند، قائل به عنصر زمان هم می یبندمرحله ،دار خودهای افقاستراتژی
زمان به مراحل است و قائل به این است که عناصر هر مرحله بتوانند قوام کیفی پیدا 

 ،یشینی پمرحلهدر  کنندهقوام عناصر مشارکت بر بعد بتواند استوار یکنند تا مرحله
 ،بر روند تاریخی که انسان رقم زده «او» ی جدید را رقم بزند. با توجه به اشرافمرحله

هایتًا پرداز و نتواند آن را به ما منتقل کند، ایدهدید و تحلیل تاریخی است و میصاحب 
 منبع الهام است.
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 ما؛ انسان نییتب
 دارهیرمایخم

 بردارآموزش
 باردار

 طراح 
 مهندس 
 خالق

 استراتژ 
 بند مرحله

 یخیتار دارلیو تحل ددارید
  پردازدهیا

 بخشالهام
 

این تلقی را که ما هم  ، بعد از تصحیحهمچنان که از اولاما  ؛این وجه اصلی بحث بود
ای را شود زنجیرهمی «او»کسب کردیم، همچنان که برای  ،جزئی از این جهان هستیم

ه ایم. با توجه بما هم صاحب زنجیره ـ بود «او»ی که اسالید قبل زنجیرهـ ترسیم کرد 
از آدم  «او»ریم، فطرتی داریم، در وجود ما هست، ژنی دا «او»ای از که خمیرمایهاین

امروز هم  ،در مراحل مختلف این آموزش به ما هم رسیده ،اول شروع به آموزش کرده
ی از انسان اول، از وری هستیم؛ بارورکه ما هم اهل باردر ما جاریست و سوم هم این

 شده وآدم، شروع شد و به ما هم رسید. باتوجه به ژنی که در ما و در تاروپود ما تنیده 
ما هم در سطح  ؛رداری هستیمربآموزش در چند نوبت به ما منتقل شده و ما هم اهل با

 بندی کنیم و صاحبتوانیم مهندس و طراح و خالق و استراتژ باشیم، مرحلهخودمان می
بخشی شویم. این پرداز باشیم و نهایتًا اهل الهام، ایدهشویمتحلیل تاریخی  دید و

 «او»این است که ما از وجود  مرادف ،«او»بزرگ  یبل زنجیرهکوچک در مقا یزنجیره
بندی و سهمی داریم و طراحی و مهندسی و خالقیت و طراحی استراتژیک و مرحله

جود مشترک و یبخشی، نقطهپردازی و الهامتاریخی و ایده یتحلیل تاریخی و تجربه
 . است یکه وجود کلاست  «او»وجود  ایم بهست ما که وجود کوچک
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 خلق، محور طراحی، مهندسی، «او»یعنی  ؛ست«او»ی ما با ی هاشورخوردهاین منطقه
ی فعال خودمان را داریم و در جنب آن محور، حاشیهدر هست و ما هم  و ...استراتژی 

ما به سهم خودمان صاحب سهم  ،های درون هستیها و خالقیتها و مهندسیطراحی
رسیدیم؛  ،ی قبل ادامه پیدا کردهفته قبل که تا دو به بحث چند جلسه و مشارکت هستیم.
 خدای منبع الهام. 

 

  یمشارکت یهست
  یپروژه مشارکت
 یالهام مشارکت

 

ارکتی است، ها مشاگر این تلقی را پیدا کردیم که هستی مشارکتی است، پیش بردن پروژه
ش ا مشترک پیپروژه ر «او»با هر کدام به سهم خودشان  هاکنندگان پروژهیعنی تعریف

موجودات  یولی همه ،منبع الهام است «او»بخشی هم مشارکتی است. برند و الهاممی
 بخشی سهم داشته و مشارکت داشته باشند.توانند در این الهامازجمله انسان هم می

  

 ها داشتهژهی؛ محور، با و«او»
 هاما؛ در مدار خود، با داشته

 

و  مشارکتی یپروژه بردشیحور هستی مشارکتی و پمی خودش، هاداشتهژهیوبا  «او»
های خودمان را صاحب ما هم در مدار خودمان داشته ؛بخشی مشارکتی استالهام

ی بخشبه الهام ها از مروری که از ابتدای بحث تا اآلن داشتیمدر آخرین لوح هستیم.
 . رسیدیم مشارکتی

 
 یمشارکت یبخشالهام

 ؛ منبع «او»
 امکان  ؛یتهس یها« نشانه»
 ؛ امکان فعال «انسان»

 نور  05الله  عظکمی
 لقمان 03 عظهیو هو 
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 معنوی[،] کارهای کتاب مثل مثنویکه از کتاب و از کمکگونه آنبخشی مشارکتی الهام
تواند یک میهم خودش  ،حافظ و مثل هر متن و انسانی که مستقل از مکتوب]دیوان[ 

محور است و بقیه « او» ؛الهام هم متعدد هستندکه منابع رسیدیم به این، متن باشد
 : کمک گرفتیم اششناسیبینی و جهانو از جهان پیرامون هستند. از مولوی

 نطق آب و نطق خاک و نطق گ ل 
 اهل دل  یهست محسوس هوا 

مشترک ل که محصول خاک هم ناطق است و گ   ،ق استطاست آب هم نایعنی معتقد 
ترین و بخشی است. یعنی ساکتهم اهل سخن گفتن و الهام، آب و خاک است

 ،صدایی داردو  آب یک جریان ]هم نطقی دارند[. حال ترین موجودات هستیصامت
 بارانی به آن نخوردی ولی خاک که تا بادی به آن نوزد و رگه است، اول آورده انآب را هم

ه کست مگر آن، خاموش اامالً آید و گل هم که کصدایش در نمی ،تنش را خیس نکند و
گوید موجوداتی که در پیرامون ما به آن دست بزنی و صداهایی از آن متصاعد شود. می

صدا هستند، همه نطقی دارند و ما صدا هستند و بیصدایی دارند، کم ،در این هستی
 است برای باید آن نطق را به گوش دقت بشنویم و آن نطق محسوس و قابل استماع

وساز ساخت ها در جهان درپدیده یبینی را دارند که همهمجموعه کسانی که این جهان
 کنند. مشارکت میآن بخشی و تحول و در الهام

های هستی امکان هستند و منبع و محور اصلی الهام است. نشانه «او»با این تلقی 
در آمده،  فعالعنوان امکان  بهه از انسان هم ک یاانسان هم امکان فعال است. نمونه

فعلی به کار ی نور سوره 71 یهیخدا برای خودش در آ لقمان قید شده است. ،کتاب
کند برای شما. اهل موعظه است. موعظه وعظ می خدا یعنی« َیِعُظُکم اَّلل...»برده است.

 کردآن موعظه دیگر کار !از فراز و روشنفکری رهنمودی نیست، نصیحت منبری فهومبه م
. دتابین را برنمآو نسل جدید هم دیگر  میتابیبرنمهم آن را خودش را از دست داده و ما 

است ای حکمت و فلسفه صاحب   ر  باردا مده رهنمود  آکه در کتاب  یوعظو  این موعظه
ی سوره 71ی هیآدر نشیند. به این اعتبار خدا که بر تارهای پس پیشانی و بر کنج دل می

 .دهمیو رهنمود م کنمیبرای شما وعظ مگوید من می نور
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ی لقمان که دوقلو و مکمل هستند، خدا در آیات اول سوره یسوره 79و  72 یاتآدر  
 روش و منشخواهد بگوید از آورد. یعنی آنچه خودش میلقمان کدهایی از لقمان می

قمان ا وعظ لهای کیفی یکند. توصیهآورد و به اعتباری از لقمان کد میو وعظ لقمان می
ه ما های بعد ککند برای نسلگذارد، بولد و فسفری میبرای پسرش را داخل گیومه می

قرار  «او»ها و وعظ ها یا وعظ لقمان در امتداد توصیهباشیم. به این اعتبار توصیه
خواهد بگوید این خدا می ،های مختلفگیرد. یعنی از زوایای گوناگون و به زبانمی

بخشی هم مشارکتی است. من الهام ،است. چرخه مشارکتی استجهان مشارکتی 
لقمان سر جای  این کار را بکند؛ تواندوعظ و ملهم کنم، لقمان هم می شما را توانممی

 شما هم سر جای خودتان. ،خودش
 

 دیمنشأ عشق و ام یخدا
  ستی کناره ن  چشی است راه عشق هک ه  یراه 

 عشق: 
  یدر متن هست

 در بطن انسان 
 پروژه انهیمدر 

 

راهیست راه عشق که » ،رسیم. این شعرمی ـ خدای منشأ عشق و امید ـ به بحث جدید
 هایی است که تا اآلنبحث یبندی همهجمعاست که بیتی نیم ،«هیچش کناره نیست

روشن  ،انتخاب کردیم ها راآن ها که از اولمتن یکردیم. اینجا محصول مشترک همه
ر ه متن مکتوب هم نیست. هر اشاره ومتن، الزامًا  ؛ی نیستشود. متن، متن خاصمی

 تواند متن تلقیمی ،ولو این که مکتوب هم نشده باشد ،ویشیگهر نکته و هر  ایما و
ویشی . یک گاست شود. آنچه لقمان به پسرش توصیه کرده است که جایی نوشته نشده

 چه مکتوبـ ای هر گزاره ،کهکند. اینولی خدا آن را مکتوب می .است بین پدر و پسر
های کنیم و با کنکاشی که در متننهایه با پژوهشی که ما میالتواند بمیـ چه غیرمکتوب 

 ما را به یک محصول مشترک برساند.  ،آوریممختلف به عمل می
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حال هو میانه. اگر تاب بطن متن به عنوان ؛ایمما از ابتدای بحث تا اآلن روی متن ایستاده
راهی » این عشق هم متن است: ،ی متن کتاب استطه مغز کاهو است و میانهگفتیم می

ای تواند عاشق باشد، پروژهکس نمییعنی هیچ« ست راه عشق که هیچش کناره نیست.
 «او»کت برندگان هستی با مشارپیش یای را پیش ببرد و در جرگهرا تعریف بکند، پروسه

در متن فعال باشد. خدا، خدای متن است. باید  اما در حاشیه باشد. حتماً  ،باشد
های فعال گیرد نه در حاشیه؛ حاشیهتحوالت تاریخی و انسانی در متن صورت می

 یکنندهدی را ندیدی که مشارکتعنشین و قاولی هیچ حاشیه ،کار متن هستکمک
 برنده باشد. جهان پیشاین کیفی در تحوالت هستی و در 
هم حنیف است و یکی از  کند. لقب ابراهیمتأکید می خدا بیش از همه روی ابراهیم

در  ،ینیف نیست ابراهیم حنیف است، ابراهیم است. «متن» ،معانی حنیف در عربی
ه گرا معطوف بت. حقفطرت اسپاک گرای  هم حقحنیف  ی دیگرحاشیه نیست. ترجمه

متن  در که «او». مستقل از است هم معطوف به متن فطرت فطرتمتن است و پاک
متن هم توحید را در که در حاشیه نیست و در متن تحوالت است و  ابراهیم ،عالم است

هم اهل متن است و  ،بنیان گذاشت ـ چه در فیزیکو چه در فرم ، چه در محتواـ 
اند همگی اهل متن هستند. پس این عشق هم هایی هم که جهان را پیش آوردهانسان

طن در ب ،طبیعتًا در متن تحوالت و در متن انسان واقع شده است. عشق در متن هستی
 ی پروژه است. انسان و در میانه

 
  انهیدر م، عشق در متن

  یطراح ـ مهندس
 خلق ـ خلق مستمر

 یاستراتژ 
  یبندمرحله

 یخیتار لیو تحل دید
  یپردازدهیا

 یبخشالهام
 عشق
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تواند به ما متنقل که میـ های خدا ها و تواناییهایی که روی داشتهمجموعه بحثدر 
ست که عشق ا خدایی «خدای منشا عشق و امید»کردیم، ـ کار ما باشد شود و کمک

های سرفصل .شتیماش است. از ابتدا ما این فهرست را پیش رو دادر متن و میانه
بندی، دید تاریخی، طراحی، مهندسی، خلق، استراتژی، مرحله «او»های داشته

ی داشته هفت ـ هشت. از این به بعد هم ]هستند[ بخشی و عشقپردازی، الهامایده
ها واقع شده است. مثل طه که داشته و« او» یدیگر هم هست. عشق هم در متن و میانه

  ی کتاب است.میانه در
 

 ها: ال و ممزوج با داشتهعشق در البه
 عشق پخشان و پاالن 

 در 
  یطراح
 خلق

 دهیا
 الهام

 

ال و ممزوج با عشق خدا در البه ،از منظر دیگر که ببینیم این عشق در متن و میانه
هاست. یعنی سس غیرقابل تفکیک مالت عالم است. یعنی اگر عشق این خدا داشته

ن نه خلقش ای ،بینیماش طراحی کنونی بود که ما میطراحینه  ،پخشان و پاالن نبود
 ،اش. یعنی اگر خدا را از عشقش منفک کنیمبخشیپردازی و نه الهامچنین بود و نه ایده
 ،است . اما از آنجا که خودش منشأ عشقشدمیخاصیت روح و کمتنها یک صانع بی

ا اش راالن است. یعنی طراحیهایش پخشان و پممزوج با داشتهو  الالبهدر این عشق 
اش هم به همین بخشیخلق و ایده و الهام ؛عنصر اصلی عشق است ،که بشکافیم

 ترتیب. 
 

رَحم
َ
 مهِر ا

  زانیعشق سرر
  ضانیف دیام
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ن وحی با آ یدر این کتاب آخر که گزارش کل هستی و کل تاریخ تا سرفصل خاتمه
مهر  است. یعنی «َرَحَم »از مصدر بیشترین فعل تکرار شده در کتاب  ،مکانیسم است

 خر از همین مصدر َرَحَم آبارید، عطوفت متصاعد کرد. و بیشترین مشتقات در کتاب 
 ـ مهر مهربانترین عنصر عالم ـ مهر ارحم از این و .... .است. رحیم و رحمان و َارَحم 

یزان ران است. این مهر ارحم و خدای عشقضعشق سرریزان است و امید هم از آن َفیَ 
ات هم ابی یخر همهآکند و در یک چهاربیتی به نیکی ترسیم می و امیدپاشان را مولوی

ه عناصری ک یبند این چهار بیت با خداست. یعنی همهشود. یعنی تهبا خدا تمام می
کار  م بهبرای توصیف دینامیسم جهان و عشق و امید پخشان و پاالن در این دینامیس

 شود:ی هستی منجر می«او»همه به  آخر سر ،گرفته است
  ایعشق هک ماراست خدا یعشق زه  یزه 

  ایخدا باستی هچ نغزست و هچ خوبست و هچ ز
  دیعشق چو خورش  نی ! ازمی ! هچ رگم می هچ رگم 

  ایخدا داستیهچ پنهان و هچ پنهان و هچ پ 
  ی همراههباد یماه زه  یماه زه  یزه 

  ایخدا اراستیهان را ب را و ج  هک جان
 عالم  ختهی شور ! هک انگ  یشور ! زه  یزه 
 ایار ! هک آنجاست خداب یکار ! زه  یزه 

هایش معطوف پدیده یکند. جهانی که همهاز جهان می این ترسیمی است که مولوی
مضامینش  ؛ر استمحو«او» ،شکلهم در در محتوا و هم ست. این چهار بیت ا« او»به 
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ی که خدا در قرآن عنوان کرده که صیرورت همهچنانآخرسر هم .گرددبرمی «او»به 
هم به سمت  ،صیرورت اکسیر جهان که عشق و امید است ،ها به جانب ما استپدیده

یعنی نهایتًا  ست. مدل این چهار بیت مدل هستی و مدل خدا در کتاب آخر است.ا« او»
 یعنی مولوی« زهی عشق زهی عشق که ما راست»ست. «او»همه چیز معطوف به 

بار یک  ود تکرار یکند که فلسفهفرستد و دوبار هم تکرار میشادباشی برای عشق می
او با هنر پردازش و  .شعر تشدید و مشدد کردن و تأکید مجدد است یک مضمون در

 ،ی دیگری هم به جای عشق دوم و زهی بیاوردمهتوانست کلآهنگین کردن کالمش می
 کشد. عشقی است کهفرستد و هورا میزند و شادباش میولی دوبار برای عشق کف می

 ست. ا« او»و ما صاحب آن هستیم و از جانب  «ماراست»در درون ماست و 
هم نیک است و هم زیباست و هم گرمابخش است. مثل  ،این عشق هم نغز است

ن خورشید درو ،کند این عشق هم از این منظرگرمای بیرونی ما را تامین میخورشید که 
است. این عشقی که به این تعبیر در جهان پخش است، خدا منتشر است و عشق و امید 

انیم ببینیم. توگاهی نمی ،توانیم ببینیمگاهی می ،هم منتشر است. چیزی که منتشر است
چه پنهان و چه پنهان و چه پیدا »آورده است.  را «پنهان»ی هم دو بار کلمه مولوی
ها این قضیه قابل اما بعضی وقت ،درست است که کل عشق مجازی است«. خدایا

در یک ، در یک تکریم ، در یک برخورد،در یک لبخند ،در یک سالم ؛رویت است
بخشی  ، اماها قابل رویت استاین یزش و در همهودر یک آم ،در یک انتقام ،تواضع

یا اکسیر  عشقهم قابل رویت نیست. بخش مهمی از آنچه در جهان به عنوان  از آن
 آنتوانیم نمی ،پخش است، پنهان است که ما در عین و در لحظه« او»از طرف هستی 

 ببینیم. را 
ماه از فرستد. شادباش برای ماه می دو بار هم باز« زهی ماه... ،زهی ماه»بیت سوم 

گر خرامانی و مهر و امید و عشق است. در تاریکی محض عناصر اصلی جلوه
های غیر در شب معموالً  ،روندهای کوه هم که شب میخش است. گروهبروشنایی

ای برای بردن چراغ قوه ولی در شب مهتاب انگیزه ،برندبا خودشان می همهتاب چراغ قو
 نبوده و نیست و نخواهد بود. 

همراه هستی که ـ  ی همراهباده حمراء!نه  ـ کندی همراه تکیه میبر باده ،ماه در کنار
ی قبل از دفعه که ایای که سرریز از عشق است و آن پیالهآن بادهـ اش ماه است جلوه



 4باب بگشا؛ دفتر پنجم: تبیین ما ـ       192

 

 

با او است. این  ،مخلفات نیست ؛است آنبا  ،همراهش است ،صحبت کردیم مولوی
نَّ َمَع الُعسر  ُیسرا»آید که در قرآن می «مع»ی اژهو نه  ،گشایش با سختی است یعنی« ا 

هستی است که هم جان و  ریز  های عشقی همراه با جلوهباده ،بعد از سختی، اینجا
« او»معطوف به  باز درون و بیرون از ما را آرایش داده و آراسته است که این آرایش هم

 ست. ا
بار شادباش و بلند قامت شدن و  که بازهم دو« زهی شور زهی شور....» در آخر هم که

عشق و امید  . شور هم سرجمع و ممزوج«که انگیخته عالم»تکریم و احترام به شور 
م تفاوت باشد، امیدوار هاما عاشق نباشد و بی ،شود کسی شور داشته باشداست. نمی

امیسم . دیناست عالم را انگیخته ]شور[ این .ملول باشد نباشد و مأیوس و به قول مولوی
 ناشی از ازدواج مهر و امید است.  ،عالم و مشارکت و چرخش

هم معنا دارد و شکل و ساختار و  ،محتوا هم ساختار داردفرم و این چهار بیت به لحاظ 
ازدواج عشق و امید  ی این جهان که بهمعنا از آن سرریز است. در آخر محصول همه

یکی بار است. یعنی مجموعه کسانی که در این جهان در درون  یکی کار و ،انجامدمی
ی عروسی مهر و امید را فراهم و کنج دلشان حجلهشان و سهخودشان و پس پیشانی

یا اهل کار هستند یا اهل بار.  ،انداند و یک نان سنگک هم وسط آن گذاشتهگلباران کرده
ز ا در آخر، اهل موعظه و رهنمود بیرون از متن نیستند. ،م اهل حاشیه نیستندکدا هیچ

ی که از بحث همینشود. نهایتًا پروژه تعریف می ،این دینامیسم و این جهان با این شاکله
زهی »و دومی هم بار است.  شودیم تعریف . اول کاراست اول در اینجا مطرح بوده

. منشأ کار و بار هم خداست. یعنی باالخره خداست «کار و زهی بار که آنجاست خدایا
 دهد. که کار و بار دست بشر می

 
 پاشان  ِد یام، مهِد پخشان

 جان داران جهان؛ 
 حس داران 
 مهرورزان

  دوارانیام
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این جانداران  یهمه توان شواهد این مهر پخشان و امید پاشان را درجلوتر بیاییم می
داران و مهرورزان و دید. جانداران جهان عمومًا حس و جستجو کرد و کرد جهان سراغ

 :ها در هستی مستقل از انسان استاران هستند. این بیت ترسیم این ویژگیوامید
 دل از کار رفو بسته مباشغنچه گو تنگ

 زک دم صبح دمدیابی و انفاس نسیم
آورده هنرمندانه عناصر اصلی حاضر در هستی منهای انسان را در کار  1اینجا حافظ
بارور و بلند شود و از حالت انقباض به  ،تواند پروارسمبل نباتی که می ،است. غنچه

بگو که  به غنچه ـ ستا« او»ی که توصیهـ کند توصیه می .انبساط کامل دست پیدا کند
چنان که خدا در کتاب آخر سه بار به قدر خودت را منقبض نکن و تنگی نکن. هم نیا

ها ، یعنی خودت را در مکر آن(«72َضیق  ِِمها میُْکُروَن )منل:  َتُکْن ىف ال»: دیگویم پیغمبر
انو قدر چمباتمه نزن و زاین ،قدر منقبض نشواین ،محصور نکن و از سه کنج بیرون بیا

چه دهد. به غنهمان پیام را به نبات هم می !از این انقباض بیرون بیا ی!را به شکم نسا
 سفره را بگشا و ملول از کار فرو ،خودت را باز کن ،بیرون بیا بگو از این چمباتمه زدن

شوند دم نزدیک است و از آن نسیم همه بشاش و سرحال میبه هرحال صبح !باشمبسته 
کز » ؛کنندیم ای برای حضور در هستیرضازاده نه و دوپینگ طبیعی، و نه مصنوعی و

عت هم در طبی ،ان و نبی و مبشرانی انس؛ یعنی قاعده«دم صبح مدد یابی و انفاس نسیم
 از این منظر وجود دارد.

 
  دبخشیمدبر ام، صانع عاشق

ای که دفعه پیش از آن استفاده هم مدبر امیدبخش است. آیه ،هم عاشق است ،این صانع
  :است ورود ما به کتاب در بحث خدای منشا عشق و امید و مسئولیت یدروازه ،کردیم

                                                                                                                 
 ذکر شده است.  . در سخنرانی، مولوی1
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ُل » ِذی ینَزّ َحِمید َو ُهَو اله ِْ َتُه َو ُهَو اْلَوىلُّ ا و » .(08:شورا)« اْلَغیَث ِمن َبْعِد َما َقَنُطوْا َو ینُشُر َرْْحَ
بارد و رْحت خویش را یمفرو  شدند، ُنمید كهآن اوست كیس كه باران را پس از

 .«ودهست ِمزوج رفیق اوست ِه و گسرتاندیم
 

موسیقی ان همبرگرفته شده،  یشور ورهسنشانه که از موسیقی متن این تک گفت توانیم
عد ب صد سالیم در ششصد ـ هفتست در اشعاری که از او به عاریت گرفتا متن مولوی

ین ا «باردست که باران پس از آنکه نومید شدند فرو میاکسی  «او»و » ؛از کتاب آخر
ُل » بارش عرضی نیست که مثاًل شلنگ را در عرض  ؛و نزول یعنی بارش از باال «ُیَنزِّ

گویند. بارش از باال است. بارش و نزول از فراز است. پاشی را نزول نمیآن آب بگیریم.
غیث هم باران معمولی  فرستیم[؛]فرومی را «یثَغ »فروریزی از فراز است. ما از فراز 

ن کارآمد را از فراز وقتی هنگام و کارآمد است. ما باراموقع و بهنیست باران ویژه و به
ا این قنوط ب، ولی منشأ امید است ،خوانند. آن قنوت در نمازبارانیم که همه قنوط میمی

گوید در آور یأس است. میقنوطی است که بیرون از نماز و قائم بودن، پیام «ط»
 و بهما از همان منشأ عشق  ،خوانندهمگان ناامید هستند و قنوط یأس را می کهیحال

کنیم و هنگام سرریز میرحمتمان را با باران به ،دهیمبشارت میعشق،  أعنوان منش
 رفیق ممزوج ستوده است.  ؛ولی و حمید است ،این فاعل و منشأ «او»یعنی « هو»

 

  دیعشق و ام
 در 

 انهیم
 در 

 متن
 انسان 

 دهیدر ا
 در پروژه 
 در پروسه

 

هم در متن و م در درون انسان است این عشق و امید در میانه و متن انسان است. ه
 کند. هایی است که طی میخودش و پروژه هایش و ایده و پروسه
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 و هستی، متن «او» اصلی، برویم. متن اصلی   ی اصلیهامتناز  سراغ یک متن دیگر
کاری های کمکست و متون دیگر هم متن«او»که انشای اینبه اعتبار کتاب آخر  ،معتبر

 متن مولوی ،متن ناب و تا حدامکان دارای خلوصی استکه ها متنهستند که یکی از 
 و دینامیسم و وجه جهان است.  «او»اش از جهان و ها و ادراک کیفیبا دریافت

 

  دیعشق ـ ام
  یعناصر اصل

 راه ـ پروژه 
 برندگانشیپ ریاکس

 

ند.این برندگان هستراه و پروژه و اکسیر پیش عناصر اصلی ،این عشق و امید از این منظر
 شانهمه ،متن را مقابل کتاب آخر، مقابل متن هستی و مقابل متن خودمان قرار دهیم

متون این بیرون  یهمه (comprehensionد. از درک )نی هاشور خورده داریک منطقه
مکن است ای هستند و غیرمآید: عشق و امید عناصر اصلی هر راه و هر پروژهمی

ات یهای مختلف ببینیم که از این اکسیر بی بهره باشند. این اببرندگانی را در حوزهپیش
دیوان شمس است.  698 ، غزلگویند. دوستان اگر آدرس خواستندباین را خواهند می

کند. کند و با امید و دینامیسم جهان تمام میاز مخاطب قرار دادن ملوالن شروع می
ـ اصطالح شاید خوبی نباشد، اما اصطالح واقعی است ـ « بخورندشخم »ها اگر متن

ی اگر شخم ول .دسترسی پیدا کنیم ،هستند هاکیفی که در آن متن یتوانیم به بذرهاما می
 زار و فقط دست بهگندممزرعه و شود برویم در نخورند و به سطح دست بکشیم، نمی

لمس ا آن راست. اگر  «او» کارول بشر و محص کارآن سنبله بکشیم. آن سنبله محصول 
 ،و ریشه هم دربیاوریم و ببینیم آن کف هم چه خبر است بیاییم تا ریشه ،و نوازش کنیم

 است.  «شخم متن»این مفهوم 
که یک تکه  698و  691 های، به غزلرا شخم بزنند خواهند مولویدوستانی هم که می

. با نقد ]مراجعه کنند[ د و این تکه هم در این جلسهشاستفاده ی پیش در جلسه
 انتهاو به  کندیمو هم غیرعاشق شروع  هستند دیناام همکه « ملوالن، ملوالن...»
 گوید:که ببینیم در آخر چه می رسدیم
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 ملوالن همه رفتند رد خاهن ببندید
 رب آن عقل ملوالهن همه جمع بخندید 
 ز آل رسولیدهب معراج ربآیید چو ا 

 رخ ماه ببوسید چو رب بام بلندید 
کافید   ؟شما ارب رچایید ،چو او ماه ش

َپندید، چو او َچست و رظیفست ل   ؟شما چون ه 
 ملوالن هب هچ رفتید هک رمداهن رد این راه  

اد دمی کوه َنکندید  چو رفاهد و چو َشدا
 ز هم روی مدابید ،روی نباشیدچو هم 

 یش مبندیدچو رنجور نباشید رس خو 
 چنان گشت و چنین گشت چنان راست نیاید 

 دمَانید هک َچندید ،دمَانید هک چونید 
 ؟رچا آب نگشتید ،چو آن چشمه ب دیدیت 

 ؟رچا خویش پسندید ،چو آن خویش ب دیدیت
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ش روی رچایید ،چو رد کان نباتید  ر  ؟رتر
ندید ،چو رد آب حیاتید  ؟رچا خشک و ََنَ

تیزید ز دولت    مگرزییدچنین ربَمس 
کان رگزیست هک رد دام کمندید  هچ ام

 رگفدار کمندید زک او چیه امان نیست  
ندید ستیزه رَمَ  مپیچید مپیچید رب ا 

 ی جانباز ب سایید رب این شمع چو رپواهن 
 ی بندیدهچ موقوف رفیقید هچ وابسته

 از این شمع بسوزید دل و جان بفروزید
کندید  تن اتزه بپوشید چو این کهنه ف 

ندید ؟روباه هچ رتسید ز  شما شیرََنَ
 چو از پشت سمندید ؟رخ لنگ رچایید

 همان یار بیاید رد دولت بگشاید
 هک آن یار کلیدست شما جمله َکَلندید
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 ییهافیطو  وعه نیروهامگوید ملوالن رفتند. مجمی ،شودتر میوقتی جمع خودمانی
 «او» هایو نه به توصیه «وندشنبوی بهبود ز اوضاع جهان می»نه  ،که نه امیدی دارند

ید و پروسه آغاز کنپروژه تعریف کنید، مهر بورزید،  ،که عشق پیشه کنید توجه دارند
به ارشدهای جامعه انسانی هم این را گفته است؛ محمد هم یک  «او»امیدوار باشید. 

هم در جایی از درون با  ابراهیم ؛هم یک جایی بریده است موسی ؛جایی بریده است
 جا مولویها را هم امید بخشیده است. اینآن ؛خودش به اصطکاک رسیده است

اند. ناامیدان و ناعاشقان ملوالن همه رفته. گوید خودمان هستیم؛ خودمان و خودمانمی
اند کارت بزنند، از این اند و آمدهقی کردهها و کسانی که هستی را اداره تلپروژهو بی

با خودمان کار داریم. هسته دیگر  ،در را ببندیداکنون اند. ما بیرون رفتهو مجمع جمع 
ی خودمان است. تشکیالت خودمان است و با هم بحث داخلی داریم. این بحث هسته

 ای است.بحث نقادانه هم داخلی
عقلی که در کنه خودش نه « نه همه جمع بخندید.بر آن عقل ملوال» کندبعد عنوان می 

ی این جهان است. این مضحکه، نه باربردار است ،نه امیدوار است، عاشق است
به گوید این جهان جدی است و ای است. جهان جدی که خدا میجهان جدی ،جهان

ت اسها روها و عبوسمنظور این نیست که جهان اخموها و ترش ،1بازیچه آفریده نشده
مهر  برندگان باامید وگوید این جهان، جهان پیشمی !کندنقدشان می مولوی ترنییکه پا

 آن جمع از میان ما رفتند و جمع یک مرحله پاالیش شده است.  گویدمیسرریز است. 
ها هپروژن و بیگوید مجموعًا این جمع که ملوالمی« به معراج برآیید چو از آل رسولید.»

خودمان باید راه عروج را پیشه کنیم. عروج برادر دوقلوی خروج است.  ،از میان ما رفتند
. رسول هستیدعروجی پیشه کنید اگر از آل ی بجویید،یعنی مفری بجوییم. معراج

محمد نیست. یعنی آل هر کسی که صاحب پیام و رسالت الزامًا آل ،«ایدرسولآل»
ر اما خب ،ها صاحب خبر هستندخبرش را پخش کند. خیلی انسان رسالت دارد ؛است

کنند. ولی کنند و به بیرون منتشر نمیمی( saveو ذخیره )انداز را درون خودشان پس

                                                                                                                 
1 .« 

َ
َماَء َو اْْل ا  (17ْرَض َو َما ََبنُهَما اَلِعِبنَی)َو َما َخَلْقَنا السه ا ِإن ُكنه ُدنه ْذَناُه ِمن له تخه َذ هَلًوا اله خِ ته ن نه

َ
َرْدَنا أ

َ
َلْو أ

خواستمی اگر یم (17و آمسان و زمنی و آنچه را كه میان آن دو است به بازیچه نیافریدمی.)»؛ «(16َفاِعِلنَی)
 .ی ابنیاء()سوره« (16رکدمی.)خود اختیار یمای بگریمی، قطعًا آن را از پیش بازیچه
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صاحب خبراند و هم اهل پخش و پاشانی این خبر. یک مفری بجوییم از  هم ،بخشی
داران و خبرداران مبزرگ پیا یوضع مطلوب اگر از خانوادهسمت وضع موجود به 

 صاحب رسالت هستیم.
 ،ایمعراج آمدهایم وبه مکه ارتفاعی گرفته اکنونیعنی « رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید.»

سه بزنیم. بو ،ها استی ماه که سمبل عشق و امید و سپیدی در تاریکیبر پیشانی و گونه
 آید. این خیلیبه وسط می «او» روند وآورد. ملوالن به بیرون میرا به وسط می «او»بعد 

برای خدا خیلی جایی  ،ای نیستمهم است. در جمعی که امید نیست و مهر و پروژه
 خواهیم کارینزده که تو هم بیا ما می !«بفرما» خیلی نشستن ندارد. کسی برای خدا

ن به م ن تعریف کنید ودتایعنی خو« مرا بخوانید؛ مرا بخوانید»گوید این که می بکنیم.
کند. خدا را وارد می ،شوندیها خارج مبعد از این که آن هم بگویید تو هم بیا. مولوی

اهل  «او»گوید وقتی برد و میزند. خدا را به عرش میزنگ گود را برای خدا می
قمر  دو پوو تار شکافدیم و کندیمکه قمر را شق « چو او ماه شکافید» ،القمر استشق

ا شماست و این توانایی را در لحظه دارد؛  القمرشقاهل « او»وقتی ریزد، را بیرون می
او َچست » وقتی ؟باردای هستید که از شما چیزی نمیی تشک پنبهی پنبهچرا یک پیله
شما چرا  ،و مظهر وجد عالم و مظهر رقص عالم و سبکبال است« و ظریفست

َپند ل  د؟ اید و گوشت بدون استخوان هستیی هستید و یک گوشه افتادهید؟ گامبو و خیک1ه 
 اطربه چه خ سبکبال و غزال هستی است، شما «او»منظور این است.  ،با ادبیات کوچه

ما به تواند حسی در شاستخوان هستید و کسی نمیو مثل گوشت بی دیاگوشه نشسته
 :کنداند را خوب نقد میینجا ملوالنی که رفتها وجود بیاورد؟

 ملوالن هب هچ رفتید هک رمداهن رد این راه 
 اد دمی کوه نکندید چو رفاهد و چو شدا 

به ود منتشر شده ب اند. کتابیاد در ادبیات ایرانی مظهر کار مبتنی بر عشقفرهاد و شد   
ای صفحه بود که صد و خردهیدانم اآلن در بازار هست یا نه. سکه نمی« کار عشق»نام 

                                                                                                                 
 (. دیعم یفرهنگ فارس) کارهچیه کار؛یب؛ هلنند: هلپند. 1
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شق ها عهای مادران را تحلیل کرده بود که جوهر این الالیید. الالییکتاب قشنگی بو
برد. یا است. گفته بود آن بچه هم به خاطر عشق مندرج در آن الالیی خوابش می

این  گفتیمو  خواندندکه ضمن کار می را آورده بود سرودهای دهقانان شمالی
آن کشاورزی  ،دها در بیاوریدعشق را از آن سرو کهدهد عشقی به آنان میسرودخوانی 

ای و های خوبی از ادبیات محاورهشود. خیلی فاکتو زراعت به محصولی منجر نمی
 عشق آورده بود.  کوچه و بازار ایرانی روی کار

ه اد کسی است کاد هستند. شد  سمبل کار عشق در ادبیات کالسیک ایران فرهاد و شد  
تماشاگر ای نبود و کمیلمی آمد که گیشهکند. چند سال پیش فبسیار شدید تکاپو می

د و نشسته بو یکنار جو ،ولی ُگل ماجرا این بود که دختری که مطلوب پسر بود ،بود
ی کوه ب»بیتی گفت که نیم ،خواند. آنجا حرف قشنگی زددیوان اشعار خودش را می

اشد ریعنی کوهی که فرهادی پایش نباشد و بیستونی نت .1«ست در دست بادفرهاد خسی
 خسی است در دست باد.، چقدر هم که بزرگ باشد هر ،نباشد کوه و عشقی در آن
در  اند و خدا آمده و مولویروی سخن دارد با ملوالنی که رفتهاینجا[  اکنون، ]مولوی

ه به چگوید: میکند. نقد می ،اندرفتهکه را گروهی ملوالنی حضور خدا در بحث درون
د اکه مردانه در راه مثل فرهاد و شد  وقتی ،ای دارید راهی تعریف کنیدچه انگیزه ،مناسبت

کوه بی فرهاد خسی »همین  !بکنید ییعنی حتی یک لحظه هم نخواستید کوه ،دمی
 به وسطو  دیآیمآرام آرام جلو ست. بعد ا مولوی مثیلبه نوعی ت« ست در دست بادا

هم  بدیدیت« چو آن چشمه بدیدیت چرا آب نگشتید.»بیت  ،. متن شعررسدیم شعر
 ینشانه ،باشد« د»جانشین « ت»هرجا  در شعر مولوی است. بدیدید نیاورده ؛آورده

 تشدید و تأکید ویژه است. 
 ت رچا آب نگشتیدچو آن چشمه بدیدی 

 چو آن خویش بدیدیت رچا خویش پسندید 

                                                                                                                 
 یصر بهر ق»پور است: قیصر امین« یمانیتنها تو م». این گزاره، برگرفته از بیتی از شعر 1
 .«به دست باد یفرهاد ، کاه یکوه ب هر/  رانیو ستونی، چون ب نیریش
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]چرا  کند وقتی چشمه را دیدید. عنوان میاست آورده« دال»آورده و یک « ت»یک  
تأکید مجدد روی چشمه دارد، چشمه هم محصول جریانی به راه نینداختید؟[. 

ها از زیر یهالها و پستیهای زیرزمین و ست. در آن داالنا جهندگی از عمق به باال
ها برای خودش راه خروجی در نظر گرفته و از این زمین بیرون های خارا و از الیهسنگ

مظهر دینامیسم جهان است. وقتی  ،. چشمه یا کاریزاست آمده و روی سطح جاری شده
ر کردن نظهم آورده که تأکید کند، یعنی قابل صرف« ت» ت ـبینیدینامیسم جهان را می

کردید پیدا ن یچرا خودتان جریان اید ـحتما دیده نبیند،آن را د که چشم شونیست و نمی
 راه نینداختید؟ چرا از دینامیسم خودتان استفاده نکردید؟  یو جریان

می  «چو آن خویش بدیدیت چرا خویش پسندید.»گوید ؛ میتر استی دوم قشنگتکه
مشاهده کردید و ید و لمس کرد ،وقتی فامیل اصلی خودتان را در جهان دیدیدگوید 

خواهید حول محور خودتان حرکت کنید؟ ست چرا هنوز میا« او»خویش اصلی شما 
 به عنوان مکملپیوندید؟ و ی هستی و تولید عمومی مندرج در هستی نمیچرا به چرخه

 :گویدمی آن
ش روی رچایید ر  چو رد کان نباتید رتر
 ندیدچو رد آب حیاتید رچا خشک و ََن 

ولی  ،سیلو و انباری از نبات هستیدی، در یک اخانهدر یک ُخم ی،یک بستردر گوید می
ای تعریف پروژه، اید. وجد جهان را درک نکردهو عبوس هستیداست  ترشرویتان 
، ایدکردهسازماندهی ن ،ایدیارکشی و عضوگیری نکرده ،ایدای نپیوستهبه پروسه ،نکردید

اید. وقتی دارید در آب اید و جاری نکردهختهجهان به جریان نیندااین تشکیالتی در 
س»پس چرا خودتان  ،کنیدتنی میزنید و آبحیات دست و پا می ید و نم پس ا«یاب 

کسی که نم پس  یعنی نژند «.ژندید؟چو در آب حیاتید چرا خشک و نَ »دهید؟ نمی
 دهد. یابس و عبوس است. نمی
بخش جهان بسوزید و ی الهامشعلهآید. از این شمع و از این تر پایین میآرام

تن تازه »وسازی داشته باشید و درونتان را با این شعله بفروزید. وساز و سوختساخت
یسم خواهد به دینامکه نمی را گوید تنیی قشنگی است. میاین تکه، تکه ؛«بپوشید
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 ،پوشیدزه بهن تااگویند پیر. همه مییدبینداز ورد و به این چرخه بپیوندد، جهان تن بدهد
خوانی ی استاگر این تن کهنه «تن تازه بپوشید چو آن کهنه فکندید.»گوید می مولوی

یت کند؛ در ببا نقد ملوالن شروع میاول مصرف را دور انداختید، تن تازه بپوشید. بی
 :کندتمام می آورد و در آخر هم با خداخدا را می ،سوم بعد از راندن ملوالن

 همان یار بیاید رد دولت بگشاید
 َکَلندید همچوهک آن یار کلیدست و شما 

دید و ای رسیای و پیش گرفتن پروسهای و تعریف پروژهبه پروژه که آخر سرگوید می
توانید جا می خودتان هم جریانی راه بیندازید. هر]عمل کنید[، خواستید  وارچشمه
یت توانید اعالم موجودتوانید تشکیالتی تعریف کنید، مییم، راه بیندازید یجریان

 ر  یعنی د ـ هم در  دولت «او» اگر این اتفاق بیافتد هویتی و سازمانی خود را بکنید،
 گویدنمی کلید است. «او»که ، کندباز میـ م سرریز است رَح اَ  همان مهراز رحمتی که 
فرا  مرا»گوید ها است. وقتی میپروسهو  هاکلید است. کلید پروژه اساساً  کلید دارد!

یعنی من کلیدم نه کلیددار. کلید کارگرتر از کلیددار است. کلیددار ممکن  ،«بخوانید
  :کهشود، وجود دارد. ایناما خود کلید که گم نمی ،است کلیدها را گم کند

 همان یار بیاید رد دولت بگشاید
 کلندیدهمچو شما و هک آن یار کلیدست 

این جهان ایده و الهام و عشق است. در  که کندی آهنگین تأکید میکل این تکهاینجا  
چو آن خویش بدیدیت  ،چو آن چشمه بدیدیت چرا آب نگشتید»عشق هم متن است و 

بحث ما همین است که فقط خدا  ی. همهاست درست وسط آمده« چرا خویش پسندید
و حافظ هم اهل چینش هستند.  نیست که مهندسی دارد و اهل چینش است. مولوی

اینجا هم  مولویهمه اهل چینش هستند. اش اهل چینش است. یک مادر هم در الالیی
همه چیز وسط است.  است. جان کالم را وسط آورده ،است و هندسه اهل چینش

 است، خدا وسط است. وسط  ابراهیم



 213      (1) دیمنشأ عشق و ام یخدا: نیی: تبومدنشست پنجاه و 
 

 

تواند آن پاسور وسط است. باالخره هر مربی نمی ،های تیمی توپیی ورزشدر همه
پستی در  ،قدر وسط استنآشود که ی پیدا می1«باوئربکن»پاسور را نادیده بگیرد. یک 

ن گذارند. مربی به بکآید که اسمش را لیبرو میفوتبال ناشی از حضور او به وجود می
ه دلیل ات و ببه دلیل دیناسیم ،اتبه دلیل طراوت !گوید تو آزادی، لیبرویییم باوئر

ر !تو در بند سیستم من نیستی ،فکرت یز  فرانتس معروف  و قیصر (Kaiser)در آلمان به ک 
ست گان بایرن مونیخ بوده اواش را از زمانی که در تیم نوبافرانتس، قیصری شد. قیصر

به دست ( Bonn) ُبنرا در  7314تیم آلمان که جام جهانی نشان داده است تا کاپیتانی 
در جهان در هیچ  ایاز این قیصرها و لیبروها است. هیچ مربی حونگیرد. جهان مشمی

ها را وسطها را نادیده بگیرد. خدا هم این هافبکوسطتواند این هافبکای نمیعرصه
تان بسته این بازوبند را به بازوی کاپی !پیتان کل عالم استکا کاپیتان کرده است. ابراهیم

د. کسی باز کن العمر است. کسی نتوانست این بازوبند را از بازوی ابراهیماست که مادام
وسط،  داد. خودش وسط، ابراهیم نکرد. کرسی وسط را به ابراهیم هم تالش
است که « طه»، برندگان همه وسط و جان جهان هم وسط. جان جهان در کتابپیش

 های خدا است. هم وسط، عشق هم وسط داشته وسط  وسط است. در شعر مولوی
این مهندسی در کتاب است. ایده، الهام، وسط عشق، پروژه و پیشبرد. در شعر هم عین 

 ما که در]عشق در کانون آن است[.  هست. اگر شعر یک ویتنامی را هم ببینیدهمین 
ایم فعاًل یک کوششی در ادبیات خودمان کرده ،ایمادبیات دیگران تعرض مثبت که نکرده

در نظامی هست و در شعر همه هست. این که  ،اش! در باباطاهر هستآن هم نه همه
 است.  وسط آورده]عشق را[  جا هم مولویوسط است و این

 

                                                                                                                 
نفرانس ب  . 1 ر )ک   یونیفدراس سانیاز رئ یکیو  یفوتبال، مرب کنی(، بازFranz Beckenbauerباو 

 نی( مشهور شده است و اKaiser:ی)آلمان صریآلمان است. او در کشورش با نام ق یو باشگاه
 نیبهتر ازفوتبال آلمان انجام داده است. بکن باور را  یاست که برا ییهاییتوانا ونیلقب را مد

و  نیتراز موفق نیباوئر همچن. بکنآورندیفوتبال به حساب م خیو مدافعان تار کنانیباز
 .ی ویکی()به نقل از دانشنامه دیآیجهان به شمار م یفوتبال رانیمد نیترمعروف
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  یهست کینامید امیپ
ی ویژه یکنیم. پیام مندرج در هستی، مشی انسان و توصیهآرام بحث را تمام میآرام

در هستی  داز زبان موجودات موجو 1حافظکنند. همه در یک سمت سیر می« او»
 :کندتصریح می

 هب هواداری او رذه صفت رقص کنان
 ی خورشید ردخشان ربومات لب چشمه 

آن جلسه و این جلسه ]دیوان شمس[ 698و  691 ]غزل[ عناصری که در یهمه 
 ]بیت[در این ـ یعنی مهر وامید و دینامیسم و پروژه  ـ خوانش شد و عاریت گرفتیم
تواند وجه هواداری می کنیم[.]اعالم موجودیت می« او»هست. یعنی من به هواداری 

عشق است و ما  محور امکان ومحور  محور عالم و «او» .تی هم داشته باشدتشکیال
م؛ ادعای دیدا «او»هواداری با  یوعدهما هم هستیم.  «او»هم هوادار و سمپات 

اما  ،نداریم. خودمان هم درست است ذره هستیم «او»حول محور  هم تشکیالتی
هستیم. رقص  بردشیکنان هستیم و اهل اعالم موجودیت و اهل پهای رقصذره
 کنیم.می

د رقاصان هستی نیستند. رقاصان هستی کسانی هستنخیلی گران گران و تحلیلتوصیف 
رقصی کرد و جماعتی  وسط صحنه آمد و مانند گاندی که؛ اندکه به وسط صحنه آمده

تا قانون انحصار نمک  هتبخیر کردرا را در صدها کیلومتر به کنار دریا برد و نمک 
راتیک نه بروک ها را باطل کرد. بطالتش هم نه در مجلس بود و نه مکتوب بود ویانگلیس

؛ کنانبه هواداری او ذره صفت رقص» از مشی هستی استفاده کرد. !و نه تکنوکراتیک بود
  پیام موجودات هستی است.« برومدرخشان خورشید  یتا لب چشمه

 
 برندهشیانسان پ یمش

ز ا هاستانسان ین است. یعنی این پیام بشارت همهبرنده هم همیمشی انسان پیش
َمت هواداری خدا پیش برده در که این جهان را در کنار خدا و اول تا اکنون  یاند. همهس 

                                                                                                                 
 عنوان شده است.  . در سخنرانی، مولوی1
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از  .اند[]کار جهان را پیش برده شانها از ساده تا عالی و از درشت تا ریزنقشاین انسان
اگر  ؛را هم خیلی زدیم زهایثال رها نبود و ماستخواندرشتبحث اول هم بحث ما 

. اینجا هم این پیام شمشیری است بوده همشمشیری  کنارش حتماً  ،را آوردیم مصدق
هان که در تحول ج است هر کسیپیام و  است باوئر نبک است، پیام مصدقاست، پیام 

 «شنوم.ود ز اوضاع جهان میبوی بهب» است؛ داشته مشارکتی خودش در عرصه
وی کنند. بهم ترسیم می ولی بعد از کپک را ،شنوندبوی کپک را هم می درست است،

ه ککمااین است؛ ها بودهاز بوی کپک تر و منتشرتربهبود در جهان همواره مشعشع
ها که تحول جهان را تعقیب و خوانش موسیقی متن درون هستی و در پس پیشانی انسان

هایی خرناس و رساتر است. شاید یک دوره همیشه هاها و از خرناساز زوزه ،کردهمی
 خیلی اشزوزه ش است،در دست «کوی امکاناتا  »که یک حاکمیتی اینزوزه به دلیل 

 ولی پیش برندگان معتقدند هم بوی بهبود از بوی کپک فراتر است ؛ها را آزار بدهدگوش
  !وحش و زوزه و خرناس و مرثیه هم موسیقی متن جلوبرنده از موسیقی و
 

 نو، از نو از :«او» یهیتوص ژهیو
از » ،زنداگر جایی محمد چمباتمه می است.« از نو، از نو»خدا هم که  یتوصیهویژه

 «از نو، از نو» ؛کندابراز خستگی می« او»در رابطه با  اگر جایی ابراهیم !«نو، از نو
مسئولیت  امید و که همان مهر وبکند مگر آن« از نو، از نو»تواندنمیهست. و کسی هم 

 را داشته باشد. 
 

  «برندگانشیپ»و « او»مشترک 

دست یدیانام   را خدا رگدن زَ
یک ما کل بحث ما از اول همین بوده که ؛ برندگانو پیش «او»سر هم مشترک  آخر

ولی در  ؛ست«او» یم منطقهعال یهمه .ی مشترک هاشورخورده با خدا داریممنطقه
متری و یک شصتی خودمان در محله کهچنانهمهم ما ، «او» یاین منطقه

 هم یک کپری برای خودمان داریم. پما  «او»تری داریم، در محل صدم متری وهشتاد
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هان ن در این جعرض آو کند از حصیری که ما به طول ترسیم می یام مشترکی که مولوی
 یست، پیام مشترک منطقه«او»سهم داریم با کل عرض و طول عالم امکان که دست 

ین اکه « ناامیدی را خدا گردن زده است»: است بیت مولویهمین نیم «او»مشترک ما با 
یام هم پ ،برندگان استپیشو مبشران  یهم پیام همه ؛ست هم پیام خداا هم پیام مولوی

 . «او»
ی آخر، خانهها به قول قدیمی و ها، منزل آخری این کنکاش در متنآخر سر از همه

ها و خدا نیست. خدا با هیچ ی حاکمیتخانه ،ی آخری ما و خداست. خانهخانه
اله پیهمنشین و هم ،یمکنشناسیم و لمس میهایی که ما میحاکمیتی از نوع حاکمیت

هایی بودند که ابتدا با ی هاشورخورده ندارد. بله حاکمیتشود؛ منطقهپروژه نمیو هم
از آن خویش  ،اندقدر ارتفاع گرفتهاما این ؛اندهاشورخورده تعریف کرده یمنطقه «او»

ند که اهپنداشت خویش خودشاندور شدند و خودشان را  ـ گویدمی که مولویـ 
 ها نیست.هم اهل دادن عرصه به این نوع از طیف «او» !ند کل عرصه را بگیرنداهخواست

رانان قدرت هم نیست. ولی با کسانی که برای به شهوت ،که به ملوالن نیستچنانهم
 ،کندمشترک تعریف می یچنان که پروژهتحرک یک حصیری از این جهان خواستند، هم

به عنوان یک ـ اگر ما  «ناامیدی را خدا گردن زده ست.» :کندپیام مشترک هم ساطع می
 «او»با  ـ برسیم «او»ی مشترک خودمان با ها آخر سر به حوزهحوزه یهمهـ در ریزنقش 

 ها در حدای از همین بحثدر آخر یک پروژه ـ توان برایش سایزی تعیین کردکه نمی
 د آمد. صالحیت خودمان در خواه

ادامه دارد. آن دفعه هم توصیه  1منشأ عشق و امیدکنم. بحث خدای بحث را تمام می
های[ ]کلیدواژهروی  ،هم در هستی هم در بقیه متون و هم متن گزارش کتاب آخر ،شد

توانند کنکاشی بکنند تا دوستان می ،و مصادیق مشابهش َروحو یأس و  اءو رج حب  
، ایجاب د[]باش مشارکتی ، نقدنقد هست. واند مشارکتی شودها بتها بیاید و بحثبحث
 دوم جلسه در اختیار یو همه چیز اینجا مشارکتی شود. تکه ]باشد[ یتمشارک ،هست

 ادامه دارد. خیلی متشکرم. شاءاَّللانبحث هم جلسات بعد  ؛دوستان است
  

                                                                                                                 
 عنوان شده است.  منبع الهام. در سخنرانی 1
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 های مشارکت کنندگانآورده
 

. قرار نندکداشت که از نوبتشان استفاده مینوبت  از قبلیکی از دوستان هدی صابر: 
 ،ویمکه وارد متن شقبل از این ،بود هر وقت بحث به یک سرفصل جدید برسدمان قبلی
هم مبادله کنیم. این مبادله هم ساده  هایمان را روی موضوع بحث بابار پس پیشانی یک

سی از این ک ی پیشاست. یعنی فرض کنید تمرین است نه یک بحث شسته رفته. دفعه
 ها دست بلند کردند که در این جلسه هم نیستندفرصت استفاده نکرد، فقط یکی از خانم

 عشق و امید، هر أو قرار شد نوبت ایشان موکول شود. در باب ورود به بحث خدای منش
 ایم، بحث هم احتماالً چون تازه وارد بحث شده ؛ای دارند بفرمایندکدام از دوستان نکته

توانند هم گروهی بحث بیاورند هم ار جلسه دیگر ادامه دارد. دوستان میسه یا چه
 ورود خواهد زاویهای یا پیشنهاد باب ورودی دارد، میانفرادی. اگر کسی نکته یا تبصره

 قبل از بحث دوستمان ما در خدمتشان هستیم.  ،ی را مطرح کندیا روش
 

 ضرورت رویکرد متدیک به متن: تکاپویی در پی روش
 مهندس یبه نام خدا و با کسب اجازه از دوستان. ابتدا یاد و خاطرهکننده: شارکتم

ای و نهادی جریانات ملی ـ مذهبی در ایران را پاس پیشوای اندیشه مهدی بازرگان
سرمشق  ه عنوان الگو ومرد بود و کسی که بیگانه دارم. کسی که به تعبیر دکتر مصدقمی
واهم خالگویی درست برای کلیت انسان ایرانی مدرن مسلمان است. بحثی که می ،ما

 ارائه دهم درواقع بحث نیست و چند نکته با عنوان ضرورت رویکرد متدیک به متن
ی که دوستان چند جلسه پیش در نوع مواجهه است . که در امتداد فتح بابیاست

با عنوان و دیدگاه خودم را دهم ن گذاشتند؛ که من هم امتداد میخودشان با متن در میا
 کنم.پرداختن به نوع مواجهه با متن در کنار دیدگاه دوستان طرح می

الم جهان اس و در ایران« بازگشت به خویشتن»حدود یکصد و ده سال است که از شعار  
ن ان بیاید. بنای قرآن هم همیگذرد، قرار بوده قرآن از قبرستان مردگان به اردوگاه زندگمی

ولی توفیقی که تا اکنون کسب شده  ،بوده است که رحمت و درمانی برای زندگان باشد
دازم که پربندی کلی از بحث دوستان می. من ابتدا به یک جمعاست بسیار اندک بوده

 . کنممی بعد بحث خودم را آغاز ؛ها هستچند نکته در آن بحث
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 35آن »مواجهه است. دوستی که سرتیتر بحثشان نوع گی بین دو در واقع بحث ما دیالو
مالیستی و حداقلی نسبت به دین و دوست دیگری هم رویکرد مینی 1بود« درصد کو؟

درصد  35» آن بحث 2داشت با این زاویه ورود که رجحان دین صرفًا در اخالق است.
لگو، ایکی نقد  بود،« ، کتاب روش استکتاب»چند نکته داشت که یکی نقد  «کو؟

ها را خورند و کسی آنتحوالت رقم می»ی هیکی انگار ،یکی نقد رویکرد استراتژیک
زیربنای بحث را  مننقد رویکرد متدیک است که  هاترین آنبود که مهم «زندرقم نمی

 دانم. هم نوع نگاه به انسان و نقش او در تغییر می
ی طرح کردند، من اعتقاد دارم باید رویکرد مالیستدر مورد رویکرد دوم که رویکرد مینی

داریم. اش را کاری نحال مینی مالیستی و ماکسیمالیستی ؛واقعی نسبت به متن داشت
آنچه در متن و کتاب مرجع به عنوان معتبرترین سند دینی هست با یک نظر افکندن 

 قرآن های اخالقی درکه صرفًا بحثرسد نمیخروجی  به آن، به اینیکباره و سریع 
  هست.

وف آلمانی فیلس ،. نیچهاست ی ابتدایی پرداختن به اقسام مواجهه با متنز نظر من نکتها
ای است. رویکردی جاتی و موزهکند. یکی رویکرد عتیقهسه نوع رویکرد را مطرح می

د و عی یدر قبرستان و سر سفره از قرآناستفاده  ؛که همین اآلن رویکرد غالبی است
 ؛و ثواب اخروی. خروجی این رویکرد آرامش منفعالنه است عروسی و تفأل

 ساکن و بدون رشد است.  این رویکرد تواند باشد.گرایی هم میخرافات
ینده آ ای است. این رویکرد به دنبال بنای گذشته در اکنون ورویکرد دوم رویکرد ابنیه

توان می ،ستا است. دو سه مثالی در ذهن و گذشته رو به پس آن، گیریاست. جهت
م به الدن هبه رویکرد هیتلر برای بناگذاری امپراطوری پروس اشاره کرد. القاعده و بن

و  النبی با همان شکلهمین ترتیب و بخشی از حاکمیت هم به دنبال برساختن مدینه
                                                                                                                 

 یهکنندشده در نشست چهل و چهارم توسط مشارکتکننده به بحث ارائهی مشارکتاشاره. 1
در « باب بگشا»ارائه شده و در دفتر چهارم « درصد کجاست 35آن »اول است که ذیل عنوان 

 دسترس است.

 ندهکنشده در نشست چهل و هفتم توسط مشارکتکننده به بحث ارائهی مشارکتاشاره. 2
ارائه شده و در همین دفتر )پنجم( « پردازدهیا یخدا رامونیپ ییهاجستار»است که ذیل عنوان 

 در دسترس است.« باب بگشا»از 
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به رویکرد بنیادگرایانه هم معروف  یاظاهر سابق در دنیای امروز است. این رویکرد ابنیه
البی و ظاهری گذشته است و تقدس شکلی گذشته برای قاحیای شکلی و است. به 

 ،ایران هم هست یجامعه یها حیاتی است. سنگسار و قوانین ارث و زنان که مسئلهآن
 محصول این نوع رویکرد است که در گذشته مانده و جهت آن هم رو به گذشته است. 

د و هم در پی یافتن قاعده و متد منرویکرد متدیک به متن است. هم روش ،رویکرد سوم
 ولیها و اصگیری آن رو به پیش و آینده است. در پی یافتن کیفیت قاعدهاست. جهت

هایی . و خروجی آن متد یا دستمایهاست برندگی و رشد گزارش شدهست که در آن پیشا
 . استگیری رو به پیش برای طرح متد با جهت

ایران هست که، من اسم آن را رویکرد متکایی ـ  اکنون به نظر من یک رویکردی هم در
های و خلسه ی عرفانیهاام. رویکردی که خروجی آن نشئگیبخشی گذاشتهآرام

و  ای استپایهروحانی و یا متکایی جهت لم دادن است. به نظرم رویکرد آشفته و بی
در  و یا از متن دکتر سروش گرفت« از متن تفسیر متین»ی شود رد آن را درمقالهمی

 شود.نیز رد آن دیده می ملکیان آقای« راهی به رهایی»انتهای کتاب 
کار انگیزه و تالش در جهت تسهیل روشی از کمک» :ی بعد تعریف از متد استنکته

شان هایبه دنبال استفاده بهینه و هنرمندانه از آموزه ها معموالً انسان«. رسیدن به مقصود
تن هم همین است. تعاریفی هم در همین کالس از جانب هستند. علت به دنبال متد رف

 ،«رچارچوب تسهیل گ»به نظر من تعاریف جالبی بودند. یکی  کهآقای صابر ارائه شده 
 «. رهیافت با فن و تکنیک»و یکی « مهندسی دستیابی»یکی 
ها در و نقش آن هابعدی موردنظر بعد از تعریف متد، کدها و نمادها و نشانه ینکته

هاست. و یین ما از هستی و جهان است. به نظر من جهان ما، جهان نمادها و نشانهتب
ها امکان تفکر و پردازش را ها و سرنخهاست. نشانهوجوی سرنخانسان در جست

پریشان  نظمانسان توانسته از دل  شود. مثالً مینتفکر زاده  گرنه اصالً انگیزانند وبرمی
ها را کشف کرده این هنرمندی انسان است که آن نهایت متد کشف کند وطبیعت بی

وگرنه طبیعت جایی اعالم نکرده که من صاحب متد هستم و کسی بیاید آن را برگیرد و 
ها از دل نظم پریشان طبیعت این هنرمندی انسان است که با توجه به نمادها و نشانه

 قاعده و قانون را کشف کرده است.
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غرب بعد از قرون وسطی،  نه است. در عالم انسانی دردر عالم انسانی هم به همین گو
ن سرتیتر که ای« توانایی در دانایی است»فرانسیس بیکن، یک کد را مطرح کرد با عنوان 

د ش« اندیشم؛ پس هستممن می»تمدن غرب در سیر خودش بود. در پردازش دکارتیان 
ته است. ولی ما و ارکان پیدا کرده و در ساختن تمدن غرب نقش داش زاو همین اج

ها قرن تری از جانب فردوسیدرفرهنگ ایرانی همین گزاره را داشتیم که با شکل باکیفیت
 پیش از فرانسیس بیکن گفته است:
 زدانش دل ریپ ربان بود  تواان بود رههک داان بود

ولی پردازشی بر روی آن صورت نگرفته است. علت هم به نظر من و در حد تحقیق  
یر فلسفه سهم در کتاب  اقبالای نداشته است. که ایرانی دستگاه اندیشهبنده این است 

و به « ای ندارد.اما دستگاه اندیشه ،ایرانی اندیشه دارد» گوید:هم این را می در ایران
بدیل شده ها تای در بعضی دورهتعبیر اقبال این فقدان به خسران و حتی به رکورد اندیشه

ه تکبه تعبیری نکه نامه داشته الملک در ایران سیاستاماست. به طور مثال خواجه نظ
ت در سیر» ی به ناماما دستگاه ندارد. سعدی شیرازی، در گلستان سعدی فصل ،دارد

ای ندارد. به نظر بنده نظام اندیشه لیو ،های اخالقی داردکه توصیهآورده  «پادشاهان
ها هستند. کتاب آخر از وشهای ربخش متدها و سرنخشک الهامها بیکدها و نشانه
 است. شاراین حیث سر

ها هها وانباشتتواند روی داشتهبعدی این است که ذهن انسان چه عملیاتی را می ینکته
گیرد. به ها را تحویل میذهن داده ،و مشاهدات یا کدها انجام دهد؟ به طور طبیعی

ها را با هم مشترک دادهکند و حد تحلیل می ریزد؛ تجزیه وقبلی می هایدانستهروی 
اما حد  ،کند. به نظرم این خیلی مهم است. اگر هزاران داده در ذهن باشدترکیب می

کند. تامل می ها درنگ وشود. بعد بر روی آناندیشه زاده نمی ،مشترکی نداشته باشند
 کند. تجرید و تعمیمبندی میرتوها را به مرور در ذهن صها و قیاستمایزها و شباهت

بخشی و دهد. معنابخشی عقالیی و سامانقواعد انجام میمفاهیم و نسبت به 
کار ذهن فعال هستند. یعنی  ،هادهد. بخشی از این فعالیتساختارمندی انجام می

 خودکار، کار ذهن فعال هستند. 
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و قوام  یافتگییافته و بهترین ساماناست سامان یاش موجودانسان هم در تعبیر قرآنی
  گوید:انفطار می یسوره 8 و 1 اتد. آیرا دار

اَك َفَعَدَلَك )» ِذی َخَلَقَك َفَسَوّ َبَك  شاَء  ما ُصوَرة   ایىِف ( 7اَلّ   «(8) َرَكّ
مهان كیس كه وت را آفرید آن گاه وت را سامان بخشید. و به هر صورت كه خواست َتكیب »

 « رکد.
دم آمد یک جایی در قرآن هم هست. من یا «احسن التقویم»ب یعنی ترکیب کرد. رک  

ی مهم خیل .صلوات فرستاده بود برای انسان ی خدارخطاب به داود بود یا هر انسان دیگ
 ولی خدا دارد صلوات نسبت به خدا یا بزرگان باشد،ایم است ما همیشه عادت کرده

ا»فرستد. تصور ما از انسان هم مبتنی بر صلوات می برای انسان ِ َو ِإنه ا َّلِله  «اِجُعونِإَلیِه ر ِإنه
به خوبی به آن پرداخته است. ما از خدا هستیم چهار زندان  یدر رساله است که شریعتی

وام بگیرم، انسان  گردیم. باز هم اگر بخواهم از ادبیات شریعتیو به سوی او باز می
نظر من تصور قرآن از انسان حداکثری تبعید است و به طور کلی به  در یاخداگونه

شرایط و موقعیت که نشود با هیچ رویکردی  ینه محصور و محبوس در چنبره ؛است
 آن را از قاف قفس شرایط بیرون کشید. 

رائه ا از انسان شناسیسالمااز انسان در کتاب  در تعریف دیگری که دکتر شریعتی
 گاه  خودآ ی آزاد  عنوان یک ارادهه ری است این است که انسان بکه با شرح بیشت دهدیم

ست. که شرایط تغییر کسب بشود، نیآفریننده است که صرفًا در پی این یکنندهانتخاب
ط . یعنی یک دیالکتیکی بین شرایط تغییر و تغییر شرایشدیاندیبه تغییر شرایط هم م

 است که از هم منفک نیست. 
 ودشیاین است که آینده نیز بکر است و هنوز زاده نشده است و م درسیآنچه به ذهن م

ح به فردا و طر یتوجهینگرانه در حال و در لحظه و این ببا گذر از ذهن معیشتی کوتاه
اندیشه و آرمان و یا طرح خودمان  ،در حد توان در زمین بکر آینده ،خواست و مقصود

نَْساِن ِإاله َما َس »بکند. نه َسْعیُه َسْوَف یَری»و « َعیَلیَس ِلْْلِ
َ

به نظر من به همین معنی  «َوأ
برای انسان چیزی جز تالش نیست. و نتیجه کوشش او به زودی دیده خواهد »است.

ده که یک بار دیگر با ادبیاتی دیگر در قرآن آم «كُلّ نفس  ِِبا َكَسَبت َرهیَنٌه »و همچنین « شد
این رویکردی است که از « رد خویش استسرنوشت انسان در گروه دستاو»است، که 

 وجود دارد.نظر من نسبت به انسان 
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 تکاپویی در پی روش ؛ضرورت رویکرد متدیک به متن
 : 1اسراءی سوره 11 یهی. آکنمیچهار آیه قرائت م ـ من سهیک؛ 

[ امی ]جاری[ فرستادگاىن كه پیش از وت گسیل داشتهسّنىت كه مهواره در میان ]امتهای»
 « [ ما تغیریی نخواهی یافت..ده است، و برای سنت ]و قاُننوب

 : 2آل عمرانی سوره 791ی آیه
ه معنای ب ،سپری شهد است]وبده و سپری شهد است،  هاییقطعًا پیش از مشا سنت»

پس در زمنی بگردید و عمیقًا نظر بیفکنید كه  [ ـگذرانهد شهد و تجربه شهد است
 «است. چگونه كنندگانبیفرجام تکذ

البته من در  ـ دقیق در ذهنم نیستکه آدرس آن دیگر در قرآن آمده  یهیدر یک آ
 یدلخداوند صاحب مقاـ های آقای صابر تفکیک بین کلیددار و کلید را نفهمیدم بحث

یک جایی در دعای جوشن کبیر  مقالید به معنای کلید است. 8زمین و آسمان است.
ُن یا ُمَزیُن »ن بحث کردم است که من چند وقت پیش هم روی آ  بخشخدا چینش «یا ُِمَِکّ

 : 4مائده یسوره 76 یهیامکانات است. آ
فیق و به وت سازدیم رهنمون سالمت هایراه به كه اوست است، هاخدا گشایشگر راه»

  «.آوردبه سوی روشنایی بریون یم هایک ی خویش از تار
 «او» یهاو از قوانین و قاعده «او» یهاید و از سنتلمقااز  ؛«اّیاَک َنْعُبُد َو اّیاَک نَْسَتعنی»

 به امام یاهم یک نکته )ع( . امام علیمیشویمند مکه در قرآن و در هستی کاشته بهره
 «سخت همانند است. هاندهیها با آگذشته !حسنای : »دیگویدارد که م )ع( حسن

است به نظر من اشاره به همین  پرداخته تاریخ یکه در قرآن به فلسفه ییهاهمین سوره
  دارد.

                                                                                                                 
ِتَنا تَحِویال». 1 ُد ِلُسنه ُسِلَنا َو اَل تجِ ْرَسْلَنا َقْبَلَك ِمن رُّ

َ
َة َمن َقْد أ  «ُسنه

ِبنی َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلُکْم ُسَنٌن َفِسرُیوْا ». 2 ْرِض َفانُظُروْا َكیَف اَکَن َعاِقَبُة اْْلَُکذِّ
َ
 «ىِف اْْل

ُه ِبُکلِّ یَش ». 8 ْزَق ِْلَْن یشاُء َو یْقِدُر ِإنه ْرِض ْیُسُط الرِّ
َ
ماواِت َو اْْل ( و نیز، 12: )شوری« ء  َعلمیَلُه َمقالیُد السه

  .71زمر:

َبَع ِرْضَواَن ». 4 ُ َمِن اته ِدی ِبِه اَّلله ِدِهِیْ ِإىَل َْ َْ وِر ِبِإْذِنِه َو  ُلَماِت ِإىَل النُّ َن الظُّ ِرُجُهم مِّ ََلِ َو یخْ صَراط   ُه ُسُبَل السه
ْسَتِقمی  «مُّ
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از خدا  را ها، قوانین و اصول، قوانین و متدطه و نیز برخی از سنت یما با تتبع در سوره
ت، الوثقی مورد نظر پروردگار اسالمتین و عروةکه کتاب آخر نیز حبلیافتیم. ازآنجایی

 سرمشق تواندهایی که مینشانه که در آن طرح گردیده یا کتب و ییهاها و قاعدهسنت
با نگاه رو به آینده، تکاملی، و همچنین  ،در آن موجود باشد هایو سرنخ متد و استراتژ

من اعتقاد دارم که از دل هر متنی ـ و چسب رازی  یها نه تحمیلارتباط منطقی گزاره
اشد، بهر معنایی را با تعابیر هرمنوتیک بیرون کشید. یعنی ارتباط منطقی باید  شودینم
 ـ ما باید خودمان را در اختیار قرآن قرار بدهیم )ع( تحمیلی. به تعبیر امام علی نه

زیربنایی و استوار جهت  ییهاهیها دستماها و در جهت آنتوانیم در راستای آن سنتمی
که متن قابلیت بازخوانش و اجتهاد دارد، به استراتژی بیابیم. ازآنجایی و تدوین متد

قصص به معنای رد  ها ـراه پاها و رد از رددر اندیشه ورزیدن بکوشیم و  قرآن یهیتوص
الهام و الگو بگیریم و خطوط راهنما و جهت را که از ارکان متد هستند از آن  ـ پا است

خداوند است.  یهادر بیاوریم و ما به متدولوژی و استراتژی مجهز شویم که از داشته
ُقوا ِبَاْخالِق اَّلّلِ »: دیگویاست که م حدیثی اگر اشتباه نکنم از پیغمبر َلّ عنی متخلق به ی «َتخَ

 را کسب کنید. «او» یهامعنا است که داشتهاین به  اخالق و رفتار خداوند شوید.
بعد به دو  دهمیو خودم هم پاسخ حداقلی برایش م کنمییک سوال من اینجا طرح م 

، از متن ؟ منظوردبسط دار ه، تکامل ون قابلیت توسعت. آیا مپردازمیدیگر م یسه نکته
. زنمیهایش است. یک مثال هم در این رابطه مگیریکردها جهتیمفاهیم، اصول، رو

بسته است. نصر حامد ابوزید، در کتاب  تأویلاصاًل اگر چنین نباشد، باب اجتهاد و 
ویکرد ع رنو یکه مسئله پردازمیبه آن پرداخته به آن م گفتمان دینی نقدو  معنای متن

اند، نخو تانخشن عصر جاهلی با زن است. اگر بیم آن بود که زن فرمانو  عرب عصبی
. به نظر زدیم]کتک[ آن زمان سریعًا  و عصبی کار باید کرد. عرب جاهلی و خشنه چ

 وعظاو را که اول  ، این بودهکندیکه خدا در قرآن اشاره م یانهیمن از طریق این سه گز
زن. باو را ؛ «َو اْضِروُبُهنه »بعد  و گزین، از همبستری با او دوری دوری بعدبده،  پند و کن

رویکرد حذف شود. این گیر برای عرب خشن بوده که اصاًل سرعتچند  دیآیبه نظر م
از نظر من قابلیت بسط و تکامل دارد. از این جهت من اعتقاد دارم که با رویکرد به قرآن 

ها خیلی بیشتر از این است که دست آورد. مثاله ینی بچناین یهایریگجهت شودیم
 چیزی که در نظر من است.  یدر حوزه
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 چند نکته در باب رویکرد متدیک به متن کتاب
. بعد یک دیآیچنان مرا نخوانید که انگار صدایی از چاه بر مآن ،دیگویخود قرآن هم م

، که وقتی تزکیه باشد کندیره مانسجام مرا لحاظ کنید. یک جا هم که اشا ،دیگویجا م
خوب گوش کنید و با تمرکز  ،دیگویتعلیم و آموختن و فهم بهتر است. یک جا هم م

مثل کر و کور بر روی قرآن نیفتید. در تأویل متن کژدل  دیگویگوش کنید. یکی هم م
تن مرکزی م یخداست که هستهکه خود  بازگردانید عقبها را در تأویل به نشانه باشید.ن

ُخِذ »در متن رنگ خدا زده است. یکی هم  چرخد ویم «او»است و متن هم بر محور 
تاب به کچون که نکته هم این است  ، کتاب را خیلی جدی بگیرید، یک«الِکتاَب ِبالُقَوه

پس تدریج و زمان موجود و کیفیت موضوع را لحاظ کن. به  ،تدریج نازل شده است
مسائل احتیاج نیست خودمان را به متن تحمیل کنیم.  نظرم با فعال کردن ذهن روی این

تر متدی درآورد. به نظرم با این رویکرد فهم قرآن آسان شودیبه نظرم از همین رویکرد م
 .شودیم تری. رویکردی که به متن داریم هم واقعشودیم

 یکه من اعتقاد دارم صرفًا مباحث اخالق کنممی اشاره به چند سرنخ و متد در کتاب
ْرُهْم »آل عمران آمده و دیگری هم در  ینیست. یکی شورا است، یک بار در سوره َو شاو 

ْمر
َ
ی اْْل در کارهایتان مشورت کنید. در تبدیل این شورا  دیگوی؛ م(753عمران: )آل «ف 

برای  ییهاسرنخ د، بلکهها صرفًا اخالق نیستنبه نظرم این به تعاون اشاره شده است.
ها با زبان قوم آمده است. یکی هم ی هم اشاره به زبان قوم است، متنمتد هستند. یک

ها به نظر عفو را سیره و رویه کن. این دیگویکه توصیه به پیغمبر است که م «ُخِذ العفو»
وْا َما ِبآنُفِسِهم»من بحث اخالق نیست. خود  ُ َما ِبَقْوم  َحىته ُیَغریِّ تعبیر ه نظر من ب «ِانه اَّلَل ال ُیَغریِّ

تعبیر لری آن هم « تا جان عوض نشود، جهان عوض نشود.:»شودیم اشیمولو
تند. برای متد هس ییها. این به نظرم سرنخباردی: تا بخاری برنخیزد، بارانی نمشودیم

اِس »یا  یاُم ُنداِوهُلا َبنَی الَنّ
َ
عمران است. ابن خلدون هم که آلی سوره 741 یآیه که «ِتْلَك اْْل

طور به طور شدن و دور به دور شدن  ،تطور دقیقاً  ،وان پدر تطورگرایی مشهور استبه عن
ْصِلُحوا ذاَت ََبِنُکْم ». ردیگیجهان هستی را از همین آیه نتیجه م َ

 الانف یکه در سوره «أ
 َسْعیُکْم »اشاره به  ی لیلتشکیالتی است. در سوره یبه نظر من یک نکته است

َو » .است افزاهم یهایپراکنده و رویکرد به سوی سع یهایسع ضکه نق کندمی«َلَشىته 
تر از همه به نظر من مهم و مشی درتعادل  ی لقمان(سوره 73ی )آیه «َمْشیك اْقِصْد ىف
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ْمًرا»
َ

َماِت أ  .کندیامور اشاره م کنندگانمیذاریات است که به تقس یسوره 4یآیه «َفاْْلَُقِسّ
ها با هم تفاوت دارند. یعنی نظم ادبیات عرب این نیست. درامور به معنای فعل و عمل 

 به معنای نظم درعمل نیست، به معنای نظم در برنامه است.  أمرکم
ریز تمام متدها را از قرآن درآورد. آقای  شودیالبته ناگفته نماند که من اعتقاد ندارم م

و مدیریت سروش آمده کتاب مدارا  در انتهایدارد که  یارحیم پور ازغدی، یک مقاله
که برای خیاطی و  دهدیآنجا شرح م« و دین در حاشیه حواسیپیامبران ب»به اسم

ین اعتقادی ندارم. به نظرم اصول نمن چ دستورالعمل هست. کشاورزی هم در دین
 آنجا هست. ،بر آن بنایی ساخت شودیزیربنایی که م

برداشت  هک البته با این تبصره ،ها استو کدها و نشانه نمادهاقرآن سرشار از  بندهبه نظر 
 انهیگرالحمینه با رویکرد ت ، انجام گیردبا توجه به آنچه در خود متن است باید از متن

یرون را ب عناییهر متن هر ماز دل  تحمیلیبا تعابیر  شودیبه متن. چرا که معتقدم نم
ود عده و رویکردی وجشواهدی مستند در متن در نسبت با آن معنا قاباید کشید، بلکه 

 کندیبه طور مثال یک سخن از امام علی که مفسر بزرگ قرآن است اشاره م .داشته باشد
  که:

ه بستان خود را پیش از رسیدن محصول بچیند، مهانند باغباىن است ك یكس كه مثرهآن»
 « .كنددر زمنی دیگری كشت یم

ه اول اینکرا درآورد.  یسوزفرصت عدم یقاعده شودیبه نظرم با توجه به این گزاره، م
عدم انجام  و سوم ثمردهی لطی مراحدوم، ، دیآیدر م یسوزعدم فرصت یقاعده

کاری که به نفع کسی باشد که ممکن است اصاًل در مقابل جریان باشد. به نظرم این 
 کاربردی در زمان ما دارد. ای است کهنکته

  بحث: یمن بحث را به پایان برسانم، با خالصه 
  ق نشود، توفی یخوانه با متن به نظر من مشکل داریم. اگر روضههدر نوع مواجیک؛

بسیار محدود است. به نظر  گذردیبازگشت به قرآن که یک صد سال از آن مراه در 
 سکالنقص  این با متن را باید به بحث گذاشت. به نظر من هنوع مواجه باید من

 این نقص برطرف شود.که  کنمیاست و همین جا پیشنهاد م
 

 چه نقصی؟ی صابر: هد
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 به بحث گذاشته شود. باید با متن نقص است که  ههمین نوع مواجه: کنندهمشارکت
  جاتی، متکاییعتیقهپرهیز از رویکرد دو؛ . 
 را در شیهاوبوی داشتهمتن که رنگ یدر نگرش به متن مولف همیشه زنده سه؛ 

  د لحاظ گردد.هستی و در ظرف متن ریخته است، بای
 روابگردید» ماننداو  یهاسنت رکیباز تچهار؛ وجه به با ت «، و سیروا، فأنظروا، فدب 

ْمرًا »ها و با توجه به آیاتی چون سنت
َ

راِت أ  لقشدن به ُخ  قدر پی متخل «َفاْْلَُدبِّ
 باشیم. « او»بودن  ک و ایدئولوژیستاستراتژی

 ده به فردا گذر کرد. چرا که آین وجهتیبه نظر من باید از زیست معیشتی و ب پنج؛
رنامه داشتن طرح و بآمادگی پیشین و  بکر است و هنوز زاده نشده است و با توجه به
 راهبرد وافزایش داد و با تجهیز  توانیو متد استراتژی کیفیت عمل در موقعیت را م

ت موقعی یموثر بهینه بر زمان شد و از این رو در چنبره توانیو متدولوژی موثر م
 نیفتیم. 

است و  درست« را پابخش بود بیعشق روش» اینکه آقای صابر هم گفتند به نظر بنده
بخش را وسط بگذاریم و این نوع حرف خوبی است. ولی به نظر من همین عشق روش

الس ک یهیبا متن را به نظر من به بحث گذاشته شود. حداقل در حاش هرویکرد در مواجه
نکته بیامروز احتمااًل  یو هم مثل جلسه کندیوضوعات کمک مباشد. هم به فهم م

. یعنی وقتی به بحث گذاشته شود که چه نوع رویکردی باید با متن داشت، آییمنمی
 اثربخشی بیشتری دارد. بحث من تمام شد.

 

 قبلی بود؟ یا خودت یهابحث به این بحثی که آوردی واکنش متشکرم.: ی صابرهد
 روی متد بحث بیاوری؟هم انگیزه داشتی 

 

به این پرداخته  ،خودم قباًل در حد حداقلی که در ذهن خودم است: کنندهمشارکت
ستان از دو نفرکه اآلن هست فکر کرده بودم. ولیکن دو  ییهاهمین گزارهروی بودم. قباًل 

خودشان درمیان گذاشتند، من هم احساس  یبا متن را از اندیشه هکه نوع رویکرد مواجه
ی خام هم هست. دیدگاه خودم را با دوستان درمیان بگذارم. انگاره توانممی دمکر

دوستان رشد کند و هم سوال دوستان در مقابلش قرار گیرد که  نقداحتیاج دارد که هم به 
 شاید کیفیت بهتری پیدا کند. 
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یک  ه بودی. اکرها را خوب جمع کردها خوب بود و هم فاکت:هم سرفصلی صابرهد
تر در خیلی راحت ،درست کنی یا، تیتری بگذاری، درختچهبه بحثت بدهی یاسههند

 .گیردیذهن جا م
 

شخصی بحث را برای خودم ادامه بدهم.  یاز جنبه کنمیسعی م کننده:مشارکت
 .کار را بکنم این کنمیمن سعی م ،ی کالس هم این بحث باشدولیکن اگر در حاشیه

 

مشکل این است که این پیشنهاد متولی  است. نهاد آمدهتا اآلن چند پیش ی صابر:هد
 ها وارد شویم، یک دستگرمیکه به بحث. مثاًل یک پیشنهاد آمد که قبل از اینخواهدیم

دوم اجرا نشد. یا یکی از دوستان تا اآلن دو  ی. یک دفعه اجرا شد و دفعهیمباش داشته
ی و قرار بود یک حاشیه هردوگو را مطرح کگو و روش گفتودفعه بحث ضرورت گفت

، اگر خودت واقعًا دیدهیفعالی را درست کند، دست نداد. اآلن شما دارید پیشنهاد م
 یوانتیهر دفعه؟ یعنی هر دفعه هم نم یتوانیما دخالتی نداریم. م ،اش هستیپشتوانه

ها صحبت کنی، رویکردهای فقط خودت بحث بیاوری. اگر بتوانی خودت با بچه
عالی ف یهیده دقیقه یک حاش میتوانی، هر بار مدرست بدهی با متن را سازمانمتفاوت 

 ایهرکس بیاید رویکرد خودش را به متن بگوید. حاال نقادانه  ،ها بگذاریمآخر بحث
حث ب ـ اشیتیامن ـ نه مسئولیت دیگر طرح بحث و مسئولیت محتوایی ،براندازانه است

این را بگویی، بعد سر جایت بنشینی اآلن ما که شخودش است. این یهرکس بر عهده
دیگر بیایی و بگویی که ضرورتی روی بحث راه انداختن در  یجلسهپنج باز هم  و

ه با متن وجود دارد، معلوم است که هیچ تشکیالتی پشت هجلسه و نوع مواج یهیحاش
باطی توقتی بگذاری، ارباید دم دار که نیست. وآن نیست. تشکیالت هم یک چیز شاخ

ها باشی، اگر این کارها را کردی شما هم بگیری و بعد خودت دنبال نوبت دادن به بچه
. ولی پیشنهاد بدون مخواهیده دقیقه وقت م جلسه بیا و بگو من این کارها را کردم، ه

 ، تحرکی داری، خودت همیگذاریم وقت اگر .شودیپشتوانه به سرنوشت بقیه دچار م
 یاقهیه دقد یت نفر صحبت کردم و هشت جلسهشهـ ت فو بگو با ه فعالی، ده دقیقه بیا

 .خواهمیم
  

انزده ـ پها پیوستم و شاید من دیر به کالس : خدمت شما عرض کنم کهکنندهمشارکت
رای ب که نظرم این است ،ها را که خواندمجزوه. ولیکن حضور نداشتم یاجلسهبیست 
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داخت. یکی آنچه در باب انسان مورد خطاب ورود به هر بحث، باید به دو موضوع پر
است. به نظرم این کار در  هاست که این کار صورت گرفته است. یکی هم نوع مواجه

بحث شما صورت نگرفته که این هم نظر شخصی من است، پیشنهاد است. من سعی 
 . ممکندهمیپیگیری کنم. به دوستان هم پیشنهاد م در حد توان خودم این را کنمیم

 ست نگیرد، این یک واقعیت است.هم هممکن و ت بگیرد اس
 

این کار را انجام  ،اش هستیدنبال شاکله ی وکنیخودت تالش ماگر : نه! ی صابرهد
 دیگر بیایی نه!  یی و دو دفعهویک پیشنهادی بدهی و برخواهی می. اگر شما هم بده

 

در این مورد صحبت کنم.  نتوانم اصالً  بار احتمااًل بیشتر از دومن  کننده:مشارکت
 کشش بیشتری ندارد.

 

یک جمعی را مجاب کنید، اگر کنید بتوانید  سعیشما، خود که نه این صابر: هدی
نفر قرار بگذارید، هرکس متعهد بشود،  ا هفت ـ هشتب ،تمایل خود جمع هم هست

د. وربحث بیاـ مواجهه با متن  ـ ضرورت بحثی که شما گفتیدروی هر جلسه ده دقیقه 
نسل جدید هستند.  یهاها، بچه. بچهدیآیدیدگاه هم مهفت ـ هشت  به این ترتیب

 روی هم اثر بگذاریم. میتوانیم گونهاین .میآوریرا م شانیهادگاهید
 

اشیه در ح ،اگر پاسخ مثبتی بود .کنمیطرح ماین را با دوستان من : کنندهمشارکت
 .میگذاریم

 

 ما.: پس گفتن این با شی صابرهد
 

 باشد.: کنندهمشارکت
 

 ده دقیقه وقت داریم. دستت درد نکند. ی صابر:هد
 

 که دوستان سوال دارند.مثل این کننده:مشارکت
 

یشنهادی که پ بهبگویم بابت این نقدی که شما  خواستمیمن فقط م :پرسشگر نخست
ید داشت خودتان عجلهاحتمااًل شما  م،بحث داشت من که قبل ی، جلسهکردید داده شد

 و جلسه تعطیل شد.



 219      (1) دیمنشأ عشق و ام یخدا: نیی: تبومدنشست پنجاه و 
 

 

 

 : نه وقتی پرسیدیم، غیر از آن خانم...ی صابرهد
 

شما  ،نه آقای صابر من دستم را هم باال گرفتم. انتهای بحث بود :پرسشگر نخست
 بعد باشد.  یگفتید بهتر است برای جلسه

 

 توبود که خانم دست بلند کردند، بعد شما بعد از یک سک یایک نکته ،نه ی صابر:هد
 .بگذاریم دبع یرا برای جلسه هست، این دو نکته و . گفتیم اگر دو نفردست بلند کردید

 

 ادعای این داشت که پی شودییکی این است. دوم این است که نم پرسشگر نخست:
ها سرکوبگرانه برخورد شود. این را بحثو از یک طرف هم با  ی بحث بودقد براندازانهن

 ببخشید.  .استادعنوان یک نکته گفتم به 
 

ممکن است یک نفر بگوید اصاًل از این  ؛موضوع همان براندازانه نسبت به صابر: هدی
نه روش براندازانه که هیچ عنایتی  ؛استاین . منظور از براندازانه دیآیکتاب روش در نم

رف ولی یک ح ،شودیقبلی نشده و به عنوان ایجاب هم اینجا وقت گرفته م یهابه بحث
 ،اندر حد توکنم[ ]تأکید می ـ در حالی که در حد توان شودیتکرار م ـ پنج مرتبهچهار 

ود که وقتی گرفته شموم بود و هم اینذبه آن پاسخ داده شده است. هم روش مـ نه بیشتر 
طرح منقد را که شما . قبل از اینبیایدبرای بحث ایجابی و بعد از آن چیز دیگری در

وقت هم اینجا این مورد نبوده که کسی کسی است. هیچ فکر کن که متوجه چه ،کنی
ه ها است. نکتبحث سر روش ؛بحث داشته باشد و نوبت به او داده نشود. بحث بوده

 شما بفرمایید. ؛دیگری اگر هست
 

ی تغییر شما گفتید انسان توانای دوستمان داشتم.بحث  ییک سوال درباره :پرسشگر دوم
د کردید. نقگوید انسان توانایی تغییر ندارد، ن نظری را که میآموقعیت و شرایط را دارد و 

شرایطش را تغییر دهد. چند دقیقه بعد خودتان در بحثی که داشتید  تواندیگفتید انسان م
گویم ب خواستمی. مندیچیرا م هاتیست که شرایط و امکانات و موقعا گفتید این خدا

  پس نقش انسان در تغییر چیست؟ ،ندیچیم اگر خدا را باز کنید. این بحث شوداگر می
 

ممکن »که خدا در تقابل با هم مطرح نکردم. یعنی اینها را من این کننده:مشارکت
ن ِاّن »اش هم خیلی معروف است. همان انسان هم توانایی تغییر دارد. آیه ،است «مزی 
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َ ال یَغرُی َما ِبَقْوم   ار تغییر اندرککه خدا دستشرط اینبرداشت من از آیه این است، پیش «اَّلَلّ
خواه باشد. برداشت من از آیه این است. تفسیر بشود، این است که انسان باید تحول

 .باردیرا هم خدمتتان گفتم: تا بخاری از زمین بلند نشود باران نم اشیلر
 

این هستید که خدا امکانات و  ه: منظور من این بود که اگر شما قائل بپرسشگر دوم
یست نچیزی بهتر از آن  ندیچی، آیا آن شرایطی که خدا مندیچیرایط را برای انسان مش

حس  ،تغییر بدهم خواهمیم که یعنی من گیرد؟در نظر می خودش برای که انسان
ا کرده  کنم شرایطی که در ذهن من است، ازمی امکانات و آن چیزی که خدا برای من مهی 

یعنی خدا یک امکاناتی به من داده و  بهتر است. داده شرایطی که در اختیار من قرار و
ه چیزی ک ایناگر من آن طور بودم بهتر بود تا  میگویخلق کرده، من م گونه من را این

این عماًل نپذیرفتن امکاناتی که خدا  شرایط را عوض کنم. خواهمیاآلن هستم، یعنی م
ا کرده نیست؟ یعنی به نظر که به اینمن  ؟کار خدا نیستدخالت در  تانبرای من مهی 

 میگویمن م ، کاری ندارم.دهدیانسان تغییر کند، خدا هم تغییر م دییگویشما م
ن ای چه دلیلی دارد که من بخواهم پس ،دهدیاین امکانات را خدا مشما گفتید باالخره 

 ؟کنمعوض  چیند،امکاناتی را که خدا می
 

صفت خدا و یا یک ُخلق خدا است که  خدا یا یک ییک داشته : اینکنندهمشارکت
م ه از ادبیات شریعتی و منکه در بحث هم اشاره شد توانایی چینندگی دارد. ازآنجایی

ا َّلّل وِإّنا ِإَلیِه َراِجُعوَن »در تبعید است،  یاوام گرفتم، انسان خداگونه مین هم از نظر من ه «ِإَنّ
. پس انسان هم در حد گرددیاست و به سوی خدا باز مکه انسان از خد دیگویرا م

خودش توانایی این چینش را دارد. بحث بر روی همین است که در طبیعت بیشتر کشف 
ست هنظم پریشان طبیعت  ها دراین .میکنیها را کشف مقاعدهیعنی ما  ؛است تا اختراع

ه است. این هنر انسان در دل طبیعت، در دل هستی و در دل قرآن کاشت ها راآن و خدا
یا ممکن است کاًل خودش متد باشد یا سرنخ یک متدی کشف کند. ها را است که این

 باشد. این نظر بنده است.
 

 بفرمایید..دوستان دیگر.. ی صابر:هد
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 هگفتید سه رویکرد در مواجه تانمن هم یک سوال داشتم. شما در بحث پرسشگر سوم:
د رویکرانگار گفتید  ن رویکردسومی ی واکرد موزهداشت. اولی روی شودیبا قرآن م

 رویکردن را نسبت به ای ییهایژگیبالفاصله و هم. بعد است متدیک یا نگاه استراتژیک
یلی خ فراتر ازحتی ساز است و این نگاه رو به فرداست و نگاه انسان ، مثل اینکهدادید

 ؟ یعنی وقتی یکشودیمها اثباتش چیست که این نگاه منجر به این چیزهای دیگر.
 مثالً  بعد نتایج آن بیرون بیاید کهو باید یک تعریفی هم از آن بشود  شودیارائه م عنوانی

آن دو  و آثار خوبی دارد رو به فردانتایج نگاه متدیک به متن قرار است این باشد که نگاه 
دارد. من مثبت را ن یهایژگیآن و ،آورد شودیکه م یهای دیگرنگاهنگاه دیگر یا 

 ؟نفهمیدم که چطور این فاصله را پر کردید؟ اثباتش چگونه است
 

 آن دو رویکرد را... کننده:مشارکت
 

ه ب یانگاه موزه و که ایراد دارندمن آن دو رویکرد را قبول دارم. در این پرسشگر سوم:
 این خواهممی برای آن استدالل آورد. شودیرسد، شکی نیست. ممیخرافاتی بودن 

خیلی نگاه خوبی است؟ یعنی شما  ،ایجاب سوم را بپرسم که چرا نگاه متدیک به متن
 چگونهفاصله را  ؟ آناست فقط گفتید نگاه متدیک به متن و آثار مثبتش را گفتید، درست

 طی کردید؟
 

رده را مطرح ک رویکرد به قرآن، رویکرد به متن نیچه نگفتهاواًل که  کننده:مشارکت
باشد. به نظر من غیر از این سه رویکرد، رویکردهای دیگری  تواندیهر متنی م است؛

ست، اشاره هایران  یها که به صورت حداقلی در جامعهیکی از آنمن به هم هست. 
که این رویکرد، به نظر من ممکن  را ولی دالیل اینی خام است، این یک انگارهکردم. 

چهار  ـسه  .ک به متن اشاره کردمدر ضرورت رویکرد متدی، است رویکرد بهتری باشد
بخش هستند. اگر دارد که جاری و نتیجه ییهاخدا سنت دهد کهنشان می خواندم ایآیه

من داشتم  ی اثباتی کهها را پیگیری کنیم، احتمال موفقیت بیشتر است. جنبهآن سنت
 همین بود. چیزی که به ذهن من رسید.

 

 یین بحث مراجعه به متن بحث مورد عالقهبا عرض خسته نباشید، ا :پرسشگر چهارم
یکی از  .نکاتی را مطرح کنمحداقل تیتروار  یفرصت درامیدوارم بتوانم بنده هم هست. 
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ها با در میان نوگرایان دینی که روی متن این است که نکاتی که توجه من را جلب کرده
یک  ییگراسنت .گرایانتا در بین سنت ضعف بیشتر وجود دارداین ، کنندیهم کار م

نسبت به  ، در چارچوب خود متنیشناساست. حداقل از نظر متنشده تثبیتکار 
 نند.کمی بیشتر احتیاط های دیگر در طول تاریخهای جدید ناهمخوان با روشبرداشت

 متشابهات کهخصوص وقتیه، باست در متشابهات متن کنم مشکلمن احساس می
 یکه دکتر شریعت ی ممنوعهمیوه. مثاًل بحث میدهیم پردازی قرارئوریرا مبنای تمتن 

 یاآمده بود نوشته که یکی از دوستانی .امانت حملیا همین بحث  وهم مطرح کرده 
ل شناسی مثمنابع اصیل لغت به کهامانت الهی است. ما وقتیحامل داشت که انسان 

شتر بی مینیبیا پنجم مراجعه کنیم، معرب یا به تفسیرهای طول قرن دوم تاللسان
معنی خیانت در امانت تفسیر کردند. ممکن است از دل آن  حمل امانت را به ،مفسرین

متضاد نباشد، یعنی آن چیزی که مثاًل به کاماًل چیزهای دیگری در بیاید. ممکن است 
هم ه  بالً ، متضاد محتوایی نباشد. ولی آن ساختار کشودیممنوعه گفته م یعنوان میوه

ُ َما ِبَقْوم  َحىته ُیَغریِّ » یآیه که دوستمان اشاره کردند، یا. مثاًل نکتهزدیریم وْا َما ِانه اَّلَل ال ُیَغریِّ
 که کاماًل این برداشت درستضمن این ،مطرح شدهمحمد عبده تا اکنون که از  «ِبآنُفِسِهم.

را عوض کنند، خدا هم عوض  انتشیمردم تا خودشان نخواهند موقع و هااست که انسان
قرآن عکس این را گفته است. لذا برداشت اصلی آن است.  میگویولی من م .کندینم

َ »دیگری هم آمده که  یهیآن است. عکسش این است که در آ یاین حاشیه نه اَّلله
َ

ذِلَك ِبأ
ْنَعَمها لََع 

َ
عمتی را که به قومی و مردمی داده از خدا ن» (59)انفال:  «َقْوم ََلْ یُك ُمَغریًا ِنْعَمًة أ

در این آیه همان  «که خودشان بخواهند نعمت از دست بدهند.مگر این ردیگیها نمآن
ها و بر نعمت و رحمت است و این که انسان اصل کار خداساختار است. یعنی 

 ها خودشان هستند که با ظلم به خودشانانسان ولی ،بردیسوی رشد مبه ها را جامعه
 دهند.ها را از دست میاین نعمت ها و مسائل دیگر،، سنتقوانیننکردن از  رعایتو با 

کردیم، به شما  خلیفهما را از اول ش گوید مااست که خدا می همان بحث خالفت الهی
ر داین خود آدم بود که خطا کرد و بعد هم هبوط و بعد بازگشتش بود. استعداد دادیم، 

آن قدرت را ولی به خود فرد  کندیامکاناتی ایجاد م ،رسدیبه قدرت م دولتی جوامع
ما این است که در چارچوب خود متن، در  یهایکی از ضعفرسد به نظر می .بیندنمی

کار خوبش امثال  ینمونه کنیم.خوب کار نمی ،شناسی و معناشناسیچارچوب زبان
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روش را خوب رعایت  که نه مسلمان و نه ایرانی و نه عرب است، چون است سوتایزو
ا که م نسبت بهکرده در چارچوب برداشت معناشناسانه خطایش خیلی کم بوده است؛ 

 و میدهیخودمان را تغییر م یک مقدار آن متد ،برای تغییر داریم یازهیچون انگ
در این رابطه کار کرد، اگر بشود ، بنابراین ردیگیصورت م ییهاجهشسوزی و مرحله

 ک کند. کم تواندیخیلی م
 

هم ما خدمت شما  ،فعال راه انداخت یهیاین دوست ما اگر حاش شاءاَّللان: ی صابرهد
تان به آینده در خدمتتان هستیم. شب یشنبهسه شاءاَّللانهستیم. خیلی ممنون از همه، 

 خیر. خدا نگهدار.
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 1(2) دیمنشأ عشق و ام یخدانشست پنجاه و سوم: تبیین: 
 

 ِ ِحمیِبْسِم اَّلله ِن الره ْْحَ  کنیم.بحث را شروع می، به نام خدا و وقت به خیر حضور دوستان . الره
 «آ من نزد بگشا، باب گشامی،من رفیقم، ره»

 ،میاگشره ،من رفیقم»کنیم. ذیل را باز می پنجاه و سومنشست  ،گریاریبه نام همراه  
مستمر،  یبرقراری رابطه ضرورت»همواره پرانتزی باز بود؛ « من آ باب بگشا نزد

، اتبیین م». عنوان کلی بحث ««او»و درازمدت با  یگاهدالنه، همهاستراتژیک، صاف
 88بهمن  79شنبه است. سه «ی دومشماره ،خدای منشأ عشق و امید ،«او»های داشته

بحثی  ،شدمی 81کنیم. از ماه رمضان سال گذشته که حدود اواخر شهریور را سپری می
رایط یم. شورهم پیش آوردیم و داالن به داالن و پاگرد به پاگرد از داخل آن پیش می را با

ما هم نه تند و نه کند بحث خودمان را پیش  ؛ستاشرایط تندآهنگی  ،بیرون از خودمان
این بحث بتواند با حرکتی که بیرون است به طور نظری ارتباط پیدا  شاءاَّللانبریم. می

 بکند. 
 

 تا منزل حال از منزل اول
 بحران 
 اختالل
 خروج
 حیتصح
 ما؛ انینیشیپ و؛ا :متد

مراحلی را طی  ،هستیم 83تا منزل حال که آستانه بهار  81از منزل اول در رمضان 
 کردیم. 

                                                                                                                 
 است.  1811بهمن  18شنبه سه ،. تاریخ برگزاری این نشست1



 4باب بگشا؛ دفتر پنجم: تبیین ما ـ       226

 

 

ی اول مقداری در وضعیت خودمان کنکاش کردیم؛ از بحران درون خودمان در مرحله
ی های نسل نو را بررسبحران ،. در بیرونبه بیرون رفتیم از درون خودمان شروع کردیم و

بعد هم حاکمیت مستقر و یا  و کردیم و سر نیروهای روشنفکری و اجتماعی آمدیم
چه در را ـ  قدرت. بند به بند که جلو آمدیم شرایط مجموعه نیروهای موجود در ایران

یب تبحرانی یافتیم. وضعیت سه نسل هم به همین تر ـ درون قدرت و چه بیرون از آن
دوره شد. تنها نیرویی که کمتر در ایران بحران دارد و آن موقع هم بحث شد و اآلن هم 

نیروهای اجتماعی هستند. نیروهایی که در جنب  ،آن بحث به قوت خودش باقی است
وساز و برند و عمومًا اهل ساختخودشان را پیش می یتحوالت سیاسی کار و پروژه

اقل امکانات و بسط و گسترش امکانات و تاحدودی و اهل شروع از حدی گذاربنیان
 خودکفا هستند.

وجو و از درون خودمان به بیرون خودمان جست که مدار به مدار گشتیم وبعد از این
مان ابطهدر ر یکه خودمان در وضعیتی قرار داریم که اختاللرسیدیم به این ،کاوش کردیم

ی مختل خروج از این بحران و رابطهمده است. به ضرورت آبا هستی و خدا به وجود 
 رسیدیم. 

 ییازهاینشییک پ از این وضعیت رفتطبیعتًا برای برون ،بعد از رسیدن به این ضرورت
اشی ن که این بحران و اختالل  ، روش و متد بود. ازآنجاییازینشیترین پالزم بود. اصلی

یامده و سیستماتیک رخ به وجود ن و احتمال صدفه و از سر تصادف یخوداز آن خودبه
 سیستماتیک و تدریجی باشد.  دیبایمطبیعتًا رفت از آن هم برون ،داده است

آمدیم. منطقًا رمتد ب یوجودر جستی را فصلنیم به نزدیک ی،امدتی، چندجلسه
ها هم از شرایط بحرانی و اختالل اند. آنرا داشتهما های قبل از ما هم همین شرایط انسان

و با هستی تا حد امکان و در حد ظرفیت خودشان موفق  «او»خودشان و با  رابطه با
و متدشان به عنوان منبع پژوهش  ، رویهروش ،انداند. چون موفق بیرون آمدهبیرون آمده

قابل بررسی بود. سعی کردیم ببینیم روش و متد پیشینیان برای خروج از بحران چه بود. 
 ]برای[در هستی بود. که  اشیاب آخر و در مشدر کت «او»های وجه دیگر هم توصیه

 «او» ،شوندهای ناشی از بحران دچار میبه بحران و اختالل که هایی از نوع ماانسان
را  ی متدیک بود. آنیهاهم توصیه« او»های رفت دارد. توصیههایی برای برونچه توصیه

 مدیم.آهم بررسی کردیم و نهایتًا سر خودمان 
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ها و متدهایشان و ما خودمان و روش هستند پیشینیان ما، هایشوصیههست و ت «او» 
کند که نسل به نسل و مرحله تصریح می «او»هم یک پای قضیه هستیم. همچنان که 

گردند و خارج آیند و در این چرخه میهایی که میبه مرحله و دوره به دوره انسان
یح ی پیشینیان اضافه کنند و تصراهای به داشتهکننده نباشند؛ داشتهشوند مصرفمی
شما هم کسب خودتان را خواهید ، آنان که کسب کردند کسب خودشان بود» دکنمی

پای اصلی قضیه و متن قضیه  «او» ؛، ما هم در همه چیز یک پای قضیه هستیم1«داشت
تن بودند و بعضًا م یفعال یی فعال هستیم و پیشینیان ما هم حاشیهاست ما هم حاشیه

دعی توانیم ماما می ،متن نداریم تاثیر قرار دادند. اآلن ما ادعای تاثیرگذاری برتحت را
 هایگرمتو دس ازهاینشیی فعال با پی فعالی باز کنیم که از آن حاشیهباشیم که حاشیه

نیان و های پیشیداشته ،های اوبه متن وارد شویم. لذا متد، متد ترکیبی بود از توصیه
 توصیه و داشته و آورده.  ؛دمانهای خوآورده

 

 مطبق متد ما؛
 نییشاتبیپ
 نییتب

 نییپساتب
 

ای گرفت و از حالت جنینی درآمد و آرام شاکلهکه آمدیم متدمان آرام ترجلو
. بود ینو پیشاتبی پاگرد ،ی اولق شد. طبقههای حداقلی پیدا کرد و مطب  بندیاستخوان

ی تبیین بود و طبقه سوم هم طبقه طبقهـ بریم میکه اآلن در آن به سر ـ  آن ی دومطبقه
ها چه خواهیم چه بکنیم و این بحثما می ،پس از این تبیین ؛ یعنیپساتبیین است

به چه کار امروز ما  هانییتبو  ازهاینشیخواهند داشت و پیشاتبیین و پ ایخروجی
 خورد. می

 
  نییشاتبیپ

 یتلق حیتصح
 یدر هست تیعضو

 رییدر چرخه تغ
                                                                                                                 

ا َكَسْبمُتْ َو اَل ». 1 ا َما َكَسَبْت َو َلُکم مه ٌة َقْد َخَلْت هَلَ مه
ُ

ا اَکُُنْا یْعَمُلوَن ِتْلَك أ  .(111بقره: )«  تَُسُلوَن َعمه
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 ما  یتقاضادار
 «او» یگرعرضه

 

و از  انمیشانیپس پ ، ازمانیهادگاهید ، ازکردیم از خودمان یریگدر پیشاتبیین غلط
، در هایق. به ضرورت تصحیح تلبسته استکه شکل ماننشیبر بینش و دانش مبتنی ب

 این جهان و حیات این جهان و فرجام، رسیدیم.  ،خصوص آخرت
و ایم که یک عضگرفت این بود که آیا ما به این جهان آمده تصحیح دیگری که صورت

ایم یک عضو فعال باشیم. هستی باشگاهی است که ما هم در آمده نه؛ اداری باشیم یا
های انانسمتعلق به متعلق به قدرت نیست و  اتنه قاین باشگاه پیراهنی داریم و َنَس 

هستی که در آن قرار  یههستی و در این گوشهست، ما هم در کوچک و متوسط هم 
ه ی فئودالی و ماقبل تاریخی کقنسنه با تلقی حق   امنته یم؛ی دارقنس، حق گرفتیم
در این باشگاه سهمی داریم و آخرین تلقی  ،ها دارند. ما عضو این باشگاه هستیمقدرت

ر خسته و دلزده شدیم؛ سی سال روشنفکری ما در فسیهم این است که از توصیف و ت
ر باز نکرد. ما عالوه بر یتغی یهایی به روی چرخهخیلی رگه است؛ ه چرخ زدهاین مرحل

ولی روی  ـ است حفرجام مرج ـ نه بر آن جهانالبته دانیم می رجحکه این جهان را ماین
که حیات داریم به این جهان هم تا وقتی ،کنیمای باز میاین جهان هم ما حساب ویژه

ایم که در اما این جهان برای ماست و آمده ،زنیمنمی تعلق داریم. به این جهان چنگ
فسیر و ت صیفآرام از توخواهیم آراماین جهان تکاپویی کنیم. عضو هستی هستیم و می

ها و ها و تطورها و تبادلر بپیوندیم. در این تصحیحیی تغیخارج شویم و به چرخه
 .رسیدیم ها، به سرمنزل اصلیتبدل

 

 ما : در موضع تقاضا
 عرضه گاهیدر جا «او»

 

 در توان و «او»سرمنزل اصلی این است که اگر ما در موضع تقاضا قرار بگیریم آیا 
بینیم بهایی هست که در جایگاه عرضه برای ما قرار بگیرد یا نه؟ آمدیم وضعیت و اندازه

چه  «مرا فرا خوانید»خر باز کرده است که آتاد و چندبار در کتاب فه «او»پرانتزی را که 
 است. چیزی 
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این است که در مسیرتان ما را شریک تلقی  یبه منزله« مرا فرا خوانید»درآوردیم که 
رید. نظر بگی درمسیرتان جایی برای ما در ،تان ما را همکار فرض کنیدکنید، در پروژه

 ی تقاضا، و یکحوزهیعنی  آمدیم با این معادله که یک سر آن سبک است و ما هستیم،
در  «او» کهرسیدیم به این  است، «او»که  است ، وزین و پروپیمانر سنگینسرآن بسیا

هستی و تاریخ و  را از «او»عرضه قرار داشتن  در جایگاه   .جایگاه عرضه قرار دارد
 خودمان و پیرامون و پیشینیان و کتاب آخر درآوردیم.  یتجربه

 
 زیر داشته یگر ـ خداعرضه یخداتبیین ما؛ 

 یمهندس یطراح
 لق ـ خلق مستمر خ

  یاستراتژ
 یبندمرحله

 یخیتار لیـ تحل یخیتار دید
  یپردازدهیا

 منبع الهام
 

چه  هایی است وتعاریف امروزین چه داشتهو ها با ادبیات آمدیم ببینیم که این داشته
ی ما بردارد. یک به یک جلو آمدیم و از روی دوش ما و پروژه و پروسه تواندیمرا  باری

 ،ی مترتب بر طراحی استاین بود که اهل طراحی و هندسه غاز کردیم. صدراز صدر آ
ای بلکه هندسه یی؛کش و گونیای خطزن و نه هندسهی مقطعنه هندسه ی آن،هندسهو 

موجودات از ذرات و  یهمهی هاییاستعدادها و توانا، هاتیاست که به مز
یب کند و استاد ترکوساز میهای ساختها را دعوت به پروسهها پی برده و آنگرفتهشکل

 است. خلق مهندس و طراح است. اهل خلق ،ها است. به این اعتبار خدامزیت
طور که ، آناست های بیشتر از خلق اولم با خالقیتأتو خلق از نو و، خلق دارادامه

 کند. خودش تصریح می
 های بلندمدتطراحی که او اهل رسیدیم به این، اول ی اصلی  بعد از این دو داشته

ت ه حرکبست شتاب اکند. جایی که ضروری نمی عملعجول نیست؛ شتابان  است؛
ها است. طوالنی کند و اهل تزریق زمان به پروژهاما عمومًا شتابان حرکت نمی ،دهدمی

 .دار استبیند و افقو درازمدت می
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به این مفهوم که  بندی هم است. مرحلههای بلندمدت اهل مرحلهدل این طراحی در 
اسم آن  ،گذارندکوچک سنتی که در مسجد می یزهایم . اینکندیک رحلی را باز می

ی کند مرحلهرحل کمک می ،رحل است، به این مفهوم است که تا کتاب باز است
که عنوان شود. یا اینرحل هم بسته می شودیخوانش طی شود؛ خوانش که تمام م

موقف بماند. لذا در این ای را خواهد مرحلهیعنی می« درحل اقامت افکن»شود: می
اهل رحل و رحلت است؛ رحلت  ،مدت دارددراز هایکه طراحیرغم اینهم به «او»

ی زیست او تمام شد و از این مرحله و دوره ای زندگی کردبرای انسان یعنی یک دوره
بندی است و به لهبعد رفت. اهل مرح یبه مرحلهبیرون و خروج کرد و از این مرحله 

و نه یک  ـ دهد خوب در یک دیگ گشادگیرد اجازه میعناصری که در مرحله به کار می
ها چون عدس؛ ریزندمن عدس نمیسه ،مندر یک دیگ یک ـ ]بجوشد[. دیگ تنگ

در یک  ؛شودشکن میدیگ و دندانمن تهعدس در یک دیگ یک !جای بازی ندارند
 کند درمرحله به این مفهوم که هر عنصری را که خوانش می .آرام بجوشددیگی که آرام

سازد و ها فضا میآن مرحله مشارکت داشته باشند، در عوض برای آن ساخت و ساز
کنند. وپز پیدا میآن عناصر امکان پخت ،دهد. در آن فضا و زمانزمان اختصاص می

مرحله را از اول یعنی  ،سوزی شدگویند مرحلهمیدوستان که بعضی  یاین اصطالح
ها یک را هیزم ریختید که در همان قدم اول مرحله سوخته شد. قدیمی شزیر نقدرآ

ود، ش نشیگزیجاچیزی که اصطالحی داشتند که متاسفانه این اصطالحات بدون آن
و یعنی ت «بپا قنداق سوز نشوی!»گفتند می ]در محل[زرگترها ، بهایمیقد د.انپاک شدههمه 

قدر عجله آرام از قنداق بیرون بیایی. اینتو است؛ بگذار آرام یتاتیدی و دوران تاتتازه راه افتا
سوز یعنی بگذار مرحله قنداقی بودنت طی شود که قنداق !شویسوز میقنداق، نداشته باش

 نیست. مراحل دیگر را طی کنی  کهامکان این ،اگر این مرحله را طی نکنی
به خصوص در شرایطی که در آن  ،ت و تدقیق استاین مرحله بسیاربسیار جای عنای

بدون آن  ،قرار داریم و عمومًا همه خواهان عبور و گریز شتابان از وضع موجود هستند
وپزش فراهم شود و به آرام شرایط پختکه بگذارند آن نخود و لوبیا به سنت خدا آرام

تراتژیک و های اسسنت خدا در طراحی خودش بیاید و بتواند لعابی بیندازد.
گذارد شیره و لعاب عناصر دربیاید. شیره های درون طراحی این است که میبندیمرحله

آن عناصر اعالم آمادگی ی این است که همه یدهندهو لعاب عناصر که دربیاید نشان
 توانیم از این مرحله به مرحله بعد پا بگذاریم.اند که ما میکرده
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یچ روند ه کند که ما مشرف بر تاریخ هستیم وریح میکه خودش تصباتوجه به این «او»
ز ابتدا ا عنصر تاریخی هستی نیترصالحیطبیعتًا ذ ،نیست و سیری از میدان دید ما دور

مهم  ـ هم نامحدودی دارد و در کتاب آخر بسیار وسیع واست. دید تاریخی  تا حال
. تحلیل خودش را خدا هم گزارش داده است و هم تحلیل خودش را گفته است ـ است

فته گ روی حرکت ابراهیمو  ی تاریخ، روی حرکت موسیدر فلسفه ،در سیر تحول تاریخ
 ،دهددهد، سیر میفاکت می ،دهداطالع می .دهداست. فقط اطالع و فاکت به ما نمی

ای ما ها برآن داده ی و مستند برزند و نهایتًا تحلیلی را هم متکی و مبتنچین مینقطه
هم تحلیلی است که کاماًل پخته است. تحلیل هم  «او» کند. یعنی تحلیلترسیم می

و عقد. یعنی کسانی که  گفتند اصحاب حل  یعنی حل! قدیم و به ادبیات آخوندی می
ان امک ،کنندباز میکه گره هم  ،گشا هستندگره ،خوب روی یک موضوع فکرمی کنند

استاد  خدا از منظر تاریخ کنند.فراهم می ،جدید را که عقد است ید یک مرحلهانعقا
 . است و عقد حل  

ی اصلی خود خلقت است که ایده و سوژه .پرداز اول استاین است که ایده وجه دیگر
. ستا« او»ی تحول تاریخ ی آمدن انسان و ایدهاست. منشأ ایده «او»گذارش خود بنیان

 آرام به بحث امروزها را یک به یک پیش آمدیم و آراملهام است. این بحثنهایتًا منبع ا
 رسیم. خودمان می

 ،قبل از این که به طور جدی وارد بحث خدای منشأ عشق و امید و مسئولیت بشویم
یکی از دوستان تذکری داده بودند و اآلن هم خودشان در جلسه نیستند و عنوان  قبالً 

ها صلفها با طمأنینه پیش برود و بازتر بشود که م  مقدار بحث کرده بودند بهتر است یک
توانیم ب ،رویممیکه مورد دقت بیشتری قرار بگیرند و از یک مفصل به مفصل دیگر 

های گذشته های قبل را با خودمان حمل کنیم. بنابراین یک مقدار روی بحثداشته
 ید مطرح شود. های تا حدامکان جدکنیم گزارهکنیم و سعی میدرنگ می

 
 « او»ما؛ سهم ما از  نییتب

 منطقه مشترک وجود کل و وجود جزء 
 ُتخلقوا باخالق الله 

 هولوگرام نهیآ
 



 4باب بگشا؛ دفتر پنجم: تبیین ما ـ       232

 

 

ه ما برای رسیم که بآییم به یک سرپل اصلی تحلیلی میی تبیین میجلوتر که در ادامه
 استشاداب جهان  «او». کندیعبور از وضع مختل و بحرانی به وضع شادابی کمک م

نیم رمق هستیم. ببیرمق و کمبی ،کشیمخمیازه می ،و ما به هر علت دچار کسالت شدیم
پاش جهان است و هرروز تر و تازه آب «او»باشیم؛  «او»توانیم مثل ما چطور می

 پاشی نیستیم. اما ما خیلی اهل آب ،کندمی
 رالعقولی نیست و اینبرشمردیم چیز محی «او»برای  هایی که ماداشته ها وی ویژگیهمه

دسترس  درعرش است و در هم« او»باشد و  «او»ها تنها متعلق به نیست که داشته
پس ما به همین زمین خودمان و ، رسیمنمی «او»نیست و ما هم هرچه پرواز کنیم به 

 !اراده کرد ما را بیرون بیاورد «او»اگر  ،ی خودمان بسنده کنیمخمودگی خودمان و خمیازه
 کنیمترسیم می «او»که برای  ییارهیکند. لذا آن زنجوقت تحقق پیدا نمیاده هیچاین ار

 ـ و منبع الهام یپردازدهیدید تاریخی و ا بندی وطراحی و خلق و استراتژی و مرحلهـ 
، اندطراحی و مهندسی کرده ،ها هم تا این جای جهانها هم همین هستند. انسانانسان

د بنخودشان خالق بودند و خلق نو داشتند، استراتژ و مرحلهاهل خلق بودند و در حد 
ع الهام منب «او»پردازند و مثل ایده ،هستند بودند، صاحب دید و تحلیل تاریخی بودند و

 ها در مدارمحدود خودشان. نامحدود خودش و انسان در مدار «او» اهستند؛ منته
وجود منقبضی  «او»وجودی است که قابل ترشح است. وجودی  «او»پس وجود 

ت که ن اسایی بحث و جان بحث، اگر بتوانیم با زبان الکن جا بیندازیم، همه .نیست
ها ی قدرتبه شیوه و ی جهان را در خودش متمرکز بکندی سرمایهنخواسته همه «او»

نم پس ندهد! نه! او اهل نم پس دادن و ترشح است. چون اهل نم پس دادن و ترشح 
 سهم داریم. تیراژ «او»ما از انتشار  ،است. چون خدای منتشر استخدای منتشر  ،است

 1«ستیاایزو  »ی هفتاد معروف بود تیراژ وسیع است. در دهه بسیار هم بسیار بسیار «او»
ژاپنی  ینشریه 7381شود. یا در دهه ده میلیون نسخه است. در روز سه نوبت چاپ می

شد. اما این ژاپن چاپ و منتشر می زمان در چهار چاپخانه درهم ،میلیون 75شد 
هم  آید، انتشارات زیراکسی است. هرچقدرزیاد می خیلی انتشارها که به نظر ما

                                                                                                                 
 ریاتحاد جماهدر  یدولت یروزنامه نیاست. ا هیدر روس راژیپرت یروزنامه کی ایستیزویا. 1

به  7337در سال  یشورو یآغاز به کار کرد و تا فروپاش 7371از سال  یستیالیسوس یشورو
 (. ی ویکی)به نقل از دانشنامه کار ادامه داد
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و هزار کنیم که تیراژ روزنامه دهاز نظر ما که در ایرانی زندگی می ،نامحدود باشد
اژها ن تیرتابند، در جای دیگر ایرا هم بر نمی هزارستیهزار و باست و آن ده هزارستیب

 بسیار بسیار محدودند. منتشر  منتشر است. به قدر ما، به قدر خالیق «او»در مقابل تیراژ 
 دارند به قدر یقینها که بعضیگونه و آنـ شود که خالیق فقط شامل انسان هم نمی ـ

ما هم به این  ،امکان انتشار دارد و منتشر است و در دسترس است ،ی جامداتهمه
 سهم داریم.  «او»ترتیب از 

با ما که  ،ی مشترکی از وجود کل که منتشر استسهم داریم یک منطقه «او» چون از
هایی هم که این منتشر است، انسان «او»وجود دارد.  ،وجود جزء و محدود هستیم

دارای یک مدار مغناطیسی و تشعشع و ترشح هستند.  ،کنندها را حمل میویژگی
شتر اند. بعد از مرگشان ما بیحتی بعد از مرگشان نامدارتر شدهبینیم که هایی را میانسان

را تعقیب و کشف کنیم. لذا  شانیهایها و طراحراغب شدیم منش و روش و تاکتیک
ی مشترک وجود کل و بریم، یعنی جهان تغییر، منطقهدر آن به سر می ما جهانی که

 وجود جزء است. 
قوا بأخالق الله»این   ،خیلی خیلی عمیق است. یک نصیحت نیست به نظر من« تخَل 

اخالق باشید. اخالق است و شما هم خوشیک موعظه نیست که مثاًل خدا خوش
، هاروش ،هاخلقی است که رویه ،کنیماین اخالق خدا درک می خلقی که که ما از

 ،متخلق بشویم «او»ها در آن است. یعنی ما اگر بخواهیم به اخالق وداشته هامنش
 توانیم مجهز شویم. می «او»های داشته ها ومنش ها وها و روشًا به رویهطبیعت

گرام بود. هولو یدر ربع قرن اخیر فیزیک لیزر به دستاوردی رسید که این دستاورد آیینه
ای ههولوگرام آیین یگویند. آیینههولوگرام می یاست و آن آیینه را آیینه مبحث هولوگرا

هر ذره قابلیت کل را دارد. یعنی درست است که  ،د هم شوداست که اگر بشکند وخر
ند. تواند آن کل را بازسازی کولی هر ذره می ،قابل بازسازی نیست آیینه شکسته و آن کل  

 د. وآن کل بشی ندهیتواند نماهای کل را دارد و میهر ذره ویژگی
ر جای خودش آن زمان د و های چهل و پنجاه در ایران آمداصطالحی که در دهه 

بود. اصطالح کادر  «جانبهکادر همه»اصطالح صحیحی بود، اصطالح 
 و . او آمدآورد با نبوغ خاص خودش نژاداصطالحی بود که در ایران حنیفجانبههمه

 یتوانیم صرفًا با منورالفکری و روشنفکرنمی ،تغییر هستیم مدار   گفت اگر ما انسان  
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ند گروه روشنفکر بودند و نتوانستچنین بود در ایران گروهتغییر بدهیم. اگر این جهان را
تغییر اساسی ایجاد کنند. لذا برای عضوگیری آمد و معیارهایی قرار داد. یکی از این 
معیارها این بود که باید کتابخوان باشی، روشنفکر باشی، درد دین داشته باشی، درد 

واری بلد باشی و تصدیق موتور و گواهی رانندگی هم سدوچرخه ،مردم داشته باشی
ها سر آمد به خانهمی! ییروز بشو بگیری، آشپزی هم بتوانی بکنی، توالت باید هر

که خیلی  است ها کسیجانبه اآلن در ذهنکادر همه .خیلی این مهم بود !کشیدمی
مه د هتوانمی و تیپ استخیلی خوش، صحبت استخیلی خوش، کندخوب فکر می

 که بتواند مسئله حل کند. وقتی بودکسی  این طوری نبود! !نه !تاثیر قرار دهدرا تحت
 .یک صمدیه لبافی پیدا شد که خیلی روشنفکر نبود ،های اساسی را خوردسازمان ضربه

، نزدیک 54زیون در اردیبهشت یمن کالس دهم بودم وقتی صمدیه لباف آمد تلو
ت من داد. گف توضیحتلوزیون آمد خیلی خودش را شفاف امتحانات ما بود. آن شبی که 

پی من تیپ پراتیک بودم. اما همان تی ؛ولی خیلی تیپ فکری نبودم ،مهست عضو سازمان
های آن کل را داشت. روش کلی را که ی ویژگیهمه،که خیلی فکری نبود و پراتیک بود

منشش را هم داشت. او وقتی در یک مسجد  ،گذارش بود داشتبنیان نژادحنیف
یک کادر بود و یک  ،سالح کشید. کسانی که او را محاصره کرده بودند ،محاصره شد

اما به پای وظیفه زد. این خیلی مهم بود. یا وقتی  ،وظیفه. در درگیری کادر را زد]سرباز[ 
د و او را ها روی او اسلحه کشیدندر آب منگل توسط رفقای سابقش محاصره شد، آن

ها فرار کنند. این یعنی کادر کرد که آن شلیکولی او اسلحه کشید و تیر هوایی  ،زدند
ه های کلی که بنا بودجانبه یعنی در لحظه و در نقطه بتواند ویژگیر همهدکا .جانبههمه

 داشته باشد.  ،ا شودپبر
ی ها بنا بود یک تعدادکرد. آن نژادهمین کاری است که حنیف «ُتخلقوا بأخالِق اَّلل»این 

ها را هم آنکادر بیشتر نتوانستند؛ آن شانزده  کادر جانبه بسازند، شانزدهکادر همه
 ،جان به در برده بودند که ها همآنتن از درستی زدند. تشخیص دادند و زدند. دو سه به

  .]اعدام کردند[ 54در فروردین 
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]به  1کاظم ذواالنوار !همیشه پلیدی بوده است ،ی بوده استایران اسیرکش همیشه در
 کیفی بود. در سازمان آن بسیار منشی و نظامی بسیار بسیار ،روشی ،اخالقیلحاظ[ 

رد. کگفتند. ذواالنوار از زندان برای بیرون طراحی میموقع به او فرمانده ذواالنوار می
ی جوان بودند به اضافه و ...نند جزنی ها ماهای چپاین را فهمیدند. ذواالنوار و کیفی

 . ]اعدام کردندناجوانمردانه را [ ـ که یک تیپی از نوع صمدیه بود ـ 2خوشدل
یک تعدادی بود ـ  18فکر کنم سال ـ خردادی بود ک چهارسال پیش ی هفت ـ هشت

 گفتند. یک آقایی آمد،خاطره می، ها زیست مشترک داشتنداز کسانی که با این بچه
هم بود. یک خاطره تعریف کرد که از ذهن  ایموتلفه بود و آدم اخالقی]حزب[ از  قاً اتفا

من در خیابان ری آهنگری داشتم. پشت آهنگری یک  57شود. گفت سال من پاک نمی
شد. به جنبش مسلحانه کمک پرده درست کرده بود که در آن جا کارهای مختلفی می

پشت  51سال گفت خیلی کارها طور که میکردند و اینکردند، اعالمیه پخش میمی
]ابوالقاسم[ الحیل آمد. آمد؛ فیگفت جوان خوشدل با لطادادند. میپرده انجام می

گفت خزعلی خواست او را ببینید. همین آقای خزعلی که اآلن هست. میخزعلی می
 فت:پشت پرده بردیم و جوان خوشدل را بغل کرد و به جوان خوشدل گ]او را[ ما  ،آمد

  است! قلب من هم تپیدن گرفته ،مصطفی از تپش قلب تو

                                                                                                                 
 یمهندس و از اعضا ک،یچر( 7954 نیفرورد 91ـ  7926) یمحمد کاظم ذواالنوار دیس. 1

 سازمان تیدر مرکز یواقف فیشر دیاز مج شیپ یو خلق بود. نیسازمان مجاهد یکادر مرکز
خلق  ییفدا یهاکیاو را به همراه شش تن از افراد سازمان چر 7954 نیفرورد 91در  بود.

اده محمد چوپانز ،یمشعوف کالنتر ،یعباس سورک ،یسرمد زیعز ،یفیظر اءیحسن ض ران،یا
جوان خوشدل و  یخلق، مصطف نیسازمان مجاهد یافشار و دو نفر از اعضا لیو احمد جل

  .ی ویکی()به نقل از دانشنامه شدند ربارانیت یجزن ژنیب
خلق  نی( از رهبران سازمان مجاهد7954 نیفرورد 91 ـ 7926جوان خوشدل ) یمصطف. 2
و به شدت  ریدستگ 7951سازمان درسال  یگسترده اعضا یریدستگ انیبود که در جر رانیا

 شکنجه شد. 
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خدا مظهر حیات است و آن جوان  «ُتخلقوا بأخالَق اَّلل»این خیلی مهم است. یعنی 
ساله دهه پنجاهی هم مظهر حیات است. خزعلی تصریح  29-22جوان  ،خوشدل

 ت. اس کرده است مصطفی از تپش قلب تو قلب من هم به کار افتاد. این خیلی مهم
ر هایی دآموزش «او»ای داریم، یعنی ما خمیرمایه و ژن اولیه «ُتخلقوا بأخالَق اَّلل»که این

نوع انسان هم اهل بارداری و باروری است. ما هم،  .مراحل مختلف به ما داده است
اهم هایی فرشرایط و زمینه، هم با این خمیرمایه و آموزش و مسئولیتی که به ما داده« او»

اند ل کردهو تحمیکردند قدر به ما تزریق هولوگرام باشیم. این یکه ما بتوانیم آیینهکرده 
 ،دهدمی نشان در برنامه نودها این ادبیاتی که شب !عددی نیستی، که تو کسی نیستی

نی بیبینمت، خردی، ذرهادبیات یک سری از مربیان در رختکن با هم که: آقا ریز می
بیات، ادبیات قدرت حاکم بوده است. این ادبیات روی ما هم این اد! هستی، کوچولویی

گاه تاثیر گذاشته است. که ما کسی نیستیم و به ما چه در  1یدیمج عبدالمجید؟ ناخودآ
 21 یمثاًل فضای قبل از دههـ  آموز بودیمکند دورانی که ما تازه دانشخاطراتش نقل می

ه آقاجان خرت را بران! به تو چ»گفتند میمثالی بود  ـ کنددر زمان رضاخان را ترسیم می
ران ،یک منشده نان  این جا افتاده است و آموزش قدرت در ایران  دیگر اآلن «!یک ق 

 یینجا این آیینها« آقاجان خرت را بران! به تو چه نان شده یک من یک قران.»شده است. 
 گویند.را نمیاین قلب مصطفی خوشدل  ، آن تپشنژادآن طراحی حنیف م،هولوگرا

 ی کل هستیم. آینه این ای ازاما یک ریزه ،بله ما ریزیم ما ریز هستیم؛ ندیگویم
، ها را دارمخواهد بگوید من این ویژگیمی «او»خواهد همین را بگوید. هم می «او»

من  ،را پیش رویدای ای تعریف کنید و پروسهخواهید پروژهاگر می را دارم. هاداشتهاین 
 دهم، مجهزتاندید تاریخی می ،کنممی پرداز هستم، عشق منتشرایده ،بخشمالهام می

جزئی از این که دهم؛ اما شما هم حس کنید کنم و در مسند مهندسی قرارتان میمی
                                                                                                                 

سازمان  سیمشاور و رئ ریو وز یرانیا استمداری، س(7932 - 7911) یدیمج دیعبدالمج. 1
به سمت معاون  7944در سال  بود.( 7957–7956) یهادر سال رانیبرنامه و بودجه ا

 یبه وزارت کار و امور اجتماع 7941دفتر بودجه منصوب شد. در سال  سیو رئ ریوزنخست
به  سیو رئ ریدر مقام وز 7957 یر د ماند. یسمت باق نیسال در ا میو چهار و ن دیرس رانیا

را بر  تیولئمس نی( ادایدولت هو ی)استعفا 7956سازمان برنامه و بودجه بازگشت و تا مرداد 
 .ی ویکی(دانشنامه)به نقل از  عهده داشت
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مثل خدا شویم. چه از خدا گونه این نیست که ما چ «ُتخلقوا بأخالِق اَّلل»جهان هستید. 
شویم  «او»شویم؟ چطور مثل  «او»دانیم؟ اصاًل چطور مثل ه از خدا میدیدیم و چ

ی طراحی جهان آیینه ؛هستی. طراحی جهان یعنی این «او»یعنی تو هم ریزی از 
بوده است و هر کسی این قبل از علم هم  لیو ،هولوگرام است. این را علم درآورده است

 سهم داریم «او»از  و ریزی هستیمکه ما هم یک خودش درک کرده است. ایندر حد هم 
ا ُتخلقو»بعد ما هم بخواهیم سهمی داریم.  از آن انتشار و از آن نشتی کیفی و خالق و

 ما هم بتوانیم ،ها داردداشته یرهیمانند او که زنج میتوانیباالخره ما هم م «بأخالق اَّلل
 یک زنجیره در حد قد و قامت خودمان باال و پایین کنیم. 

 

  ؛«او»
 دارَسرداشته

  ما؛
 دار داشته

 جهان ما؛ 
 هاداشتهها + خردهسر جمع  اصل داشته

 

همه در ست، یعنی ا دارهاداشته سر   «او» ،«از منزل اول تا منزل حال»ی در ادامه
 قنات است، کاریز اول است، منشأاست،  سر «او» ،تعریف کردیمما هایی که داشته

 . میدارنخست است و ما هم داشته
ای ای از این جهان داشته باشیم که درک بسیار پیشرفتهگونهاگر بخواهیم درک مولوی

ها اما به قول قدیمی ،گذردسال از آن میصد ـ هفت است با این که بیشتر از ششصد
هایی بینی حاوی حقایق و واقعیتاش میهرچه بیشتر در آن بروی و هرچه بیشتر بجوری

توانیم دیم و با آن تماس برقرار نکردیم و لمسش نکردیم. ما میاست که ما تابه حال ندی
هم از مثنوی  م،هولوگرا یآیینه یهم از قاعده ،هم از سنت بشر ،هم از این کتاب آخر

هم جهان خداست  ،جهانـ اش دربیاوریم که جهان ما شمس]دیوان[ و هم از  مولوی
اصل  ـ است «او»ها است که سرجمع اصل داشتهـ  هاجهان قدرتنه ؛ هم جهان ما

ما در این جهان هم خودمان سهم  .های ماو خرده داشته ـ است «او»ها برای داشته
 . مانیهاداشتهداریم هم خرده
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داشته کسانی که خرده یآورد. همهخدا هم در این گزارش آخر انصاف را به جا می
اسمشان را قید کرده  ،دار اصلی و اول و نخست استداشته داشتند در کنار خودش که

. است ها را دادهولی آدرس گونه ،. آدرس همه را ندادهاست ها را هم دادهاست. آدرس آن
است، بعضی  متریسانت 711درشت هستند، بعضی قدشان ها استخوانبعضی از این
. است ها را دادهاندامرشتها و دالقامهها و متوسطآدرس ریزنقش .اندحتی ریزنقش

ها را به ما داده داشتهها و کالنداشتهها و متوسطخرده داشتههای[ ]گونهی آدرس همه
م پذیریالبالغه از جهان میو علی را در مثنوی شیدایی و نهج است. ما هم تلقی مولوی

ها است. داشتهها و خردهاصل داشته معسر ج که جهان، جهان ماست و این جهان ما
 آییم به بحث امروزمان برسیم. آرام داریم میآرام

 

  یمشارکت یهست
  یپروژه مشارکت
  یالهام مشارکت

 یـ جهان مشارکت ریاادریجهان غ
 

شق و ع بحث ماقبلاند. الهام هم که های هستی مشارکتیهستی مشارکتی است، پروژه
ته توانند در آن شرکت داشیعنی همه می ؛دیم که مشارکتی استدی ،امید و مسئولیت بود

ل و ُگل و همه می ما هم  ،توانند در آن شرکت داشته باشندباشند، آب و خاک و گ 
ت توانیم درآن شرکو ما می توانندیتوانیم در آن شرکت داشته باشیم. لقمان و همه ممی

 تمراتبی که چاراست. جهان سلسله این جهان غیراداری ،داشته باشیم. به این اعتبار
سی است و چه ک ترنییبکشند که چه کسی در رأس است و چه کسی پا یروحیب اداری

این طور نیست. این جهان به  ساساً ا ،جمعی استاست و لشکری هم ابواب اشانهیم
ای است. هرکس به قدر توان و ظرفیت و جهان دموکراتیک و پیشرفته ،این اعتبار
ین ا ی تغییر و درتواند در این چرخهتخصیصش می به قدر تر از همهو مهم خالقیتش

نقش داشته باشد. به این اعتبار این جهان  یگذارانیی بنی تحول و در این چرخهچرخه
 غیراداری و مشارکتی است. 

  می ندار اریخدا  ری ما رد دو جهان غ 
  می درگ کار ندار خدا چیه ادیزج 
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  کیبه منزله شر اری
 « او»نقش کوچک  یفایبه مفهوم ا ادی

 

ست. هسرود کوه دهه پنجاهی  ، یکآرام جلو بیاییماز منزل اول تا منزل حال که آرام
ی عناصرش هم شد. همهاین بود که با یک ملودی ایرانی هم خوانده میش بندترجیع
  :بینی توحیدی استبا یک جهانو ایرانی 

  می ندار اریخدا  ری ما رد دو جهان غ 
  می درگ کار ندار خدا چیه ادیزج 

ز یاد ج، ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم»از  و ساده یک تلقی بسیار سنتی و ابتدایی
 میارکسجاده، میدارخانه ،میباریبیم، این است که ما بیکار« خدا هیچ دگر کار نداریم

و  میاسجادههل و اخواهیم از صبح تا شب سجده برویم و با دنیا وداع کردیم و می
تلقی است؛ تلقی ساده که خیلی از عناصر حاشیه و  یک این !ذکر بگوییم میخواهیم

؛ اندازندکنند و خودشان را ترشی میمی حفظ خوددهند و عناصری که تن به متن نمی
ی پنجاهی که بنا بود جهان را تکان بدهد، از این سرود دهه عناصری هستند که

که  گویند این جهانکنند. میاستفاده نمی، اما حسنکنند[]می گوییم سوءاستفادهنمی
خدا غنی  ، به ما هم که نیازی ندارد،کندخدا هم که دارد مدیریتش را می ،گذرددارد می

شود برای رخوت و آب و خدا صمد است. این مجوزی می، نیاز استبی ، خدااست
 ر ما. مهار در کشوری مثل کشوجارو کردن پیش پای قدرت بی

ا به کند و یاد ری شریک تلقی میولی یک تلقی هم هست که این تلقی یار را به منزله
یر همراه مس ؛جهان مشارکتی است یبه منزله . یعنی یار«او»مفهوم ایفای نقش کوچک 

ی عنصر غیردینامیک ی شریک است. یار به منزله. یار به منزلهاست و همکار پروژه
در  «او»به این اعتبار یار ما نیست. بنا نیست  «او»نیست. نه! شرایط غیردینامیک ما 

  !را هم بکشد ما شیهایارکشی
صبح  ،شدندهایی در کوچه وقتی کوچه به کوچه و محل به محل همه جمع مییک موقع

ک شدند گل کوچاگر مدرسه تعطیل بود و یا عصر در تابستان یا زمستان همه جمع می
 ودند.ب پا و دریبل زنشد همه دنبال آن چپیارکشی که می شد.یارکشی می .بازی بکنند
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زد یا یا با دیوار طرف را دریبل می !زندگفتند طرف روی دستمال دریبل میآن موقع می
ن همه دنبال این بودند در یارکشی ای !شودگفتند اگر گل الیی بزنی دو گل حساب میمی

جذب کنند. خدا هم همین طور است. دلیلی  را کارنیریباز و شپا و شعبدههای چپبچه
ه خدا چ و آماده نیست، یارکشی کند. که شورت و جوراب نپوشیدهرا کسی خدا ندارد 

زنیم؟ پا هستیم؟ خوب دریبل میکسی را یار بکشد؟ به چه دلیل مارا یارکشی کند؟ چپ
ر این اعتبار ههم به  «او»کنیم؟ زنیم؟ چه کار میدیواری دریبل می ،طرف را کنج دیوار

ر یار به این علت است. اگ .کندیم، یارکشی روشی و منشی دارد که را ببیند که جهش و
 .شریک است یهم به منزله «او»ما هم این ویژگی را داشته باشیم 

« او»ایفاگر نقش کوچک  اتمانیما در این دوران ح ،یاد هم به این مفهوم است که بله
هایمان ما خدا را ها در گیومه است. از اول بحث«او»ی در حد خودمان هستیم. همه

اما گیومه به این مفهوم است  ،در گیومه گذاشتیم. خدا بسیط و عریض و نامحدود است
 ولیمنشش ویژه است. ویژه است، اشروش ویژه است،اش داشته ؛ویژه است «او»که 

کوالد قدرت نیست که همه چیز کار آن این گیومه هم آ م ن دئونی بشود وبسته بشود و آ
پس ندهد. نه! گیومه است اما از باال و پایین و اطراف و از زیر و بم قابل ترشح و سرریز 

 مان را ذیل گیومه تعریف کنیم.دتوانیم خوی بازی است و ما میاست. این گیومه، گیومه
یار به « کار نداریمدگر جز یاد خدا هیچ ، ما در دوجهان غیر خدا یار نداریم»پس  
از وضع موجود به وضع مطلوب راه بردن  و ی شریک راه و پروژه و مسیر تغییرنزلهم

ایم و او با ما یک جناقی شکسته است و یاد هم به این مفهوم که ما با او جناقی شکسته
یم که ما یاد داریم که باید طراح باشیم. ما یاد داریم که باید راست؛ آن به آن باید یاد بیا

 کند: یم میاین را ترس ر باشیم. ما یاد داریم که باید بارکش باشیم. مولویعنصر  مدار تغیی
  ک شدیمان هم عشق آدمست و گوش کشان

 بالعهود  وفونی مکتب  یصبح سو ره
ی همان شعر کوهستان دهه پنجاهی. یک دینامیسمی در درون ما و این یعنی ترجمه
که  ـ عنصر تحولی که عشق است ی، یکاهیسرما ی،ارآبهیرد. یک شبیرون ما وجود دا

که آن عشق همان موجود منتشر و مشعشع و هست ـ  های بعد مابحث این هفته و هفته



 241      (2) دیمنشأ عشق و ام یخدا: نییوم: تبسنشست پنجاه و 
 

 

کشد که این گوش کشیدن از نوع آید و گوش ما را میقابل ترشح است. هر صبح می
ن کشید که سر تمریرا میها آمد گوش بچهمعلم و مربی می .گوش کشیدن قدرت نیست

هر صبح سوی مکتب یوفون ، گوش کشانمان همی کشد»و کالس تقویتی بیا. 
  .سر همان مکتب یاد« .بالُعهود

جز یاد خدا هیچ دگر کار ،ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم»پنجاهی  یاین شعر دهه
فون هر صبح سوی مکتب یو، عشق آمدست و گوش کشانمان همی کشد»و « نداریم

ا ی نامانیآن شعر دهه پنجاهی را معلوم نیست چه کسی گفته است، ب ؛مولوی« بالُعهود
ت یا ی گفته اسگفته است یا شاید یک دیپلم رد   اولیگمنامان، شاید یک دانشجوی سال 

چه مانده آن اما مانده است. ؛معلوم نیست چه کسی گفته است !شاید یک چوپان گفته است
 هم مانده است. آن هم آیه است: است یعنی ویژگی ماندگاری و ماسیدن دارد. شعر مولوی

ْوُفوا ِبَعْهد
َ

وِف ِبَعْهِدُُك  یأ
ُ

 [12]بقره:  أ
ی این من هم سرعهدم هستم. همه ،ه عهدتان وفا کنیدب دیعنی سر آن جناق، سر یا

شریک و یاد به مفهوم ایفای نقش  یخواهد بگوید. یعنی یار به منزلهیم رااین چیزها 
 . «او»کوچک 

 
  یبخشی مشارکتالهام

 منبع ما « او»
 نطق ما« او»نطق 
 وعظ ما « او»وعظ 
 ما یندا« او» یندا

 

منبع است و ما هم برای  «او»بخشی هم مشارکتی است. الهام هم که شد؛ بحث ماقبل
یا از نطق است یا از  ،کنیم. یعنی منابع الهامکند و ما هم نطق میینطق م «او»خودمان. 

اهل ندا است و  «او»کنیم؛ کند و ما هم وعظ میوعظ می «او»وعظ است یا از ندا است. 
 : کنندها هم در الهام مشارکت میی پدیدهبقیه ،یعنی جدا از ما ما هم اهل ندا هستیم.

 نطق آب و نطق خاک و نطق گ ل
 حواس اهل دل محسوست هس  
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 دیمنشأ عشق و ام یخداتبیین ما؛ 
 عشق در متن 
 انهیعشق در م

 عشق تو به تو 
 در متن خلقت 
 در متن پروژه 
 در متن تحوالت
 ستیکناره ن چشیکه ه

 

 به ،ی پیش بودهم از دو هفته اشیگرمی پیش باز شد و دستعشق که باب آن از هفته
هم درمیانه و . عشق که هم در متن است آمدیم لیتخدای منشأ عشق و امید و مسئو

در متن  ،ها استدر متن پروژه ،توبه تو است. عشق هم در متن خلقت است ،است
ه یعنی عاشقی نیست که در حاشی« هیچش کناره نیست»به این اعتبار  ؛تحوالت است

 یا باز استکوچکباشد. عاشقی نیست که تماشاچی باشد. باالخره وسط است. گل
 !«هیچش کناره نیست»باز است. باالخره روی سکو نیست. باز است یا چمنیسالنی
های مدار تغییر هم در متن هستند. خلقت در متن هم در متن است؛ انسان «او»خود 

م در ه و اتفاقات شوندتعریف می واقعیتها در متن هستی صورت گرفته است. پروژه
مسئولیت  ها همان عشق و امید وی آنی همهمایه. جانشوندیمتعریف  متن تحوالت

 « هیچش کناره نیست.»است که 
 

  میرح  رحمان
 مهربان   زانیر

 

« رحیم»و  «رحمن»تعریف شده است « او»لوتر که بیاییم بیشترین صفتی که برای ج
 ریزان است و رحیم هم مهربان است.  ،نااست. رحم

  ایز باالست خدا ستی ن  نی از دخل زم  هک و هچ مبهوت  می قوت هچ مست  نی لوت وز نی از
 ایز باالست خدا بستی رغ بستی رغ  اه اتهب دل نی رد ستی هچ نقش  ستی نقش  هچ
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گوید که ما قرض گرفتیم. شعر هم همین را می ی پیش از مولویشعری که دوهفته
آید ن از داخل زمین در نمیهایی که برای ما سرریز است؛ ایمبهوت هستیم از این داشته

همان چیزی است که از باال  از ،ی زمین نیستو دخلی به زمین ندارد. از دخل دکه
شه همی مانیهای دلدر این تابه ،شود. درون ماکند و منتشر میسرریز است و ترشح می

چیزی برای جلز و ولز کردن است. این هم عجیب و غریب است؛ شاید خیلی از 
 ناهمان منشأ ریزان و رحم که با خودمان بیگانه است، اما این ازت. نه اینخودمان نیس

 است. 
ر در تصور یک فرد زی .این هم باز خواست خدا نیست ،اگر آن بحث قبلی را بپذیریم

 ـ پاشان بودن است. این ویژگی اول« او»این است که ویژگی اول  مانند منمتوسط 
 زنان،ی نشأ کاران، قلمهاست. همه هم مدار تغییرهای انساناول ویژگی ـ  پاشان بودن

ها، ، نهاد سازهابیکنند، دست در جهایی که گلریزان برپا میکاران، آنبذرپاشان، نهال
آستین باالها، پاسورهای والیبال و فوتبال، رهبرهای ارکستر که با چوبشان زمان را بین 

است. داشته برای خودشان  ویژگی ضد کنز شانیژگیو ،کنند؛ همههمه توزیع می
شود. اگر خدا هم اهل کنز بود این جهان با این عرض و طول شکل انداز نمیپس
اش کرد و این گنبد و بارگاه سرمایهها درست میگرفت. گنبد و بارگاهی مثل قدرتنمی
 ریختند و ظرفیتریختند و خون میشد، همه باید به پای آن گنبد و بارگاه جان میمی
که رغم ایننیست. جهان عریض و طویل است. خدا به گونهنییختند. اما جهان ارمی

اهل  باال وولی باالخره پاشان است و دست ،پشته به پشته دارد یاندوخته یلوهایس
 شود. اینعنصر تلقی می نیتریدنیعشق پاش ،ها. در این پاشیدناست پاشیدن

 کند: م آهنگین ترسیم میخوب با کال 1حافظعنصر را هم  نیتریدنیپاش
 رسید باد صبا غنچه رد هواداری 

 ز خود ربون شد و رب خود ردید ریپهن

                                                                                                                 
 ذکر شده است.  . در سخنرانی، مولوی1
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باد  ند[.کاست ]که غنچه برای آن سینه چاک می یعنی چنان فضایی در صبح و باد صبا
حیات بخشید،  1صبا خان صبا باد حیات است؛ هم چنان که موسیقی ایران را ابوالحسن

در خود  م  ی مغموی بستهغنچه ،باد حیات جهاندر ات جهان است. باد صبا هم باد حی
 کند. کند و چاک سینه باز میفرورفته پیرهن چاک می
فردی بود به اسم عباس  ی چهل،تا اوایل دهه بیست و سی یدر پهلوانی ایران در دهه

یدا کردم. پ ،ای داشت. کسانی را که با او بودندپز بدن بسیار ورزیدهپز. عباس کورهکوره
رد او در مواش مطرح بود. غیراخالقی نبود اما بدنش بدن یکی بود. بیشتر قد و قواره
او  سالی از ده ـ پانزدههایش نبود و گفتند؛ آقایی هست که از هم دورهخیلی قشنگ می

آوردند در گود بعد از این که عباس یک سیب بزرگ را می 2کرد[]نقل میتر بود کوچک
یک سیب وسط  ،ریختعرق می کرد وکرد و وسط را اداره میوب ورزش میپز خکوره

 وسط آنسیب  این گذاشتند. این سینه چنان فراخ بوده است کهاش میچاک سینه
 گوید:می حافظ هم که .است ایستادهمی

 رسید باد صبا غنچه رد هواداری 
 ز خود ربون شد و رب خود ردید ریپهن

در دیوان خود یک شعر  8فظ. حاکندیم، سینه چاک رفیتغنچه هم برای پذیرش آن ظ
 گوید:کنیم. میی بحث را جمع میگوید که ما با آن شعر این تکهمی

                                                                                                                 
آهنگساز و نوازندٔه سرشناس  ،یرانیا یقی، استاد موس(7996 - 7287ابوالحسن صبا، ). 1
الحسن ابو است.در هفتاد سال گذشته رانیا یقیموس یهاچهره نیتربود. او از برجسته یرانیا

داد، در ارکسترها شرکت کرد، کتاب نوشت و درتمام  میسال تمام ساز نواخت، تعل صبا، چهل
 رانیا یقیموس یهادر تمام رشته یو مثبت داشت. و میمستق ریتأث رانیا یقیموس یهاانیجر

 یقیموس نینو مکتب بود. یرانیا یقیجامع از علم و عمل موس یاو دانشنامه مهارت داشت
 اه او شدندر رویپ زیو شاگردان صبا ن دیآغاز شده بود با صبا به اوج رس خان شیکه از درو یرانیا

 (.یکیو ی)به نقل از دانشنامه
 . متاسفانه بخشی از فایل صوتی سخنرانی در این قسمت دچار قطع صدا شده است. 2

 و دیوان شمس ذکر شده است.  . در سخنرانی، مولوی8
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 نشان اهل خدا عاشقیست با خود دار
 بینمهک رد مشایخ شهر این نشان نمی

یران ا گوییم که همه؛ درایم. نمیرا تجربه کرده ی این شیخ و شیوخما همهگوید بابا! می
 !شان عشقی ندیدیمهمهدر گوید ما اما عمومیت دارد. می ،اندطور نبودهما هم همه این

پز ندیدیم که وسطش یک سیب سرخ جای بگیرد، سیب چاکی مثل عباس کورهسینه
این جهان با  ،نشان اهل خدا عاشقی است. اگر خدا عاشق نبود !معطری جای بگیرد

 هایبحث هم که جلوتر برویم در در خود کتاب آخررض و طول طبیعتًا نبود. عاین 
؟ بود کاریبمگر مستند کرد. اگر عاشق نبود دلیلی نداشت و  این را شودی دیگر میهفته

؛ نه! 1«ما هر لحظه در شأنی هستیم و در کاری هستیم»گوید ی خودش که میبه گفته
ساز الهوتی بشویم. اعتآلمان، ما س 78ی قرن کرد جهان به قول فالسفهاو هم فکر می

وند شسری پیدا میبعد یک !شویمدار اولیه میشویم؛ ما هم سرمایهمی گذارانیما هم بن
ساز الهوتی یعنی کسی ساعتی ساخت و ساعت کوک چرخانند. ساعتو این را می

 نه!  گوید:میحافظ  !گردددارد برای خودش می شیهاشده و هنوز اهرم
 با خود دار نشان اهل خدا عاشقیست

 بینمهک رد مشایخ شهر این نشان نمی
به زبان امروزی ترجمه را اگر ن و رحیم ارحم است. این نشان، خدا ریزان و مهربان

ریزد. ریزان و مهربان است. بام میریزد؛ از این ناودان و پشتمی «او»از . کنیم
هان کل مشارکتی مهربان هستند. جهان ما، که ج های مدار تغییر هم ریزان وانسان

در »که  «او»های هایی با ویژگیسرریز انسان و« او»است، جهانی است که از سرریز 
 شود. ترسیم و توصیف می ،«بینممشایخ شهر این نشان نمی

 

                                                                                                                 
ْرِض ُكله وْیم  ُهَو ىفیْسَئ ». 1

َ
ماواِت َو اْْل ن   ُلُه َمْن ىِف السه

ْ
ها و زمنی است از او هر كه در آمسان»؛ «َشأ

 (21الرْحن: ) .«كند. هر زمان، او در اکری استدرخواست یم
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 عشق « اصل»او 
 ما، در کمپ عشق

 

ر ما را راحت کرده است. یک کا یک مقدار مولوی ،خدای منشأ عشق و امید یدر ادامه
یم. چینکند. جاهایی ما فقط میکار ما را راحت می ،ها را دربیاوریمکم بجوریم و فاکت

که ما از کتاب هستی و کتاب آخر و کتاب تاریخ و کتاب خودمان و سایر  گونهاین
  ]او اصل عشق است[. آوریمها در میکتاب

دو سه معلم بودند که  ،آموز بودیمدانش کتاب خودمان خیلی مهم است. موقعی که ما
دفتر  برگ و دویستروید دفتر ها میچیزهایی را در همان دبستان یاد دادند. گفتند بچه

االشیاء االشیاء بود. کتاب علمخرید، آن موقع کتابی داشتیم که نام آن علمبرگ می صد
زرگ ید برایش دفترچه بشد. بابزرگ بود و در کیف کوچک جا نمی مانیو تاریخ و جغراف

 دراشتیم دما ی نوشتیم. معلمکردیم و زیرنویس برای نقاشی میگرفتیم و نقاشی میمی
ه ای بود که شوهرش کخانم کیفی نقدرآچهارم دبستان که اسمشان خانم صادقیان بود. 

ی کالس ما ماتم گرفتند. واقعًا آن روز همه ،وسط سال مأمور شد به یک شهر دیگر برود
خانم که ریختیم دختر و پسر اشک میآموزان[ ]دانشی س تعطیل شد و همهکال

رود؛ خانم صادقیان حرف خوبی به ما زد که خودتان هم آدم هستید. صادقیان دارد می
رای بینید بی کوچک یادداشت بگیرید برای خودتان و چیزهایی که مییک دفترچه

 ترچه منتقل کنید. خودتان بنویسید. احساسات خودتان را به آن دف
گوییم کتاب ما، کتاب ما؛ باالخره ما هم یک دفترچه یادداشت کوچک ما هم که می

]تا  تاالشیاء اسگترین است و کتاب علمربرای خودمان هستیم. از کتاب هستی که بز
حی بود. ما فوتبال الاالشیاء آن موقع اصطعلم ما که خودمان کتاب کوچک هستیم[.

رک گرفتند معمواًل تکردند و کشتی میمی یسانی که فوتبال بازک .کردیمبازی می
 چون ،پرسید مدرک تحصیلی تو چیستها میکسی از آن ! اگرها بودندتحصیلی

الشیاء یعنی ادیپلم علم !االشیاء هستیمگفتند ما دیپلم علمشد بگویند، میرویشان نمی
االشیاء ان هستیم. این کتاب علمایم. یعنی دیپلم ششم دبستتا ششم دبستان را خوانده

م کتاب کتاب هستی ه؛ االشیاء کتاب بزرگی بودکتاب هستی است. آن موقع کتاب علم
های پیرامون ما هم هست و کتاب تاریخ هم هست و کتاب انسان .بزرگی است

 ها وها و دفترچهی خودمان هم، به قول خانم صادقیان، هست. ما از این کتابچهدفترچه
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اصل عشق است و ما هم در اردو و کمپ عشق هستیم.  «او»آوریم که بزرگ در میکتاب 
ا ای در ذهن مزنیم به هم ببینیم چه جرقهکه این دو بیت را می دو بیت هست از مولوی

  :زندمی
  یدو دو مگو چون ثنو ،یزمن دم ز دور  شی ب 

 ر رما اصل سبب را بطلب بس شد از آاث
بودن  یقدر از دومنشأیی و دوگانگی و دونیروگاهگوید اینکند. میتوحید را ترجمان می

مگو. ثنوی کسی است که اهل شرک است. برای دو دو ها مثل ثنوی جهان دم مزن. و
گوید تراشد. میکند و شریکی مینیروگاهی در کنارش تعبیه می ،منبع و نیروگاه اول

اصل  ،اصل الهام، اصل عشق ،اصل انرژی ،دار و اصل سببدست از این دیدگاه بر
گوید این برای . میبطلبساز است، را آنچه اسباب و اصل سبب ،طراحی و مهندسی

نمن این ا بس. به قول رها مفاکت و هانشانه ها وقدر یقینی شده است که آثار و فنوم 
چهل ی و اوایل دههسی ی ای در آخر دههدر یک ترانه !«ما را بس:»ت فگدلکش می

«. را بس ما»گفت بود که میهم ها ها و سواریراننده کامیون یکه ورد زبان همه بود
 زدار و سرریز که ارا بس. برما یقین شد از این همه فاکت باران گوید ماهم می مولوی

اولی ]بیت[ است. این  «او» ست، اصل سبب خوداوی ما جاری سناودان هستی به 
ر د «او»دومی برای انسان است. انسانی را که اهل مشارکت با ]بیت[  ،ست«او»برای 

 کند: ترسیم می گونهاین مولویاست، وساز جهان ساخت
 بخارد  زی نگذاردش آن عشق هک رس ن 

 سلسله و جذب و تقاضا  یشاباش زه 
که  ـگوید انسانی که انسان مدار تغییر است و آن بیت اول را وید. میگمی غزخیلی ن

درک کرده است، انسانی است که در مدار تغییر و مدار چرخش جهان ـ جای دیگر گفته 
درود بر این همه و  ؛فرستدچنان سرشلوغ است که وقت سرخاراندن ندارد و درود می
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حث فرستد. کل بی جذبی که او میهکند و سلسلاین سلسله تقاضایی که او مطرح می
 در موضع عرضه و سرریز است.  «او»ما؛ اگر ما در موضع تقاضا باشیم 

 است یهر ِحظه در اکر« او»
 هایهرلحظه در کار است و انسان «او»اگر بخواهیم این اسالید را جمع بکینم،  اکنون

« او»کنند هم مانند میمدار تغییر که جهان را مشارکتی و دموکراتیک و غیراداری تلقی 
خاراندن نداشته باشد. نه! ضمن فعالیت   نیست که وقت سر گونهاین «او»هستند. 

اید ش ،شودولی فرق انسان این است که درگیر کار که می ، طمأنینه دارد،ظرفیتتمام
 «او»انسان شریک  هرلحظه در کاری است و «او»خاراندن نداشته باشد.  فرصت سر

« وا»و تقاضا است  ای ازاهل طراحی سلسله ،هم دموکراتیک شارکتیاین ساخت م در
 ای به تقاضاها. هم اهل پاسخ سلسله

 

 انشاء او در گزارش آخر : 
  زندیاویدر ب خود را به طنایب دانینا ام

 انشاء انسان : 
 را خدا رگدن زدست  یدیانام 
 «او»دار ما و دار و طولمنطقه مشترک عرض

 

بریم که بتوانیم به یک ساعت پایبند باشیم. انشای او در گزارش آخر می بحث را به پایان
 گوید:کنیم. یک آیه هست میهای بعد این آیه را در حد فهم خوب باز میکه در هفته

 1«.ناامیدان را بگویید خود را به طنایب دربیاویزند»
 های موجود درگوید اگر به من امیدی نداشته باشید، به سازوکارمی ؛زندطعنه می 

ان طنابی گیر بیاورید و خودت ، یکخودتان را راحت کنید ،هستی امیدی نداشته باشید

                                                                                                                 
ْنیا َو اْْلِخَرِة َفْلیْمُدْد ِبَسَب ». 1 ُ ىِف الدُّ ْن َلْن یْنُصَرُه اَّلله

َ
ه ْلیْقَطْع َف َمْن اکَن یُظنُّ أ ُ

ماِء ُث ه ب  ِإىَل السه ََ ْلیْنُظْر َهْل یْذِه
ا [ را در دنیا و آخرت هرگز یاری نخواهد رکد ]بگو[ تپندارد كه خدا ]پیامربشهر كه یم»؛ «َكیهُدُ ما یغیُظ 

د. آن گاه ِّبگرد كه آیا نرین طنایب به سوی سقف كشد ]و خود را حلق ش گ آویز كند[ سپس ]آن را[ ِبرُبَ
  .(11حج: ) «چیزی را كه مایه خشم او شهد از میان خواهد برد؟
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هم همین است. این را  انشای انسان هم همین است. انشای مولوی !آویز کنیدرا حلق
ه ب تقاضا، مولوی ی جذب ون سلسلهآ نی که دری کساهمه ،نگفته است فقط مولوی

: گویند[]می ها هم همنوا با مولویگوید، آنباش میدفرستد و شاها درود میآن
 «ست.اناامیدی را خدا گردن زده »
ی کسانی کنم همهست. فکر میی همان آیه اترجمه« ناامیدی را خدا گردن زده ست»

آقایان  م،گذاریاحترام می ،اندی روانی که روی قرآن کردهها روی ترجمهکه ما به آن
اند، اگر همه را جمع ی نوگرایانی که قرآن را ترجمه کردهطاهری و همه ، آقایفوالدوند

 ،زیمرا در چرخ گوشت بری« ناامیدان خود را به طنابی دربیاویزند»ی کنی ترجمه
های چرخ گوشت بیرون گفته است از سوراخ تر از آنچه مولویتر و کیفیآهنگین

دار ما و دار و طولی مشترک عرضمنطقه« ناامیدی را خدا گردن زده ست.»آید. نمی
به عنوان ترشح  ی عشق و امید و مسئولیت و شوری است که مولویهمین منطقه «او»

 آورد.مشترک عشق و امید در می
شعر  ای از یک]تکهی گذشته که یک تکه درآوردیم، ی آخر را به سنت دوجلسهاین تکه

رفت از قصابی پنج که می هر، ها که یخچال نبوددر خانه کنیم[. در آن دورانرا نقل می
ی ول است! شهرستان مهمان برایش آمده از آن روز فهمیدقصاب می ،سیر گوشت بخرد

داد و خرید و قصاب به او شقه میشقه می ،رفتچلوکبابی که می]اهل صنف[ 
 !هم مثل شقه است رفت که شقه بخرد. این شعرهای مولویچلوکبابی هم می

 است. مانند هایش شقهدو سیر است اما بعضی یک سیر و سیر وهایش نیمبعضی
عاریت گرفتیم. این هم آخر  های گذشتههفتهکه در جلسات  698و 691 هایغزل

  :در این بحث جمع است ،خواستیم عنوان کنیمی آنچه امروز میبحث ما و همه
 زورت هله کریهله ز کریهله ز کریهله ز

 بدود باده هب رس رب یهله زک جنبش ساق 
 گشاده نهی رس گنج  دهبدود روح ایپ
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 قمر رب یرو یچون زرهه نهاده غلط  رخ
 صبر و مواسا نی بهل ا اسایو م  نی هله منش 
 هب رشر رب کمی جهدو مقاسا هک چو د نی بگز

 یرس ره راه نبست  یارگم عشوه رپست 
 هب سحر رب تی زده را یشب من روز شدست 

 سفر هب دیهله ربهج هله ربهج هک ز خورش 
گان را هب سفر رب  قدم از خاهن هب رد هن هم

 راه نهان کن سفر از جسم هب جان کنسفر 
 ز رفات آب روان کن زبن آن آب خضر رب

 یدیگلزار دو یسو یدیدم بلبل چو شن 
 هب شجر رب دواکنونب یدیچو بدان باغ رس 

 هب شجر رب هله ربگو مثل افخته کوکو
کار بد  خو زنند کف هب خبر رب نی هک طلب
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آوریم. آن ی بعد میهفته اَّللشاءانآیه را هفت ـ هشت آیه است که این هفت ـ هشت 
را اگر  شود. این شعر مولویمی این شعر مولوی ،بندی کنیمآیه را جمعهفت ـ هشت 

 ،رداالبیات پیدا کشود از روی کشفمیو در دیوان شمس است  ،دوستان تمایل داشتند
توانند شوند را اگر دوستان ببینند میختم می« ر»وع ابیاتی که به حرف در الفبایی مجم

که  قرآن در روی آیاتی ، اگر حوصله کردنددکنناین قطعه را پیدا کنند. این قطعه را پیدا 
شود این بندی آن آیات میجمع ،یاورندبدر امیدبخش است و ضد افسردگی است

 ابیات. 
أ کنیم و بحث خدای منشآرام بحث میینده با آن آیات آرامآ یهفتهاین بخش را  شاءاَّللان

ی که امروز بحث این بعد از یک تنفس .بریم. بحث تمام شدعشق و مسئولیت را پیش می
ها تا حدی که بکشم در خدمتتان هستم. خیلی من روی انتقادات و پرسش ،ارائه شد

 متشکر و خسته نباشید.
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 پرسش و پاسخ
 و پرسش و نقدی هست در خدمتتان هستیم. بحث اگر ی صابر:هد

 

دم نوشته دیدر متنتان اما  ،کمی دیر رسیدم البته سوالی داشتم.من : پرسشگر نخست
ام به شده است ما غیر از خدا در این دنیا یاوری نداریم. آیات قرآنی که هم من خوانده

شما  که تیرها را برای . ما بودیمایدگوید این شما نبودید که تیرها را انداختهپیامبرمی
مساوی تقسیم به صورت ای که امکانات خواهم بدانم در جامعهمن می 1انداختیم.

 خدا چه نقشی دارد؟ نیست،ای که هیچ چیز سر جای خودش در جامعه ،نشده
 

 دهید؟بیشتر توضیح می ی: کمصابر هدی
 

ر جای س وقتی هیچ چیز د،انوقتی امکانات مساوی تقسیم نشده پرسشگر نخست:
 خدا چگونه کمکمان ،وقتی فساد و ظلم پر شده و همه جا را گرفته است نیست،خودش 

بام به پایین پرت کردند یا مسلم بن عقیل را حجربن عدی را از پشت کند؟ مثالً می
اش دانست که با خانوادهمی کشتند. یا برای من همیشه سوال است حسینگونهآن

ما  یهمه ها سؤاالتی است که در ذهنواهند شد. اینها کشته خی آنرود و همهمی
خواستند که این ظلم در حقشان ها میآن یاهست؛ یا حداقل در ذهن من هست. آ

بشود؟ یعنی عاشق بودند که مثاًل حجر باالی پشت بام برود تا پرت شود و کشته شود؟ 
در  ؟ترتیببه همین  ی حسینیا مسلم بن عقیل به آن شکل کشته شود یا خانواده

کند؟ خدا چه نقشی دارد؟ ما جوامعی مثل افغانستان و عراق خدا چگونه کمک می
ای که پر از نفرت است و هیچ توانیم وجود خدا را احساس بکنیم؟ در جامعهچگونه می

یعنی ظلم است.  ،چیز سر جای خودش نیست. وقتی چیزی سرجای خودش نیست
جای خودش وجود ندارد. نقش خدا چیست  ظلم همه جا را گرفته یعنی هیچ چیز سر

ها این همه تحت تقسیم نشده است و وقتی جوانبه صورت مساوی ها وقتی فرصت
 حس کنیم؟یا مونس توانیم وجود خدا را به عنوان یک یاور چگونه می ،فشار هستند

 

                                                                                                                 
َ َریم». 1  (.16)انفال: « َو ما َرَمیَت ِإْذ َرَمیَت َو لِکنه اَّلله
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 این ،زنیم فهم کردهایی که همه با هم برگ میشود از متنکه می طوراین: صابر هدی
تواند با آن موانع های کیفی میای وجود دارد که آن داشتههای کیفیست که داشتها

 ببینید جهان ...  برخورد کند.
 

پس این مستلزم آن است که من خودم را خیلی رشد دهم و مراحل  پرسشگر نخست:
جوان و کسی که ابتدای راه است چگونه  ، یکپروسه را طی کنم. ولی برای آدم عادی

 اند مقاومت بکند؟تومی
 

های عادی است. بحثی از جلسات اول بود ها برای آدمی این داشتههمه ی صابر:هد
ها و آدرس فقط جاکه این جلسات آخر خیلی پررنگ تر شد. بحث بر این بود که این

ها که از اول نام و نشانی شود. این آدمها مطرح میقامتها و درشتاسامی سوپرمن
ها اند. ایندهد به اعتبار سیری است که طی کردهگر خدا نام و نشانی میاند. انداشته

مثاًل . حتی حضرت محمد؛ اندی عمومی بودهاز توده وی عمومی های عرصههمه آدم
زکریا که بوده است؟ از اول که شاخص نبوده است. یا مثاًل همسر عمران که بوده است؟ 

کسانی که سیر را طی کردند  زنید،میا مثال همسر زکریا که بوده است؟ افرادی که شم
 اند. امکان بودهاند یا بی نام و بی نشان و بیابتدا یا جوان بوده

ها ها و ویژگیی داشتهبحثی که از قبل مطرح بود بحث خلق است. خلق و فرآوری همه
 کند و جلوه گرهای عینی تحقق پیدا میی اصطکاک و درگیری با واقعیتدر پروسه

بدون مانع و رادع و جهان  خلق بدون جهان فهمیم جهان که که ما می گونهشود. آنیم
 گونهجهان این اصطکاک نیست. یعنی یک زمین همواری که خدا فراهم نکرده است.

، جهان اند جهانتلقی داشته ،اندوردی رسیدهای کسانی که به یک دستنیست. یعنی همه
جهان، جهانی است که باید با جریان  ؛ریزانی استپر مرارتی است؛ جهان، جهان عرق

 های خودشمقابل درگیر شوند. جریان مقابل هم باالخره فعال است و امکانات و داشته
 را دارد. 

ی داد در ذهن ما اول تمرین سبککه خیلی فهیم بود. تمرینی که می یمما یک مربی داشت
ی چید. جلودر زمین ما را یازده نفر میکند. اول گفتیم برای چه این کار را میبود و می

گفت با هم بازی ی روبرو هم خالی و باز بود. میگذاشت. دروازهما هم اصاًل تیم نمی
ی دوم را اجرا . کسی جلوی ما نبود. مرحلهبگذارید گل ببرید توپ را داخلکنید و 
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گفت شما میا هبه آنچید و ی دوم یک تیم یازده نفره جلوی ما میکرد؛ در مرحلهمی
 اما قباًل کسی ؛م که جلویمان مانعی هستیدیدهیچ حرکتی نکنید. ما یک مرحله می

 کرد. امامتری داد و به کسی هم برخورد نمی چهلشد یک پاس زمینی می نبود. مثالً 
 ولی ،دادی، درست است که طرف مقابل ما دینامیک نبودمتری که می 75پاس  این بار

ی کرد. در مرحلهتحرک را ایفا مییک مانع بی یا. نقش یک چوب دکربرخورد می او به
در شعاع یک متری خودشان دفاع  ،کنندگفت آن تیمی که نقش چوب را ایفا میسوم می

گفت دو تیم با هم بازی کنند. ی بعد میشد. مرحلهتر میهم بکنند. بعد کار سخت
و تیم مجاز هستند همدیگر را گفت دی پنجم میمرحله پنجم خیلی مهم بود. مرحله

جا افتاد.  تدریجبهبگیرند و زمین بزنند. یعنی درگیری کامل  کامل بود. بعد این برای ما 
ها سر تمرین امنته ،خوانددرس می رفت ومی ساری بهمربی ما مهندس کشاورزی بود. 

آمد. جهان رفت و مید. باالخره میبیایای دو سه روز را آمد. خیلی مقید بود هفتهمی
کنند در مسیر تغییر هیچ مانعی هم همین است. یعنی مجموعه نیروهایی که تصور می

ولی  ؛ها زیاد بودنداند. ببینید در ایران سوسیالیستنیروهای تخیلی جهان ،نیست
ازایی های تخیلی بودند. آرمانشان به مابهسوسیالیست بیشتر های ایرانسوسیالیست

 افراد پیشانی ماندند. ولی بعضی ح فکر بودند. در سطح پس  تبدیل نشد. چون در سط
هم  ایاما در عمل آمدند بدون این که خیلی ذهن پیچیده ،در نظر سوسیالیست نبودند

نجام اهمان کاری که بنا بود روشنفکرهای سوسیالیت بکنند در عمل  ،داشته باشند
توانست دون سواد بود. نمییک آدم مذهبی ملی ساده و ب 1. یک تیپی مثل شمشیریدادند

هایش را داشت. مجموع داشته بخواند و بنویسد. ولی شمشیری همین صفت خدا را
شمشیری افراد زیادی استفاده  یی خانوادهحتی قبرش! از مقبره ؛کردوپال میپخش

ها غیر از تختی در همان پیرامون و خود ولی خیلی ،شناسنداند. همه تختی را میکرده
د. یک سوسیالیستی توزیع شبه شکل اش هم اند. یعنی مقبرهشمشیری دفن شده یمقبره

                                                                                                                 
 نیترثروتمند تهران و از برجسته انی(، از بازار7941 - 7219) یریحاج محمدحسن شمش. 1

شدن صنعت  ینهضت مل انیدر جر قاو به دکتر مصد یمال یهاکه کمک یجبهه مل انیحام
از  یانبیدر پشت یمردیپا لینهضت داشت. به دل نیا یهاتیدر موفق یینفت، نقش به سزا

معروف  یچلوکباب حبصا نیهمچن ی. ودیچش زیرا ن دیطعم زندان و تبع یمدت مصدق
 ی ویکی(.)به نقل از دانشنامه شدیتهران محسوب م دانیواقع در سبزه م یریشمش
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فقط خودش و برادرش و تعدادی از نزدیکشان  ،بابویه خریده بودی بزرگی را در ابنقطعه
ی وپال شد بین کسانی که مقبره نداشتند. شمشیری نمونههستند. بقیه پخش دفنجا آن

یر به جهان آمده ولی با پیرامونش درگیر شد. با کسی است که ساده است و برای تغی
فردی بود که چلوکبابی بود و به یک وزن تشکیالتی در  ،ی دانش نظری محدودشهمه

ی ملی رسید و وجودش در اختیار بود. یا آقای حاج محمدحسین راسخ افشار هم جبهه
کنند فکر می ما این بحث را کردیم که همه 1تاریخ بود. در طوری ملی همینجبهه در

 ولی ،ها هم بودندها تشکیل دادند. نه! آنژورنالیست وها ی ملی را انتلکتوئلجبهه
 ی کیفی ودارهایی که رابطهها و کامیونچیها، قهوهی ملی را چلوکبابیی جبههسفره

وان پس دادند. در ها تادر ایران پهن کردند. دوره به دوره هم آن ،داشتند چفتی با مصدق
د. زندان رفتن بهی ملی اول پس از کودتا در زندان شدند. بیش از روشنفکران هم جبهه
شناسند که خیلی هم محترم هستند. همه آقای صالح را میاللهیارهمه فقط آقای  امنته

ها شناسند و کسی کمتر روی اینشناسند؛ همه آقای حسیبی را میصدیقی را می
ها اعدام شدند. هم همین 61ها چوب خوردند. سال باز این 42تا  93 یرود. دورهمی

برایشان جا افتاده بود که سیر، سیری است که در  !لباسچی و دستمالچی اعدام شدند
زده نفر با کفش واکس 77مقابلشان کسی است. زمین فوتبالی نیست که این طرف 

 نیست. گونه اصاًل این !باشند. نه
انداخت اگر بخواهی از زمین با این موانع پیروز بیرون بیایی باالخره  مربی برای ما جا

 ن بازاده ،شود. کفشت را که شب قبل واکس زدی و برق انداختیسر زانو زخمی می
شود که صد دفعه با چوبک هم خلی میوشکند. شورتت خاکبندت میکند. ساقمی

ا یاد داد. خدا هم همین را به ما شود. او این را به مشسته نمی یآن رنگ خاک ،ییبشو
کنید دهد. حال دوستان مطرح کردند که مثاًل این جهانی که شما مطرح مییاد می

تضاد هم در جهان هست. خدا باالخره جهانی است که تضاد هم در آن مطرح است. 
ْظ َواْغلُ » دهد.ترین ادبیاتش را در غیظش نسبت به این موانع نشان میبیشترین و رادیکال

وُِهْ »و  «ْفُتُموُِهْ ثق َحیُث »و  «َواشُدد َعَلهِیْ »و  «َعَلهِیْ  که یم رسحال جلوتر می «َحیُث َوِجدمُتُ
ها هست. ی اینبله همه ،ن استاما تلقی رومانتیک از خدا نداریم. خدا رحیم و رحم

                                                                                                                 
 است. « هشت فراز، هزار نیاز»ی شهید صابر به مجموعه مباحث . اشاره1
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د یهرجا یافت»ولی اهل برخورد هم هست.  را دارد. هاویژگیاین اکثر قریب به اتفاق 
 اگر تضادی نبود، اگر مانعی در این «هرجا یافتید بکشدیشان.» ؛«گیرشان بیندازید.

« هِیْ َواشُدد َعلَ »و  «َواْغُلْظ َعَلهِیْ » اگر همه توحید خالص را پذیرفته بودند که ،جهان نبود
ای وجود دارد. مانع هم فقط مانع سیاسی و مانع در هر دوره پسدر کار نبود. 
انع وجود دارد. در خانه هم وجود دارد. وای مفکری نیست. در هر حوزه ایدئولوژیک و

اقتصاد دانشگاه  یسرپرست خانوار هم وجود دارد. این دانشکده مادر  یک زندگی  در
. ستا هایی مانند آقای شمشیرییک آقای ستاریفر بود از نوع انسان ؟بینیدعالمه را می

ار را ها این کجا آمد. خیلیاین و به کرد رهارا وسط درسش که بنا بود دکتر شود آمریکا 
ی تقسیم زمین بود. اهل نفرههفت تئانقالب در هی یجا در دورهنکردند. این

تواند حرف بزند و مفاهیم را روشنفکری پیچیده هم نبود. اتفاقًا خیلی خوب هم نمی
زار هسی  به سال اول انقالب برای تقسیم زمین پنج گوید منمنتقل کند. خودش می

سال روی تقسیم زمین پنج اما  ،هزار غلو باشدسی روستا رفتم. حال ممکن است 
 11ی اقتصاد خیلی از اساتید اتاق نداشتند. آقای ستاریفر در سال ایستاد. در دانشکده

ی که تک اساتیدبرای تک خاک و گل آورد وی چهارم را در تابستان با عمله و بنا و طبقه
اند، اتاق ساخت و خودش هم یک نند که آقای ستاریفر را اخراج کردهزاآلن جیک نمی

ی عالمه را او درست کرد. متعدد به ی دانشکدهاتاق کوچک برداشت. گروه توسعه
به بعد نمایشگاه  11های مختلف از سال های نسلداد. متعدد همین بچهها راه میبچه

 های ایران خیلی باالتر بود. حالگاهو سمینارهای کیفی برگزار کردند که از سطح دانش
 75از  او را ممنوع کرده که ،دهدتشخیص نمی ررا از ب   راز راه رسیده که ه   یک حراستی  

 طبیعی است که این جهان، !توانی به این دانشکده بیاییاند که نمیبهمن ابالغ کرده
نه  ،مرارتی نه ،نه سیری ،جهان مانع است. طبیعی است که عناصری که نه صالحیتی

در بیرون و در  ،. این همه جا هست. در دانشکده هست]دارند، مانع هستند[ دانشی
کیفی را اخراج  پانزده ـ بیست استادعالمه دانشگاه  هست. اآلن ازهم سطح جامعه 

ها های نظری مصباح یزدی جای آنشود؟ نوچهها میگزین آنیاند. چه کسی جاکرده
جایگزین  ،اندها بسیجی نیست و چفیه انداخته ژن آناساتیدی که اصالً  !آیندمی
جرا ها شو اپور که شبآیند. امثال همین یامینهای امام صادقی میرفتهشوند. شستهمی
 جا این تقابل هست. تقابل است. همهکه آیند. معلوم است کند، میمی
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ستند و اصاًل ترین افراد در ورزش ایران کنار هبینیم با شخصیتدر ورزش هم می
هلوان بعد حسین رضازاده پ ،بیایندبه ورزش شان های قبلیتوانند به خاطر پرنسیبنمی
هر عاشورا در  ،شود. هزار بار نان ابوالفضل را خورده استی جمهوری اسالمی میپنبه

رود؛ جوان که بود خودش دوپینگی بود و محرومش کردند و اردبیل زیر علم و کتل می
بخشیدند. در این المپیک هم نرفت چون دوپینگش مثبت بود. اآلن او را ل بعد از دوسا

هم نیمی از تیمی که در اختیار دارد دوپینگی شدند. همه جا این تضاد هست. در هر 
رخ شد. بهبرای تغییر باید با واقعیت موجود رخپس حوزه که ببینیم این تضاد هست. 

چیز خونین پیش نرود. خدا ند در ایران هیچرخ الزامًا خونین نیست. خدا کبهحال رخ
 ند. جنگی و دیوانه نیستبرنده هم خروسکند حداقل هزینه را داشته باشد. نیروهای پیش

بود. یک نفر دوم داشتند که خیلی کیفی  1اول انقالب سفیر فلسطین همین آقای زواوی
شناخت. وب منطقه را میابوَایَمن بود. خیلی خ او اخراج کردند. اسماو را ها بود و این

شناخت. ابوایمن گفت ما ریزترین نیروهای داخل اسرائیل و سوریه و اردن را خوب می
 7311 یی دههمحاسبه ، یک محاسبه داشتیم؛در ساف، سازمان آزادی بخش فلسطین

گفت ما محاسبه  .مطرح شده بودند 4و حواتمه 8حبشجرج و  2که عرفات و لیال خالد
های این انسان !لیتر خون بدهیم شصتعملیات در خاک اسرائیل باید کردیم برای هر 

                                                                                                                 
س از پ رانیدر ا نیفلسط ریسف نیدوم ی. واست رانیدر ا نیدولت فلسط ریسف یصالح زواو. 1

مؤسس جنبش فتح  یاز اعضا یو .استسمت  نیعهده دار ا 7967الحسن است و از سال  یهان
 اند.لقب مقدم السفرا را داده یبه و ران،یدر ا یریمدت در سمت سفیحضور طوالن لیدل بهاست و 

 یو عضو فعل نیفلسط یآزاد یبرا یجبهه مردم یمرکز یعضو شورا( 7344 متولدخالد ) الیل. 2
که  یشنق لیبه دل خالد است. نیفلسط بخشیسازمان آزاد یگذارنهاد قانون نیفلسط یمل یشورا

 .ی ویکی()به نقل از دانشنامه دیداشت، مشهور گرد 7311و  7363که در سال  ییماربایدو هواپ در
بود. او  ینیفلسط یگرایمل یاسیاز رهبران س( 2118 - 7326) میجرج حبش ملقب به الحک. 8

و  یمصطف یعرب از جمله ابوعل یگرایجنبش مل یگراچپ یاعضا ریبه همراه سا 7361در 
 آن بود رکلیدب 2111 هیو تا ژوئ نمود سیرا تأس نیفلسط یآزاد یبرا یجبهه مردم ل،یاحمد جبرئ

 .ی ویکی()به نقل از دانشنامه

است که در سال  نیفلسط یآزاد یبرا کیجبهه دمکرات رکلی( دب7395 )متولدحواتمه  فینا. 4
و از  نیفلسط بخشیو سازمان آزاد نیدر انقالب فلسط هیاز رهبران اول یکی یشد. و سیتأس 7363
 .ی ویکی()به نقل از دانشنامه توافق اسلو بود نیمخالف
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ات را از کسی اند؟ درک کرده طرف مقابل آن است. حال بخواهی خانهمدار تغییر دیوانه
ته سال گذشدر هفت ـ هشت هزینه دارد. در ایران  ،پس بگیری ،که بیرونت کرده است

تعلیق شده و دو شب هم تحصیل یک ترم از باب شد و هرکسی  کردن هزینه هزینه
جا اند که اینکل تاریخ هزینه داده کند خیلی هزینه داده است[.]فکر می انفرادی رفته

های دوران مدرن هزینه داده است. او دیو ی انساناند. انسان اولیه که بیشتر از همهآمده
اظ. حفها بودند بیهایی که با رعد و برق کشته شدند آنو َدد را لمس کرد. اولین انسان

 . ..او چوب تراشید
 

 گذارند ملتنه می ،پرده هستندهایی که پشتاین از ما بهتران پرسشگر نخست:
 های جهان سوم آفریقایی.نه ملت ،فلسطین به اهدافش برسد

 

سمت تاریخ سمت گشایش است. جا، جای این بحث نیست، ولی این: صابر هدی
های منجر به رهایی و است. این همه ایدهپردازی یدهو ابازکنی خدا هم نقش راهنقش 

اش هم سیاسی های منجر به تسخیر فضا که همهمنجر به پیشرفت و این همه ایده
ل که عق گونهاینهای خدا همین نقش را دارد. خدا گشایینیست. باالخره تلنگرها و راه

گر که کسی بخواهد بازی فهمد نقش پاسور والیبال را در این جهان دارد. اکوچک ما می
 ،فرستد. وگرنه کسی که روی سکو نشسته باشدهم توپ می «او» ،بکند و آبشاری بزند

خدا برای چه کسی توپ بفرستد؟ برای چه کسی دوبله بزند؟ برای چه کسی ساعد 
ت. از زندگی اس یها تمثیلها بازی است. این بازیکنند این بازیبگیرد؟ همه فکر می

های ی زندگی در ورزشبریدن هست. همه ،زدن هست ،ال خوردن هستدر همین فوتب
اند که دنبال یک توپ نفر بیکار و دیوانه 22گویند مگر تیمی هست. برخالف این که می

ونه گتوپ تغییر است. به ورزش هم باید این ،این توپ، توپ حیات است !دوند؟می
 ها یکناوری است. در این تن زدناهل ت ،گیر هم اهل تن زدن استنگاه کرد. آن کشتی
آن تو  یجو طرفگویند من این مینها که شود. به قول اصفهانیچیزهایی لمس می

باالخره سیر تحول از اصطکاک گذشته است. من  .دعوا صورت نگیرد ی کهجو طرف
 فهمم. این قدر می

نیروهای  خوان این توحید وجود دارد؛هایی مخالفجهان توحید است و یک رگه ،جهان
 در شاءاَّللانشوند.  مواجهبا این نیروها  مجبورندبرنده هرجا حتی غیرموحد هم پیش
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 ،با حداقل خونریزی سیر تحولی که اآلن مدنظر همه است و کشور ما با حداقل درگیری
ما هم  .آرام ُقل بخوردپزی سابق آرامآرام نه در زودپز و ماکرویو؛ در همان خوراکو  آرام

 در های ایرانطرحبا ی بانک جهانی به یک کاروانی بپیوندیم. شما ببینید رابطهباالخره 
 که یهایی پروژههمه .ی اخیر قطع شد. شما سایت بانک جهانی را ببینیددو سه هفته

 هک این مثال معروف بود شود.اجرا می در بنگالدش ،در ایران خوب اجرا شود بنا بوده
هم  یباید از جو ،خواهد آشغال جمع کندبح که میص گفتند در بنگالدش رفتگرمی

 های توانمندسازی کهدستاوردها و روش و متد پروژه اآلنجسد گرسنه جمع بکند! 
روی  ،خودش هم هست و کمک غیر هم نداشته متعلقبرد و دارد پیش می بنگالدش

 خوردهجا استارت توسعه در اینکه چند دوره آمده  چطور؟سایت بانک جهانی است. ما 
 .دو دوران جدی مصدق بگیرید تا است؟ از قائم مقام و عباس میرزای قبل و امیرکبیر

یک عزم عمومی  شاءاَّللانچقدر استارت بزنیم و ماشین قال بگذارد؟ حال این دفعه 
 رسد. است و بتواند به نتیجه برسد. من این قدر به عقلم می

 

در رابطه با  ،. سوال من مرتبط با سوالی که خانم پرسیدندخسته نباشید :پرسشگر دوم
اگر فرضًا دنیای حیوانات را  است. همین توزیع نابرابر امکانات که ایشان فرمودند

دهد زنبور را مثال زدیم که این همه دینامیسم از خودش نشان می ،بخواهیم نگاه بکنیم
بینیم که زند؛ مین در میآو یک لحظه یک جا بند نیست و خودش را به این در و 

ماه از سال را خواب است شش خرس را داریم که  دینامیسم ویژه دارد. از آن طرف مثالً 
ر از شاید این مثال دیگ !ماه بخوابد تا خستگی در کندسه باید  رود،صد متر که راه می و

ل و اها خارج باشد که بخواهیم بگوییم خودش خواسته که بخوابد و فعانسان یحوزه
ها اند. در دنیای انسانخلق شدهگونه ست و اینای حیوانات دینامیک نباشد. این حوزه

ی رسنهگکسانی هستند که امکان آن دینامیسم برایشان مهیا نشده است. مانند یک نوزاد 
ما  ایدز دارد. ،آیدآفریقایی که حتی غذا برای خوردن ندارد و از شکم مادر که به دنیا می

ای هشود از او انتظار که چرا تو نشستتوانیم این را تبیین کنیم؟ چون اصاًل نمیچطور می
کنی! چون نهایت کاری که بتواند بکند این است که چهار روز کاری نمی و برای تغییر

هایی هستند دست بیاورد و دیرتر بمیرد. چون انسانه بیشتر بتواند بدود و غذای بیشتر ب
توانند مانند آن زنبور خودشان خیلی فعال هستند و می ی و...بدنکه از لحاظ ژنتیک و 
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ند. اما شنا را وسط بیاوربه قول شما تخته وسط متن بیایند و را به این در و آن در بزنند و
ای هم هستند که برایشان سخت و حتی غیرممکن باشد حتی اگر خودشان هم عده

 ین زیر سوال رفتن عدلاکنیم؟ آیا توانیم این را تبیین بخواهند نتوانند. چطور می
این در حد خودش یعنی این  ؛در حد خودش هر کسیگوییم خداست؟ ما همیشه می

شدی و حاال که نشدی حداقل بیا و این باش. باز هم یک سلسله مراتبی که شما باید می
 داد و خدا از منتوانم بگویم توانایی فالن کس را به من میشویم. مثاًل میقائل می

 تر باشم. خواست که فعالمی
 

چراهای  مدامشود داد. ریز و دقیق نمی پاسخسوالت سوال خوبی است.  صابر: هدی
فهمم. شما فهم ما را به عنوان یک انسان قدر می. من اینشود[]بعدی مطرح می متعدد

 یمپارادا اآلنکنم. حل می گونهبگیر. من برای خودم این در نظر متوسط رو به پایین
توانمندسازی شده است. به نظر من سمت کل جهان  پارادایم اقتصاد سیاسی جهان،

، بعد از جنگ دوم، توسعه مرادف با سد و راه و درا که ببینی 7351ی این است. دهه
ب مرک ،های توسعه این بود. جلوتر که آمدیمفرودگاه و مدرسه و نیروگاه بود. شاخص

های ؛ یعنی همه از نقشهمطرح بودفیزیکال  هایشاخص 7311ی دهه تامثاًل  .شد
 م نیروگاهی هوا رفتهلَ کردند. ببینند تاج سدی باال آمده؟ َع هوایی کشورها را نگاه می

نند. ها را ببیمناره ها یا با ادبیات ایرانی و مذهبی،برآمدگی خواستند این؟ همه میاست
کیبی شد از آموزش و امکانات تر ؛آموزش هم وسط آمد ،هاکنار این مناره در 11ی دهه

هایی هستند که مجموعًا وارد فضایی شدیم که بحث ی گذشته دههفیزیکی. اما دو دهه
. به این مفهوم که تو الزم نیست به نیروی ندار پول تزریق است توانمندسازی پیش آمده

 شدر سطحی تجهیز کن که به یک دارایی دسترسی پیدا کند که خود را کنی. نیروی ندار
 با آن دارایی بتواند پیش ببرد. 
 در جهان و ایران خودمان و همین افغانستان و عراق NGOاآلن در این پارادایم، متعدد 

. اآلن متعدد نیروها هستند که برای پیشگیری است آمده پدید ـ که اآلن مخروبه است ـ
حروم در نقاط مکنند. کنند. برای پیشگیری از اعتیاد دارند کار میاز ایدز فعالیت می

ایران هم برویم ادبیات بحث توانمندسازی جا افتاده است. توانمندسازی که اآلن در 
به نظر من پارادایم ثابت و  ،کشورهای جنوب پارادایم شده و در ایران ما هم آمده است
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ی آن های ازیادرفتهدائمی است که خدا تعبیه کرده است. این انبیاء آمدند که توانایی
درونی  هایا به خودشان یادآوری کنند. انبیاء به نوعی کاتالیزور انفجار ظرفیتجامعه ر

انی کس ؛یک خرمافروش است، عمار است ،آن جامعه شدند. پیرامون پیغمبر را نگاه کن
 ،شدند. ولی کادرهای کنار حضرت محمد را که ببینیدمحسوب نمیاصاًل هستند که 

 ترفمالء و م مها دیدیبحث اند. درجامعه آمده های زیرینکادرهایی هستند که از الیه
 اند. پیرامون نوحل و اوباشذها و اراهمه لمپن پیرامون توگویند و قشر ممتاز به نوح می

ها بودند. یعنی انبیاء را هم که نگاه بکنی، پارادایم وحی پارادایم توانمندسازی است. این
ا برای چیز دیگری به این جهان سازی پس پیشانی است. شمدیعنی مقدمتًا توانمن

 ،]همین رویکرد را داشتند[ انبیاء تقریبًا بالاستثنا یهمه ی اوللذا در وهله !ایآمده
 بود.ماه شش ی کوتاهی نزدیک دورهی تبلیغش، دورهکه  منهای حضرت مسیح

 یمثل جامعه ؛ی متمدنی بودجامعه ،تبلیغ کرد آن در ای هم که حضرت مسیحجامعه
در  حیعنی مسی است. نبود. قبلش تمدن روم و یونان بوده ابراهیمی جامعهعربستان یا 

هم امکانات وسیع وجود داشت. و یافته بود. هم وسیع بود سرزمینی آمد که توسعه
امون ریپ، پیرامون مسیح ،به این سلسله عللامکانات توزیع هم شده بود.  «تاحدی»

خواستند با پارادایم ضداخالقی دوره درگیر شوند. ولی منهای گراها بودند که میاخالق
نی ندارند. کردند تواپیرامون کسانی بودند که تا قبل از وحی تصور می ،هاپیرامون ،مسیح

 شدند. شدند هم حس میپا خرد و خاکشیر هم لمس می تا قبل از وحی زیر
است. کمیت نیروهایی که اآلن در کشورهای جنوب  گونهم جهان اینکنمن تصور می

ز ا ،کنندروی آموزش کار می یاروی اعتیاد  ،پراکنده هستند؛ نیروهایی که روی ایدز
است. این  خیلی بیشتر]میالدی[  11و  61و  51های کمیت نیروهای چریکی دهه

این سمت جهان قابل لمس ما است حال است.  این سمت جهان ؛دستاورد جهان است
خلق به مفهوم  ـ اندکل جهان هم از وقتی نیروها خلق شده ،که اآلن پارادایم شده است

آرام، بطئی یک چراغ کورسو زیرش آرام و اینکه استارت کار زده شده است ـ خلق انسان
شود. این شعار جا افتاده است. بوش هم گیر میدر جهان همهروشن است و این دارد 

 76ی قرون طلب است. به مفهوم واقع اهل سلطهدهد. بوش که توسعهاین شعار را می
افغانستان را تسخیر سرزمینی کرد. این میل هنوز در هیئت و است و عراق  71و 

ده روز پیش یک زلزله آمده وجود دارد.  ،ی آمریکا به رغم تغییراتی که کرده استحاکمه
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اند؟ تا این نیروی نظامی جا پیاده شدهر نیروی نظامی آناهزسی است. به چه مناسبت 
میل عمومی فطری  پس این میل وجود دارد، ولی کشد.سال طول می دهبخواهد برود 

پوشش نیروهای ماقبل امکانات و توانایی است. به ـ  طور که خانم گفتندهمان ـ جهان
ی ای نیروحال یک دوره است. تغییر دوراندستاورد مشترک خدا و نیروهای  این مننظر 

یرویی ، نیروی تغییر نهمولی اآلن در ایران ما  ،چریکی و سیاسی بود دوران تغییر، نیروی
کمپ  52سال پیش در ایران سه تا  1کند. تولد دوبارهاست که دارد روی ایدز کار می

ها دستاورد جهان است. به نظر من کمپ دارد. این 23ان در تهرفقط اما اآلن  ،داشت
آرام دارد به سمت توانمندسازی نیروهای ماقبل امکانات و توانایی امکانات جهان آرام

 رود. کمی باید روی این فکر کرد. می
جاست. اآلن نیروهای اجتماعی ایران، گویید اینآن وقت کمک خدایی که شما می

 کهدر حالی .ساله دارند 11یشان میانگین سن هاو هیئت امناها، بانیان  NGOهمین 
ها را خواهد آنسال یک دفعه میدو ی سابق یا نیروی انتظامی اآلن هر اماکن، کمیته

 15سال دارد و دیگر تحرکی ندارد و از این  15تجدید صالحیت بکند. یک خانمی که 
]باید تجدید  سال برای چه ات بوده است دیگر هر دوعسال در خیرات و مبر 51 ،سال

آرام و با حوصله پیش دارند آرام ،هافشار ی اینرغم همهبهولی ؟ صالحیت شود[
نه گویط ایران ایناشر ،قدر حوصله داشتندبرند. اگر نیروهای سیاسی ما هم همینمی

ی ااما نیروه ،اندنیروهای اجتماعی ایران را درک کردهتا حدودی ی تغییر را نبود. قاعده
اند. هنوز هم شعارها و تمایالت بیرون و دانشگاه را سیاسی و ایدئولوژیک درک نکرده

ف ک ببینید. زود، تند، سریع! بابا چقدر ایران زود، تند، سریع؟ چه چیز گیر آمد و در
 اند. خدا پرحوصله است، اآلن نیروهای اجتماعی هم پرحوصلهاینکه، دست ماند؟ 

ساله است در 28-21کنیم. یک خانم و در زاهدان کاری میما اآلن در زاهدان هستیم 
زندگی خاک ی همهای که اصاًل اش بروی در یک محلهخانه به که اگراست زاهدان 

 یک. ی یعنی کولیدچل ؛ی کولی آباد استمحله یای آباد دوخل است. اسم محله چل
                                                                                                                 

 یزندگ تیفیک شیافزا اشینهاد است که هدف اصلسازمان مردم کیتولد دوباره . 1
د تول یاصل استیسخانواده آنهاست.  یو اعضا یکنندگان مواد، افراد در حال بهبودمصرف

قه در کشور و منط ادیاعت بیزه درمان و کاهش آسحو ییایو حفظ پو ینوآور یدوباره تالش برا
 است.
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 یک این خانه زی اوپن، تنها چیمتری که یک اتاق است و یک آشپزخانهچهل ی خانه
ها از این جهان کف است و یک تل از رختخواب بغل دیوار. دارایی این در نمافرش نخ

ها از گنده فقطکردند چرا این است. شما بیایید این را ببینید. دوستانی که اعتراض می
ساله که 28-21ها حرف زدیم؟ ببینید این خانم از گنده فقطما کی  ،زنیدحرف می

ساله هم دارد. باور کنید روزی سه ـ چهار ی یک بچهو ه تاکسی است شوهرش رانند
اند. خانم آمده 751در آن محله فراخوان داده است که  86ساعت سر پا است. سال  71

 75اآلن یک گروه ها از بین آندرآورده است.  ارگروه خودیدو ـ سه خانم  751از این 
از داخلش  است پایدار مانده است. سال است که پایدار شده و دو ری خودیانفره

مسئول  وصندوق اعتبارات خرد در آورده است. این خانم مهدکودک تاسیس کرده 
داران زاهدان است. اولین سری مسکن مهر را در ایران این خانم انجمن مهدکودک
واحدی ساخته که آبان تحویل داده است.  24 ساختمان یک .تحویل داده است

هم دارد و کند ببینیم؛ هم خودش دارد وسعت پیدا می گونهاین توسعه را !جوشدمی
 دهد. آرام تغییر میمحله را آرام

 .آرام با حداکثر تخصیص استتحول آرامکه نیروهای سیاسی ایران هم درک کنند 
بیایند شلتاق کنند و دانشکده را صاف و ها ]اصحاب قدرت[ ایننیست که گونه این

ی امکانات دست ؛ مجموعهبدهند هادست لمپن هکشتی را بصوف کنند و فوتبال و 
ست شان هم جا افتاده اکه اهل حداکثر تخصیص هستند و پس پیشانیآید مینیروهایی 

 ، یک مدت فکر کن وآرام است نه انفجاری. این مطلبی که شما گفتیکه تحول آرام
او که معلول است و او  خدا عادل است و دائم بخواهی بگویی ]آیا[ببین. اگر  گونهاین

گرفته در ایران است و این همه دختر که کور است و او که شل است و این همه طالق
 «او»ماند. ببینیم دیگر خدایی این وسط نمی گونههست؛ اگر بخواهیم این تجاوزقربانی 

مجهز به  دهد که اگر موسیی تغییر را در همان طه به ما درس میاز نظر خودش قاعده
 ی آنساله را موفق اجرا کند. وگرنه بقیهچهل ی هژتواند یک پروروش و تکنیک شود می

برای ما حرف زده است؟ چرا یک بار نگفته و بعد رها کند؟  قصه است. چقدر از موسی
 وسیچرا هر تکه را یک جا گذاشته تا ما بتوانیم چینش کنیم و یک رهیافت از م

خواهی که نوجوانی و رادیکالی و می خواهد بگوید آقای موسیآخرش می ؟دربیاوریم
ه سالچهل ی نه! این پروژه، پروژه !کس بزنی و مکانیکی مسئله را حل کنیوهمه را ب
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دارد؛  برای ما این درس را ،کنداش را داری؟ خضر را که همراهش میاست. حوصله
ُدونی»گوید نیافتمت! کند. میخضر را کالفه می موسی یابمت وقتی ب شاءاَّللان« َسَتج 

بگوید  خواهدتواند صبر پیشه کند. خدا مینمی که صبری پیشه کنی. که آخر هم موسی
 تحول بطئی است. 

ویی سمت، سمت توانایی است. باالخره گآن ناتوانان که شما می در مورد به نظر من
ادبیات  بینی کهها کسانی را میباور کن در این ده کوره ،ام بودهی من و عالقهاقتصاد رشته

اآلن در همه دانشکده ها خیلی از اساتید  ،ها جا افتاده استاقتصاد سیاسی که برای آن
و از ازل سمت توانا شدن این است که به نظر من سمت جهان از آغاز  دانند.آن را نمی

 ]به ارث دهیم[؛ گوید ما اراده کردیم که زمین را به مستضعفیناست. خدا می
گویند، پشت خط توانایی و پشت خط که ایشان میمستضعفین هم یعنی همین

سمت جنوب و ایران هم که ما در بطن  است. امکانات؛ سمت جهان از اول این بوده
ما هم به این جرگه اگر که خیلی جای امیدواری است. این است  ،جنوب قرار گرفتیم

 داشته باشیم.  توانیم دستاوردآرام میشویم و آراماهل تخصیص می ،بپیوندیم
جا  گونهگویم درست است؛ من برای خودم ایننمی .حال شما روی آن فکر کن

کنار به عنوان چیزی که  .جا بینداز گونهگویم شما برای خودت اینانداختم. نمی
با خودمان جنگ و دعوا داریم که  مدامروی آن فکر کن. وگرنه  ،چیزهای دیگر است

گیر؟ چرا فالن بخش است یا امکاناین خدا ظالم است یا عادل؟ امکان الخرهبا
خواست ها خیلی ربطی به خدا ندارد! اگر خدا میاین مانده است؟سال پنجاه حکومت 

اه گذاشت. نگی تحول پیش روی ما نمیهمه قاعدهاین که عالم را پادگانی پیش ببرد 
اق ها که برای اعمرسد گونهبنظر ه بممکن است کنید در این کتاب این همه گونه است. 

ی جدید ها در دورهی گونههمه ،به اآلن چه ربطی دارد؟ کمی فکر کنیم ،تاریخ است
 خر است. آهم مصداقی دارند. بفرمایید. البته سوال 

 

 سوال من کمی تفصیلی است اگر اجازه بفرمایید.  :ومپرسشگر س
 

 بفرمایید.  هدی صابر:
 

ن سوال خواهم ایالبداهه میالبته اآلن کمی فیبا عرض خسته نباشید.  :پرسشگر سوم
 مطرح در رابطه با خدا و عدالت خدا که هاییبحثرا مطرح کنم. واقعیت این است که 
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دچار نوعی خلط مبحث  را عماًل ممکن است ما ،دشونداده می کههایی و پاسخ شودمی
ی ورود به مسائل داریم. گاهی کالمی و اعتقادی نوع الیه از نظر زاویه . ما اآلن چندکند

شویم که به نظرم خانم و دوست جوانمان از این زاویه وارد شدند که وارد مبحث می
نظر اعتقادی داریم چگونه است. چون ما نگاهی هم از چیست و باالخره عدالت خدا 

نیست که همه چیز را فلسفی و  و اینکه بحث جهان غیب و خدایی هست 
 رسد باید یک پاسخ کالمی داده شود. مثالً جا به نظر میشناسانه نگاه بکنیم. اینهستی

ین اگوییم چرا خدا آید میرور طبیعی که پیش میهای ُش فرض کنیم در رابطه با بحث
ال یْسَئُل َعّما یْفَعُل َو »دهد این شکل است؟ و قرآن گاهی جواب میچرا به  کند؟گونه می

 نهگواگر بخواهیم پاسخ بدهیم این شکل است. آقای صابر یک  (01)ابنیاء:  «ُِهْ یْسَئُلوَن 
جواب دادند. قرآن به شکل محترمانه این طور جواب داده که در رابطه با کارهایی که 

کند. ولی در رابطه با کارهایی که شما انجام ال نمیدهد کسی از او سوخدا انجام می
به عنوان مثال در بحث کل و جزء؛ جزء از کل از این  کند.دهید از شما سوال میمی

ی گوید تو چرا آمدی لبهبه ماهی می کند.کل از جزء سوال می ولی کندزاویه سوال نمی
 بیشجا آمد و گوید چرا دریا تا اینتواند بو بیرون بیفتی. ولی او نمی اییآب که پایین بی

هایتًا اگر به ن وشناسانه نگاه کنیم ی فلسفی برویم و هستیاگر به الیه یاز این نیامد. ول
جا یک بخشی از پاسخ بحث تحوالت تاریخی این ،های تغییردهنده برویمسمت پاسخ

شود و ده میها مشاهگرایانه که به خوبی در این بحثو اجتماعی است و نگاه فرجام
 کنیم. استفاده می

ولی بحث دیگری هم در ارتباط با فرد مطرح است. که متاسفانه به علت مشغله و دوری 
دانم به بحث ها را گوش بکنم و نمیدیها نبودم و بعدًا قرار است سیراه در این بحث

مطرح  شود، تا چه اندازهآخرت و فرجام که به عنوان بحث مادیات و معنویات طرح می
در بحث هابیل و  .کنمشده است. چون فرصت کوتاه است به عنوان نمونه مطرح می

که  شود نگاه کردهم می گونهاین کند؛قابیل وقتی قابیل اقدام به کشتن برادرش می
کنند؛ جو هستند و ظلم میای قدرت متمرکز دارند و سلطهدرست است در جامعه عده

اما در نهایت همه فرزندان یک آدم هستیم و  ،رسدمی هایی که نابخشودنی به نظرظلم
شود نگاه بکنیم چون بحث عدم خشونت که مطرح می گونهنوع هستیم. باید اینهمه هم

همین جنبش سبز هم  .شودو گاندی هم به شکلی مطرح کرد و امروز هم توصیه می
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ریم؟ بریم! چرا میبُ ولی در عمل ما به قول دوستمان می ،کندتوصیه به عدم خشونت می
اما  ایم.یک بخش از آن به علت این است که تجربه نداریم و تغییر آرام را درک نکرده

یک بحث هم این است که از نظر فلسفی و از نظر معناشناسی توخالی هستیم. عجول 
م. بیرون باید به دست بیاوری ازکنیم همه چیز را گردد به این که فکر میبودن ما بر می

کنیم حتمًا باید پیروز شویم تا خودمان را پیروز بدانیم. اگر مثل مسلم بن عقیل یفکر م
ایم. وقتی و مثل حسین کشته شویم یا اگر به هرحال بالیی سر ما بیاید ما شکست خورده

لند کنی، برای کشتن من باگر دستت را  گوید توهابیل می ،کندبلند می قابیل دستش را
و گناه من را یک  خواهم تو گناه خودتبزنم. من می که تو رانم کمن دستم را بلند نمی

خواهد بگوید فکر نکن با کشتن من تو پیروز و رستگار جا میاین 1جا حمل کنی.
شوم و تو بار سنگین گناه خودت و من را بر دوش شوی. این من هستم که رها میمی

پس ما یک قانونی را برای  گوید از اینخواهی کشید. به دنبال این هست که قرآن می
 اسرائیل نوشتیم. این قانون این بود که: بنی

ا» منه
َ

ْحیاها َفَکأ
َ

اَس ََجیعًا َو َمْن أ ا َقَتَل النه منه
َ

ْرِض َفَکأ
َ
ْو َفساد  ىِف اْْل

َ
 َمْن َقَتَل َنْفسًا ِبَغرِی َنْفس  أ

اَس ََجیعًا  ْحیا النه
َ

 ( 10)مائهد: «أ
کس یک نفر را  ی مردم را کشته و هررا بکشد، انگار همه کس یک نفر بعد از این هر

ی هدایت و نجات و رستگاری، زنده کردن خویش در که اصاًل در فلسفه ـ زنده کند
 ی مردم را نجات دادهانگار همه ـ ی اول و زنده کردن پیرامون حتی شده یک نفروهله
ودم ای داشته باشم و ختوصیه جاتر از آن هستم که بخواهم در این. البته من کوچکاست

چون ما هم به نوعی سیاسی ـ کنم ها را دنبال کنم اما هر چه بیشتر کار میباید بحث
چون وقت نیست دیگر  شوم[های معناشناسی میـ ]متوجه این خالء بحث هستیم

 گویم.نمی
 

 بستگی به جهان بینی افراد دارد. :پرسشگر نخست
 

                                                                                                                 
َ َربه اْلعاَْلنَی  َلِئْن بََسْطَت ِإىَل یَدَك ِلَتْقُتَلىن». 1 خاُف اَّلله

َ
ْقُتَلَك ِإىنِّ أ

َ
َنا ِبباِسط  یِدی ِإَلیَك ِْل

َ
  ِإىّن  *ما أ

َ
ن َتُبوأ

َ
ِریُد أ

ُ
أ

ْصَحاِب النه  َ
نَی ِبِإمْثِی َو ِإمثَْك َفَتُکوَن ِمْن أ اِْلِ   (.21-21)مائهد: « اِر َو َذالَِك َجَز ُؤْا الظه
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گویم چون دیگر وقت نیست و آقای صابر وقت را می ی آخرممن جمله :پرسشگر سوم
که به تحوالت اجتماعی و رسد ما ضمن اینهرحال به نظر میکنند. بهرا تنظیم می

های سنگین چون از نظر تاریخی هزینه ،کنیم و خیلی هم مهم استسیاسی فکر می
های یم و از زاویهاندایم و دستاوردهای ما هم اندک بوده ولی اگر فلسفه را نوعی برگرداده

ی هم اتا اندازه م،ها برویاستراتژیک دور شویم و به معناشناسی و تحول درونی انسان
نیم ها استفاده کی آنتر بشویم و از تجربهکند هم به نیروهای اجتماعی نزدیککمک می

 حساساتوانیم امکانات بیشتری را پیدا کنیم و اگر هم گام به گام حرکت کنیم هم می
 نیروی بیشتری هم داریم. کنیم می

 

: خیلی متشکر. دست شما درد نکند. کسی نوبت برای طرح بحث ی صابرهد
خدای منشأ عشق و امید و »دو هفته دیگر، در چارچوب  شاءاَّللانخواهد؟ می

 را تحمل کردید.  خدمتتان هستیم. خیلی ممنون از این که ما «مسئولیت
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 1(3) دیمنشأ عشق و ام یخدااه و چهارم: تبیین: نشست پنج
 

ِحمی ِن الره ْْحَ ِ الره ع با اجازه از دوستان بحث را شرو .گریاریبه نام همراه  .به نام خدا .ِبْسِم اَّلله
 . میکنیم

 «گشامی، باب بگشا، نزد من آمن رفیقم، ره»

 خداگاهی و اسرتاتژیک با مههدالنه، مستمر، صافی رابطهضرورت 
با یک محتوای حداقلی به پایان  شاءاَّللان. میکنینشست پنجاه و چهارم را آغاز م 

 ،خدای منشأ عشق و امید؛ «او» یهاداشته ؛تبیین ما» ،برسانیم. عنوان عمومی بحث
غروب  یو در آستانه میگذاریرا پشت سر م 88 بهمن 21شنبه سه است.« سه شماره

اند و خود دوستان بحث آوردهرا  اشین بودیم، بخشکه خدمتتا یاجلسه 54هستیم. 
یمت زاز منزل اول قصد ع ،میکنیاست که باهم سر م ـ ماه 71-76ـ سال  بیش از یک

شسته ن نشسته نشویم. وقتچیه شاءاَّللان. میزنیکردیم، فعاًل در پاگردهایش گشت م
 کندیبسنده م شیهاانسان به داشته ؛خصوص نشستن در ذهن خیلی خطر داردهشدن، ب

. در کشور ما هم که قناعت حرف اول و آخر است. قناعت هم اول کندیو قناعت م
عیت ما از این قاعده تب شاءاَّللان. است دستاوردهای گذشته به سراشیبی و دلخوش کردن

ها را نه کش بدهیم و نه در آن آب بریزیم و ادامه پیدا کند. بحث مانیهانکنیم و بحث
هر وقت که دوستان مواد و مصالح داشتند  شاءاَّللان ه پشت سر بگذاریم. تازدنه شتاب

جلسه دنبال این  54ها را پیش ببریم. بتوانیم بحث ،دیرسیو ما هم چیزی به ذهنمان م
یا پشت در چه خبر است؟ آ ؛«باب بگشا»چه عنوان کرده است.  «او»بودیم که ببینیم 

طرات نوستالژیک جا دارد و یا برای امروز ما هم او یک در سنتی است که فقط در آن خا
و  ودشیدستاوردی دارد و صرفًا یک در باغ سبزی نیست که عمومًا در ایران نشان داده م

 ،نباشد و طبیعتًا هم نیست طورنیکه این در ا شاءاَّللان خزان است. میرویداخل که م
                                                                                                                 

 است.  1811بهمن  22 شنبهسه ،تاریخ برگزاری این نشست .1
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رف با ح ،اش وجود خودش است، پشتوانهکندیعنوان م «او»که حرفی که به اعتبار این
را عنوان کنیم که خودمان نتوانیم  ییهاماهوی دارد. ما شاید گزاره یهاما تفاوت

ه هرحال تا ب «او»باشیم. ولی  اشیالتیتشک یرا تضمین کنیم و پشتوانه تشیموجود
این  یهایش بوده است. در پو توصیه هاشهیاند ،هادهیها، اگزاره یعالم پشتوانه یجانیا

که من را  کندیها بار تکرار ممکرر ده «او»در چه هست و چرا  این بودیم که پشت
 بخوانید و دعوت کنید، من را شریک تلقی کنید، من را محرم فرض کنید و من را همراه

  .بدانید
دالنه، شفاف، مستمر، صاف یضرورت رابطه:»اول داشتیم یری از جلسهتسوتی

 خوش ندارد زمانی که ما در «او« »و غیر مناسبتی با خدا. غیرتاکتیکیاستراتژیک، 
ه را بزنیم و انتظار داشت «او»در  هستیم، بحران و در موضع تقاضاهای شخصی ،کنجسه

 یاهای تاریخیو جریان اهبا انسان «او»با ما استراتژیک برخورد کند.  «او»باشیم 
دار برخورد دت، طوالنی و عرضدرازم «او»ها هم با استراتژیک برخورد کرده که آن

 ند. اهند و انتظار استراتژیک از او داشتاهکرد
 

 از منزل اول تا منزل حال 
 حیاز بحران تا تصح

  تیتا عضو حیاز تصح
  تیتا فعال تیاز عضو
  رییبه تغ ریاز تفس

 از تقاضا به عرضه
 

ا آغاز کردیم و بحث ر ،بود ـ 81ابتدای رمضان سال  ـ 81از منزل اول که شهریور سال
تا اینجا پیش آمدیم. چند سیر را مشترک از سر گذراندیم. از بحران تا تصحیح، از 

 تصحیح تا عضویت، از عضویت تا فعالیت، از تفسیر به تغییر، از تقاضا به عرضه. 
که پارسال بررسی کردیم، مبدأ بحرانی بود. درون  گونهآن ماناز بحران تا تصحیح، مبدأ

از خودمان که بیرون رفتیم، نسل  .به بحران رسیدیم ،وجو کردیمجست خودمان بحران
 یفهروشنفکری و خود همین حاکمیتی که ا   یسیاسی و جامعهـ نو و نیروهای فکری 

 کهقدرت داشتن تفاوت دارد با این یفه. ا  ]همه به نوعی بحرانی بودند[ قدرت دارد
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می داشته باشد و از درون ماندگار و پاید سه جلسه بررسی کردیم، به ـ ار باشد. دو مقو 
 دار است و ضرورت دارد از این بحران به درآید. ایران بحران یاین رسیدیم که جامعه

مختل  ما با هستی یش این بود که رابطهااز بحران به تصحیح راه بردیم. بحران شاخصه
ریم، آزادانه و ، پر و بالی در هستی ندامیکنیتلقی نمعضو هستی است، خودمان را 

 میانیستیم، به روزمرگی خو گرفته یاژهیوجوی چیز ودر جست، میکنیباالن حرکت نم
مان را هم با هستی که مختل شده از حالت اختالل ضروره به این رسیدیم که رابطهالو ب

دارانه دالنه و پایشفاف، صاف یتبدیل به یک رابطه «او»مان را با دربیاوریم و هم رابطه
 نیم. ک

از این مجرای ضرورت خروج از بحران و تصحیح رابطه به متد رسیدیم. متد را یک 
عمران آل یسوره 781-721در آیات  «او»وجو کردیم. جستـ چند جلسه ـ مقدار 

آن آیات هم شأن نزولش تقریبًا شأن نزول امروزین ما بود.  ؛توصیه به یک متدی کرد
ست اما شک ؛است ریناپذکه شکست کردیتصور م ،هزدشوک و زدهبحران ییعنی جامعه

 بحران انگیزشی، و هم روانی شدـ  سنگینی را متحمل شد. هم دچار بحران روحی
زدگان و خطاب به شوک آیه شصتایدئولوژیک. بحران استراتژیک و  بحران
 کرد که در دوران بحران از خودتان فرار نکنید. یاهیها توصبه آن آمد. زدگانبحران

و من را هم مبنای بزرگ فرض کنید. در میان دو  مبنای کوچک، خودتان را مبنا بگیرید
 یجربه. این تجربه، تدیآیوجود مه ب یرفتمبنا اگر قدمی بزنید و عمیق بشوید، راه برون

ش دکه درون و بیرون خوبود. در کودکی خودش را مبنا فرض کرد. رسید به این ابراهیم
و فراگیرتری وجود دارد. از خودش شروع کرد، آزمون  تریجد، ترلیهم یک مبنای اص

از مبنای کوچک به مبنای بزرگ رسید. مبنای بزرگ را هم که گرفت  ،خطا را طی کردـ و 
دیگر رها نکرد. در مبنای بزرگ، توحید را تعریف کرد. مناسک توحیدی را سامان بخشید 

 ن داد. توحید را ساما یو خانه
نبوده که  گونههای معاصر ما اینهای پیش از ما و انسانرا گرفتیم، انسان «او»متد 

و به ا ،آمدیکسی از حمام بیرون م رهمیشه در عافیت به سر ببرند. سابق بر این ه
دی، با آغوش شاین بود که با آب هم یعافیت باشد به منزله «عافیت باشد.»: گفتندیم

به اعتبار  ،ت را شستی، آبی زیر پوستت دویده و دوپینگ طبیعی کردیحیات خود یهیما
مت این وضعیت بر تو به سال ،آب دویدن زیر پوستت و دوپینگ طبیعی و غیرمصنوعی
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هستی زیر دوش ها در شرایط عافیت و بیرون آمدن از و عافیت باشد. همیشه انسان
. ردیگیطی کنند، نفسشان م خواهندینیستند. مغموم و بریده هستند. شیب تند را م

 رفتو متدهایی برای برون هاهیاند. اما به هرحال روبوده گونههای پیش از ما اینانسان
در آن  «او» یاز متد توصیه شده ؛وجو کردیمها را جستاز بحران داشتند، قدری آن
از  وهایی که راه باز کردند از تکاپوی پیشینیان و انسان ،شصت آیه و شصت نشانه

عنی ما ی. تالشی که بتوانیم خودمان هم داشته باشیمهمچنین بست بیرون آمدند و بن
ها انسان ؛از همه هست ترلیو اص از همه تریاصل «او»هم یک طرف قضیه هستیم. 

موجودیتی ـ نه بیشتر و نه کمتر  ـ در حد خودمانهم ما  ؛هستی هستند یهیسرماهم 
عصران پیشینیان و هم یهاهیو رو «او» یهیتوص داریم. از تالش فکری خودمان،

 . رسیدیم خودمان به جهازی برای خروج از این بحران
شده سه سطح داشت: سطح پیشاتبیین، سطح تبیین و سطح پساتبیین. آن متد طراحی

از آن متد مجموعًا به این رسیدیم که ما از ابتدا که پدر اولمان آدم به این حیات آمده، به 
مده، بنا بوده عضو ارشد و عضو فعال هستی باشد. حال که ما عضو ارشد و هستی آ

 ، اشکال در خودمان است. تالش کنیممیاعضو فعال نیستیم و به وضع موجود خو گرفته
شده را تصحیح کنیم و به سرمنزل عضویت در هستی برسیم و از مختل یاین رابطه
ز غار به او کاروان بشر را از ابتدا  به فعالیت برسیم. مجموعه کسانی که نیز عضویت

در  و کردندیتسخیر کرات آورند، کسانی بودند که خودشان را عضو هستی تلقی م
شان هشان و پروسهم خدا در کارشان و در پروژه تشانیهستی فعال شدند. به اعتبار فعال

 به پیش آورد. ها را آنمشارکت کرد و 
غییر برسیم. از تفسیر به ت ؛باید طی کنیمما یگری را هم نهایتًا به این رسیدیم که یک سیر د

 ست و به تغییر رویشاز تفسیر صرف دست که روشنفکری ایران هر دورانی  یجامعه
بیست، سی، چهل،  یایران را آزاد کرد. دهه یو هم جامعهآزاد کرد هم خودش را  ،آورد

و اجتماعی ایران حضور و  سیاسی ی ـفکر یو در متن جامعه هعناصری در میان پنجاه،
 ، فعال هستی بودند وکردندیبروز و ظهور داشتند که خودشان را عضو هستی تلقی م

، افتادیقی نماتفا ،ها در تفسیر بماننددر تفسیر بمانند. اگر بنا بود انسان خواستندینم
که خودمان هم عضو آن هستیم و ـ روشنفکری ما  ی. جامعهگرفتیتغییری صورت نم

یر در به تفسـ شریک هستیم  شیهایخودمان را از آن جدا بدانیم و در کاست میتوانیمن
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سیر به تف ـ تا اواخر شصتاز سال  ترقیبه طور دق ـ میگذاریکه پشت سر م یاسه دهه
مفسر باشد و اهل تغییر نباشد. به  فقط خو گرفت و تصور کرد به این جهان آمده که

 به تغییر رسیدیم. ضروت میل و شیفت از تفسیر 
آخر سر هم چندین جلسه روی این بحث کردیم و بحث ادامه دارد که آیا اگر ما از 

نیم و به تصحیح ک «او»مان را با هستی و با آرام به در بیاییم و روابطبحرانی آرام یرابطه
سطح عضویت در هستی برسیم و بخواهیم عضو فعال هستی هم بشویم و از تفسیر به 

یم دارد که اگر ما در موضع تقاضا قرار بگیر ییهاداشته «او»خواهیم راه ببریم، آیا تغییر ب
 به ما عرضه کند یا نه؟ 

 
 زیر دار ـ داشتهداشته یخداتبیین ما؛ 

 یمهندس یطراح
 خلق ـ خلق از نو

  یاستراتژ
 یبندمرحله

 یخیتار لیـ تحل یخیتار دید
  یپردازدهیا

 منبع الهام
 

کتاب هستی، کتاب تاریخ، کتاب آخر که قرآن هست و کتاب  ـ از دل چند کتاب
را در  زیرداشته ـ دارداشته یدارد. خدا ییهاداشته «او»به این رسیدیم که ـ خودمان 

ارض چگونه ع «او» ،پژوهش قرار دادیم که ببینیم اگر ما در موضع تقاضا باشیم یحوزه
 خواهد شد و چه به ما عرضه خواهد کرد. 

ردیم درک کـ کتاب آخر و کتاب خودمان  و کتاب تاریخ و کتاب هستی ـ کتاب از چهار
 ،کندیمهندسی است. اهل خلق است، به خلق اول اکتفا نمـ  در موضع طراحی «او»که 

زده و عجول شتاب ،درازمدت است یهایصاحب طراح .اهل خلق مستمر است
 هادهیز و ظهور تدریجی پداعتقاد به برو ،کندیهستی را خم رنگرزی فرض نم ،نیست

 77در  ار «او» استراتژیک بودن خدا و استراتژ بودن .استراتژ است ،به این مفهوم. دارد
بررسی کردیم.  اشیهمسایه و جانب یهاطه و سوره یسورهدر ، جلسه در سیر موسی
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زمدت است. درا یهایجلسه وقت صرف شد که به این برسیم که خدا اهل طراح 77
و هر مرحله زمانی آغاز  کندیم یبندمرحله خود، یدل استراتژ استراتژ است و در

و پز  قبلی در پخت یقبلی به پایان رسیده باشد و عناصر در مرحله یکه مرحله شودیم
 خودشان را نشان بدهند.  ی توانسته باشندریگو قوام

دیگر هم  ییدیم به خدایی که یک داشتهبند رسآرام که جلو آمدیم از خدای مرحلهآرام
دارد و آن این است که مشرف بر تاریخ است، صاحب دید تاریخی و تحلیل تاریخی 

 ،که هرکس در استارت خط تغییر قرار گرفته است میآوریاست. در این کتاب آخر درم
ا، هضعف ،هایکاست. اندینمایرا به او م هایقبل یهای. استراتژکندیخدا او را مجهز م

. ضمنًا خود کندیو توصیه م دهدیمدل م ، به او]سازدیمبرایش نمایان [را  شیهاقوت
او هم در کنار این تجهیز باید حرفی به حرف قبلی دیگران اضافه کند. انبیاء عمومًا 

 است و اهل ایده است و منبع الهام است.  پردازدهیبودند. نهایتًا ا گونهاین
 

  یبر سهمـ  یدهقاعده سهم
 دار؛ سرداشته«او»

 دارما؛ داشته
جدید که در این هستی دو قاعده وجود  یگزارهیک پیش رسیدیم به  یسه جلسهـ در دو 

است.  یبرسهم یقاعده ،است. یک قاعده هم دهیسهم یقاعده ،دارد. یک قاعده
به  سهمی که از وجود خودش ،در موضع ربوبیت قرار گرفته ،خدا شده «او»یعنی 

از انددیگران بدهد. به این اعتبار خدای منتشر است. خدا، خودش را برای خودش پس
است.  یدهسهم یرا در متن قرار داده که آن قاعده یانکرده است و میدانی داده و قاعده

طه خودش و در راب یخودش را منتشر و تکثیر کند. انسان هم در تجربه تواندییعنی م
 سهم ببرد. به این اعتبار هستی، «او»از  تواندیجه رسیده است که مبه این نتی «او»با 

ت تجاری داشته و کمتر ماهی یشرکت به این دلیل که فقط جنبه ،سهامی است. در ایران
ره خانه و غرفه و حج، به تجارتدیآیتولیدی پیدا کرده است، تا اسم شرکت در ذهن ما م

سیم. ولی سهامی که در هستی توزیع شده، رمی یبازو سفته یبازو داللی و بورس
 ،کندیمولد است، سهامی هم که توزیع م «او»سهام مشارکتی و سهام تولیدی است. 

که پی بردند  ییهاداللی نیست. لذا انسان سهام و تجاریسهام ، است سهام تولیدی
 دیم. مرور کر اند. این را در سیر ابراهیمشان را گرفتهمسهم ببرند، سه «او»از  توانندیم
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گزارش و ر در کتاب آخ واش را تبدیل به نشانه کرده یک گفته دارد که خدا آن گفته ابراهیم
 گوید،یکه درک خودش را از خدا به طور ساده م، بعد از اینآخر آورده است. ابراهیم

و طمع هم الزامًا چیز منفی نیست. طمع  1نسبت به تو طمع دارم که من کندیم عنوان
؛ برماز تو سهم ب توانمیم ،از تو سهم داشته باشم توانمیم کنمیدارم یعنی من تصور م

پس از خودش به طور  یهم برای سلسله ،سهمش را از خدا هم برای خودش و
ا ر ضای کیفی ابراهیم. خدا هم این دعای برخاسته از تقاکندیاستراتژیک طلب م

و اسحاق و یعقوب و  و هم اسماعیل کندیبر مرا سهم . هم خود ابراهیمکندیاجابت م
 .را اعقاب ابراهیم

ها از طرف انسان یبرو سهم «او»از طرف  یدهسهم یکه در هستی قاعدهدر کنار این 
ار دسرداشته «او»بعدی این است که  یدیگری رسیدیم. گزاره یبه گزاره ،وجود دارد

ودن، بند باستراتژ بودن، مرحله ـ که تا اآلن مرور کردیم ییهاداشته ییعنی همه ؛است
 خودمان ها است و ما هم در حدگلوگاه این داشته «او»ـ  بودن پردازدهیمنبع الهام بودن، ا

 ها را توزیع مجدد کنیم. این داشته میتوانیم
 

 مشترک وجود کل ـ وجود جزء  یمنطقه
 هاداشتهها + خردهجهان ما : سرجمع  اصل دشته

 

شترکی م یپیش آمد که منطقه همناسببالو  هضروربالقبل این بحث  یباز در دو جلسه
 هست که خودش را توزیع« او». وجود کل وجود دارد بین وجود کل و وجود جزء

کی مشتر یو وجود جزء هم ما هستیم. منطقه کندیکثیر و منتشر مخودش را ت، کندیم
 هاسرجمع اصل داشته «او» جهان ما، جهان مشارکتی است. .و ما وجود دارد «او»بین 

را داریم که خرد است و در مدار خودمان  ییهاها. ما داشتهداشتهخرده هم ست و ماا
بخش باشیم. از ما و ذهن ما الهام میتوانیعاشق باشیم. ما هم م میتوانیما هم ماست. 

ها را داریم. ها را دارد و ما خرد داشتهاصل داشته «او»ساطع شود. منتها  تواندیهم ایده م
ها است. در اصل داشتهها و خردهاین جهانی که در گردش است، سرجمع اصل داشته

 ما.  ،هاداشتهایگاه است و در خردهصاحب ج «او»ها داشته
 

                                                                                                                 
ْن یْغِفَر ىل». 1

َ
ْطَمُع أ

َ
ذی أ ین َخطیَئىت َو اله  .(12)شعراء: « وْیَم الدِّ
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  یـ جهان مشارکت ریادرایجهان غ
  یمشارکت یهست

  یکتاب مشارکت
  یپروژه مشارکت
 یالهام مشارکت

 

ره یعنی اینجا ادا. ، جهان غیراداری استمیبریسر مجهانی که ما در آن به ،به این اعتبار
راتبی طی کند، م، نقش سلسلهنیست که کسی بیاید کارت بزند، نقش کالسیک ایفا کند

جهان اداری است. جهان، جهان مشارکتی  لنیست. این جهان بدی گونهنه اساسًا این
هایی که جهان مشارکتی را باور دارند و . آنندیآیم تشانیموجود یاست. همه با همه

اند، جهان را مشارکتی و جای داده حک کرده شانیشانیرا در پس پ «او»از  یبرسهم
هستی مشارکتی است. هر موجودی، انسان  ی. این جهان مشارکتی هم در حوزهنندیبیم

ی برعهده بگیرند. هستی مشارکتی است. کتاب شاند در این جهان نقو غیرانسان آمده
است، کتاب  هاهمواریها و آخر هم که گزارش هستی و تاریخ و انسان و انبیاء و چالش

ها در آن جای گرفته انسان اتیدر آن هست و هم ادب «او»هم ادبیات  مشارکتی است.
برای خودتان تعریف کنید و پیش که  کندیبه ما توصیه م «او»هم که  ییهااست. پروژه

 الهام دیدیم؛ او بحثو نهایتًا همچنان که در  رودیپیش م «او»با مشارکت ما و  ،ببرید
 دارند. ترخشی مشارکت کوچکبدر الهامهم ها در الهام مشارکت کیفی دارد و انسان

 ،شدیدر کوه خوانده م .پنجاهی یاد کردیم یآرام که جلو آمدیم از یک سرود دههآرام
.اآلن شدیدر خوابگاه زمزمه م ،شدیخلوت خوانده م، درشدیمخوانده  در جنگل

 بندعیخیلی آن ادبیات جاری و ساری نیست. حافظ و پاسبان هم متاسفانه ندارد. ترج
 ن سرود این بود که:در آ

  می ندار اریخدا  ری ما رد دو جهان غ 
  می درگ کار ندار خدا چیه ادیزج 

ع این باشد که ما به این جهان آمدیم که پای سجاده اشاید تلقی ساده از این دو مصر
 شینیم و کار دیگری نداریم. نب
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 پنجاه این یولی هم دهه !ما در این جهان ذکرگویی است یفهیفقط ذکر بگوییم و وظ
و هم  کردندیها سیر نمپنجاهی در این مقوله یهای دههباورها را نداشت و هم انسان

 دارد. نکه اسمش به عنوان یار آمده، این تلقی را  «او»خود 
 

  کیشر یبه منزله اری
 ما یاز سو« او»نقش کوچک  یفایبه مفهوم ا ادی

 

بخواهیم  اگر ی ما در این جهانشریک است. یعن یعی به منزلهایار در این دو مصر
 شریک کیفی و «او»را بخواهیم شروع کنیم، غیر از  یارا آغاز کنیم و پروسه یاپروژه

شریک است. یاد هم معطوف به ما  یبه منزله« او»استراتژیکی نداریم. یار معطوف به 
 «او»ر اگ در هستی باشیم. «او»دم یاد بیاوریم که باید مدل کوچک بهاست. یعنی ما دم

اگر اهل خلق است، اهل خلق جدید است،  ،مهندس است «او»اگر  است، طراح
 یهایها و کاستها، نقصاناست، منبع الهام است، ما هم با تمام ضعف پردازدهیا

 ترکوچک مقیاسرا در  «او»، در مدار خودمان قادر هستیم که ایفای نقش مانیعیطب
 .بکنیم

مکرر خودش را  «او» در کتاب آخر ؛بخواهیم جمع کنیم مان را اگرتا اینجای بحث 
از موضع اثبات خودش نیست. نیازی به اثبات  «او»دهد. محور قرار دادن محور قرار می

رسید. چیزی که وجود  «او»به  توانیاثبات هم نم یهیندارد. اساسًا از کشاکش و با رو
یق استدالل، چه از طریق چه از طر ؛نیست که بخواهیم اثباتش کنیم یدارد، نیاز

کید م «او»که این. ریاضی استنتاج  به این مفهوم «من هستم»؛ «من هستم» کندیتأ
 کار تلقیاست که مرا باور کنید، مرا دریابید، من را شریک، محرم، تیماردار و کمک

 کنید. 
، القاء است. القاء در ادبیات فارسی قباًل بحث شد به مفهوم «من هستم»وجه دیگر 

ی»ـ  انتقال اجباری است. ولی القایی که به آدم اول صورت گرفته فهوم القای به مـ « َفَتَلقَّ
دار را دار است. آموزش کیفی و رسوببه مفهوم آموزش کیفی و رسوب ؛اجباری نیست

 دیگویم، خودش «من هستم»از  ه. القاء این است کندیگویم ءدر ادبیات قرآن القا
تم، شما از من به خودتان برسید. ما هم به این برسیم که ما هستید. من هس هم شما

ا و م است هست و شریک «او»که هست، ما هستیم. اگر برسیم به این «او» ؛هستیم
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را در سطح و مدار خودمان تکرار کنیم و جهان،  «او» هم هستیم که بیاییم مدل کوچک
 «او»اصیل  یهاداشته از سرجمع ،هست و ما هم هستیم «او»در این بخش جهان که 

. دهدیکوچک ما در جریان و گردش است، اتفاقات مهمی رخ م یهاو از انباشت داشته
 که قبل از ما این باور منجر به رخ دادن اتفاقات مهمی شده است. کمااین

 
  دیمنشأ عشق و ام یخدا؛ ما نییتب

 عشق  در متن 
 متن خلقت 
 متن پروژه 
 متن تحوالت

گذشته؛ خدای منشأ عشق و امید. رسیدیم به  یرد بحث دو سه جلسهدر پاگ مییآیم
 پروژه و هم در متن تحوالتهم در متن  ،که عشق در متن است. هم در متن خلقتاین

 درتنیده و ممزوج است.  است؛
 

 عشق  پاشان 
 عشق  پخشان

 عنصر از عناصر  نیـ منتشرتر نیترپاشان
 

کتاب  از ـها که ما از کتابگونه آن .تمع نیستجا مجاین اکسیر، اکسیری است که یک
و  عشق پاشان میکنیدرک م ـ هستی، از کتاب تاریخ، از کتاب آخر، از کتاب خودمان

حال در این چندین جلسه، چند ده جلسه عناصری که تابه یپخشان است. شاید از همه
اصر، همین عن یمهو منتشرترین عنصرشان از میان ه نیترمشترکًا بررسی کردیم، پاشان

کتاب خودمان  در و است طورنیهم ، در تاریخاست طورنیهم عنصر است. در هستی
 است. طورنیهم هم

 رسید باد صبا غنچه رد هواداری
 ز خود ربون شد و رب خود ردید ریپاهن 
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. افشان و منتشر استست که عشقاارسی، بادی پباد صبا در ادبیات  .منتشر است
. این در هستی آوردیاز خمودگی و بریدگی درم ،زندیزنهارباش م ،زندیبیدارباش م

 خانحداقل در کشور خودمان ابولحسن  ،هست، در تاریخ هم دیدیم که باد صبا بوده
 اند. باد صبا در ایراندیگر آورده یهاصبا این باد را در موسیقی آورد. دیگران هم در حوزه

در ادبیات  یخواهادتیز یلو و کلمهُع  یمههزار، کل یتمثیل است. همچنان که کلمه
هم در تاریخ،  ؛افشان استباد صبا هم بادی هست که عشق یفارسی هست، این واژه

هم در عناصری که برای ما قابل احترام و  ،هم در تاریخ کشور خودمان ،هم در هستی
دد مبحث  بردشیگذشته برای پ یبیتی را از جلسهبرداری هستند. تکقابل مدل

 :میریگیم
 با خود دار ،نشان اهل خدا عاشقیست

حافظ در شعر خودش دو عنصر را خوب روی زمینش  است.که حافظ سرلوحه کرده 
حافظ،  شخم زده و زمینش را بعد از شخم زدن، همواره کرده است. یکی از عناصر شعر

شق ع عبور از شرایط کالسیک به غیر کالسیک است. دومی هم عبور از شرایط مادون
ه ک کندی؛ تصریح م«با خود دار ،نشان اهل خدا عاشقیست» به شرایط عاشقی است.

را یار و شریک  «او»دارند و  «او»را که پیوند با  ییهامجموعه انسان یخواهیاگر م
این است که مثل باد صبا در هیجان و  شانیبشناسی، نشان ،کنندیشان تلقی مپروژه

ج دارند. من نیجانشکیخلجان هستند و  اگر  دیگوییستند و به قول شاعر، تمو 
 بشناسی، نشان این است و تو هم نشان را بتوانی با خود داشته باشی. یخواهیم

 جنبش عشق از ازل، جنبش خلقان ز عشق
 رقص ردخت از هواست، رقص هوا از فلک

. کل جهان را کندیوارد م یترقیو عم تریحافظ را به سطح جد یاین گزاره مولوی
. نبات ها نیستند؛ خلقان فقط انسان«جنبش خلقان ز عشق»؛ کندیی تلقی ممدینامیس

 جانی در بساطشان میکنیهست، غیرانسان هست. شاید جامدات هم باشند. ما تصور م
و جنبش است نیست. جنبش خلقان، هرچه که خلق شده از جامد و جاندار از عشق 
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اهل عشق  «او»که موجود حادثی نیست. اگر هم از ازل است. از ازل یعنی این عشق
نبود، دلیلی نداشت که این جهان را با این توان شگرف خلق کند و خلق را ادامه بدهد. 

ق و سلسله بعد مولوی ؛ اگر «رقص هوا از فلک.»داندیدار معشق را یک نظام مطب 
به خاطر  این ،کندیم یافشانو مشک یافشانصبا عشق دشود، باجا میهوا جابه مینیبیم

رخش . اهل چگرددیفلک ایستا نیست و م ،دینامیسم فلک است. فلک در گردش است
است. این هوا رقصش از فلک است و رقص  «او»مثل خود  ریناپذیاست، خستگ

را از  سمشانینامیجانداران، د یهدرخت هم از هوا است. فلک، هوا، درخت و مجموع
ق و سلسله ترقیبرتر و فراتر و عم . مولویرندیگیعشق م را  یواراز حافظ یک نظام مطب 

که مجموعه عناصر حاضر در این هستی هم دلخوشی و هم  کندیدر هستی ترسیم م
و هم سرخوشی  داشته باشی شیسرخوشی دارند. عشق هم جز این نیست که هم دلخو

 داشته باشی.
 

 یسرمشق عام هست
 میاغازیب یاز هست
 میریسراغ گ یدر هست

 

است که خدای منشأ عشق و  یا. سومین جلسهمیبریم متنبحث را از مرور به بحث 
خدا  روش گیریم. سراغ. باز هم از هستی بیآغازیم و در هستی میکنیامید را بررسی م

کند و در هستی اول از هستی شروع می ،را بخواهد مطرح کند یازارهاین است که اگر گ
به  کندیو بعد شروع م دهدیرا پیش چشم و پس ذهن ما قرار م شیهاها و جلوهنشانه
. ما هم به تأسی دآوریکه از گزاره درم ایگاه عمیقش و بعد خروجیگزاره تا نقطه یادامه

انتظار و  امید و ،بیآغازیم و در هستی سراغ گیریم ببنییم که اگر از هستی «او»از سنت 
  ؟توانیم از آن استفاده کنیمند و چطور میهستعشق کجای این هستی 

، میبریخدا در آیات مختلف سرمشق عام هستی را در چارچوب بحثی که ما پیش م
هستی  یهافرقان که سرمشق یسوره 51تا 48 ؛ آیاتآیه است . سهگذاردیپیش رو م

نتیجه  میتوانیو از آن م میکنیهست که مکمل این مهم . چند آیه دهدینشان مرا 
آرام بحث خدای منشأ عشق و امید و مسئولیت را پیش ببریم و به یک بگیریم، آرام

 ، برسانیم.دهدیو قدمان قد م رسدیکه عقلمان م ییسرفصلی تا آنجا
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ه از واژگانی در آن استفاده شده ، متنی است کهم متن آیه ی فرقان،سوره 51-48 آیات 
دهد. متن، متن مشعوفی است. یک ملودی آرامبخشی را در خودش جای می که

است، جاهایی متن زبر است، جاهایی  دارغیجاهایی متن خشن است، جاهایی متن ت
رمشق که بتواند س لطیف است. اینجا متن اساسًا متنی دیگرایآرام به لطافت ممتن آرام

 را ترسیم کند.عام هستی 
  

 فرقان :  52-24
َماِء َماًء َطُهوًرا) » نَزْلَنا ِمَن السه

َ
ِتِه َو أ یاَح بُْشَرا َبنْی یَدْی َرْْحَ ْرَسَل الرِّ

َ
ِذی أ ُنْحَی ِبِه  (18َو ُهَو اله لِّ

یًتا َو نُْسِقیُه ِِمها َخَلْق  َناىسه َكِثرًیا) َناَبْلَدً مه
َ

ْنَعًما َو أ
َ

ْکرُث َو َلَقْد  (11أ
َ

یَب أ
َ

وْا َفأ ُ رکه ْفَناُه َبیُهُنْ ِلیذه َصره
اِس ِإاله ُكُفوًرا)  «(52النه

 و اوست آن كس كه بادها را بشارىت پیشاپیش رْحت خود فرستاد و از آمسان، آیب طاهر»
و  میبخش اتی[ را حدیآن سرزمیىن پژمرده ]و ُنم قیتا از طر (18) دیو شفاف فرود باران

و  (11. )]و سریاب سازمی[ بس ِّبوشانمی ،امیرکده خلق هاانسان و هاز دامآن را به آنچه ا
د ]و وتجه شون ادآوری تا ساختمی گونآنان گونه ن[ را میادبخشیمسَل آن ]عناصر ام

 «(52[ بیشرت مردم جز ناسپاىس نخواستند. )معطوف كنند[ و]ىل
 

 : کنددر هستی ترسیم می رعد از یک منظر دیگر این سرمشق امید رای سوره 72 یهیآ
َقاَل » َحاَب الثِّ ِذی یِریُُكُ اْلرَبَق َخْوًفا َو َطَمًعا َو ینِشُئ السه  «ُهَو اله
دار ، و اربهای گرانبار را پدیمنایانداوست آنکه برق را برای بمی و امید به مشا یم »

 «كند.یم
 

 :ی همین ادبیات استهم ادامه ی رومسوره 51تا  48آیات 
َعُلُه ِكَسفًا َف اَّلّلُ » ماِء َكْیَف َیشاُء َو َیجْ یاَح َفُتِثرُی َسحابًا َفَیْبُسُطُه ىِف السه ِذی ُیْرِسُل الرِّ ی اْلَوْدَق  اله رَتَ

صاَب ِبِه َمْن َیشاُء ِمْن ِعباِدِه ِإذا ُِهْ َیْسَتْبِشُروَن 
َ

ُرُج ِمْن ِخالِلِه َفِإذا أ َو ِإْن اکُُنا ِمْن َقْبِل  (18)َیخْ
 
َ

ْ ِمْن َقْبِلِه َْلُْبِلِسنَی أ
َل َعَلهْیِ ْرَض َبْعَد  (11)ْن ُیَنزه

َ
ِت اَّلّلِ َكْیَف ُیْحِی اْل َفاْنُظْر ِإىل آثاِر َرْْحَ

  («52)َمْوِِتا
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 انو آن را در آمس انگیزدو ابری بریم داردیم لیخدا مهان كیس است كه بادها را گس»
بریون  شیباران از البال بیىن، پس یمرداندگو انبوهش یم گسرتاندهر گونه خواهد یم

 ناگاه شادماىنه . و چون آن را به هر كس از ِّبدگانش كه بخواهد، رسانید، بآیدیم
( 11از آنکه ]باران[ بر ایشان فروریزد، سخت ُنمید وبدند.) ش( و قطعًا پی18. )كنندیم

 «(52) .گرداندیمپس به آثار رْحت خدا ِّبگر كه چگونه زمنی را پس از مرگش زنهد 
 

، از آن عبور از پژمردگی زندیاین آیات را که مبشر است، از آن امید بیرون م یمجموعه
نگاه کنیم؛ باد در آن هست، نماد بشارت؛ به این اعتبار  ،دارد تموجو وصول به حیات 

؛ دیآی. از طالیه صحبت مدهدیحمت است، بشارت باران مرخدا مبشر است. باد پیشا
امیدبخش  همگی، است ؛ آب طاهر و شفاف«اَماًء َطُهوًر » .تابش و ستیغ است اولین

عناصر  یگوناست. اعطای حیات به زمین پژمرده، نوشاندن آب حیات، گونه
که هم با صدا هم با تصویر بزنگاهی را از وضع موجود  ،برق و رعد ؛نویدبخش، امیدوار
. رعد و برق اعالم موجودیت کندیی م، سفر کردن را خبررسانزندیبه وضع جدید رقم م

همه ناامید از باران هستند. رعد و  «او» عت هستند در زمانی که به قول خودیعناصر طب
که بناست تغییری در هستی  کنندیبرق هم با صدا و هم با تصویر اعالم موجودیت م

انداز سپ ابر، انباشت توده، تمثیل یآبی، طهورایی، توده ،باران ،صورت بگیرد. بارش
. باران پایان ناامیدی است کندیامید را در این آیات دارد. باران اسباب وجد را فراهم م

 . است و نهایتًا بشارت حیات بعد از مرگ
 

 : یسرمشق عام هست
  دبخشیدار امجلوه یهاهینما
 ال البه یهایداریپد

 یو تّسر لیقابل تحل یهاجلوه
 

سرمشق عام هستی را پیش روی ما  و گر استآنچه در این آیات سرمشقی جلوه
مثل باد و باران و رعد و برق و آب  ؛دار امیدبخش هستندجلوه یهاهی، اول نماگذاردیم

ناامیدی ما رعد و برقی مترصد  یهایعنی از الی توده ،الهای البهپدیداری]دوم[  .طهورا
. ه ما قباًل انتظارش را نداشتیمک زندیآن بیرون م یالو بارانی از البه شودیو متصاعد م
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که کسی انتظار  ییها. در دورانشوندیتاریخی هم گاه به این شکل عوض م یهادوران
که منجر  شودیدر هستی پدیدار م ییهایملود و ، آواهاهاغی، ستهاهیتحول ندارد، طال

 ی. قابل تحلیل و تسر   یهابرای تغییر خواهد شد و نهایتًا جلوه یسازنهیبه زم
 

 یهست یدارهایعام به پد یهاهیتوص
هایی که از اول باز کردیم، کتاب اول، کتاب هستی بود. سنت خدا هم این است کتاب

و از باز کردن کتاب هستی قصد، قصد آخری است.  کندیکه اول کتاب هستی را باز م
ش روی ما پی ،شوندیگر مرا که در هستی جلوه ییهاو نشانه هادهیها، پدیعنی جلوه

ـ  ردیگ یهادیگر و کتاب یهاها را هم بتوانیم تحلیل کنیم و هم به حوزهبگذارد که آن
. میبده یتسر   ]قرآن[ ـ هم کتاب تاریخ، هم کتاب خودمان و هم کتاب تحول

حافظ، نظامی، باباطاهر و به ـ  هستی را درک کردند یکه این قاعده ییهاکالمآهنگین
پدیدارهای هستی را در شعر  به عام یهاهیفصل به فصل این توص ـ خصوص مولوی

اند. از دیدگاه روی خطابشان را هم به عناصر طبیعت آوردهو  خودشان ترسیم کردند
 ،شوندیها عناصر طبیعت هم گاه از مدار خودشان شاید خارج شوند، گاه معتکف مآن

 . این شعر حافظ است: ندرویگاه از متن به حاشیه م
 صبح امید هک شد معدکف رپده غیب

 ی هک کار شب اتر آرخ شدآ گو ربون
 ؛گزینگویند حاشیهیعنی از دید حافظ، صبح هم ممکن است به حاشیه برود. معتکف را می

ه وظیفه و ماموریت ویژ ،کسی که از متن خارج شده است. گاه از نظر حافظ ممکن است صبح
 ود.خارج ش اشی، اعتکاف پیشه کند و از مدار اصلبسپاردرا به فراموشی و مستمر خودش 

 که از اعتکاف بیرون بیا، از کندیتوصیه م به او هم ،شاعری که درک دینامیک از هستی دارد
 که دم صبح است و کار شب تار بناست آخر شود. دهدیحاشیه به متن بیا و مژده م

 شغنچه گو تنگ دل از کار رفوبسته مبا
 زک دم صبح دمد یابی و انفاس نسیم 
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. غنچه هم دهدیمخاطب قرار م ،است (Openُاپن )که بسیار گسترده و  را شاعر صبح
ه . این جالب است که بردیگیمخاطب قرار م ،که بسیار بسته و در خود فرورفته است

. از دید این دهندیخروج از اعتکاف م یصبح و به صبح هم مژده یغنچه مژده
دارند و شعر و کالم  ینیباز هستی دارند و جهان ایکه تلقی ییهاکالمننگیآه

استوار است و نه صرفًا بر حسشان، بوی بهبود از اوضاع  شانینیببر جهان نشانیآهنگ
که خیلی ؛ با این«شنومیبوی بهبود ز اوضاع جهان م» . اینشوندیجهان را همگان م

اما شعف بهبود اوضاع  ،شودمعمواًل شنیده نمیولی پرتمثیل است. بو  ،کوتاه است
آن را شمیم  شودیبستنی است. هم مجهان از دید شاعر هم شنیدنی است و هم شامه

 با گوش جان شنید.  شودیکرد و با بینی چشید و هم م
 

  قیخال ی«او»
 «او»، کندیما را متوجه هستی م ،یی که در سرفصل لوح مهر و لوح امید«او» اکنون

ویژگی از بین صد و  مورد 78 ؟و چه کارکردهایی قائل است هایژگیای خودش چه وبر
 است:  در کتاب آخر برای خودش قائل شده« او»چند ویژگی که 

 

 ودود  رحمان
  یول میرح

 یمح سالم 
 عفو غفار  
 رئوف فتاح 
 رب   رافع
 یوف  فیلط
 یمل   بیرق
 لیوک  بیمج

 

امید.  باران و هم باردیم ، هم باران مهردیگویخودش مطور که همان، همه یالاز البه
اهل سالمت است، اهل سالم دادن به خالیق  ؛رحمان است، رحیم است، سالم است
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رقیب . است. لطیف است 1رفعکلید است. اهل  .است. غفار است، بخشنده است
بت مان است، بیخ گوشمان است. اهل اجادر درون ؛است، کاماًل به ما نزدیک است

. پرمودت است، در دیآیاست. ودود یعنی دوست پرمودت، کاماًل در دوستی جلو م
ی ل. ولی است، مسئولیت ویژه نسبت به رفیق و مخاطبش دارد. مَ کندیدوستی خالی نم

نی است. عفو است، بخشنده است. رئوف است، اهل رأفت است. رب  است، اهل ملی 
ه باشد. داشت یاژهیو یکه به کادرش عالقهمربیگری کند مگر این تواندیکسی نم است،

د. که مهرباران باشرفاقتی پیشه کند مگر این وکالت   تواندیو وکیل است، کسی نم
 است. هایژگی، خودش هم واجد این ودهدیخدایی که این سرمشق را م

 
 «او»عام  اتیادب

ی، یک مقدار هست یهابعد از عبور از سرمشق ،آرام به متن کتاب وارد شویمآرام 
باور  ،اخیر متأثر از شرایط خشن ایران، نسل یدههدر سه ـ چهار ادبیاتش را نظاره کنیم. 

 شودیهم خودش خشن است و هم ادبیاتش خشن است. متعدد عنوان م ،کرده که خدا
بوی خون و بوی کشتار و بوی غیظ  جملگی، میکنیکه این کتاب را هروقت باز م

 تکه هس ـ ادبیات هستو اگر آن  ؟کنه واقعًا اینطور هست یا نه ببینیم در. حال دهدیم
 سرجایش بررسی خواهیم کرد.  شاءاَّللاندر کجا کارکرد دارد که  ـ
به  ،به ما هست، به انبیاء هست ـ که خطاب به همه است یک ادبیات عام دارد «او»

 59ی هیبه همه است. آ ـ الحاالن هستنامدارن هست، گمنامان هست، متوسط
 زمر:  یسوره

 

ُُنَب » َ یْغِفُر الذُّ ِ ِإنه اَّلله ِة اَّلله ْنُفِسِهْم اَل َتْقَنُطوا ِمْن َرْْحَ
َ

ْسَرُفوا لََعَ أ
َ

ِذیَن أ یًعا  ُقْل یا ِعَباِدی اله ََجِ
ِحمُی  ُه ُهَو اْلَغُفوُر الره  «ِإنه

 :تصریح کن، این را حتمًا بگو، از آن غفلت نکن دیگویبه پیغمبر م

                                                                                                                 
ی وسط شهید هدقید شده که در نشست بعدی ت« وضع». در اسالید و سخنرانی به اشتباه 1

 شود. صابر اصالح می
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 -ایدشتهروا دا رویزیاده شنتخوی  بر كه -من با دارانای رابطه»كن[:  حی بگو ]ُتر»
، كه او خود آمرزدگناهان را یم عیاز رْحت خدا ُنمید مشوید. در حقیقت، خدا َج

 «رهمدار است. یآمرزنهد
 

کسانی که  کندی. تصریح میاتجاوز از حد در هر حوزه ؛اسراف در لغت عام بر تجاوز 
سمت من آمدید، من را باور دارید و با من تعریف به نرمی برقرار کردید و  ین رابطهبا م

مناسبات کردید، هرچقدر هم که بر وجود و درون و موجودیت خودتان اسراف روا 
، هرچقدر زاویه دیا، هرچقدر قدر خویش ندانستهدیاهرچقدر از حد گذرانده ،دیاداشته

رت کرده، هرچقدر ظدیاانحراف باز کرده  یها، هرچقدر اندازهدیارفیت خودتان را پ 
ما ا ،که مهم نیست، قابل اهمیت استنه این !، مهم نیستدیاخودتان را پاس نداشته

ت که داریم. یک قنوت اس /قنوطنوتق؛ ناامیدی پیشه نکنید. دو «اَل َتْقَنُطوا.»مانع نیست
سی امید نداشته باشد، دستش امید است. اگر ک یکه نشانه شودیلوحی در دست باز م

 رداتهدس« ط»با حرف بزند. این قنوت با "ت" است. یک قنوط  «او»کند که با را لوح نمی
ه یعنی کسی ک ناامیدی است. مرادفدار استفاده شده، هم داریم که اینجا از قنوط دسته

 هستند، حالی ندارد لوحی جلوی خودش باز کند. کسانی اهل لوح هستند، اهل متن
 یدیما اهل الواح هستند که به تحول و تغییر هستند،اهل صحیفه  هستند،اهل صفحه 

 یقدر از خودش استفادهدارند. ولی یک وقت است که امیدی وجود ندارد. انسان این
گر دی ،قدر زاویه انحراف باز کردهندانسته، این قدر قدر قدر خودش راجا کرده و ایننابه

اگر در چنین وضعیتی  دیگویبه ما م «او»سر امید ندارد.  برای خوانش از یاحوصله
قرار گرفتید، من کماکان اهل رحمت هستم. رحمت من سرریز است. اهل غفران 

. اساسًا یکی از وظایف و کارکردهای گذارمیخطاهای شما را درم یهستم. مجموعه
 :. این عام بر همه استاست من غفران و رحمت سرریز

، قدر دایهروا داشت رویادهزی خویشنت بر كه من با دارانرابطه یا [ُتریح كن] بگو»
را  از رْحت خدا ُنمید مشوید درحقیقت خدا َجیع گناهان دایو ندانسته دایخود نشناخته

 « .رهمدار است یكه او خود آمرزنهد آمرزدیم
 است.  ترژهیو «او» خاص یهااست. اما خطاب «او» عام یهااین خطاب
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 «او»خاص  اتیادب
تر و ستهبتر و همو تنگ تریی جداند، رابطهجدی با او برقرار کرده یبه کسانی که رابطه

 یها استفاده. چند خطاب به محمد است؛ از آن خطابکندیبرقرار م یتروستهیپ
رانتزی . پمیکنیدیگر آن را بازتر م یهاهفته شاءاَّللانبحث که  یدر ادامه میکنیموردی م

تر با خاص یبعدش را از رابطه یهانشانه شاءاَّللان، میکنیبا دو سه نشانه باز م
. یک ادبیات عام دارد که در لوح قبل مشاهده میدهیخبران بعدًا پیش رو قرار مصاحب

 را ببنیم چه هست.  «او» و دقت شد. ادبیات خاص
 

 به محمد)ص(
ی قرآن برمأل و منتشر کرده خطاب به محمد در چند جا خود را خدا ادبیات خاص

 :جر هستی حسوره 12 یهیآ است.
ْ یْعَمُهوَن »

ْ َلیِف َسْکَرهِِتِ ُ  «َلَعْمُرَك ِإُّهنه
 :شودیبسیار خودمانی و صمیمی با محمد طرف م

 «به جان وت سوگند كه آنان در مسىت خود سرگردان وبدند.»
است، به جان او قسم  زیعز. محمد برایش جانکندیبا محمد کاماًل خودمانی برخورد م

. کندیها قسم یاد م. جان محمد، همطراز عناصر دیگری است که خدا به آنخوردیم
 مثاًل به جان تو. ـ میخوریجانش را قسم م هانیتریمیمحاوراتمان با صم درما معمواًل 
رد ا. اگر بخواهیم فعل را بشکنیم، با او وکندیبرخورد م گونهبا محمد این اینجا هم

ها همه در مستی سیر به جان خودت آن دیگوی. مشودیدیالوگ کیفی و رفیقانه م
گاهی نبود. خیلی  شانیریگمیهای هوشیاری نبودند، تصمانسان ،کردندیم از سر آ

 .خوردیو جان محمد را قسم م کندیراحت با محمد برخورد م
 طه:  یسوره 2ی هیآ

ْنَزْلَنا َعَلْیَک اْلُقْر »
َ

 « آَن ِلَتْشَق َما أ
ما این قرآن را بر تو فرو نفرستادیم تا به رنج افتی، به شقاوت درگیر  !بابا جان :دیگویم

 .شوی، خودخوری پیشه کنی
 نمل: ی سوره 11ی آیه 

 «َواَل َتُکْن ىِف َضیق  ِِمها میُْکُروَن »
 «.كننددر كنج و مضیقه نباش از آنچه مکر یم»
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گاهانه آورده تا روابط خودش را با کسی که  هااین نشانه باربه اعت که خدا عامدانه و آ
، پیش درویو زیر بار مسئولیت تاریخی م کندیپروسه پیشه م ،کندیپروژه تعریف م

 بشویم، در سطح «او»رابطه و مناسباتی با  نیچننیروی ما بگذارد که ما هم اگر وارد ا
 طاقچه باال نخواهد گذاشت. ؛هد بودگونه خواخودمان با ما این مقیاسدر  ،خودمان

دم هم ق «او»بین ما و خودش حائلی ایجاد نخواهد کرد. به نسبتی که ما پیش برویم، 
 پیش خواهد گذاشت.

با  مصدق یرابطه .میکردیبررسی م یارا یک دوره در بحث تاریخ اینجا مشی مصدق 
رای ب ،قدم بود. به نسبتی که مردم ایران برای اعالم آمادگیبهقدم یمردم ایران، رابطه

. گذاشتیهم قدم پیش م ، مصدقگذاشتندیقدم جلو م ،حضور در نهضت ملی
ها روشنفکرها که انتظار داشتند مردم به سمتشان بیایند و آن یهیبرخالف بق مصدق

نبود. به سمت مردم  گونهرهنمودی را به مردم متصاعد کنند، او این عنایت کنند و
نت . این سرفتیبه سمت مردم م تریفیو ک تری، جدآمدندی، مردم که جلوتر مرفتیم

مردمان ایران داشت. این سنت، سنت مهر به  داشت، بشر مهردار است. مهر به ایران
 هم هست.  «او»

بر وضعیت محمد حساس است. این خیلی  ،کندیم در مناسباتی که با محمد تعریف
 ؛اشییمحمد، حساس بر کارا یمهم است. حساس بر آرامش، حساس بر طمأنینه

در تنگنا خودت را قرار نده، به شقاوت و رنج درنیفت. حساس بر  ،خودخوری نکن
از سه کنج خارج کردنش، حساس است  رحساس است ب است؛ ی محمدپروژه بردشیپ
نزدیک، تنگاتنگ،  یرابطه مینیبیکه مجموعًا مودخوری بیرون آوردنش. ایناز خ رب

 .کندیخودمانی و بدون تکلفی با محمد برقرار م
 

  یبه مادر موس
در  . مادر موسییمنیبیهم م این ادبیات خاص را در مخاطب قرار دادن مادر موسی

بانان و از غلفت شب یارایط ممنوعه صاحب فرزند شده است. عمران، لحظهش
 یآن لحظه . درکندیاستفاده م ،نگهبانان در سالی که بنا بوده پسری در مصر متولد نشود

. آن لحظه از ادبیات رسدی،به همسر م ،دو همسر ممنوع بوده یآغوشحساس که هم
از  ،کندیریسک م عمران هرحالنیست. بهصرفًا تذلذ جنسی  میکنیقرآن که درک م
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هم منعقد  موسی یرود. در آن شب نطفهو به سمت همسرش می زندیحریم بیرون م
مجبور بوده  ؛بارداری خاص ،بارداری ؛شب خاص ،شب ؛سال خاص ،. سالشودیم

است. مجبور ، پسر شودیوقتی هم که فرزند متولد م .کند یسازتا حد امکان پنهان
مادری که حدودًا یک سال طوفانی را طی کرده برایش  چنیناز او جدا شود.  شودیم

اش منعقد شده، در شرایط ویژه خیلی مهم است آن طفل که در یک شرایط ویژه نطفه
به زمین گذاشته شده از آن خودش و در تملک  و در شرایط ویژه وضع شده ،حمل شده

اندوه مدار  !؟ مخوفکندین مادری چه ادبیاتی پیشه مخاص خودش باشد. خدا با چنی
ا». نه خوف، نه اندوه. اینجامیگردانیکه ما او را به تو بازم ن   :بردیبکار م« ا 

وُه ِإَلیِك » ا َراُدّ اىِف َواَل َتْحَزىِن ِإَنّ  «َواَل َتخَ
 «.میگردانمخوف و اندوه مدار كه ما، او را به وت بازیم»

جه موا با ادبیات دیگری با مادر موسی توانستیست. خدا مجمله خیلی سمبلیک ا
ا» .بردیکار مه شود. ادبیات خاص ب ن  ا» .آوردیم «ا  ن  ا یعنی ما ب بردیکار مه را که ب« ا 

 تاس وقتدر پی حل مسئله تو هستیم. این خیلی مهم است. یک  تمانیتمام موجود
. میدهیاگر شد انجام م د،، بگذاریم پیش بیایمیکنیتو مکار را برای  ما این گویندمی

ما با تمام  دیگوی. مکندیبرخورد نم گونهدر تالطم است اینکه  خدا با مادر موسی
ؤکد م و د، فعل مشد  بردیدر پی حل مسئله تو هستیم. فعلی که بکار م تمانیموجود
وهُ » است. هم تأکید ویژه در آن است.  ،که هم تشدید دارد لی است. فعبردیمبه کار  «َراُد 

وهُ . »میگردانیفعل دیگری بکار ببرد. قطعًا ما او را به تو بازم توانستیم  هم قطعاً  ؛«َراُد 
که نه خوف، نه اندوه در آن هست. اینسرشار در آن هست، امید ویژه در آن هست، امید 

ت او هستیم بازگش یت هستیم. ما پشتوانهبازگشت فرزند تو به سمت خود یما پشتوانه
وهُ »و   موکد.فعل د و ، فعل مشد  «َراُد 
  

 یبه موس
 که موسی . در شرایطیکندیبرقرار م یاببینیم چه رابطه با خود موسی میرسیجلوتر که م

آن  .شودیاز آن آتش جانش گرم م ،جه استبا آتشی موا در صحرای سینا ،حیران است
این خیلی مهم است. ولی مقدمتًا خود  .را گرم کند موسی یآتش بنا بوده اول خانواده

. در حالت اشتعال است، در حالتی است که خدا با شودیبا آن آتش مشتعل م موسی
قرار کرده است. معلوم است که آن انسان چه وضعیتی تکلیمی بر یاو باب تکلم و مراوده
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ارد شکل ممکن با او و نیترو روان نیترتکلفیو ب نیتردارد. در آن شرایط خدا به ساده
َنا اَّلل». شودیبرقراری مناسبات م

َ
ىِن أ : منم، من خدا هستم. دیگویبه او م ؛(31)طه: « ِإنه

َو اْصَطَنْعُتَك »م، درک کن، خودم هستم. یا : منم، خودمدیگویخیلی خودمانی به او م
و ادبیات ن و تو را برای خود فرآوردم. اگر بخواهیم با ادبیات امروزی (13)طه: « ِلَنْفیس

را  وسیوقتی سیرهای م !: ببین بابا جاندیگویم تشکیالتی صحبت کنیم، به موسی
ه کاخ بتو را از جریان آب  ،آب گذاشته شدی طفلی بودی، بر دهد کهبرایش توضیح می

به مادرت تو را  ،قرار دادیمو فرعون  فرعون مهر تو را در دل همسر ،وارد کردیم فرعون
وقتی  .جان او را بر حلق تو فروباریدیم یرهی، شنوشیدیمادرت  ینهیاز س ،بازگردانیدیم

 تعریف یاپروژه ، وقتی موسیدیگویرا م وقتی سیر موسی، دیگویها را ماین یهمه
صل به اش را مفبا حرکت مکانیکی پروژه ،پروژه را خواست با شتاب پیش ببرد ،کرد

تو و »: دیگویسر م آخر دیگویاین سیرها را که م یمفصل کند، جلو به جلو ببرد. همه
یعنی تو را برای خودم کادرسازی کردم. از تو یک کادر تاریخی « دم.را برای خود آفری

نقش سازندگی کادر را ایفا کند، مگر به کادرش عشق ویژه  تواندیدرآوردم. کسی نم
ح توضی روندها را برای موسی یآخر سر که همه «َو اْصَطَنْعُتَك ِلَنْفیس»؛ داشته باشد

ی سوره 95 یهیمن تو را برای خودم ساختم. آ !: بابادیگویساده مدهد با این زبان می
 قصص:

َعُل َلُکَما ُسْلَطًنا» ِخیَك َو نجَ
َ

 «َقاَل َسَنُشدُّ َعُضَدَك ِبأ
به زودی بازویت را به ]وتسط[ برادرت نریومند خواهمی رکد و برای مشا هر دو، »

 .«تسّلطی قرار خواهمی داد
 

: زود است که حمایت شوی، زود است که مکمل پیدا دهدیبشارت م باز به موسی
پر  یو جلوه دهیپدو  یعنی نشانه ـ کنی، زود است که احاطه یابی، زود است که سلطان

برادرت  ـ که مکملی به تو خواهم بخشیدتسلطی در کنار این ـ ]یابی[ تأللو، پر سلطنت
پرسلطنت و پرسلطه  ییک نشانهعطا خواهم کرد[؛  ]به تو ـ را مکمل تو قرار خواهم داد

برای تو قرار خواهم داد. برخوردهای خصوصی با زکریا، با همسر عمران، با یونس، با 
 تقاضاداران از سر استیصال و یبا همه ؛میبریرا در جلسات بعد پیش م ایوب، با داوود

 ت. ها مواجه شده اسع انسانخدا چه برخوردی کرده و چگونه با این نو مدر سه کنج ببینی
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 مهربار ـ ندار  ی«او»
چه در برخوردهای عمومی با نوع  «او» ،تا اینجای کار اگر بخواهیم بحث را ببندیم اکنون،

شان روژهپ یکسانی که پشتوانهـ  خواص مییگوینمـ انسان، چه در برخوردهای خصوصی با 
، مهربانی و نداری خدا را با نوع انسان ی ندار است. مهرباری«او»ی مهربان و «او»هستند، 

 یاز همه، مولو ترقیها بیش از همه و دقپروژه کنندگانفیخبران و صاحبان و تعرو صاحب
 است: ترسیم کرده خدا را هم مولویبا  موسی یدرک کرده است. رابطه

  رپسدتیم  کندیحق سالمت م 
 حدتیاز رنج و غمان ب  یچون 

به  ،راهی پیدا کند خواهدیمتالطم است، م و زانیرکالفه، عرق در دورانی که موسی
م سال که خدا به موسی کندیترسیم م طورنیاش را ارابطه ، مولویرسدیبست مبن

ان که یک انس به موسی است، حقیقت خالص و حقیقت اصل« او»که رغم اینبه کندیم
. این سالم خدا ناشی از همان کندیسالم م ،است های معمولیبرتر و فراتر از انسان

 خدا. خدا سالم هم هست. کندیاست که در کتاب آخر برای خودش تلقی م ایویژگی
 ؟وجو است، چونی. اهل پرسکندیه دارد، به او سالم مهمواج موسی ابا موجودیتش ب

 یربیدر چه کیفیتی به سر م ]یعنی[« چونی»؟ یکنیکار مه ؟ چیاچطوری؟ چگونه
است و وضعیتش را درک  او پرس، احوالکندیسالمش م «.حدتیاز رنج و غمان ب»
. شاید این ابیات رودیاز این جلوتر م مولوی«. حدتز رنج و غمان بیچونی ا»؛ کندیم

 :زاندیانگیرا هم برم که تعجب خود موسیاین در نگاه ساده کفر تلقی شود؛ کما مولوی
 بی این عت  آدم از حق سوی موسی

 کای طلوع ماه دیده تو ز جیب
 مشرقت رکدم ز نور ازیدی
 من حقم رنجور گشتم اندمی 
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 : دهدیپاسخ م موسی . حالدیگویم را خدا به موسی هانیا
 گفت سبحاان تو اپکی از زیان

 این هچ رزمست این بکن یا رب بیان
 نجوریمباز رفمودش هک رد ر 

 چون نپرسیدی تو از روی رکم
 گفت یا رب نیست نقصانی رتا

 را ربگشا رگهعقل گم شد این 
 ی خاص زگینگفت آری بنده

 کشت رنجور او منم نیکو ببین
 هست معذوریش معذوری من
 هست رنجوریش رنجوری من 

  «حدتچونی از رنج و غمان بی،پرسدتکند میحق سالمت می»ـ  در قبلی
ی[ ]خانهشود که خدا در وارد می خدا با موسی یاولیه از رابطه یهیبه یک ال مولوی ـ

 ،رنج ،چند و چونش و از تالطمو  ، از حال، کیفیتکندی، به او سالم مزندیرا م موسی
 داخلی   داخلی   یهاهی. اینجا وارد الکندیمو حصرش پرسش  حدیغمان ب از و هایناتوان

 که از سوی خدا به موسی کندیرابطه را ترسیم م گونهنی. ادشویبس عمیق م داخلی  
 خبر گذاشتی. شوکی وارد شد که من را بی یک شوکی وارد شد. از حق سوی موسی
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ا به تو ید بیض ،دم که آن آتش وجودت را مشتعل کردمن که مشرقت کردم، آتشی به تو دا
 ؛وجود آوردم که اهل طلوع شدی، به نور ایزدی منور شدیه وضعیتی را در تو ب، بخشیدم

که من حق هستم، در موضع حقیقت محض قرار دارم، رنجورم. نیامدی، اما با این
سر قرارت ظاهر  . من انتظار دارم همچنان که منییآی، سر قرارم نمییآیسراغم نم

 سر قرار من ظاهر شوی.  ،تو هم شومیم
فردی را کشته بود و  ظاهر شد. یک جا که موسی خدا دو جا کیفی سر قرار موسی

مأمنی نداشت، ملجأیی نداشت،  ی نداشت،در بیاید. پناهگاهاز مهلکه به خواستیم
ی سر قرارش آمد. قباًل در تاریخ و یکی دو مورد که گریز خدا سر قرارش آمد. خدا کیف

بود که مشتعل  یاکردیم، از مرحوم صمدیه لباف یاد کردیم. صمدیه یک فرد ساده
با  اگر کسی پنجاه یدر دهه هست کهشده بود. در ادبیات دوستان صمدیه  شیهادگاهید

ار سرقربه  ای همد ویژه. اعتماگذاشتی، سیانور زیر زبان نمرفتیصمدیه سر قرار م
. اینجا، این تمثیل کوچک را اگر در نظر وجود داشت آمدن صمدیه و هم رفاقت صمدیه

که را از مهل . موسیدیآیم موسی یسر مهلکه ،شرایط نیترداشته باشیم، خدا در سخت
 . دیآی. به طور کیفی و جدی سر قرارش مکندیخارج م

اش برای گرم کردن خانواده . موسیدیآییک بار دیگر هم سر قرارش در صحرای سینا م
اش ساله ده. قرارداد رودیاست کجا دارد م دانستهیخیلی نم .به دنبال آتش بوده است

ر و ، دست سشودیاز قرارداد که فارغ م ،با شعیب، پدر همسرش پایان پیدا کرده بوده
 ؛شودیکه به سمت مقصدی برود. به صحرای سینا که وارد م ردیگیسرش را مهم

به  و را از مهلکه خارج کرد صحرای سینا کجاست؟ همان جایی بود که خدا موسی
رساند و آرامش و کار و مأنوس شدن با طبیعت  سارهصحرا سپرد، از صحرا به شعیب و 

اآلن زمان است که ما  : موسیدیگویو م دیآینی کرد. اینجا سر قرارش مرا به او ارزا
بخواهیم به تو تفویض کنیم و نعلین از پا درآر، بناست بار رسالتی را به عهده بگیری و 

 ، اینجا انتظار دارد موسیرودیبار شو. خدایی که سر قرارش مبر دوش بکشی، سبک
ی به ، شوککندیتعجب م نیامدی. موسی ،: رنجور گشتمدیگویم هم سر قرارش بیاید.

: تو از زیان و نقصان و کمی و کاستی پاک هستی، این چه رمز دیگوی. مشودیاو وارد م
ی من را خدایا تو حل . مسئلهایجاد کرد برای من بحرانی در باورهایم این است؟ یعنی

ر مگ ،نیازی به رفاقت من نداری. معطل من نیستی. اگر من سر قرارت نیایم کن. تو
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خودش را تکرار  ی. گزارهدهدیاتفاقی افتاده است؟ خدا اینجا به او پاسخ نم
چون » ؛؛ یعنی در وضعیت رنج قرار دارم«باز فرمودش که در رنجوریم»؛کندیم

ستم، تو چرا با من اهل چند و من با تو اهل چند و چون ه .«نپرسیدی تو از روی کرم
نگ دارد، تنگات یرابطه از چون نیستی؟ تو چرا کیفیت حال من را نپرسیدی؟ این نشان

گفت یا رب » حرف خودش را زد: خداست. باز موسی «او»برابر. به هرحال  ینه رابطه
چار نقصی ، دنیستی یاعهیضا دچارتو که ، ی نداری؛ تو که کمبود«ارو نیست نقصانی ت

کنه باورها گم شد، این گره را خودت بر من بگشا. خدا  عقل من پریشان شد، در .نیستی
اگر چشم حقیقت باز کنی  ،که من رنجورم کندی. عنوان مکندیم ییگشااینجا گره

خر و دو مصراع آخر در بیت آ رنج من را ببینی. جان کالم را هم مولوی یتوانیم
من به اعتبار  ،رنجوریاگر تو و  یکه اگر تو معذور کندی. خدا اینجا عنوان مدیگویم

معذوری و رنجوری تو در این نقطه به خاطر وضعیت تو معذور و رنجورم. خدا مثل ما 
 هایطور به طور و از کیف به کیفی درآمدن و منزل به منزل کیفی وارد شدن، در این واد

که سوالت را از خودت بپرس. تو رنجور و معذوری، من از رنجوری  دیگویماما  .نیست
و سرکش بودن خدا و صرف خدا  تیمارداری نگران شدم. مولوی و معذوری تو ناراحت و

  1.درک کرده است در مناسبات خصوصیرا وقت خدا 

                                                                                                                 
از  یکیاز  ادتیدر مورد عدم ع یداستان را ناظر بر پرسش خدا از موس نیمنابع، ا یدر برخ. 1

مأخذ این داستان »آمده است:  یدیشه یاند. در شرح مثنوکرده ی( تلقیبندگان )نه خود موس
( آورده است. 61طریق عامه در مآخذ قصص و تمثیالت مثنوی )ص  را مرحوم فروزانفر از

روایتی از امام موسی بن جعفر )ع( از رسول خدا )ص( نقل است که  شیعههمچنین از طریق 
د: گویکند و بدو میای از بندگان خود را سرزنش میخدای عز و جل روز رستاخیز بنده»فرمود: 

اکا، گوید: پتو را از بیمار پرسی من باز داشت؟ بنده میبنده من، هنگامی که بیمار بودم، چه 
بندگانی نه رنجور شوی و نه بیمار پروردگار گوید: برادر مؤمن تو  ردگارپاکا که تویی تو پرو

ت و جاللم سوگند اگر به پرسش حال او می  رفتی مرا نزد اوبیمار شد او را نپرسیدی. به عز 
دادم و این از کرامت بنده شدم و برایت انجام میدار میدهیافتی. آن گاه نیازهای تو را عهمی

( و در هر دو طریق روایت، نامی از 595 -594، ص 2البحار، ج  فینة)س« مؤمن من است.
نوی )شرح مث «موسی )ع( به میان نیامده بلکه این گفت و گو میان خدا و بنده اوست در قیامت.

 (.427: 6جعفر شهیدی، ج
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یالت آمد. کسی که بانی تشکیالت بود از چهل و پنجاه در ایران تشک یهادر دهه
به برخورد خصوصی با  ،نژادفیحن ]یعنی[،مجموع کسانی که بانی تشکیالت بودند

کار تشکیالت، آموزش و کالس و تعلیمات و خانه و اینها نیست.  ی. همهراه بردافراد 
ا این راه ر اشیجوان ییف با همهخصوصی برقرار کردن با افراد مهم است. حن یرابطه

، این خیلی مهم آوردیخدا با کادرهایش این را در م یاز رابطه طی کرد. اینجا مولوی
که بیرون از مدار  ییهاالتیو تشک نژادفیکه بعد از حن ییهاالتیاست. تشک

 شان این بود که بهوجود آمدند، یک ویژگی داشتند. ویژگی اولدر ایران به نژادفیحن
ه دادند، ببها می شانیی، به کاراکردندی. افرادی را که جذب مدادندیکارایی فرد بها م

النی ف گفتندیدر ادبیات تشکیالتی باب بود م، 58 سال . مثاًل دردادندیبها م تشانیمز
پول دارد.  و ، ماشین دارد، موتور دارد، تایپ دارد، باباش سرهنگ استرا جذب کن

که  آوردیدرم و امکانات فرد بودند. اینجا مولوی هایی، کاراهاتی، مزهایژگیدنبال و
ود تقدم وج؛ با کادرهایش مهم و مقدم برایش، وجود است یالتیر مناسبات تشکدخدا 
نامی به کارایی و مزیت موسی خواستیرایی، تقدم وجود بر مزیت. اگر خدا فقط مبر کا

ح بلند : از صبگفتیم به موسی؛ دائم پرتحرک و پرانرژی بود کار داشته باشد، موسی
ین درگیر با ا، رکارگزار ما شو، این پیغام را بب شو و بدو. این کار را بکن، آن کار را بکن.

. از حالش، از چندش کندینم این برخورد را با موسی خدا نه! شو، با او تنش ایجاد کن.
ت: کادرسازها این اس یهیبانیان و با بق یهیخدا با بق یزهی. مرز ممپرسدیچونش ماز و 

 تقدم وجود بر کارایی، تقدم وجود بر مزیت. 
بودند که  ییهاالتیداشته باشند، تشک ییهاییایران توانستند کارا که در ییهاالتیتشک

ر همین د بروید، . شما در تشکیالت سنتیدانستند مقدم بر کاراییوجود را  شانانیبان
را اگر ببینید، یک حکمتی برای خودشان  دارهاتیئبروید، بعضی از همین ه هاتیئه

، یک آوردیبیرون م گیدو ته کشدینج مو بر ستدیایدارند. به آن کسی که سر دیگ م
 ؛ خانمتپرسدیخصوصی با او دارد. بعد از برنج کشیدن، از حال و احوال او م یرابطه

ات پول دارد؟ آن پسرت که ترک ؟ بچهاست چطور است؟ سقط جنین کرد چطور
؟ دختر دم بختت جهازی دارد؟ تلویزیونی، یخچالی است تحصیل کرد در چه وضعیت

ه برای خودت آبروداری کنی؟ اینها خیلی مهم است. روشنفکرها این روابط را داری ک
ه حل . بشندیاندی، به امکانات فرد مشندیاندی. به مزیت فرد مکنندیعمومًا برقرار نم

 له آن فرد چه کسی بیندیشد؟ ئمس
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کادر خداست،  . موسیآوردیدرمـ را  یخدا با موس یرابطه ـاستادانه این رابطه  مولوی
با چه  ،چطور که موسی کندیم ین توجهبه افقط اما خدا  .«َو اْصَطَنْعُتَك ِلَنْفیس»

 ر نیست.واصاًل اینط !نه ؟را ضربه فنی کند، کله پا کند فرعون یاهیرو با چه ی،مکانیسم
 اما در ،کندیم حیتصح را موسی تکنیک و ی موسیهیرو ،موسی ، روشمشی موسی

 «او». به این اعتبار، پرسدیرا م خانه، حال و احوال و کیفیت موسیخلوت و در صندوق
کتاب  ،«او» ، کتاب خشونت نیست. اگر کتاب«او» ت. به این اعتبار کتابمهردار اس

 ساسبر ا مزیت و بر اساس با افراد براساس مکانیک، «او»ی خشونت بود و اگر رابطه
احتیاج  ؛محمد وارد شود یخانهاحتیاج نداشت به صندوق ،شدیکارایی تعریف م

ا»م ـ من موجودیت !بگوید بابا جان نداشت به همسر عمران و مادر موسی ن  کل  ؛«ا 
ام. به این اعتبار با موجودیت ات آوردهلهئبرای حل مسرا  ـموجودیت من که خدا هستم 

 .کندیرا آرام م عیار خودش مادر موسیتشکیالتی تمام
کاماًل  یدر ترسیمی که از رابطه یک درس از مولویبه . میبریبحث را تا اینجا پیش م 

 ،میکنیتا اینجای کار بسنده م آوردیدرم خدا با موسی یاخانهخصوصی و صندوق
تقدم وجود بر کارایی و مزیت. اگر ما هم بتوانیم با هم این رابطه  ؛میکنیبحث را جمع م

با جمهور این رابطه را پیش آحاد و  تقر بارا پیش بگیریم، اگر قدرت، قدرت مس
سال  771. کیفی کادرسازی بود یکارخانه شیهایژگیو نی، ایران واقعًا با اگرفتیم

یک فراز در حال اضافه شدن است، ُنهمین  آمده و فرازهشت ـ نه  دنبال مطالبه بودن،
د و صر جایی بوده تبدیل به فراز شود. کمت تواندیدر راه است، هنوز پخته نشده ولی م

هم دارد اضافه  1]جامعه در پی مطالبه بوده است[؛ فراز نهم فراز هشت ـ نهسال، ده 
تواند تبدیل به فراز شود. کمتر شود، نهمی در راه است؛ هنوز پخته نشده، ولی میمی

جدی  یباالخره مطالبه، مطالبه سال و هشت ـ نه فراز. 771جایی چنین بوده است؛ 
شاه، نه رضاخان و نه پسر رضاخان، نه  نیقدرت باورش کرد؟ نه ناصرالداست. کدام 

 کرد وضع ما این نبود. اگر قدرت هم سنت خدا پیشه می !در دوران سی سال
 نی آما را به باال بتوانیم از این سکویی که مولوی شاءاَّللانبحث  یکه در ادامهاین

بر دیگران  مدام خودش مولوی !شاد واقعًا روح مولوی را پی بگیریم[.]بحث  ،بردیم

                                                                                                                 
 است.  11صابر به جنبش اعتراضی مردم در سال ی شهید . اشاره1
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آخر  قدر مسلم روز ؟شاباش بفرستد ؛ چه کسی هست که بر مولویفرستدیشاباش م
شاباش خواهد فرستاد به خاطر ترسیم درک تا حد امکان خالصش از  خدا بر مولوی
ان . بحث را تا اینجا به پایکندیکه منشأ توحید با خالیق برقرار م یاتوحید و رابطه

تقدم  «، رنجوری من.اشیرنجور . هستمعذوریش، معذوری من هست». میبریم
 وجود بر مزیت و کارایی. 

م ما عادت داری اینجا خالی نماند. ،جلسات دیگر دوستان هم مشارکت کننداز  شاءاَّللان
، آخر به همان جایگاه میکنیرا پیشه م ییهارویه ،زنیمرا می ییهاشاید یک استارت

باشد.  بنا بود این جلسه مشارکتی !. اینجا دیگر کسی با ما کاری نداردمیگردیسنتی برم
دا ها پیش ببرند. اما ما با خاز بخش اول را خود بچهحتی بخشی یا بنا بود بخش دوم را 

مادر  به ؛اش هستگزاره یپشتوانه «او»تفاوتی داریم، تفاوت ما با خدا این است که 
 تو را حل کنم. اما ما بخشی یلهئکه من کل موجودیتم را گذاشتم که مس دیگویم موسی

؟ نه! این برای نسل افت دارد میکنیدمان مسدود مرا برای پیشنهاد خو تمانیاز موجود
پیشنهاد اینجا بیاید، پیشنهاددهنده خودش از جرگه خارج  تا حاال چهارـ پنج موردکه 

که خدا ضمن این ؟ببرد پیشاین بار را  خواهدیاین بد است. باالخره چه کسی م .شود
باید  «او»در کنار هم ا ، اما مبردیپیش م «او»بارهای کیفی را هم ، خدای عالم است

 خودمانکه  ییبارهابارهایی را پیش ببریم. انتظار این است که روی خردهیک خرده
وان دقیقه پاسخگوی در حد تده ـ پانزده ، بتوانیم بیاستیم. بعد از میکنیپیشنهاد م

 بحثی که خدمتتان ارائه دادم، خواهم بود. خیلی متشکرم. نقدهایها و پرسش
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 اسخپرسش و پ
 

وب بپرسم که گفتید تقدم وجود بر کارایی خ خواستمی: راجع به این مپرسشگر نخست
 واندتیحاکم شود، چه دستاوردی م در یک گروه ین چیزیناگر فرض بگیریم چ .است

 داشته باشد؟ 
 

خود  .ماندیها پایدار م: طبیعی است که دستاورد اول آن این است که رابطهصابر هدی
هستیم که حس کنیم به جایی و جریانی وارد شدیم که مقدم  گونها همینم یشما و همه

بخواهند، وجودمان را پذیرا شدند و  تمانیکه ما را به خاطر کارایی، امکانات و مزبر این
است که پایدارتر  یاطبیعی است که آن رابطه، رابطه ،ارتقاء ما را دارند یدغدغه

ایران آمده است،  ید سال اخیر در جامعهکه این چن ییهایکی از آفت .شودیم
 اشدطور باین شایددر کوچه و خیابان  بارمصرف همه با یکدیگر است.برخوردهای یک

 . ]ولی در روابط نزدیک که نباید چنین باشد[
. میرفتیها با هم بیرون مساله بودم، گاهی وقت هشت ـ ُنهداشتم  یامن یک پسرخاله

 .انداختیخط م هانیروی ماش ،کردی، اذیت مانداختیم تختهاو بیرون خیلی شلنگ
 ها هم یکو آن مینیبیها را م: بابا ما یک بار اینگفتیم کردمیمن که با او برخورد م

شده است.  گونهاآلن برخوردها همه این !دومی وجود ندارد ی، دفعهنندیبیبار ما را م
گر بنا دی ،رند. یا مثاًل این کار که تمام شودبار با هم کار دا یک کنندییعنی همه فکر م

  نیست موضوع مشترک دیگری پیش بیاید.
بحثی  دیگر اینکه. شوندیم تریها پایدارتر و جدرابطه پس اولین دستاورد این است که

اقتصاد اجتماعی هم وارد شده است، در ایران  و درکه یکی دو دهه است در جهان آمده 
 اجتماعی یهیذشته این بحث نشت کرده است، بحث سرماسال گ در پنج ـ ششهم 

، شوندیتبدیل به اعتماد م هانهیشیاجتماعی اعتماد است. یعنی پ یهیاست. جوهر سرما
متعددی  هاییگذارهیروی آن سرما شودیکه م شودیم یاهیاعتماد هم تبدیل به سرما

یا اگر هم  ردیگیشکل نماجتماعی در ایران یا  یهیکرد. این خیلی مهم است. سرما
 . شودیو مستحیل و مضمحل م رودیر ترتیب از بین مه به ،شکل بگیرد

کید هم در  ییهالرزهپس ،که در آن حکمتی هستجدای از این، کندیکه خدا م هاییتأ
این تقدم وجود بر کارایی و مزیت، در ذهن ما این ی لرزه. پساندازدیذهن خواننده م
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 تهتوانسیم با موسی است. دهیشیاندیل خدا به پایداری آن رابطه مرحاه است که به
ده این پیشبرد از آن استفا ما در ،یک کارایی دارد بگویدفرض کن موقت برخورد کند. 

اًل که اص . موسیکندیبرخوردی نمگونه . اینمیکنیو به امان خودش رهایش م میکنیم
َو . »دهدیآموزش م او را و کندیم خدا حوصله ،کار درازمدت را نداشته یهایژگیو

َنْفس عد . بکندیم اشیو کادرساز فرآوری. آوردیرا در مورد او به کار م« یاْصَطَنْعُتَك ل 
در خلوت خودش  . اگر موسیکندیمشترک را اجرا م یهم چهل سال با او یک پروژه

عنوان مسافر به خواهدیکرده بود که برخورد خدا با او یک بار مصرف است و مدرک 
ور که از مح کندییک ایستگاه یک اتوبوس از او استفاده کند، آن موقع سوار شترش م

از باالی و  کندی( مshootingشوتینگ )او را که استفاده کرد،  اشییگذشت و از کارا
ا ادبیات . بستادیاینمگونه پای پروژه این وهم پای خدا  ، موسیاندازدیکوهان به پایین م

و خدا ایجاد شد که توانست نیم  اجتماعی متقابل بین موسی یامروز ما یک سرمایه
 . ]تداوم پیدا کند[ یک دهه قبل از رسالت، چهل سال هم با رسالت، قرن
دم آخر به کوه رفته بود. از  موسی ندیگوی. مرودیخیلی آرام از هستی م موسی که،این

 دیآین م. بعد پاییردیگیو دارد آن قبر را اندازه م کندییک نفر دارد قبر م ندیبیآن باال م
ار یکه آن قبرکن دارد برای یک فردی که قد و قامت بس کندیدرک م و رسدو به آن فرد می

. کندیآماده م و دارد زمین را برای پذیرایی از موسی کندیدارد، قبر م بلندی مثل موسی
. از فرد پرسدیو از فرد هم م شودی. خیلی آرام با مسئله مواجه مکندیدرک م موسی

: دیوگی. او هم میکنیقد و قامتی قبر م برای یک خوش یدار رسدی: به نظر مپرسدیم
باش برای  ، آمادهکنمیبله بابا جان بگذار بدون رودربایستی بگویم برای تو دارم قبر م

 . دم آخر از عطرخوردیو سیب م کندییک سیبی را بو م موسی ندیگویظاهرًا م !رفتن
 .رودیو راحت هم از این جهان م دریگیبهره م ،گویند عطر هستی استسیب که می

قدر عجول و شتابان است، آخر سر از آن عجول و پرشتاب و متالطم بودن که این موسی
متکی بر اعتمادی که با  ینشده جز در آن رابطه تحصیل. این آرامش رسدیبه آرامش م

 داشته است.  «او»
 که خدا گزارش داده، گونه. یونس آنکندرخورد میگونه بانبیاء هم همین یبا بقیه« او»

گذارد و دنبال کار خودش زمین میکار تنها نبی صاحب خبری بوده که پروژه را وسط 
که از  گونه. آنکندی. خدا مقدمتًا با وجودش برخورد مکندیاز صحنه فرار م و رودیم
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اش ش دوباره سر پروژه. بعد او خوددهدیبه وجودش اعتبار جدیدی م دیآیآیات برم
 خیلی کارایی دارد.  ،. لذا این تقدم وجودگرددیبرم
رابطه داریم. به چه  مانیهااز معلم یبا بعض هنوز آموز بودیم،سال پیش دانشچهل ما 

چرا  ولی .معلم داشتیمده اعتبار؟ ما در دوران تحصیل شاید صد معلم داشتیم. هر سال 
ه به شما توج دیکنی؟ به این دلیل که حسی مشودیه مها دیرینارتباط با یکی از آن

. کلیدی به شما خوردیکه تا آخر عمر به درد مآموخته خاصی داشته، به شما حکمتی 
 درهای متعددی را با آن بگشایید.  دیتوانیداده که با آن م

 خصوص کسی که در موضع قدرت استهها، برابطه یتصور این است که اگر در همه
تر وجود رقدرتَد از خدا که قَ  شود[.بر مزیت مقدم باشد، آن رابطه پایدار می ]وجود

و بعد انتظار  دهدی. وجود را مبنا قرار مکندیندارد، با هرکسی در حد وجودش برخورد م
خیلی مهم است. یعنی خدا وجود خودش را هم این  ؛دارد او هم وجود را مصرف کند

و انتظار دارد خالیق هم وجود را به  دهدیقش بها مبه وجود خالی ،کندیانداز نمپس
 یو مثل موس شودیمنصه برسانند و مصرف کنند. آخر سر دیگر کل انرژی وجود تمام م

 . گذردیو راحت از جهان م رودی. راحت به شکاف مرودیراحت م
 ،ز همهولی اآلن بیش ا فکر کنیم شاید متعددتر از این مزیت داشته باشد. کمی باز اگر

. خوردیدرد امروز ایران مه این به کار بستن فرموالسیون تقدم وجود بر مزیت و کارایی ب
ا قال نگذارد، ر دیگرییعنی اگر بناست یک حرکت اجتماعی راه بیفتد، اگر بناست کسی 

 اگر بناست که مجموعه افرادی که در پی تحول هستند وجودشان را به منصه برسانند و
این اعتماد  51آرام مصرف کنند، این مقدمتًا احتیاج به اعتمادسازی دارد. در سال آرام

برتراوید. قدرت حاکم این اعتماد را ریز ریز کرد. قدیم  51انقالب  یهیعنوان سرمابه
ردن کنی، قابل سوار ک عیعنی هرچی جم !خرد و خاکشیر گفتندییک اصطالح بود که م

 هایمیطور که قدناهمو ده است. متاسفانه این اتفاق افتاد نیست، خرد و خاکشیر ش
جامعه نشت  یقدرت، به بدنه یهاخصلت ،دیگویو حضرت علی هم م گفتندیم
ها هم رفته، همه جا رفته است. در ، این اآلن در نسل هم رفته، در میانسال1کندیم

واستی واخ یهاو سفتهبرگشتی  یهااقتصاد و اجتماع هم آمده است. اآلن بیشترین چک

                                                                                                                 
  «الناس لَع دین ملوكهم»؛ «الناس بامراهئم اشبه مُهن باباهئم». 1
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عمل  راببازاری که روی اعتماد واعت درسال گذشته است.  75-71همین  مربوط به
، اآلن برای بازاری هم اعتبار و اعتمادی نمانده است. هیچ چیزی وجود ندارد. کردیم

اآلن  ،ستادیایو روی امانتش م گذاشتییل امانت میبدر کشوری که ستارخان تار س
 ،کندیء مپایش امضا فرد. آن چیزی که است ی مانده و نه تار سبیلی ماندهبیلیدیگر نه س

 ]به آن متعهد نیست[. 
این  یمن امضا دیگوی، مکندیم خدا برخوردی که با همسر عمران، مادر موسی

 یتو و دغدغه یزدی؟ من هم دغدغهپر پر نمی فرزندتتقاضای تو هستم. مگر برای 
ا»تو را دارم.  فرزند ن  ر ، گود پستادندیایپهلوان مشش قدیم در گود اگر  .دیگویم «ا 

م ایستاده عال. خدا وسط گود دارپنجه داشت و همه هم یال و کوپالهشت  ؛شدیم
و هم . طبیعی است ااست رساندن تو به فرزندت یاست. کل یال و کوپال من، پشتوانه

 . ردیگیچیزی شکل م. از این اعتمادها یک کندیاعتماد م
اگر  ازهاینشیدارد. آن پ ینیازهایجنبش اجتماعی شکل بگیرد، پیش بناستاآلن اگر 

آقای  ،خواهد شد. مثاًل فرض کنید در انقالب وارونهتأمین نباشد، آن جنبش سر بزنگاه 
لم منز مقابلروز تاسوعا از  ،لقانی: من سیدمحمود طاگفتیم .دادیاعالمیه م طالقانی

 حرفش است. ی. خودش پشتوانهکنمیحرکت مـ میدان شهیاد ـ به سمت میدان آزادی 
. ادعای لیدری هم نداشت، آن موقع آقای دیآیخود این لیدر هم م گفتندیهمه م

و کمبود شخصیت هم نداشت که بگوید من لیدر هستم.  کردیلیدر حساب مرا  خمینی
ه و باالخره پشت افتادیاش سر ساعت راه م. از درب خانهکردیاو کار لیدر را بدون ادعا م

نید و دعوت به راهپیمایی کبا اینترنت در خانه بنشینید و  دیتوانی. شما نمکردیپیدا م
اگر  سپات بشود؟ است؟ چه کسی باید بیاید پشتهاصاًل هم معلوم نیست چه کسی 

یک حرکت اجتماعی راه بیفتد، این اعتمادسازی و باورسازی خیلی مهم است.  بناست
. تدافیراه م آن اجتماعی تشکیل شود، جنبش اجتماعی هم به اعتبار یاگر آن سرمایه

 وگرنه خیلی بنا نیست جریان پیش برود. 
 

ِ  :پرسشگر دوم ِحمیِبْسِم اَّلله ِن الره ْْحَ لی خدا هم یک تشک رسدیطور که به نظر ماین . الره
 ومثاًل محمد و پیامبران  ها بودند؛گوید یار من اینکه می دارد. چون در قرآن هم دیدیم
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که مخاطبان خدا همه نیستند، یک گروه  رسدیپس ظاهرًا به نظر م 1.و صالحین ابرار
تذکر و یادآوری است. یعنی یادآوری  ،که قرآن دیرمافیخاصی هستند. خدا به پیامبر م

هایی که از اول ایمان برای کسانی که از اول ایمان آوردند. حال سوالم این است آن
قرمزی را  خطبود که خداوند یک  چه زمانی آوردند، چه کسانی بودند؟ یعنی قبالً 

 واقع کسانی که دریادآوری به  ها هستند.گوید مخاطبان من اینو می کندیمشخص م
 از قبل ایمان آوردند.

 

 از قبل ایمان داشتند؟ دیگویشما مستندتان چیست ؟ کجا م ی صابر:هد
 

 در ذهنم نیست.  اشیمن متن عرب :پرسشگر دوم
 

 ید؟اهجایی برخورد م.خواهیرا نم اشینه حاال متن عرب ی صابر:هد
 

انی که از قبل ایمان آوردند. : کسدیگویهست که م ایهیهست. آبله،  :پرسشگر دوم
از  وجود آمد یا قبلبرای من سوال بود که این قبل کی بوده؟ زمانی که آدم به همیشهاین 

، آوردیشروعی که فرد ایمان م یاین نقطهآیا  ه است؟این هم آدمی وجود داشت
 سوال من این است.بزرگسالی یا سن بلوغ؟ است،  اشیکودک

 

اجتماعی هم با مردم برخورد کرده است. بعد از فتح مکه، به صورت : خدا ی صابرهد
، اندوستهیفوج فوج به تو پ .2اً افواج ؛: فوج فوج به تو پیوستندکندیبه محمد تصریح م

ه این ، این است ک«اندوستهیفوج فوج به تو پ» یالتیترجمان تشک .قدرشان را بدان
 ابلیت کادر شدن دارند، حواست، قاندوستهیفطرتی که فوج فوج به تو پمردمان پاک

. یک کارگر مزرعه شودیو کادر م دیآیکه مثاًل یک خرمافروش هم ماین باشد. کما
 فقط حواسش فقط متوجه خواص نیست.  پس. شودیساده هم کادر م

                                                                                                                 
یقنَی َو ». 1 دِّ ِبینَی َو الصِّ ُ َعَلهِیْ ِمَن النه ْنَعَم اَّلله

َ
ذیَن أ ولِئَك َمَع اله

ُ
ُسوَل َفأ َ َو الره  اَّلله

ِ
ِِ اَو َمْن یِطع ا َهداِء َو الصه حنَی لشُّ

ولِئَك َرفیقًا 
ُ

  .(71نساء: )« َو َحُسَن أ

ِ َو اْلَفْتُح)». 2 ُر اَّلله ْفَواًجا) (1ِإَذا َجاَء ََنْ
َ

ِ أ اَس یْدُخُلوَن ىِف ِدیِن اَّلله یَت النه
َ

ُه  (2َو َرأ َك َو اْسَتْغِفْرُه ِإنه ْمِد َربِّ ْح بحِ َفَسبِّ
اَبا)  ی َنر()سوره« (1اَکَن وَته
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ف خود حضرت محمددییگویکه شما م یااما نکته  ، ایمان از قبل، مثل دوران تحن 
سالی دو  ،د. به سنت بزرگان قومش و کسانی که حنفا بودنداست. به وجودی پی برده بو

که اهل متن است، حنیف جدای از این .شدیماه از مدار اجتماعی خودش خارج م
. حنفا، کسانی که شودیست، در ادبیات عرب، دیندار قبل از دین هم خوانده ماگرا حق

 ماو اهل خوانش بودند. کردند میو راز و و نیاز و نجوا  رفتندیکوه م بهدو ماه از سال 
مطرح  «او»، ولی به هرحال نیازها و تقاضاهایشان را با کردندیکار مهچ یمدانینم
موحد قبل از دین است.  هاست. یا فرض کنید ابراهیم، شاید منظور خدا اینکردندیم

آورده بود. این در دوران توحید در یعنوان رابطهبین خودش و خدا را به ییک رابطه
 . رسدیمعاصر هم م

داستان زندگی گاندی بود. دیگری  و بود 1یکی فیلم سنگام .چهل دو فیلم آمد یاول دهه
 هفت ـ هشت سال پیش هم آمد که 2«راما به ساعت ُنه» به نامیک فیلم  42-47سال 

عت قبل از ترور گاندی سا ُنه. راما به زبان هندی یعنی خدا. دادیتلویزیون آن را نشان م
در  .شودیترور م دانستهیرا ترسیم کرده بود. گاندی التهابی داشت. از قبل هم نم

و بعد هم  کندیو سه شلیک م آوردیاسلحه را درم دیآیمراسمی بوده، یک جوانی م
گاندی هم مذهب رسمی به آن  .. یعنی در دوران مدرن هم هستشودیگاندی رها م

 48سنگین  یهاسال روزه بوده است. روزه درولی او هم دو ماه  نداشته است.شکل 
را حتمًا شما  هایو حال و احوالی برای خودش داشت. اآلن هم بعض گرفتیساعته م

، مثاًل در نزدیکان و دور و اطرافمان کسی هست که به میشناسی، ما هم مدیشناسیم
و یک  رودیغروب سه ربع به سجده م. اما ردیگیروزه م و نه خواندیاین شکل نه نماز م

خودش  هم« او»و  دیگویچه م داندیو خودش م دیگویم «او»چیزهایی بین خودش و 
دارد. قطعًا خدا برای او هم به اعتبار قدم پیش نهادنش  یاچه رابطه آن فردبا  داندیم

ک ی که یبین کسان ،ما که الزامًا نباید مثل هم باشیم. بله ی. همهکندیوقت صرف م
من یک  شودییک وحدت رویه باید وجود داشته باشد. نم کنندیمذهب را انتخاب م

جور نماز بخوانم و شما یک جور دیگر. یک وحدت رویه را باید رعایت کنیم. ولی 
                                                                                                                 

ساخته شده است. راج کاپور  7364است که در سال  یهند یلمینام ف Sangamسنگام . 1
 .ی ویکی()به نقل از دانشنامه سنگام است لمیف یاصل گریباز

2 .Nine Hours to Rama ساعت به راما ذکر شده است.  24. در سخنرانی 
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 «او»با  دانندیکسانی که بیرون از یک مذهب و مناسک خاصی هستند، خودشان م
و  کندیسازش نجوا م با که دینیبیموزیسینی را م باید رابطه برقرار کنند. مثالً  چگونه

بیرون از مدار مذهب که اآلن در  دینیبیرا م ییهاانسان شاید آدم مذهبی هم نباشد.
پیله ، شیلهینیبیمقیدترند. دروغ نم هایما خیلی زیادترند ولی از مذهب یجامعه

 امبی قبل از مذهب باشند. ها شاید در دنیای امروزی با ادبیات خدا مذه. آنینیبینم
 به آن ورود کنیم.  میتوانیخیلی نم

ف محمد، دوران ایمان قبل از مذهبش قدر که از کتاب آخر میاین فهمیم، دوران تحن 
ها را شاید بشود ، ایمان قبل از مذهبش بوده است. اینابراهیم یبوده است. نوجوان

 در هم مثالً  که خود موسیاین کما .برویم میتوانیبات نمگفت. ولی ما خیلی در مناس
ستان . در شعرهای دبکردهی، آن چوپان داشته با خدا نجوا مندیبیبیابان یک چوپانی را م

، خدا با شودیوارد حریم خصوصی او م . وقتی موسیایددیدهما بود، شما هم احتمااًل 
ای چارق پ تواندیاو این است که م یتلق ؟کار داریه : تو چدیگویکند. مورد میاو برخ

که خوش باشد، او با باور ما بکند، سر ما را شانه کند. بگذار او با باور خودش نه این
داری؟ تو برای وصل کردن آمدی نه کار  چهخودش جهانی را ترسیم کرده است. تو 

ود اش با من قطع شدانی اگر او رابطهات کنی. آیا میبرای فصل کردن. تو نیامدی که ک
فهم کنیم و در روابط خصوصی افراد  میتوانیقدر م؟ ما همینافتدیبه چه وضعیتی درم

 برویم.  میتوانیهم نم
 میدهیرا که ما انجام م یرا دیدم که اصاًل ادعای مذهب ندارند، این کارهای هایلیمن خ
 انجام بدهی. یتوانی، با او کار مشترک هم میتریلی راحت، ولی با او خکنندیهم نم
 هایی. ولی با خیلی مذهبسپارات را دستش بقرار بگذاری، خانواده وقول  یتوانیبا او م

کار را بکنی. به نظر من او ایمانش مقدم بر مذهب است. شاید یک روزی  این یتوانینم
ار منش و روش و درکش یک وجودی را مذهب را هم بپذیرد. ولی اگر نپذیرد، به اعتب

. مذهب هم آمده که ما یک وجودی را بر خود ناظر بدانیم. داندیبرای خودش ناظر م
آن  بپذیری خیلی بهتر است. ولی بیرون از و او را اگر مذهبی باشد که کارا باشد طبیعتاً 

 یارابطه ، راهی هم پیدا کردند،کنندیکسانی هستند که دارند زیست خودشان را م هم
. ندکیحساب نمها تسویهخدا روز آخر با آن کنمیبرقرار کردند. من تصور م «او»با  هم

 .فهممیقدر ممن این تر از ما باشند،ها خیلی مقربممکن است آن
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 کردم، خدا در قرآن دو جا خیلی تند با وجوجستتا آنجایی که من  پرسشگر سوم:

 :دیگوییوسف است که م یر سوره. یک جا دکندیناامیدان برخورد م
 یدنام خدا رْحت از و كنید وجوپسران من بروید و از ویسف و برادرش جست یا»

  «.شودیكیس از رْحت خدا ناامید مناکفران  گروه جز كه چرا نشوید
 دهندیاست که به او مژده م که این خطاب به ابراهیم حجر ییک جا هم در سوره

 گوید:می ،یشویفرزنددار م
  «؟شودچه كیس جز گمراهان از رْحت پروردگارش ناامید یم»

ین راواژه  یعقوب یا جای ابراهیم ی. اگر خودمان را جای خانوادهبردیهم به کار م ی ضال 
ر امید را د و گذاردیغیرممکن دست م موضوعبگذاریم، تقریبًا خدا دارد روی دو 

قوانین عادی تقریبًا غیرممکن است. حال درباره یوسف  طبقکه  بردیمسائلی م
چقدر برداشت من  دانمینم ـنظر من به تر. غیرقابل قبول تر، در مورد ابراهیمممکن

روی قدر باال ببریم و آنکه ما امید را  کندیاین خطر را ایجاد نم ـ درست است یا نه
این  اشجهیرسیدن به آن خیلی ممکن نیست و نت در واقعیتیی قرار بدهیم که چیزها

که اگر در معرض  دارندخصوصًا کسانی که ایمان  ،میخوانیها را مباشد که وقتی این
و وقتی جواب  آوردیتقاضا باشی خدا در معرض عرضه است و این دو فکت را هم م

 کند.می، سقوط بیشتری ردیگینم
 

ها کار داریم. بعد با آن یها، هفتهدییفرمایدو موردی که شما م تفاقاً ا: صابرهدی 
ها هم کتاب مشترک است، ادبیات خدا هست، ادبیات انسان مییگویکه مهمچنان
، اتفاقًا نقل قول یعقوب است. یعقوب این دییگوییوسف که م یسوره یآیه دوهست. 

 غیر» دیگوی. یعقوب مگذاردیدر گیومه م و آوردیو خدا این را کد م کندیرا اعالم م
امید ویژه بست. اتفاقًا  «او»و باید به  «کندیپوشان کسی از خدا قطع امید نماز حق

آنجا  .ندرفتیپذی، این را نمان یوسف. همان برادررفتندیپذیاز قبل این را نم فرزندانش
 به حرفش شودیا مکه چند دهه بعد، وقتی یوسف پید زندیحرفی مان پدر به پسر

، در کتاب نیامده که چه کنندیو یا چند و چون م کنندیتمسخر م یا هاآن. رسندیم
. ولی معلوم است که از این برخورد پدرشان متعجب هستند. یعقوب به ندیگویم
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یعنی من در  «.دیدانیکه شما نم دانمیمن از خدا چیزی م»: دیگویپسرهایش م
شدم که در آن مناسبات حقایقی را درک کردم که شما به دلیل  وارد «او»مناسباتی با 

و  ندیآی. بعد که برادرها مدیکنیکه به آن مناسبات وارد نشدید، آن حقایق را درک نماین
مگر »: دیگوی. مآوردیخدا عین آیه را دوباره از یعقوب م آوردندیپیراهن یوسف را م

چند دهه طول کشید تا این  «؟دیدانیا نمکه شم دانمیمن نگفتم که چیزی از خدا م
 اتفاق افتاد. 

. مورد دوم هم دیگویاش را مانسان است. انسان تجربه یکاول، مورد  یآیهآن  پس
ن افتاده است. آ انشاء و ادبیات خدا است اما معطوف است به اتفاقی که برای ابراهیم

را هم در منجنیق گذاشتند. هرکس هم در منجینق  م، ابراهیگذاشتندیموقع منجنیق م
یفتاد. ن . ولی این اتفاق برای ابراهیماست شدهیو جزغاله م سوختهی، طبیعتًا مرفتهیم

 کیفی خدا ناامید نشوید.  یهاشیکه از گشا دیآیبعد از آن آیه، این آیه م
 یا»: دیگویخطاب به ناامیدان هست که آن از همه تندتر است. مدیگر هم  یهییک آ

سه مورد  1«.دیکن زیآویک طنابی پیدا کنید و خودتان را حلق ،کسانی که ناامید هستید
 ، آن دودیگوییک مورد، مورد پدر یوسف است که یعقوب م ؛شودیکه برخورد ویژه م

ف به اتفاق سرد شدن آتش بر یوسف نقل کردید. یکی معطو یآیه که شما از سوره
دیدگاه خود خداست از فعل و انفعاالتی که بشر داشته است.  همیکی  2است. ابراهیم

 . مییگویحال اگر اجازه بدهید سر جای خودش م
: امپریالیسم ببر گفتندیم .مائو بود از یک شعاری 61-51 ینیست. دهه واهیامید 

 یکی آن که کندی. این خیلی فرق مرفتر روشنفکران چپ جهان کاغذی است. این د
 در میدان ونک بنشیند و بگوید امپریالیسم ببر کاغذی است. ولی یایک کافهدر  زمان

                                                                                                                 
ْنیا َو ااَلِخَرِة َف ». 1 ُ ىِف الدُّ ن ینُصَرُه اَّلله ن له

َ
ه ْلیْقَطْع َفْلیَمن اَکَن یُظنُّ أ ُ

َماِء ُث ََ ْلیْمُدْد ِبَسَبب  ِإىَل السه  نُظْر َهْل یْذِه
 (.11)حج: « َكیهُدُ َما یِغیُظ 

 ذکر شد مربوط به ارسال فرستادگان و بشارت فرزند به ابراهیم ای که در مورد ابراهیم. آیه2
 بعد به تفصیل مورد بحث شهید هدی صابر قرار گرفته است. های در نشستاست که 
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 یالمللنیرا لمس کرده که نظام ب 1کشخود مائو بوده است که چیانگ کای  یتجربه این
 یهامریکا درافتاده است. در تجرب با امپریالیسم وپشتش بوده و با امپریالیسم ژاپن 

ت، اهل خروش اسامپریالیسم خودش به این رسیده که امپریالیسم ببر کاغذی است. 
با او درافتاد و  شودیولی م ؛اهل غرش است، اهل پنجه به صورت کشیدن است

 یم، گزارهمائو ببری یخود مائو بود. اگر این گزاره را به تجربه یمنکوبش کرد. این تجربه
ت. واقعی اس یگزاره ،یعقوب ببرید یگزاره را در تجربه آنکه اگر واقعی است. کمااین

ا صبر ایوب ر لبود. حا اشژهیسال صبر کرد، آن گزاره مرهون صبر وسی، چهل یعقوب 
ها را در کادر مائو ببرید جواب آن گزارهگر . اندیگویولی صبر یعقوب را هم م ،ندیگویم
در کادر کسی ببرید که اصاًل با تضادهای دوران خودش درنیفتاده،  . ولی اگردهدیم

تر متوهماو را  ؛درست است دییگویکه شما مایندر این صورت، . دهدیجواب نم
فرض کنید دو دهه بعد از  .. ولی برای دیگران نهکندیتر م، از واقعیت دوردستکندیم

ها هم . آنکنندیمین را تجربه مهم ه هایتنامی، ومطرح کردهمائو که آن حرف را 
 جدید بیاورند.  یگزارهو توانند یک چیز دیگر بگویندمی

واقعی است، جای عنایت دارد.  یهاکه مرهون لمس و اصطکاک و پروسه ییهاگزاره
نیست و رهنمودی  یاکه عمومًا روشنفکری است و محصول پروسه ییهاولی گزاره

 ییهاتسیالیها یا سوستلقی شود. میان مارکسیست تواندیتخیلی م یهااست، گزاره
 هاستیالیکه واقعگرا بودند یک تفاوتی بود. آن سوس ییهاستیکه تخیلی بودند و مارکس

ببرند.  لرو به حموعظه  باتضاد کارگر و کارفرما را  خواستندیبیشتر اهل موعظه بودند. م
 حده کمارکس آمد  اما. گفتندیم گراتخیلی، پنداری یا موعظه یهاستیالیها سوسبه آن

واسط تخیل و واقعیت بود. آرمانی داشت، سعی هم کرد. وقت گذاشت، فسفر مصرف 
را  اشیشفاف جوان یکرد، عمر گذاشت، گیس سیاه را تبدیل به گیس سفید کرد. چهره

 در سال چروکیده کرد. باالخره به این باید توجه کنیم. 

                                                                                                                 
بود که پس از فوت سون  ینیچ یو نظام یاسیرهبر س( 7315 - 7881شک ) یکا انگیچ. 1
کوچ » او گرفت. اریرا در اخت یرهبر نیشد و ا نتانگیکوم یرهبر یمدع 7325سن در  اتی

به  یروزیبا پ 7328کرد و در سال  جیبس یرهبران جنگ هیرا عل نیکرد و چ یرا رهبر« شمال
 شناخته شد. نیچ یجمهور یعنوان رهبر عمل
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ک ست که ینیی جهان متحد شوید، این یک شعاری گوید: پرولترهامیمارکس وقتی 
و بعد هم مردم بگیرند و  بدهدبیاید در آمل  61خارج از کشورنشین سال  یکنفدراسیون

خودش بوده  یمال او، محصول پروسه اعدام کنند. محصول تخیل نیست.او را همانجا 
در جای خودش  اگردور از دسترس هستند،  رسدیکه به نظر م ییهااست. به این گزاره

، یمابراه ی، مثل گزارهیعقوب یه کنیم، بخشی از آن واقعی است. مثل گزارهتوجاگر 
ساعت فکر کرد،  74روزی  ژنرال جیاپ که یببر کاغذی، مثل گزاره یمثل گزاره

را شکست بدهد و  هایرا طراحی کند که فرانسو 1فوبیندینتوانست یک استراتژی 
یم. وگرنه دربیاور میتوانیاینجا م ،خراج کند. این گزاره را که بهترین عبادت تفکر استا

ته باشیم به نداش پاستراتژیکی مثل جیا یشینیم تفکر کنیم، اگر دغدغهنما از صبح ب
ایش موه کردیقدر فکر مکه این بود یک انسان ریزنقشی پ. جیاشودیچیزی منجر نم

دارد با کسی که اصاًل فسفری مصرف نکند، ذهنش  ! این خیلی فرقشدیسیخ م
که سر جایش اگر توجه کنیم، به نظر من جای اصطالح خیلی صاف و ساده باشد. اینبه

 تان کردیم.تعمق است. خسته
که خدا در قرآن آورده  خضر و موسی یند رابطهاهسوال کردبه صورت مکتوب دوستمان  

با شعیب  موسی ی، مثل رابطهخضر و موسی ی؟ رابطهشودیم است، چطور تحلیل
 و بوده کاماًل آرام و بوده است. یک فرد کاماًل معقول است. شعیب پدر همسر موسی

کنید و ن که کارینه این افتند[]اتفاق می اعتقاد داشته که تحوالت تاریخی با گذر زمان
احتیاج به تزریق زمان به پروژه است. آموزش شعیب برای  ، بلکهبگذارید زمان بگذرد

دوران خودش بوده است.  یختهیاین بود. خضر هم فره ،سالهشت تا ده ضمن  موسی
وز اهل چون هن موسی یک حکمتی بوده است. ،کردهیکارهایی که م یهمهدر یعنی 

 دهیپرسیسوال م او از رفتهیبا او راه مکه دم بهحکمت نبوده و به حکمت نرسیده بوده، دم
به خضر قول  موسی مدام کند.از او سوال می طور که خدا آورده است، سه بار. ایناست

                                                                                                                 
، زمانی 1518فو، نام دشتی در ویتنام شمالی در نزدیکی مرز الئوس است. در سال . دین بین 1

ا حفر ها به رهبری ژنرال جیاپ بکنگکه فرانسویان در صدد تسخیر سرزمین ویتنام بودند، ویت
ر زمین و مونتاژ قطعات تجهیزات نظامی چون توپ و تانک در اعماق جنگل های متعدد زیتونل

توانستند شکست سختی را به ارتش فرانسه تحمیل کنند. هزاران نفر از سربازان فرانسه کشته یا 
 اسیر گشته و چندین هزار نفر هم گریختند. 



 319      (3) دیمنشأ عشق و ام ی: خدانیی: تبچهارمنشست پنجاه و 
 

 

ولی  ه،ببینم که حکمت کار تو چه بود گذارمیو م کنمیکه من سکوت پیشه م دهدیم
ابا : بدیگویبه او م ایبا ادبیات محاوره خودش را نگه دارد. آخر سر خضر توانستهینم

گذر زمان را تحمل کنی و  یتوانیکاره نیستی. تو اصاًل صبری نداری. نمجان تو این
ار هکه ببیند آن چشتاب داشته برای این قدر هم موسیتحلیل بعد از واقعه کنی. این

ر من . به نظدهدیاش چه بوده، خضر یک به یک برایش توضیح محرکت خضر فلسفه
نه که بیشتر به طمأنیبرای این دهدیقرار م خضر یک امکانی بوده که خدا مقابل موسی

بیشتر به ارزش زمان پی ببرد و به تکنیک تزریق زمان به مرحله واقف شود.  و برسد
 .فهممیم قدراینمن 

 آینده. ینیست دیگر بحث تمام شود. خیلی ممنون تا هفته یاآخر وقت است اگر نکته 
 دستتان درد نکند. 
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 1(4) دیمنشأ عشق و ام یخدانشست پنجاه و پنجم: تبیین: 
 

ِحمی ِن الره ْْحَ ِ الره وع ربا سالم و وقت به خیر خدمت دوستان، با اجازه بحث را ش .ِبْسِم اَّلله
 .میکنیم

 «گشامی، باب بگشا، نزد من آمن رفیقم، ره»

 «؛ خدای منشأ عشق و امید.«او» یهاتبیین ما، داشته» ؛هستیم پنجاه و پنجم نشست
و از غروب به شب آن وصل  میگذاریآرام پشت سر مرا آرام 88 اسفندچهار شنبه سه

و  ، استراتژیکیگاههمهدالنه، مستمر، صاف یضرورت رابطه»رت. ذیل سوتیمیشویم
اول تا  یچنان که جهان سیار است، ما هم سیری از خانههم «.«او»غیرتاکتیکی با 

بعد از این سال  شاءاَّللان. ، طی کردیمهستیم 83بهار جدید و سال  یکه آستانه کنونا
 رو به جلو رفتن جنبش اجتماعیسال سال سپیدی و  د،خاکستری و پرتنش، سال بع

در  درماندگی بهاز این وضعیت نیمه و تواند قوام خاص خودش را پیدا کندکه ب باشد
 بیاید. 

 
 از منزل اول تا منزل حال 
 حیاز بحران تا تصح

  تیتا عضو حیاز تصح
  تیتا فعال تیاز عضو
  رییبه تغ ریاز تفس

 تقاضاتقاضا به ماقبل از 
 

                                                                                                                 
 است.  1811اسفند  4شنبه سه ،. تاریخ برگزاری این نشست1
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از بحران تا تصحیح، از ها که شروع شد، تا اآلن چند سیر را جلو آمدیم. سیر بحث
تصحیح تا عضویت در هستی، از عضویت در هستی تا فعال شدن در هستی، از مدار 

 تقاضا یتفسیر به مدار تغییر سیر کردن و از شرایط ماقبل تقاضا عبور کردن و به آستانه
 . رسیدن

بوده هان ناپذیر جاز اجزای تفکیک از ابتدا جهان سیار و سیال است. سیالیت و سیاریت
اند. اند، نه متوقف شدهاند، نه تعطیل کردهاست. عناصر اصلی جهان نه به مرخصی رفته

در گردش جهان به کار بگیرد، خسته بشوند،  ونداگر بنا بود عناصر اصلی که خدا
هم اصاًل  ،رفتیخود خدا سر م یکش شوند، هم حوصلهزده بشوند و خمیازهخواب

در مدار  ،خدا بودندکار هایی هم که کمکسانجهان این وضعیت را نداشت. ان
هم ها ، آنکنندیحرکت م ـ به مفهوم محض آنـ خودشان و بیرون از چرخش طبیعت 

های انناپذیر و انسناپذیر، خدا خستگیناپذیر به جلو آمدند. هستی خستگیخستگی
ا افتاده رًا از پکه اجباناپذیر، مگر اینهم تا حد امکان خستگی برندهشیمدار تغییر و پ

 ( و کهولت شده باشند. Anthropicآنتروپیک )]سیر[ باشند یا به طور طبیعی مشمول 
یعنی  ؛میاجاها به اینجاها آمدهجاها به اینجاها آمده، ما هم از آنهرحال جهان از آنبه

 چنان که از بحران تا اینجا را سیر طیآمدیم. هم جایناز بحرانی که ترسیم کردیم به ا
دار بوده از شرایط غیربحرانی، به شرایط بحرانی راه کس بحرانر کردیم، ماقبل آن هم ه

جهان دینامیسم دارد، انسان هم دینامیسم دارد، هم در جوهر حرکت هست  .برده است
ض. لذا طی مسیری را که به هر ترتیب تا بحران پیش رفتیم، از این طرف َر و هم در َع 

به وضعیت نسبتًا و ا از بحران خروج کنیم ت میکرد یریمس یط در ذهنحداقل هم 
در زمین بگردید و  :کندیتصریح م چند باره مبسوط و مطلوبی برسیم. خدا هم که

رانی نیست. یعنی سیرها را تعقیب کنید، قانون تحوالت َو مشاهده کنید، منظور گردش دَ 
 ید. استخراج کن یمندنونرسیدن قاعده و قا نجایجا به ااز آن برای را دریابید، بتوانید

 یها شروع شد، به این دلیل که شرایط ایران بحرانی بود و شرایط جامعهاز ابتدا که بحث
ن بحرا میکردیبحرانی است، جدا از شرایط اجزایش نیست. ما هم تصور م که کل هم

رون بی به و بحرانی را سعی کردیم پیدا کنیم یهاگلوگاه ،از خودمان شروع کردیم ،داریم
از خودمان راه بردیم. نسل نو، حاکمیت مستقر یا قدرت که سعی دارد خودش را قدرت 

 آن را هم شوکت نمایان کند، شرایطتام و تمام جلوه بدهد و خود را قدرقدرت و قوی
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بحرانی دیدیم. سیری را که این قدرت از سی سال پیش تا اآلن طی کرده بود، سیر رو به 
که اآلن نمایش رغم اینهخاص خودش را دارد ب یهاحرانرشد نبوده است. او هم ب

تا حدودی درک  ؛نیروهای روشنفکری هم به همین ترتیب .دهدیعیار قدرت متمام
کردیم که فقط نیروهای اجتماعی ایران هستند که بنا به علل مختلف از بحران تا حدودی 

ک از نا یبه دور هستند و اوضاع عرصه ک و ل   . چرخدیها مآن یهیحعمومی ایران ل 
مان بود که خودـ ورانی طی کردیم و از سر قیف به گلوگاه باریک قیف بعد بحران را که دَ 

و  «او»خودمان را با  یتصحیح راه بردیم. یعنی رابطهـ  رسیدیم، به ضرورت تصریحـ 
ز رتًا به مجهضرو ،در بیاییم. برای اینه از این وضعیت اختاللی ب، هستی تصحیح کنیم

روی این متد سیر کردیم و متدی که  یاهفته. سه ـ چهار شدن به متدی رسیدیم
ل ها و فعهای پیش از ما و دستکاریانسان یو تجربه «او» یهیدرآوردیم ناشی از توص

اول متدی که درآمد، پیشاتبیین بود. سطح دوم  یبود. سطح یا طبقه مانو انفعاالت خود
رحال ه که به است، سطح سوم هم خروجی و پساتبیین و که هنوز در آن هستیم، تبیین

 چه در خواهد آمد. ]باید ببینیم[  هانییبعد از این تب
 هایلی. از عضویت تا فعالیت راه زیاد است. خرسیدیم به ضرورت عضویت در هستی

 وفقط عضوند  هستند، ولی یک محل علمی ، مثاًل درجایی هستندیک هستند عضو 
باشگاه را  تنها پیراهن آن ،کنندیولی فعالیتی نم د،یک باشگاهی هستن در ؛فعال نیستند

ه ب شاءاَّللانپوشند. اما از عضویت تا فعالیت هم سیر خاص خودش را دارد تا ما هم می
 فعاالن هستی بپیوندیم.  یجرگه

یک گیر ذهنی دارد. گیر هم این ـ که ما هم طبیعتًا عضو او بودیم ـ روشنفکری  یجامعه
هرحال تفسیر المحاله و گریزناپذیر است. است که در مدار تفسیر مانده است. به

ع که ربع قرن یا سه دهه در تفسیر وضاز تفسیر به تغییر رسید. ولی اینباید باالخره 
 آن را قدر بال و پر ندارد که شما سه دهه بخواهید، وضع موجود اینبمانیم موجود

ه سنت که بهم هایی . انسانرویباید از آن بیرون ب هرحالیا تفسیر کنید. به توصیف
]تنها در مدار تفسیر  ، مثل خود خدا، مثل کتاب آخراندوستهیمدار تغییر پ بهخدا 

کتاب آخر یک تبیینیات دارد که تفسیر و توصیف جهان است. ولی بعد از  اند[؛نمانده
تر ندارد. خر دو فصل اصلی بیش. یعنی کتاب آدیآیات میآرام به مدار تغییرتبیینیات آرام

غییر قوانین ت از آن بعد ،یک فصل تفسیر و توصیف مقدماتی و ضرورتًا واجب است
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، کندیهای تغییر را معرفی متاکتیک ،کندیمی تغییر را معرفی هایاست. استراتژ
ه بنمونه برای ما را  هابرندهشیپ تغییر و (core) هسته، کندیتشکیالت تغییر را معرفی م

ب سنت خدا هم در کتا ،که. ایندهدینمونه و گونه به گونه مورد تدقیق و شناسایی قرار م
ار و ها و ابزدر تفسیر نماندن و مجهز شدن به ضرورت ؛آخر از تفسیر به تغییر است

 . پیوستن لوازم و اسباب تغییر و نهایتًا به جریان تغییر
آرام کنده شود، با متد خودش نی آراماز شرایط بحرابخواهد اگر کسی همچون ما  حال

ز عضو ابخواهد از متد بهره بگیرد، بخواهد برای عضو شدن در هستی  را تصحیح کند و
قل از پاگرد تفسیر به مدار تغییر نبخواهد آرام غیرفعال به عضو فعال تبدیل شود و آرام

. رسدیضا مرایط تقامکان کند، طبیعتًا انسانی خواهد بود که از شرایط ماقبل تقاضا به ش
 ها را چندین جلسه جلو آمدیم. این بحث

 
 زیر دار ـ داشتهداشته یخداتبیین ما؛ 

 یمهندس یطراح
 خلق ـ خلق از نو

  یاستراتژ
 یبندمرحله

 یخیتار لیـ تحل یخیتار دید
  یپردازدهیا

 منبع الهام
 

نیم یبب میوشیادار مکه ما تقاض. حال وقتیکردیفلسفه پیدا م «باب بگشا»دیگر  جانیا
ست که اما عرضه کند. چه کسی  ست که عارض بر ما باشد، براچه کسی باالخره 

دارد که بر خالف  یاخانهست که صندوقاازلی و ابدی دارد و چه کسی  یهاداشته
، یرفتیآن م سراغها که آخر سر در شرایط پنهانی و دزدکی به مادربزرگ یخانهصندوق

 تخردهای زیر بالشکشمش و گردوها و پول ،باالخره نخودچی !دیرسیباالخره به ته م
 ونهگنیا کندیطور که خودش ادعا م، آن«او»ولی گنجینه و سیلوی  ؛دیرسیم انتهابه 

اگر ما تقاضادار شویم، چندین جلسه را روی حال  است. زیردار و داشته. داشتهنیست
 عرضه کند. چه دارد که به ما  «او»این سیر کردیم که 
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صفتی که در کتاب  33آن چه دارد که به ما عرضه کند، صرفًا به  «او»که ببنیم برای این
که نه اینـ آرام از واژگان سنتی آرامآمدیم آمده، بسنده نکردیم.  «او»آخر و در ادعیه برای 

آنچه ز ا ترقیعم یهاقیو تدق ترقیدق یبه تفسیرها ـ اش را بخواهیم کنار بگذاریمهمه
در امروز  ببینیم مسنتی خدا برسیم. بیایی یهادر ذهن ما جای گرفته نسبت به داشته

خلق جدید از و  مهندسی برای تغییر جهان ضرورت جدی داردـ که طراحی  یروز
 توان]چه تفسیری از توان مهندسی و خلق جدید خدا می اهمیت ویژه برخوردار است،

 مارکتصاحب قاعده و قانون بخواهد یک سوپر ن  در جها اکنون هرکس که ارائه کرد[.
اندازش این است که بعدًا این سوپر هم بزند، برای خودش یک استراتژی دارد و در چشم

ودش هرحال برای خبهو ...؛ پاساژ بزرگ  بعد دوطبقه خواهم کرد و یک سوپر را تبدیل به
هیز به دید تاریخی را ضرورتًا تج یاآغاز هر پروژه و پروسه. قائل است یبندمرحله

و ایده در جهان امروز که مثاًل عمر مفید هر مدل  دهدیقرار م برندهشیمقابل آغازگر و پ
کامپیوتر قباًل دهه به  ؛شودیماشین سه سال است و قطعاتش بعد از سه سال جمع م

در جهان سیال،  ؛کندیاآلن دو سال به دو سال نسل عوض م ،کردیدهه نسل عوض م
قش ویژه دارد و ایده هم دختر برگزیده و سرگل و سوگلی الهام است، ما ببینیم در ایده ن

مد و مح و موسی ابراهیم ازو به لحاظ تاریخی  میکنیزندگی م آن در جهان اکنونی که ما
ها دور هستیم، داشتند، فرسنگ «او»ویژه با  یکه یک رابطه ییهادرشتو استخوان

دارد، چه دارد که قرار امروز روز این خدایی که در موضع پاسخگویی به تقاضاهای ما 
 . رفتیم هاسراغ عرضه ؟عرضه کند

، کتاب کتاب هستی، کتاب تاریخ :ها برسیم چند کتاب را باز کردیمکه به عرضهبرای این
 یهاآرام به داشتهکتاب آرامآخر و کتاب خودمان. چهار کتاب را باز کردیم. از دل چهار 

 یبلندمدت و هندسه یهایکه اهل طراحرسیدیم به این «او» اول ی. داشتهبرسیم« او»
قانع  را« او» بعد، اهل خلق است. خلق اول یمتناسب با آن طراحی است. مرحله

. پس چون شدیهم خدای وضع موجود م «او»قانع باشد،  «او». اگر بنا بود که کندینم
این  ،کندیبه خلق اولش قناعت نم طبیعتًا قانع هم نیست و ای وضع موجود نیست،خد

درازمدت برای  یهایطراح ،شیهاییرغم توانابه خلق مستمر و مدام و نو به نو است.
 . کندیم یبنددرازمدتش مرحله یهایتغییر دارد. در دل طراح
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های با مشارکت انسان «او»بلندمدت  یهایکه به یکی دو نمونه یا گونه از طراحبرای این
ه با هبرای مواج مشارکتی خدا و موسی یجلسه روی پروژه 77 ،پی ببریم برندهشیپ

دار بود، چهار خاص خودش را داشت؛ زمان یهایژگیو ،ایستادیم. آن استراتژی فرعون
ه ط یسوره 12-3را داشت. آیات  دهه به طول انجامید و در دلش مراحل خاص خود

برای  مرحله از استراتژی مشترک خدا و موسی 76بند و  92 شدیرا که بررسی کردیم، م
. یا در بیاوریم خاص خودش یهایژگیفرعونی آن زمان با و یه با جامعههمواج

جلسه  هشت ـ نه ؛بررسی کردیم ،کردیی مپیشرو «او»را که با کمک  استراتژی ابراهیم
هم قائل است.  یبندمرحله ،درازمدتش یهایدیدیم که در دل طراح و به طول انجامید

که عنصر تغییر وضع موجود رغم اینهگام به گام، نه به مفهومی که در ذهن ما است. ب
صری که در افشان است، منتها به مرحله هم قائل است و عنابیش از همه در خدا موج

تی تا به شرایط قوام برسند. وق کندیایجاد م فرصت برایشان ،ردیگیآن مرحله به کار م
م وپزهم که پخت  . شودیبعد آغاز م یها کاماًل صورت گرفت، مرحلهمقو 

خ که تاریرغم ایندیدیم که بهـ خصوصًا کتاب آخر  ـ هادر کتاب هایدر دل همین بررس
ها و خیلی دخل و تصرفی در تاریخ ندارد و فقط سنت «او»و  محصول کار انسان است

میدان تاریخ را تمام و کمال در اختیار انسان قرار داده است،  و کندیعمل م «او» قوانین
که از روندها غایب بر تاریخ و به قول خودش به دلیل این اشژهیاما به دلیل اشراف و

انشعاب به انشعاب و برگ به برگ در ذهن  ،رگنبوده و تمام روندها را مو به مو، رگ به 
به هر آغازگری دید تاریخی و تحلیل تاریخی منتقل کند. و  تواندیم، داردیمحفوظ م

 منبع الهام ویژه منظور شود. تواندینهایتًا اهل ایده است و م
 

 سهام انیجر  ما؛ نییتب
 یسهم ده
 یسهم بر

 منطقه مشترک وجود
  

 یها. در بحثمیرسیی خودمان مگذشته یچند جلسه یهابه بحث مییآیمکه جلو 
حال هست، در تبیین که  یمرور از منزل اول تا خانه یگذشته که ادامه یچند جلسه

جلو آمدیم به این رسیدیم که یک جریان سهامی پیرامون ما وجود دارد که یک وجه آن 
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است. قدری اگر از طرف ما  یبرست و وجه دیگرش سهما« او»از طرف  یدهسهم
گذشته را به بحث حال  یهابخواهیم بر روی این اسالید یا لوح درنگ کنیم و بحث

درصدد است با  وارههم «او» ـ برقرار است شاننیکه پیوند جدی هم بـ پیوند بزنیم 
مختلف ما را متوجه کند که این جهان متکی به یک جریان پایدار است.  یهاهینما

ما به طور ساده و وجودی درک کردیم که جریان هوا وجود دارد،  است. دارانیجهان، جر
جریان تنفس وجود دارد، جریان آب وجود دارد، رفتی، آمدی، مرگی، میری، حیاتی 

ها و سعی دارد با آموزش «او»یک دینامیسم هویدا پیش روی ما هست. حال  ؛..و.
 ترقیو عم ترقیا قدری دقما بر این دینامیسم هوید، زندیتلنگرهایی که به ذهن ما م

ب، عناصر چهارگانه آ تاکید دارد که مشاهده کنید یا کندیکه به ما تصریح مشویم. این
د، را دریابی هاانیاین است که جر تاکیدش مشاهده کنید، ترجمان باد، خاک و سیرها را

 به جهان جاری توجه کنید و درک کنید که همه چیز در سیالیت است. 
 ؛ها هم جاری استهویدا، دو جریان هم وجود دارد که آن یهاانیار این جردر کن اکنون

و دیگری جریان چرخش است یکی جریان تبادل  ؛..مثل آب و حیات و تنفس و مرگ و.
اگر جریان تبادل و جریان چرخش را در هم بیامیزیم و مزدوج کنیم، به محصول . است

که برای همه، ازآنجایی «او»است. یعنی  که سهام میرسیمشترک یا مولود آن دو عنصر م
هستیم و پیوند « او»هستیم و منشعب از  ءخودش وجود کل است و ما هم وجود جز

ا داریم، سهمی قائل شده است. منتها این سهم به رایگان اعط «او»ذاتی و وجودی با 
انسانی  یهاانی. این سهم محصول همان تقاضادار شدن است. یعنی جرشودینم

که هستی سهامی است و سهمی برایشان اندوخته شده  کنندیتقاضا درک م صاحب
دریافت کنند که به موضع تقاضا برسند. این نوع  توانندیاست. این سهم را زمانی م

ها که درک کردند سهمی برایشان به امانت و ودیعه سپرده شده است و اگر به تقاضا انسان
 بر هستند. سهم یهاند، انسانرا دریافت کن سهمتوانند آن برسند می

از طرف ما است، همان  یبرو سهم «او»از طرف  یدهتالقی این جریان سهام که سهم
الی وجود دارد که منتشر و همه یمنطقه حاضر -جامشترک وجود است. وجود کل سی 

ی بسیط بودنش بیشتر از بساط کل هست، است و منقبض نیست و کاماًل بسیط است
ن به آ تواندیبه همین دلیل هرکسی راحت م ؛از بساط کل هستی است تراست و عام

 منتقل شود. 
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 توانی، مشوندیمشترک وجود که وجود کل و وجود جزء در آن جمع م یاین منطقه
که نامحدود است، کسانی هم که  «او»جهان است. وجود  یمنطقه نیترالی  گفت س

ودشان وجود جاری است. یعنی آن هایی مثل ما، وجمحدود هستند از نوع انسان
مشترک با خدا دادوستد دارند، سهم  یدر منطقه ،بر هستندها از این نوع که سهمانسان

ها هم وجودی دارند. ، آندهندیو به جای آن انرژی تحویل هستی م رندیگیم
وجودشان مقدمتًا دال بر این است که درک کردند خودشان صاحب وجود هستند، وجود 

 :اند. یا به قول مولویرا هم درک کردند و به جهان پیوند خوردهجهان 
 از آن آب حیاتست هک ما رچخ زاننیم

 عاریت بحث خدای منشأ عشق وامید، یک تکه را از مولوی مطلع پیش در یسه جلسه
  :ک بیت کاماًل کلیدی بودگرفتیم که در آن تکه یا قطعه ی

 سماعیست سماعیست از آن سوی هک سو نیست
 رعوسی همه آن جاست و شما طبل زاننید

مشترک وجود است. بخش  ی، داخل همین منطقهکندیترسیم م این عروسی که مولوی
وجود جزء  ؛استمشترک وجود همان وجود کل  یقابل توجه و بخش اکثر این منطقه

 به میتوانیما هم م ،بخورد وندیپ« او»اگر با  ،باشد تواندیهم که وجود خود ماها هم م
ال و هیجانی و خلجانی که مولوی یهمان منطقه ، وارد کندیترسیم م عروسی و سی 

 شویم.
  

 جهان ما ما؛ نییتب
 ها داشتهها + خردهاصل داشته ی:“جمع“سر 
 یراداریغ

 یمشارکت
 

هم سرجمعی، هم  ی، جهانمیکنیکه این جهانی که ما درک مدر ادامه رسیدیم به این
ها و یک غیراداری و هم مشارکتی است. سرجمعی به این مفهوم که یک اصل داشته
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ها، مثل طراحی و مهندسی و ایده و الهام و عشق . اصل داشتهوجود دارد هاخرده داشته
ها است. ماها هم که خرده «او» متعلق بهکردن،  یبندو مرحله طراحی استراتژیو 

جهانی که در مدار  این ـ گرددیم اگر خودمان را داریم. جهان یهاداشتههستیم، خرده
و  «او»اصلی از طرف  یهاسرجمع تحرک داشته ـ هاست، نه فراترما انسان

 .ها از طرف ما استداشتهخرده
 یاهژیکمک بگیریم که درک و یراداری و مشارکتی است. باز اگر از مولویاین جهان غ

عروسی بوده است.  آنهم از توحید داشته و هم از جهان و خودش هم از عناصر اصلی 
شش جلد مثنوی که دینامیسم خاص  توانستیعروسی نبود، نم آناگر از عناصر اصلی 

اگر مثنوی را قلم . ]رقم بزند[ دیوان شمس را توانستی، رقم بزند و نمخودش را دارد
دیگران  ،آمدیشعر م ،زدندی، دف مآمدیزد، دیوان شمس را رقم زد، قلم نزد. م

 خودش، کندیاو بود. یعنی جهانی را که او ترسیم م ی. واقعًا عروسی وجودنوشتندیم
بلندش  یکوچک از قطعه یت بگیریم، یک تکهبه عینه درک کرده بود. باز اگر از او عاری

 :که کندیتصریح م
 ره هستی رد وصل خود رد وصل اصل اصل خود

صل ا یعنی یک اصل   ؛با زبان الکن خودمان بگوییم میخواهیکاماًل همین است که ما م 
مختلف برخوردار هستیم  یهادر حوزه ییهادر جهان وجود دارد و ما هم که از اصالت

ناشی از اصلی است که او در ما به ودیعه  مانبرخوردار شویم، آن اصالت میوانتییا م
 گذاشته است. یک دوبیتی دارد که این دوبیتی کاماًل گویای وضعیت جهان ما است.

و هم ـ ها است داشتهها و خردهسرجمع داشتهـ  یعنی جهانی که هم سرجمعی است
 مشارکتی است. جهان غیراداری و غیرکالسیک است و هم جهان 

 از وی جوش رکدمی میاور زان بیاور هک می
 آنک جوشش رد وجود آورد ره موجود را

 تر است:مهم اشیاین دوم
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 زان میی کاندر جبل انداخت صد رقص الجمل
 زان میی کو روشنی بخشد دل رمدود را

در جهان وجود  یدارتییک جوهر محورین و یک گوهر مرکز که کندیاین عنوان م
را سفارش ی ، آن مدهدیم مولوی د که دینامیسم جهان همه از اوست و سفارشی کهدار

اگر در کوه هم بیفتد،  آن می کندیها از اوست. بعد تصریح مجوشش یکه همه دهدیم
. صد رقصی که این شوندیبه صد رقص دچار م ،شوندیها هم کاماًل رقصان مکوه

 .رسدیبه انسان م شودیرا به گردش درآورده است و انسان از کوه که رد م جهان
 زان میی کو روشنی بخشد دل رمدود را

دل مردود تمثیل است. یعنی انسانی که در درون و در دل به این رسیده که از گرده و 
جهان مردود شده است. یعنی واجد شرایط برای پیوستن به این مدار تغییر  یچرخه

 ت. تمثیل زیبایی است:نیس
 کو روشنی بخشد دل رمدود رازان می

و  هایقبول ی، به جرگهکنندیهایی هم که خودشان، خودشان را مردود حس میعنی آن
 .شوندیها برای ورود به مدار تغییر دعوت مپذیرفته شده

 
 باب مشارکت بگشا: ما نییتب

 من هستم
 منتشرم

  ابمیدر
 خور وندیبا من پ
 ریرگداشته ب
 کن  فاینقش ا

 حد بشناس
 قدر بدان



 321      (4) دیمنشأ عشق و ام ی: خدانیی: تبپنجمنجاه و نشست پ
 

 

  

پیش، بحثش مفتوح شد در کنه خودش  یجلسه 55 از اول و از که «باب بگشا»این 
 کندیدعوت م «او»که ما را به  ییهاخوانش یخدا به ما این را بگوید که همه خواهدیم
ه آن این ت ـ خوانش به کتاب هستی، به کتاب آخر، به کتاب خودمان، به کتاب تاریخ ـ

، من هستم، من وجودم. وجود یعنی من. این وجود یک جا کندیاست که تصریح م
در زمین هم دفن نیست، همه جا هست، منتشر  ،ها نیستدر کهکشان ،منقبض نیست

نیستم،  نیجانشکیاست. من هم هستم، وجود دارم، منتشرم، پخشم، اهل انتشارم، 
ند. من را درک کنید. من را دریابید. با من پیوند به من دسترسی پیدا کن توانندیهمه م

من داشته برگیرید. به سرفصلی از تجهیز برسید که خودتان هم  یهااز داشته .بخورید
ها آمده که تقوا یعنی از خدا ترجمه یدر همه؛ نقش ایفا کنید. حد من را بشناسید

 به آن مفهوم که در ادبیات نه ترسی در کار است نه پروا اما بترسید، از خدا پروا کنید.
سنتی آمده است. یعنی حریم من را رعایت کنید. حریم من را رعایت کنید یعنی بدانید 

ها از کجا سرریز شده است. بدانید منشأ جهان کیست. بدانید که منشأ وجود این داشته
تان شنق یو توان ایفا تانیهاچیست. این حد را بشناسید، قدر خودتان را هم بدانید. اندازه

. این من هستم، منتشرم، دریابم، با ]را بدانید[ در مدار تغییر و تفسیرهای منجر به تغییر
 گرددیمن پیوند خور، داشته برگیر، نقش ایفا کن، حد بشناس و قدر بدان که کل آن برم

که باب بگشایید، باب من را بگشایید، باب مشارکت با من را مفتوح کنید، باز اگر به این
 ، ]نافی درک کالسیک و اداری از خدا است[. بجوریم هایمیقول قد به
چهل هنوز در سر  یمثاًل در دههـ البته مثال خوبی نیست ـ  آن موقع «بجوریم»

 ی. از ادارهدندیجوریها مشپش بود. مادرها و معلم رفتندیکه مدرسه م ییهابچه
شتند که سالی یک دفعه روی دا «د.د.ت»گردد  آمدندیم ییهابهداشت هم یک خانم

بود.  ایآن موقع اصطالح خیلی جدی «بجوریم». این ختندیریها مسر و کول بچه
 تها کشته شوند دیگر هیچ شپشی روی بالششپش یاگر خوب بجورید و همه گفتندیم

وجو خیلی جدی بود. بچه را جست ،که. اینماندیروی ملحفه باقی نم و لباس بچهو 
 که هیچ شپشی از زیر دست مادر در نرود!  نشاندندینور مزیر المپ پر

 مثل شمسـ کار قرآن هستند که کمکرا  ییهااگر ما بخواهیم قرآن و این کتاب اکنون
هم  که انسانیحافظ یا هر کتاب دیگری  ترنیییا در ابعاد پا یا مثنوی مولوی مولوی
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 ،متورق کنیم یا با آن فال بگیری ـ کمک کار کتاب هستی قرار بگیرد تواندیم ،هست
بجوریم هم در کتاب اصلی، کتاب بزرگ،  ؛. جوریدنکندیرا از ما حل نم یامسئله

 تندهایی مثل خود ما هسکتاب هستی، آیه پیدا کنیم. در کتاب تاریخ که محصول انسان
ها بجوریم. در کتاب در آن ـ ر از ما بودند و تاریخ را تکان دادندو پیگیرت تریجد ـ

که  ییهاکتاب یخودمان که ما هم یک متن هستیم بجوریم و در کتاب آخر، یا همه
 من»کاماًل که یک دوبیتی هست  در دیوان شمس مولوی ،کنار ما هست. اگر بجوریم

 را در درون اشیگفت عناصر اصل شودیرا م «تا قدر بدان ..ابم.دری ،منتشرم ،هستم
 :دارد

 ستهک جهان ردون دیده، تو مبین جهان ز بیرون
 ز جهان جهان نماند، چو دو دیده را ببستی

 اهانودان ،دل تو مثال بامست و حواس
 خور هک چو انودان نماندتو ز بام آب می

من »بگوید که  خواهدی. یعنی خدا مکندیمرا تعیین  «او»جوهری با ی رابطه ،این
 همین تمثیل مولوی «من هستم، منتشرم، من را دریاب». «هستم، منتشرم، من را دریاب

قدیم  یها. خانهشودیاست. یعنی الزامًا ترشحات او از یک ناودان انحصارًا خارج نم
که دیدند میسرریز آب باران را ، داشت. همه شیروانی داشت و یک ناودان انحصاری

 ،که آب باران روی کل شیروانی منتشر است. درحالیشودیفقط از آن ناودان خارج م
. آن دید، کندیشیروانی ترشح م یهاالبهلب یاز همه ،زیر شیروانی هم منتشر است

ز ب باران فقط اکه آ کندیو فکر م کندییک ناودان را نگاه م فقط دید صوری است که
منتشرم، من را دریابید، صرفًا  دیگویخدا مجا نی. آب باران منتشر است. ادیآیناودان م

است که من در کل  یوارسراغ یک ناودان کالسیک و اداری نروید. جهان، جهان عرصه
 ه:بگوید ک خواهدیهم همین را م آن منتشرم. مولوی

 اهانودان ،ثال بامست و حواسدل تو م 
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را  هو نه قبل ندیبیگانه م. نه حواس را پنجندیبیگانه نمحواس را پنج فقطهم  مولوی
، نه حواس ندیبیو حواس را هم برابر کل وجود م ندیبیجهت متکی. قبله را همه

این وجود تو مجموعًا حواس  دیگویماین است که  . کالسیک المسه و... یگانهپنج
وجود منتشر است و تو هم تمام «او»هم که منتشر است. در جهانی که  «او»است. 
شده عبور ، رابطه انحصارًا از یک ناودان کالسیک و مشخص و شناختههستی حواس

گاهی است، همین بحثی که از اول جوهری، جریانی و همه ی. رابطه، رابطهکندینم
 آن بودیم.دنبال 

 
  دیمنشأ عشق و ام یخدا

 عشق:
 عنصر از عناصر  نیـ منتشرتر نیترپاشان

 جنبش خلقان ز عشق، جنبش عشق از ازل
 رقص هوا از فلک رقص ردخت از هواست

. «خدای منشأ عشق و امید»؛ میشویگذشته به این سو وارد م یبه بحث چهار جلسه
گر کل . اپیوند بزنیم به بحث امروزمانگذشته را با این یکی دو سرپل  یهااین بحث

جهان را در این چهار کتاب خوب بجوریم و وارسی کنیم زیر همان نورافکن و چراغ 
و  نیرتکه پاشان میکنی، درک منشستندیپرنوری که مادران قدیم با حوصله زیر آن م

 یهمین عنصر عشق است. یک بحثی هم مولو ،عناصر یمنتشرترین عنصر از میان همه
و  دننیبیخود خدا ماول، دارد و هم حافظ دارد، بحث عنصر ازلی است. عنصر ازلی را 

عنصر جهان در  نیترشکسوتییعنی پ .جنب خدا هم همین عنصر عشق است دوم،
 حافظ همین عشق است.  در ادبیات و ادبیات مولوی

از ازلی که این جهان  کندیدرک م «عشق، جنبش عشق از ازل جنبش خلقان ز» این 
اند که آن دینامیسم از عنصر دیرینه و خلقان یک دینامیسمی داشته یخلق شده، همه

جهان هم از همین  یو همه ]به وجود آمده[ اولیه و پیشکسوت جهان که عشق است
 . کنندیدینامیسم و قاعده پیروی م
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از عشق است. اگر  اماًل در چرخش است و چرخش آن هم به قول مولویفلک که ک
دینامیسم دارد. هوا هم که کاماًل علم ثابت  آن. ستادیایحرکتش هم م ستادیایعشقش م
 حرکت هم حرکتی مثل فلک دارد. آن، کندیورانی زمین و جو زمین را احاطه مکرده که دَ 
عمودی همه عناصر افق است، حرکت هوا و باد در عمود است. عناصر افقی و فلک در 

روی درخت  ،آرام از فلک و از هوا که بین فلک و زمین استرقصان هستند. بعد آرام
زمین است. این درخت هم از  دراش هم . درخت هم روی زمین است و ریشهدیآیم

یعنی از فلک و هوا که بین زمین و این منظر که جهان را ببینیم، درخت رقصانی است. 
درون زمین است، همه هم به هوا و هم فلک را احاطه کرده و از درخت که متصل 

هم از آن  هاسمینامیاین د یهمه ،جنبشی هستند، دینامیسم خاص خودشان را دارند
 تا میکنی، آرام از آن عبور ممیرسیگذشته م یعنصر ازلی و اولی است. به بحث هفته

 .بیاییمبحث امروز  به
 

  یسرمشق عام هست: میاغاز یب یاز هست
 دبخشیجلوه دار ام یها هیمان فرقان 52-24
 البه ال یدارهایرعد پد 02 
 یو تسّر  لیقابل تحل یرومجلوه ها 52-24 

 شنوم یبهبود ز اوضاع جهان م  یبو 
م، ازیگذشته از همین هستی بیاغ یهاباز هم به سنت بحث ؛خدای منشأ عشق و امید

رعد و چند آیه  یآیه از سورهفرقان، یک تک یسرمشق عام هستی در چند آیه از سوره
پیش  عنصر را سهپیش خوانش شد،  یروم ترسیم شده بود. آیاتی که هفته یهم از سوره

امیدبخش را از هستی مقابل ذهن  دار  جلوه یهاهیکه نما؛ یکی ایندادیروی ما قرار م
ابرها در زمانی که  یالمثل باران از البه ،الالبه یهایداریپد ]دوم[؛ دادیما قرار م

ید ام دارهیولی باران امیدبخش و طال ،کس انتظار باران ندارد و همه ناامید هستندهیچ
 یهاطبیعی خدا قصد دارد ما را به این برساند که جلوه یهالیاست. نهایتًا از این تمث

هستند، قابل تحلیل و تسری هم به تاریخ،  دارهیو طال دارطبیعت که امیدبخش و جلوه
 هم به خودمان و هم به پیرامون خودمان هستند. 
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زده، و جهان، جهان کپک ودنشیاز جهان درک کند که بوی بهبود م خواهدیم مولوی
ا ر حرف مولویمین هنیست. این آیات هم  دهیتاببسته و لجنگرفته و کبرهعفونت

دا خـ  حرف آیات را بگوید خواهدیهم م تر مولویبگوید. یا به تعبیر درست خواهدیم
 یهاهینماکه هم که جهان را درک کرده با ادبیات خودش. این با ادبیات خودش، مولوی

متوجه ی ناامیدی هادوراندر  دار امیدبخش پیش روی ما قرار بگیرد، ما راجلوه
، تسری بدهیم رامونمانیطبیعی را در خودمان و پ یهاجلوه ما ال کند والبه یهایداریپد

ششصد ساله  یبا یک فاصله« شنومیبوی بهبود ز اوضاع جهان م»همین  اشیمعن
رار ها قاین تفسیر از جهان را پیش روی انسان ل از مولویاست. قرآن ششصد سال قب

تر از هرکس این تحلیل را گرفته و دارتیهم بیشتر از هرکس و صالح داده است. مولوی
پراتیک نه  یوسهدر یک پرـ در حد فهم خودمان  میتوانی. ما هم مکندیبه ما منتقل م

 را درک کنیم. « شنومیبوی بهبود ز اوضاع جهان م»این  ـ صرفًا نظری
 

 « او»
 ودود   رحمان

  یول  میرح
 یمح سالم
 عفو غفار  
 رئوف فتاح 
 رب   رافع
 یوف  فیلط
 یمل   بیرق
 لیوک  بیمج

 

رحمان  یی که در کتاب آخر ادعا کرده است که«او». میشویوارد م «او»آرام آرام، به 
بسیار فراتر از آن  «او» ریز است. رحیم است، مهرریز است. بخشاست، یعنی رحمت

 ی. برای همهدهدیخالیق سالم م یناودان، همه جا پخشان و پاشان است. به همه
. اهل بخشش فرستدی. به سالمتی ما درود مکندیخالیق از جمله ما سالمتی طلب م

 ،بازکن است، گشاینده است. رافع استتبسبن فتاح است، غفار است. است،
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یعنی مراقب ما است.  ،ما است. اهل لطف است. رقیب است یهابحران یکنندهرفع
کاماًل مراقب ما هم است. مراقب نه از نوع  ،نزدیک به ما استو که هم قریب ضمن این

های موجود در این سرزمین تک انساناشباحی که جمهوری اسالمی متوجه تک
تی رغم دوسهها را بآوری نیست. مراقب است. انسانگونه و رعبنه! رقیب شبح ،ندکیم

. مجیب است، اهل اجابت است. ودود است، کندیها مراقبت مو نزدیکی با آن
بخش ی است، حیاتیریز است. ولی هست، اهل دوستی ممزوج است. محمودت

است. رب  زیررأفتبار و و است، اهل بخشش است. رئوف است، رحمتاست. عف  
مهرریز است. اهل وفا است. اهل مالیمت است و وکالت ما  ودار هاست، مربی انگیز

 ییهایژگیاین موجود، با چنین و . ادبیاتردیگیمختلف به عهده م یهارا هم در پروسه
 را مرور کردیم. 

 
 « او»عام  اتیادب

 خطاب به همه از جمله ما است.که یک ادبیات عام دارد 
 زمر:  یسوره 53ی هیآ

 دیته اروا داش یرو ادهیز شنت،ی رابطه داران با من كه بر خو یكن[ ا حی بگو ]ُتر»
 دیندانسته ا شیقدر خو

 دیاز حد گذرانهد ا
  د،یانحراف باز رکده ا هیزاو

 «.دیقنوط ُنرز د،یمشو دیاز رْحت خدا ُنم
 

 م و فرصت رویکرد مجددیرید، من هستناامید نشوید، مأیوس نشوید، نبُ  ؛"طبا " طقنو
 به من وجود دارد. 

 
 « او»خاص  اتیادب

 به جان تو سوگند
  فتیبه رنج درن

 مباش  قهیدر کنج و مض
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  میما پشتوانه حل مشکل توا
 منم، خودم هستم؛ خدا 

 خود فرآوردم  یتو را برا
 زود  زود  ،یابی یمکمل م ،یشو یم تیحما

 رپسدت یکند م  یحق سالمت م 
 حدت یو غمان ب  رنجاز  یچون 

گزیده بودند ]ادبیات خاصی هم  تر که به اعتبار همان تقاضایشانهای خاصبا انسان
ها به اعتبار تقاضا با آن «او» ها تقاضا داشتند.این انسان یهمه گیرد[.در پیش می

های خاص را پیش روی ما قرار داده و انسانکرده  شانتر برخورد کرده و فرآوردهفعال
با محمد خیلی خودمانی، صمیمی و در یک اتاق تو در تو است. « او»خورد است. بر

دم توصیه به. محمد را دمخوردیکاماًل با محمد محرم است. به جان محمد قسم م
 از سه کنج درآ، در مضیقه مباش.  ،که به رنج درنیفت کندیم

خدا تشخیص داده که عشق  ؛یژه داردمنتها عشق و ،است یاکه آدم ساده با مادر موسی
 تر از عشق مادران معمولی به فرزندان، پردامنهتریفی، کترژهیبه فرزندنش و مادر موسی

و شوک کاماًل روحی  کندی، با او برخورد مدهدیخودشان است. وقتی این را تشخیص م
خودمان  یما با تمام پشتوانه، ]یعنی[  آوردیرا م« ان  ا  »که  کندیروانی مثبت به او وارد مـ 

 مییگویاین روشی که ما مطبق است، تو  نیچننیدر پی حل مشکل تو هستیم. حال که ا
عمل کن. بچه را در یک تابوتی بگذار، در جریان خالف آب قرار بده، این جریان خالف 

 میدهیدل آسیه قرار م . مهر این فرزند را دررساندیآب فرزندت را با آن تابوت به قصر م
یم یعنی حل مشکل تو هست یدوباره به این فرزند برسی. ما پشتوانه یتوانیو نهایتًا تو م

حل این  یحل ما پشتوانهو راه میکنیما با تمام وجود وضعیت وجودی تو را درک م
 مسئله است. 
حداقل  بوده است. با موسی موسیاز مادر  تریخدا خیلی خودمانکه هم  با خود موسی

یک همکار  خیلی مهم است. موسی است؛ سال کار کرده ا چهل ـ پنجاهخد
سال حکومت  پنجاهکه  میاخدا بوده است. عناصر دیگری هم داشتهی سالهپنجاه



 4باب بگشا؛ دفتر پنجم: تبیین ما ـ       328

 

 

 چرخشی و و همکار َدَورانی ،اه منفرد بودهناصرالدین ش .مثل ناصرالدین شاه ؛اندکرده
با  ـ سلطنت ناصرالدین شاه ارزهم ـ سال پنجاه مدار تغییر خدا نبوده است. ولی موسی

ف دخل و تصر مشترک پیش برده است. خدا دیگر کاماًل در اندرونی موسی یخدا پروژه
حرای در ص ،پیوند اولیه برقرار کرده که با موسیسال بعد از این ده. دیآیو م رودیدارد و م

: من منم، دیگوی، خیلی خودمانی، با شوک مثبت مکندیسینا که رسالت به او منتقل م
ُ »؛ خدا هستم َنا اَّلَلّ

َ
ىِن أ  ها به موسیخودم هستم، خدا هستم. جای دیگر در اوج بحران« ِإَنّ

. من َننوی منی یژهیمن تو را برای خودم آفریدم، درک کن. تو فرزند و دیگویپرمحبت م
ستی کادر هتبدیل به یک که تو را برای این ییهاهم مثل مادران بردبار، شب تا صبح

شوی، برایت صرف کردم. این را درک کن و از میدان خارج نشو. درک کن که من تو را 
 زود. زود   یکنی، مکمل پیدا میشویحمایت م برای خودم آفریدم.

 ندکیطور ترسیم ماین را مولوی خدا با موسی یرابطه ]و به طور خاص[ ها رااین رابطه
ی ؛ یعن«پرسدتکند میحق سالمت می»این است که؛  خدا با موسی یکه رابطه

ها باشد، خدا هم از راه دور سالمی نیست که خدا فقط منتظر سالم انسان گونهاین
است.  حدیدر رنج و غمان ب در زمانی که موسی ؛پرسدی، مکندی، علیکی مدهدیم

: چونی؟ دیگویاست و م زانیربریدگی است، کالفگی است، عرقدر دوران شبه
احوالی،  ،احوالت چطور است؟ سالمی، حالی ؟حالت چطور است چطوری؟

ت صحب آنیی که ما از «او»حرکت. این  یسازی برای ادامهدوپینگ روحی و نهایتًا آماده
یک ادبیات عام با . هستم، و..یو وفی لکه من مَ  کندیو خودش را معرفی م میکنیم

این ادبیات خاص، بحثم این است که  یهمه دارد و یک ادبیات خاص با همه دارد. همه
 منتقل شود. تواندیما هم م ینیست، به همه فقط مخصوص موسی

 
 «او»منش 

 تقدم وجود 
 بر 

 تیو مز یکارآئ
 



 329      (4) دیمنشأ عشق و ام ی: خدانیی: تبپنجمنجاه و نشست پ
 

 

هر منش خیلی فراتر از مـ پیش را با این اسالید تمام کردیم که منش خدا  یبحث هفته
تقدم  ـ یعتًا هستمحبت هست و عشق هم طباست، و محبت است؛ در منش مهر 

 هاست. وجود بر کارایی و مزیت مجموعه انسان
جلسه  72-77با خدا که  و موسی ، خدا با موسیموسی ییعنی اگر دقت کنیم، به رابطه

، به بقیه هم طورنیهم هم در رابطه با ابراهیم ؛خیره شدیم به آن در حد توان خودمان
ن همی ،با خودمان هم اگر بتوانیم خیره شویم «او» یبه رابطه ،خیره شویم میتوانیم

. یعنی مقدمتًا است ، تقدم وجود بر کارایی و مزیت«او». منش میکنیقاعده را درک م
 یمههرحال هبه ـ قائل است شیرویاحترامی، حرمتی، مهری، اعتباری برای وجود ن

. حتی تشیتا کارایی و مز ابدییو درم کندیاینها نیروهای خدا بودند. خود نیرو را درک م
. کندی، خدا با وجود فرعون برخورد مفرستدیم و برادرش را سراغ فرعون که موسیوقتی

 رفته بود. عیار این خیلی مهم است. وجودی که دیگر به سمت پوسیدگی تمام
ل پوسیده که هیچ سلو هاقدر تار و پودکه این هاتیوجودهایی هستند مثل بعضی حاکم

و دیگر وقت رفتنش است. او که وقت  یکنیزنده و آزاد قابل پرورش و ترمیمی پیدا نم
 یاز یک جامعه یاطیف باشد، چه تکهیک چه ، انسان باشد یک چه ،رفتنش است

که ر است. اینَد یتی باشد که خودش تصور دارد خیلی قَ روشنفکری باشد و چه حاکم
ا او ب دیگویم «ِاذَهبا ِاىل ِفرعون»بروید،  سراغ فرعون دیگویو هارون م وقتی به موسی

نمل ، روشی است که با وجود فرعون دهدیها مبرخورد کنید و روشی هم که به آن ی 
 یکه موس، فرعون یک لحظه وقتیشودی. با وجود فرعون که برخورد مشودیورد مبرخ

 1گذشتگان چه؟ که دیگویمو  شودی، حساس مدهدیسیر تاریخ را برایش توضیح م
ه وجود داشتشاید در این فرعون  ییهاسلولیعنی اینجا خدا درک کرده که هنوز یک تک

نجا ، بتواند بر او وارد شود. ولی آکندیکه تاریخ را تحلیل م موسیباشد که با این شوک 
مأل  .کنندیو از قدم ذهنی که فرعون پیش گذاشته بود، او را دور م شوندیمأل وارد کار م

لش خوجود ندارد و باید د هیچ حقیقتی در این گفتار و ادبیات گفتاری موسی ندیگویم
گردد. منظور این است که را آورد و از هستی خارجش کرد. فرعون سرجای اولش برمی

 . کندیبرخورد کند، با وجودش برخورد م خواهدیبا فرعون هم که م

                                                                                                                 
وىَل َقاَل َف ». 1

ُ
 (11طه: )«های گذشته چون است؟لگفت: حال نس »؛ « َما َباُل اْلُقُروِن اْْل
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ار ، خدا ابتدای کگذاردییونس هم که تنها پیامبری است که پروژه را وسط کار زمین م
در که ق این ـ سال وقت صرف کرده بودی چهلکه بابا تو که  کندیبا وجودش برخورد م

 کمک کردیم، یک امیدبه تو کردیم،  یگذارهیسال سرما چهل .میفهمیما از این آیات م
به چه مناسبت وسط کار، کار را رها  ؛وجود آوردیه هدفت ب یدر جامعه یازهیانگ و

 دهدیان مسام ایبه گونه، وضعیت را کندیکردی؟ با شرایط شوکی که برایش فراهم م
 .برگردد]به متن پروژه[ که یونس 

خرج کند. با ماها هم  هادهیرا فقط با برگز خود نیست که خدا این منش گونهنیا1]...[
که داریم،  ییهاضعف یبا همه ،همین است. اگر ما هم در وجود خودمان فکر کنیم

. این کندیخودمان م، ما را متوجه وجود کندیبرخوردهایی که با ما مدر بینیم خدا می
 دهد. دوستانه و رفیقانه از خودش الگو می یدر رابطه

 علقمتاین بود که منش  امهی، بحث منش؛ تلقی اولکردمیمن یک بحثی کار م زمانی
ی هایژگیایران و یدر حوزه کردمیسعی م یشهانسان است و ربطی به خدا ندارد. هم

تقدم بر م یبر تختی است. یا پوریا اسطوره سیدحسن رزاز را دربیاوریم که متقدم حاج
 انسان است. ولی متعلق بهتصورم این بود که منش  .، یا خود تختیاست هانیا یهمه

کتاب هستی و کتاب تاریخ و کتاب آخر و هم خودمان  ـ آدم کمی به همین چند کتاب
خره منش باال بینیممی ،شودیو خیره م دقیق ـ که کتاب هستیم و همه ما یک متن هستیم

 به نسبتوجود  ، برایگرفته شده است. من کمتر دیدم انسانی به سنت خدا« او»هم از 
 کارایی و مزیت تقدم قائل شود. 

روشش چیست، حساس بودم که مثاًل منشش  نژادحنیف یهایژگیروی و یایک دوره
ها هم آقای محمدی بود که پارسال وگو کردیم که یکی از آنچیست. با چند نفر گفت

خیلی ایشان یک چیزی گفت که من را  2آمد و بحثی را ارائه داد. جانیها اهمین موقع
ه از کسی انتقاد کنی فکر کن ک یخواهیمی وقت گفتیم نژادفیحساس کرد. گفت حن

تراش هستی. ک مجسمهخیلی ظریف و مینیاتوری است و تو هم ی یاو یک مجسمه
 وجودش آسیبی برسد.  به نباشد که ایبه گونهقلم و چکش تو 

                                                                                                                 
 . متاسفانه فایل صوتی نشست در این قسمت دچار یک انقطاع شده است. 1

ا و ب« من جاودان»با عنوان « باب بگشا»ی شهید صابر به نشست چهاردهم مباحث . اشاره2
 .سخنرانی دکتر محمد محمدی گرگانی است
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ساعت وقت  دهروزی شاید آرام مثاًل تراش، آرامآرام به همان سنتی که یک مجسمهآرام
ی خود شخص د مانند گونهسازییک فرد را که رویش مجسمه م یگونه و صرف کند

 یلیخ یکنیدر انتقادی که از کسی م گفتیو م کردینقل م نژاداز حنیف برجسته کند.
او را نپاشانی، وجودش را ترک ندهی. وجود را حفظ کن،  ی، شیرازه یحساس باش دیبا

 آن زمان گفته است.  ،ساله 28-21کن. این را یک جوان  اشحیبا یک انتقاد تصح
هرکس ـ حث منش دستاوردی داشتند مجموعه کسانی که در ب ندیبیکه آدم ماین

فکری  یحوزهدر  سیاسی و یبیرون از ایران ما، در حوزه ،باشد، در ایران ما خواهدیم
گاه داشتند.ـ  و گود زورخانه این  یعنی نوعًا کسانی بودند که این سنت خدا را در ناخودآ

، میکنیدرک منیست. ما اآلن  یدارودمآموزش اولی که خدا به آدم داده، آموزش شاخ
 ییک وجهی از آن هم روش است. یعنی همه هم منش است. اشیآن آموزش یک وجه

ز یک چی یگ، آن زمان خداگونهیگآمد خداگونه ادبیات شریعتی مثاًل درکه  ییهانیا
نیافتنی شده بود. اآلن وقتی روش و منش خدا این است که بر وجود کادرهایش دست
هایی نسانا مینیبی، متقدم قائل است بر کارایی و مزیتشنسبت  و ابراهیم موسیمثل 

گاه همان آموزش ؛که اهل روش و منش بودند همان را به کار بستند  یهایعنی ناخودآ
 اولیه را بکار بستند. 

 مقدار تمام شود. یک میکنیم . سعی هممیشویوارد م تریبحث امروز را به طور جد
ث خدای آینده بح یبتوانیم هفته شاءاَّللان. میکنیترش مشد، تندآهنگ تریامروز طوالن

 منشأ عشق و امید را جمع کنیم. 
 

ر آ یقیموس  گره گشا،خوش آوا، ایمتن پ 
ست که نام یکی از کوچکترین موجودات، ا یاکه سورهـ نمل  یسوره یانهیتقریبًا در م

مورچه وجود دارد. این  یدر این سوره یایک موسیقی متن بسیار پردامنه ـ مورچه است
ه با است ک ایآن کار داریم. موسیقی یآیه است که ما با چهار آیه پنجموسیقی متن در 

استراتژیک را  یهاآیا است و پرسش هاآن آیه هست که اول پنج. شودیشروع م «آیا»
 64ـ 61آیاتگشا است. و هم گره است آوااست، هم خوش . هم پر آیاکندیمطرح م

 که خورنده بحثمانچهار آیه . ما با شودیشروع م« نمَّ اَ »آیه است که با  پنجنمل، ی سوره
 است کار داریم. 
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بنَْتَنا ِبِه َحَدائِ »
َ

َماِء َماًء َفأ َن السه نَزَل َلُکم مِّ
َ

ْرَض َوأ
َ
َماَواِت َواْْل ْن َخَلَق السه مه

َ
ا َق َذاَت هَبْ أ ة  مه جَ

ِ َبْل ُِهْ َقْوٌم یْعِدُلوَن  َع اَّلله ِإَلٌه مه
َ

َرَهاأ ن َُتِبُتوا َشجَ
َ

 (62)اَکَن َلُکْم أ
ا َرَواىِس َوَجَعَل َبنَی اْلَبْحَریِن َحاِجًزا  اًرا َوَجَعَل هَلَ هْنَ

َ
ا أ ْرَض َقَراًرا َوَجَعَل ِخاَلهَلَ

َ
ن َجَعَل اْْل مه

َ
أ

 ِ َع اَّلله ِإَلٌه مه
َ

ُِهْ اَل یْعَلُموَن أ ْکرَثُ
َ

  (63) َبْل أ
ِ َقِلیاًل  َع اَّلله ِإَلٌه مه

َ
ْرِض أ

َ
َعُلُکْم ُخَلَفاَء اْْل وَء َویجْ یُب اْْلُْضَطره ِإَذا َدَعاُه َویْکِشُف السُّ ن یجِ مه

َ
 أ

وَن  ُ ا َتَذرکه   (60)مه
ِدیُُكْ ىِف ُظُلَماِت اْلرَبِّ َواْلَبْحِر َوَمن یْرِس  َْ ن  مه

َ
ِإَلٌه مه أ

َ
ِتِه أ یاَح بُْشًرا َبنَی یَدی َرْْحَ ِ َتَعاىَل ُل الرِّ َع اَّلله

ا یْشِرُكوَن  ُ َعمه   («61)اَّلله
 :اشیسازروان

و برای مشا  دیها و زمنی را آفرهبرت است یا آن كس كه آمسان پندارندآیا آنچه شریك یم»
یانیدمی. بخش رودرذات فرح ییهاآن، باغ یپس به وسیله د،یآیب از آمسان فرود بار

اکر مشا نبود كه درختانش را برویانید. آیا معبودی با خداست؟ بلکه آنان قویم از عدل 
 (62) (ندریگخارج شهد اند )آهنایی كه شریک برای معبود یم

 هایا آن كس كه زمنی را قرارگاهی قرار داد و در آن رودها پدید آورد و برای آن، كوه
رار داد، و میان دو دریا برزخی گذاشت؟ آیا معبودی با خداست؟ چون لنگر[ ق یی]

 (. 63) ندیبلکه اكرثًا نادانا
، و سوء كنداجابت یم -آن گاه كه اورا بخواند -كیست آن كس كه پراضطراِر درمانهد را

با  ؟ آیا معبودیدهدزمنی قرار یم یاحوال را برطرف یم سازد، و مشا را جانشینان رو
 (60. )رندیدک پند پذخداست؟ چه ان

آن  و منایدخشکی و دریا راه یم یها ییدایهای و ناپ ییا آن كس كه مشا را در تاریک 
عبودی با ؟ آیا مفرستد[ را پیشاپیش رْحتش بشارتگر یمزاكس كه بادها ]ِی باران

 «(61كنند. ) خداست؟ خدا برتر است از آنچه ]با او[ شریك فرض یم
 

ق از خلی اول هییب اگر نخواهیم خیلی روی آن درنگ کنیم، در آآیه به ترتچهار در این 
 67ی هیآـ . در دومی کندیمصحبت  از خلق و بارش و رویش ؛کندیانزال صحبت م و
 جاری هستند،در زمین از استقرار و مستقر شدن و آرامش و رودهای در خالل که  ـ
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، در شکاف دو رندیگیمبخش هستند و اضطراب زمین را در وسط که آرامش یهاکوه
یُب اْْلُْضَطره ِإَذا » :کندیخودش را کاشف معرفی مـ  62 یهیآـ  سوم، یهی. در آدریا  ن یجِ مه

َ
أ

وَء  یعنی کاشف سوء احوال ماست. مجیب است، اهل اجابت است. « َدَعاُه َویْکِشُف السُّ
است و  بخشبخش است، جابخش است، موضعما را جانشین روی زمین کرده، مکان

 امیدبخش است. و هم مسیربخش ی آخرهیآ
. روشش این دهدیچند سیر را پیش روی ما قرار م میکنیاین چهار آیه را که نگاه م 

 ،کندیمجردات شروع م واول از آسمان  یهی. آدیآیاست که سیر از آسمان به زمین را م
لی ایین است و یک نگاه طو. یک حرکت از باال به پدیآیو به زمین م رسدیبه واقعیات م

بعد از این نگاه طولی، یک نگاه عرضی دارد. کاماًل روش  آیه دارد.چهار ـ پنج در این 
یُب » یهیآیه که سرگل آن آ پنجاست. این  ن یجِ مه

َ
است، کاماًل روشمند است. یک گزاره  «أ

 است.
ک سوره انتخاب حمدشان را الزامًا ی یبعد از سوره یاهل سنت برخالف شیعه که سوره 
شان را نماز ]اهل سنت[ هااست، آن 1توحید یکه بیشتر هم سوره خوانندیو م کنندیم

، متمرکزتر از ما هستند، مقیدتر خواندینماز مو  رودیها مو یا با آن کندیدقت مآدم که 
، ندخوانیحمد می که بعد از سوره یااست. آن وقت آن سوره تریفیهستند و نمازشان ک

 ،ستا شناسانهیهست ی. آن گزاره یا یک گزارهآورندیالزامًا سوره نیست. یک گزاره را درم
. ندکییا تاریخی است، یا درون انسان را به خودش معرفی م، شناسانه استیا انسان

خیلی عمق دارد و روی نمازشان هم خیلی متمرکز هستند. شاید این سنت  اننمازش
 .خوانندیحمد م یرا بعد از سورهباشد که یک گزاره  یاحسنه

یک مهندسی ویژه دارد. مهندسی این گزاره، چینش  هم یک گزاره است.آیه  پنجاین 
، خدا همه میکردیطراح مـ بحث خدای مهندس ]ذیل[ ویژه هم همان بحثی که قباًل 

که  یاهیآ پنجازجمله در این کتاب آخر. این مهندسی در این  ؛طراح استـ جا مهندس 
ن»ا ب  ،، یک سیر از باال به پایین دارد. اول سیر طولیشودینمل شروع م یدر سوره« َاَم 

گاه ن وکشف سوء  واین سیر طولی و عرضی به درون انسان از بعد  ؛بعد سیر عرضی
 . رودیم به پیرامون و شودیو بعد از انسان خارج م رسدمی درونی به انسان

                                                                                                                 
 . در سخنرانی حمد ذکر شده است. 1
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به عقلی رسیده و خدا کمکش کرده که  کنونکه ا یانسان لخیلی خیلی کیفی است. حا
 ورطنیا مذهبی خودمانحتی بعضی از روشنفکران  ؛ واقعابرسد نیبه تعقل امروزی

 نشأم و اندکه منشأ عقل کنندیاست که واقعًا تصور م طورنیاهم ادبیاتشان هستند، 
در آن ت کمی س«او» یهمین کتاب را هم که باالخره نشانه !اندروش منشأ اند وعلم

هایی و خیلی برتر از انسان تریاین چینش و این روش خیلی علم مینیبیم ،دقت کنیم
و  دهندیو خدا را مقابل علم قرار م دهندیهست که خودشان را در موضع علم قرار م

انگیز فکربر و . این روش خیلی تأمل برانگیزدهندیاین کتاب آخر را مقابل عقل قرار م
یعنی  .دیآی. بعد سیر عرضی را مدیآی، سیر طولی را مکندیز باال شروع ماست که اول ا

که کله را که حافظ این مغز و مرکز اندیشه است، باالخره تکان  کندیانسان را وادار م
بعد درون خودت  ،از باال تا پایین هستی را نگاه کن، این عرض را هم نگاه کن ؛بدهد

 پیرامون کن. را هم نگاه کن. یک نگاهی هم به 
است: سیر از باال به پایین،  گونهنیاز آن را ما انتخاب کردیم، ا چهار آیهآیه که  پنجاین 

راست به چپ. سیر به درون و سیر نگاه به امکانات پیرامون.  از سیر از چپ به راست و یا
اینجا هم یک جمله  .کندییک سویه صحبت م یهاها و بخششاش هم از دهشهمه

  :دیگویه مدارد ک
 مشا برای و دآفری را زمنی و هاآمسان كه كس آن یا است هبرت پندارندآیا آنچه شریک یم»

 «انیدمی.بخش، رویدرذات فرح هاییآن باغ یلهوسی به پس. فروبارید آمسان از آیب
معترضه این است که این  ی. درس جملهدیگویمعترضه م یبعد اینجا یک جمله

 مدار شما نیست. حواستان را جمع کنید، مدار شما نیست.  ،دهاتفاقاتی که افتا
 « اکر مشا نبود كه درختانش را برویانید.»

 ار از درون به بیرون و پیرامون ،در عرض ،انواع خدمات از باال به پایین دیگویعنی می
این واژگانی که در این  یهمه ما برای شما عرضه کردیم و این بیرون از مدار شماست.

آلوده است. خلق و بارش و رویش مهربار و عشق کار گرفته، واژگان دهشی،آیه به نجپ
ها در وسط و شکاف دو و استقرار و آرامش و حرکت رودها در خالل و ایستادگی کوه

و امیدبخشی و مسیربخشی  یبخشو موضع یبخشو مکان ایجابدریا و کشف سوء و 
 . زندیکنج دل ما دامن مپس پیشانی و سه همه واژگانی است که امید به جهان را در
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 گره گشا ، خوش آوا، ایمتن پر آ یقیموس
 نمل :  یسوره 43ـ42آیات 

 چندگانه  یاهایآ
 در َرس  فرح بخشانه 

 آرامش آورانه 
 ازسه کنج درآرانه

 موضع دهانه 
 انهیراه نما

نمل ی سوره 69-61 هستند. آیات گشاگره، آواموسیقی متن پرآیا، خوش ،آیه پنجاین 
ا رس شمیعنی در جان ،س هستمَر رکه من د کندیاست که تصریح م یاچندگانه یهایاآ

دررس  بخش هستم و در وجود شماهستم، در وجودرس شما هستم. منی که جان
آرانه با شما مواجه رکنج دآورانه هستم، از سه، آرامشکنمیانه عمل مشبخهستم، فرح

آیه بر نقش  چهار. یعنی این کنمیبا شما برخورد م انهینماراهو  دهانه، موضعشومیم
، از سه کنج بدرآری، یآورآرامش ،درون انسان هم در و بخش خدا هم در هستیفرح

ْرِض »ـ  یبخشموضع
َ
َعُلُکْم ُخَلَفاَء اْْل   .کندیمی تصریح نمونونهایتًا ره ـ «َویجْ

که ینا در هستی دارد. ءازابهت کتاب آخر یک مابفهمیم، این آیا میتوانیکه ما م گونهنیا
برای این  ییهاءازاکه به هستی رجوع کنید، یعنی یک مابه کندیما را دعوت م دائم

یک  ؛در تاریخ دارد ییهاءازایک مابه ؛در هستی پیدا کنید دیتوانیادبیات ما م
خیلی قابل  متن کمک کاری کهیک . دارد کارکمک یهاهم در متن ییهاءازامابه

 :استفاده است، دیوان شمس است
 رد وصل اصل اصل خود ،ره هستیی رد وصل خود

 مکملش:
 از ره سو دستیما را او کشان  یهمه ازجا

 رکده زان ما را ن جوع م  ست عالم را و دهیرتاش  
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ن»نمل است با  یسوره یمیانه ینج آیهـ پ همین چهار یکشرههاین به نوعی جو « َامَّ
ختم « ن» نمل بیشتر با یها و آیات کل سورهگفت نشانه شودی. مدشویشروع م

 ینملی که همه یسوره یانهیهم حرف اعتماد و آرامش است. در م« ن. »شودیم
 ،کندیو با اعتماد و آرامش و طمأنینه خاتمه پیدا م شودیشروع م «ن» با شیهانشانه

 پنج آیه را مولویـ خشد. این چهار به ما طمأنینه بب ؛ما را طمأنینه بدهد خواهدیم
یعنی . «همه اجزای ما را او کشانیده است از هر سو» :خالصه کرده به عنوان کمک کار

تراشیده است »؛ از درون به بیرون و درونی و عرضیو  طولی؛ از هر سو که نگاه کنی
و  های طولیاین کشش یان معجون همهاین انس«. عالم را و معجون کرده زان ما را

 درونی و پیرامونی است. و عرضی
  

  ی«او»
 به خلوت راه دار

 رازدار
 دغدغه بار

 مارداریت
 درکار 

 

 «او» م ازدارییی که «او»بعد پل بزنیم. یبه بحث هفته شاءاَّللان. میکنیبحث را تمام م
 هم بخش وهم الهام ،ستا پردازدهیهم ا ،طراح استـ  که هم مهندس میزنیحرف م

با ما این روابط را برقرار کند.  تواندیم «او»که انحصارًا است یی «او»منشأ عشق است، 
 ، تیماردار است و در کار است. است باربه خلوت ما راه دارد، رازدار است، دغدغه

 بود یابود که خیلی تیراژ داشت. مجله یازن روز، آن موقع مجله یمجله 43-48سال 
 . آندیدوانیها را مپاژنت آمریکا پیوند خورده بود و خط آن یکه به نوعی با موسسه

ها دنیای ورزش آمد.جوانها در میمجله هم مثل دنیای ورزش و کیهان ورزشی، شنبه
. یک بحثی دندیخریم ها هم زن روزها و دخترخانم، خانمدندیخریو کیهان ورزشی م

شما « اوی»شاخص که  یهاها و چهرهو خواننده هاشهیرپرا راه انداخته بود بین هن
بود  یاکیست؟ مصاحبه کرده بود، مثاًل گوگوش گفته بود اوی من کیست. یک خواننده

اوی » که کردینفر را باید هرکس معرفی م پنجزاده بود. به نام پوران که شوهرش روشن
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ن مجالت بود. اطالعات تمام ای میرفتیم یما این سلمانی که در بچگ «من کیست.
. پوران گفته میخواندیمدر آن ها هم بود، . در خانه.هفتگی، زن روز، تهران مصور و.

اویی برای  کزاده. هرکس یروشن ، دوم، سوم، چهارم، پنجماوی اول بهروز وثوقی؛ بود
 خودش گفته بود. 

که در آخر ب ها این بود که با آن او خیلی ممزوج هستند. ولی از این کتاتصور آن
خدا و انسان را خیلی خوب  یاست که رابطه ییهانمل، از سوره ی، سورهمیآوریم

خودمان و از  یتجربه از کتاب هستی واز ترسیم کرده است. از این کتاب آخر و 
د، در رکمک درس قرار بگی تواندیباشد یا هرکس دیگری م که مولوی ییهایدرسکمک

است. تنها کسی است که انحصارًا به خلوت ما  یاژهیی و«او»، «او»که این  میآوریم
که خدا روی  یاما را دارد. واقعًا دغدغه یبار است. دغدغهراه دارد. رازدار است، دغدغه

یا  !ندارد اشیروی استراتژ رد، خود موسیدا و استراتژی موسی ، درون موسیموسی
در قآنکه محمد مصطفی است،  هست پروژه آخر یبرندهکه خدا به فکر پیش قدراین

خود محمد و  یپروژه را دارد، خیلی بیش از محمد دغدغه یکه خود محمد دغدغه
ما هم تقریبًا همین ارتباط  یهم همین است و با همه پروژه را دارد. با ابراهیم یدغدغه

در کار است. این هم  تیماردار است و به قول مولوی ،کهاین برقرار کند. تواندیرا م
 :انسانی است یهیباالخره یک آ

 اواقت خوش آن بود هک با دوست هب رس شد
 خبری بودحاصلی و بیباقی همه بی

این [ زاده و این و آن نه! اینبهروز وثوقی و روشنیعنی یعنی اوقاتی که با این دوست، 
بار است، تیماردار است و در کار دار است، دغدغهراه که رازدار است،، این]دوست

 لچهسال قبل از رسالت،  ده ـ سال پنجاهکه  خواهدیخیلی عشق م ]سپری شد[. است
سر کنی و باالخره  اشیسردهیبا آن همه عجولی و شور وسیبا مـ  سال در دوران رسالت

ولی باالخره  ،که سمبل صبر در قرآن استرغم اینکنی. خضر به رشیبخعاقبت
 سرکوبگرانه برخورد کرد. گفت: تو اصالً شبه با موسی !را تحمل کند نتوانست موسی

  .خیلی تند برخورد کرد با موسی !سوال کنی یخواهیم مدامآرامش ندارد،  وجودت
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سال با محمد آمد. شش ماه کیفی با  29آمد.  سال با موسی پنجاهولی خدا باالخره این 
هایی که در دوران جدید انسان یآمد. خیلی مهم است. با همه آمده است. با همه عیسی

 ینهم تواندیاند، همین برخورد را داشته است. با ماها هم متغییر بوده مدار هم عنصر
 داشته باشد. برخورد

 اواقت خوش آن بود هک با دوست هب رس شد
 خبری بود حاصلی و بیباقی همه بی

سر  وست بهاوقات خوش آن بود که با د»گذشته پیوند بزنیم، یهااگر این را با بحث
و مدار خودمان  مقیاساست که ما در  اییعنی اوقات خوش، اوقات کیفی« شد

 «او»دوست را در این جهان ایفای نقش کوچک کنیم. یعنی اگر  یهایژگیو میتوانیم
 میتوانیمهندس است، ما هم مهندس هستیم و بشویم. درک کنیم که مهندسیم و م

]که در مدار خودمان « او»، نه در مدار «او»مثل مهندسی کنیم. درک کنیم که ما هم نه 
که این درختان را شما  کندیهم مدار ما را به ما یادآوری م «او» توانیم خالق باشیم[.می

 شو ژن شیهایژگیو یولی در کنار این جهان با همه ،نرویاندید. ژن جهان از ما است
بجنبانید و به  آن را دیتوانیدارید که م یااش، شما هم جوهرهو جوهره اشرهیو خم

 دینامیسم وادارید.
استفاده کنیم و در  میتوانیم طورنی، ا«اوقات خوش آن بود که با دوست به سر شد»

م ، الهامیپردازی، ایده ممیکنیدورانی که ما ایفای نقش م ؛مان بگیریمخدمت بحث
و خلق  میریگیماز پیرامونمان عشق  ،میورزی، عشق ممیبخشی، الهام ممیریگیم
 «او»، همان اوقات خوشی است که به طور کیفی با میزنیو به هندسه دست م میکنیم
 که از آن مدار خارج شوی، وقتی«خبری بودحاصلی و بیباقی همه بی» و .شودیسر مبه

 اشهیخارج شوی، بق «او»و درک نکنی که برای چه به این جهان آمدی و از مدار 
جهان  . اخباریابهرهییعنی از این اخبار جهان ب یخبریاست. ب یبرخیحاصلی و ببی

در کتاب تاریخ است و در کتاب آخر هم آمده  ،ستاهم، اخباری است که در هستی 
 است.
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که ما هستیم، جهان پرخبر بوده  کنوناز اول تا ا مینیبیم میخوانیکتاب آخر را که م
ها خلق کردند، اند. انسانلق نکردهها خاست و خبرها را هم مهم است که قدرت

اوقات خوش »ها را مجبور کردند با منشأ خبر که انسان است برخورد کند. این قدرت
است که جلسات قبل و این  ییهابحث یحاصل همه «آن بود که با دوست به سر شد

 ی«او»یک  میتوانیمکه  میآوریبکنیم. در دورانی که ما به یاد م میخواستیجلسه م
را بکنیم، دورانی است که  «او»خودمان ایفای نقش  یکوچک باشیم و در مدار و مرتبه

الی که مولوی و در آن  کندیاز جهان ترسیم م ما هم به همان عروسی پر طبل و طب 
 حاضر هستیم. خیلی متشکر. «او»مشترک با  یمنطقه

 اَّللشاءاندیگر هم  ی. هفتهدهندیها بحثی را ارائه مخانم دوستمان، یکی از ،دوم یتکه 
 یهتجربو  «هشت فراز، هزار نیاز» یهابحث یاین سه ساله یتجربه آخر است. یهفته

یعنی جلسه نیست. دیگر اسفند، جلسه،  75این بود که از  «باب بگشا»پارسال همین 
و به استقبال بهار و  دارد افتادهدوستان همه کار دارند و هرکس آخر سال کارهای عقب

 انتظار داشت که به شودیو کفش و لباس و دل و سر نو هستند. دیگه نم یتکانخانه
 یهفته اءاَّللشانکه عبوس ما را ببینند و بیاتی را تجربه کنند. این یبیایند و چهره جانیا

از اولین  ،اه فاصلهبا یک کار مجدد در این یک م شاءاَّللانآخر است.  یدیگر، جلسه
دین و بهار استفاده کنیم. فرور بردشیپبرای شنبه دسترس بعد از تعطیالت فروردین سه

 ، خدای منبع انرژیمیکنیشروع م شاءاَّللانماه انرژی است. بحثی را هم که بعد از عید 
دوم  ی. تکهمیکنیاین بحث خدای منشأ عشق را تمام م شاءاَّللاندیگر  یاست. هفته

 .موقت اختصاص بدهید، بحث دوستتان را بشنوید. خیلی متشکر شاءاَّللانهم 
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 کنندگانهای مشارکتآورده
  

 امید، همزاد حرکت
ِحمی ِن الره ْْحَ ِ الره آن  رجاء و مشتقات ی. موضوع بحث من در مورد بررسی مفهوم واژهِبْسِم اَّلله

این واژه در کتاب و آن معنای کلی  کردم بین مفهوم و کاربرد یاسهیدر کتاب است. مقا
ا ب کندیکه خدا تعریف م ببینیم امیدی خواستمیما است. م یکه از امید در ذهن همه

نای عمن اول یک م ؟دنامیدی که ما در ذهن خودمان تعریف کردیم چقدر تفاوت دار
ر تم دامید درآوردم، بعد یک سوال و جواب دوستانه با دوستانم داش یکلی از این واژه

را برای من تعریف کنند. بعد از آن هم کاربرد این کلمه را در آیات  ی امیدباره که واژهاین
رای و ب خوردیکردم که به شرایط امروز ما م یریگجهیبررسی کردم. بعدش هم یک نت

 کار بود. خودم خیلی کمک
ن آن ممک لحصودر فرهنگ ابجدی به عنوان امید داشتن به چیزی معرفی شده که  ءرجا

 ند که اسباب واهدر پرتوی از قرآن، آن را امیدی معنی کرد . آقای طالقانیباشدو میسر 
 است که بدون در یاشهیکه آرزو اند ندوسایلش فراهم باشد و در مقابل آرزو قرار داد

ر عنصت دانستند و آرزو را نظر گرفتن اسباب و وسائل آن داریم و امید را عامل حرک
 . مثبتی ارزیابی نکردند

دیدار با خدا، روز حساب  یاین واژه در کتاب، در اکثر مواردی که من پیدا کردم درباره
 یجهیامید را در مورد ثمربخشی و یک نت هم کار رفته است. خودمه و زنده شدن دوباره ب

و مشتقات آن را  ءرجا یزمینه واژه بیشتر در این ]خدا در قرآن[ عادالنه معنی کردم که
یک  ،که امید را برای من معرفی کنند کردمیکار برده است. وقتی از دوستانم سوال مه ب

 :کردندیرا اشاره م خصیصهها مشهود بود چهار آن یفضای کلی که در تعریف همه
ر آن ، نبود انگیزه برای حرکت دطمانییکی حاکم بودن یک فضای تاریک و تیره بر شرا

نور در فضای سیاه و بعد پیدا شدن انگیزه برای حرکت به  یفضا، پیدا شدن یک نقطه
که قباًل ما بررسی  1یشور یسوره 28 یهیروشن. خیلی به معنی آ یسوی آن نقطه

اره ه دربک یاهییا همان قض فرستدیباران رحمت را م هستید، کردیم که خدا وقتی ناامید
 ، نزدیک بود. پیدا شدن حضرت یوسف و یا فرزنددار شدن حضرت ابراهیم

                                                                                                                 
َتُه َو ُهَو اْلَو ». 1 ُل اْلَغیَث ِمن َبْعِد َما َقَنُطوْا َو ینُشُر َرْْحَ ِذی ینَزّ َحِمیُد  ىلُّ َو ُهَو اله ِْ  «ا
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عالوه بر این معنی، معنی دیگری که در کتاب بیشتر تأکید شده  ءرجا یاما در مورد واژه
 ودشیذات با حرکت معنی مکه اتفاقًا همراه و هم شودیبود، نه تنها در سکون مطرح نم

این دو را همراه هم آورده است. مواردی که این واژه کاربرد پیدا کرده را من در  و همیشه
نتایج این امید در  ؛ام: معرفی خصوصیت افرادی که امیدوارندسه مورد تقسیم کرده

ها ها وجود ندارد. متن آیات در برگهو معرفی خصوصیتی که این امید در آن ؛شانیزندگ
 . کنمیاز آن را اشاره مخدمتتان هست. من یک کلیتی 

 یآیه و 8کهفی سوره 771ی آیه ،2فاطری سوره 23 یآیه ،1بقرهی سوره 278 یآیه در
را  شیهاکه اگر نکته کندی، خدا خصوصیت امیدواران را مطرح م4زمری سوره 3

کردن  پربخواهیم بررسی کنیم: ایمان، هجرت، جهاد، کار شایسته، تالش برای 
 هصفاتی هستند که برای امیدواران ب داشتن نماز برپا و عه یا همان انفاقجام یهاشکاف

نده امید به ز و کار رفته است. امیدواران هم به معنی امید به دیدار، امید به روز واپسین
 . شده استبیشتر در کتاب استفاده  شدن

                                                                                                                 
ْوَلئَك یْرُجوَن َر ». 1

ُ
ِ أ ِذیَن َهاَجُروْا َو َجاَهُدوْا ىِف َسِبیِل اَّلله ِذیَن َءاَمُنوْا َو اله ِح ِإنه اله ُ َغُفوٌر ره ِ َو اَّلله َت اَّلله ؛ « میْْحَ

اند، آنان به رْحت خدا امیدوارند، آنان كه امیان آورده، و كساىن كه هجرت رکده و راه خدا جهاد منوده»
 «خداوند آمرزنهد رهمبان است.

نَفُقوْا ». 2
َ

َلوَة َو أ َقاُموْا الصه
َ

ِ َو أ ِذیَن تْیُلوَن ِكَتاَب اَّلله ا َو َعاَلِنیًة یْرُجوَن تجِ ِإنه اله ن َتُبواِِمها َرَزْقَناُِهْ ِسرًّ در »؛ «رَرًة له
امی، هنان و دارند و از آنچه بدیشان روزی دادهخوانند و مناز برپا یمحقیقت، كساىن كه كتاب خدا را یم

 .«پذیرداند كه هرگز زوال منیكنند، امید به تجارىت بستهآشکارا انفاق یم

ْثُلکُم ُقْل ». 8 َنا بََشٌر مِّ
َ

ا أ َ حًا َو اَل  ِإمنه ِِ ِه َفْلیْعَمْل َعَماًل َصا ا ِإاَلُهُکْم ِإاَلٌه َواِحٌد َفَمن اَکَن یْرُجوْا ِلَقاَء َربِّ َ منه
َ

ویَحی ِإىَلّ أ
َحَدا

َ
ِه أ دای مشا شود كه خ[ به من وحی یممن ِه مثل مشا بشری هسمت و ]ىل»بگو: »؛ « یْشِرْك ِبِعَباَدِة َربِّ

خدایی یگانه است. پس هر كس به لقای پروردگار خود امید دارد باید به اکر شایسته بپردازد، و هیچ كس 
 ««را در پرستش پروردگارش شریك نسازد.

ِه ُقْل َهْل ». 4 َة َربِّ یِل َساِجًدا َو َقائًما یَحَذُر ااَلِخَرَة َو یْرُجوْا َرْْحَ ْن ُهَو َقاِنٌت َءاَناَء اله مه
َ

ِذیَن یْع  أ َلُموَن َو یْسَتِوی اله
ْلَباب

َ
ْوُلوْا اْْل

ُ
ُ أ ا تَیَذرکه َ ِذیَن اَل یْعَلُموَن ِإمنه ر طول شب در [ یا آن كیس كه او د]آیا چننی كیس هبرت است»؛ « اله

آیا »ترسد و رْحت پروردگارش را امید دارد؟ بگو: كند ]و[ از آخرت یمسجهد و قیام اطاعت ]خدا[ یم
 «.تنها خردمندانند كه پندپذیرند« دانند یکسانند؟دانند و كساىن كه منیىن كه یمكسا
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و  راین صفات، حرکت است. یعنی امید را نه تنها یک کاتالیزگ یفصل مشترک همه
که زاد حرکت معنی کرده است و وقتیمعنی و همحرکت، بلکه هم ینیروی محرکه

 در این تعریف معنی کرد.  شودیحرکت نیست، امید را هم نم
در مقابل آن کسانی را که امید به یک پایان عادالنه ندارند را دچار تکبر، اعمال زور در 

ت. سه آیه هم بود که من را کنار هم دنیا و دلخوش شدن به زندگی دنیا معرفی کرده اس
 یآیه یونس وی سوره 75 یآیه ،ی نساءسوره 714ی آیه گذاشتم، نتیجه جالبی داشت.

 که:  دیگویخدا م 1ی نساءسوره 714 یآیه در .ممتحنهی سوره 6
ز[ مهان گونه كشید، آنان ]نی[ سسىت ُنرزید. اگر مشا درد یمو در تعقیِب گروه ]دمشنان»
كشند، و حال آنکه مشا چیزهایی از خدا امید دارید كه كشید، درد یمه مشا درد یمك

 .«اکر استها امید ندارند، و خدا مهواره دانای سنجیهدآن
 : دیگویم 2یونسی سوره75 یآیه در

ویند: گو چون آیات روشِن ما بر آنان خوانهد شود، آنان كه به دیدار ما امید ندارند یم»
مرا نرسد كه آن را از پیش »بگو: « یگری جز این بیاور، یا آن را عوض كن.قرآن د»

را  كمن. اگر پروردگارمشود پریوی منیخود عوض كمن. جز آنچه را كه به من وحی یم
 ««ترسم.نافرماىن كمن، از عذاب روزی بزرگ یم

 خدا ،احزاب هم هستی سوره 27 یآیه معنی باکه هم 8ممتحنهی سوره 6 یآیه در
  :که کندیتعریف م

ه به خدا و [ برای كیس كقطعًا برای مشا در ]پریوی از[ آنان سرمشق نیکوست ]یعىن»
یاز ستوده ن[ خدا مهان یبِّبدد. و هر كس روی برتابد ]بداند كهروز بازپسنی امید یم

 «[ است.]صفات

                                                                                                                 
َْلُوَن َو َتْرُجوَن ِم ». 1

ْ
َْلُوَن َكَما َتأ

ْ
ْ یأ ُ َْلُوَن َفِإُّهنه

ْ
ُنوْا ىِف اْبِتَغاِء اْلَقْوِم ِإن َتُکوُُنْا َتأ ِ َو اَل َِتِ  َما اَل یْرُجوَن َو اَکَن َن اَّلله

ُ َعِلمًی   « َحِکمًی اَّلله

ْلُه ُقْل َما  َو ِإَذا ُتْتلَی ». 2 ْو َبدِّ
َ

ِذیَن اَل یْرُجوَن ِلَقاَءَنا اْئِت ِبُقْرَءان  َغرِی َهاَذا أ ُکوُن ىِل ی َعَلهِیْ َءایاُتَنا ََبَنات  َقاَل اله
ِبُع ِإاله َما ویَحی ِإىَلّ ِإىّن  ته

َ
َلُه ِمن ِتْلَقای َنْفیِس ِإْن أ َبدِّ

ُ
ْن أ

َ
َخاُف ِإْن َعَصیُت َریبِّ َعَذاَب وْیم  َعِظمی أ

َ
  «أ

َ ُهَو اْلَغىنُّ ا َلَقْد اَکَن َلکُم ». 8 َ َو اْلیْوَم ااَلِخَر َو َمن تَیَوله َفِإنه اَّلله َن اَکَن یْرُجوْا اَّلله ْسَوٌة َحَسَنٌة ْلِّ
ُ

 «َحِمیدِ ِفهِیْ أ
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 داشتم این بود که در هابرداشت کلی که از آن کرا که کنار هم قرار دادم، ی آیهاین سه 
و  دارندیهر دو گروه چه کسانی که در راه تکامل قدم برم ی نساء، خداسوره 714 یآیه

 و داندیدچار تردید و سختی و دشواری م ،چه کسانی را که سد راه این حرکت شدند
. اما امید را تنها در وجود گروه اول قرار داندیاین را جزو خصوصیات حرکتشان م

 . کندیعنوان مزیت اختصاصی آن گروه معرفی مه . این را بدهدیم
یونس، را پیدا نکردم ولی احتمااًل در شرایطی نازل شده ی سوره 75 یمن شأن نزول آیه

که کاری را از مسلمانان خواسته بودند و آن کار برایشان دشوار بوده و مسلمانان 
ر د و در مقابل داندیم شانیدیامخواستند شرایط را عوض کنند، این را ناشی از نامی
که اتفاقًا کسانی که امید دارند از تمام این  کندیممتحنه معرفی می سوره 6 یآیه

و این الگوبرداری برای کسانی تحقق  کنندیها الگوبرداری مو تمام این روش هایسخت
 . دهدیم دارند. این دو را الزم و ملزوم همدیگر قرار را امیداین که  کندیپیدا م

های بزرگی که اسم و رسمی در تاریخ دارند و تمام انسان یهابه نظر من تمام انسان
 یهابزرگی که اسم و رسمی در تاریخ ندارند اما ثمر وجودشان را در نسل و نسل

د با امید و ایمانشان معنی کنیم. شای میتوانیاند، حرکتشان را تنها مگذشته شانیبعد
 کندیی پیامبر خودمان باشد که حرکت را با یک کودک و یک زن شروع منفرادورا ینمونه

قشر نداشتند. ولی نه یک عنوان ه ب خاصیاجتماعی  یهوجهدر جامعه کدام که هیچ
 و حرکت هم یک حرکت شوندیتک این افراد الگوی فرادورانی مکه تک ،تنها حرکتش

 . شودیدورانی مافر
 خانم قدس که اینجاگاه کنیم، برای خودم هم الگوی معاصرش را هم بخواهیم ن

که کامل این حرکت بودند. من هنوز که هنوز است با این یصحبت کردند نمونه
ط که با دست خالی و تنها فق شودیباور نم مینیبیبیمارستان جلوی چشممان است و م

ی که قعفردی یک نفر بتواند چنین حرکت و چنین عظمتی را ایجاد کند. مو یبا اراده
د ایمان و امیدی بو ،که خیلی ذهن من را درگیر کرد یا، نکتهکردندیداشتند صحبت م

، دندکریسه طبقه تبدیل م یکه این اتاق را به خانهزمان با اینکه ایشان داشتند. هم
لی . وشدیطبقه تبدیل مسه یاز یک اتاق، به یک خانه و برابر شدزحمتشان هم سه

زحمتشان چندین اگرچه فهمیدیم همان لحظه می ،کردندیت مهمان موقع که صحب
 امیدشان هم صد برابر شده است.  ، امابرابر شد
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اگر »: دیگوینساء که م یسوره 714 یهیآ، خواندمیقبل که من این آیات را م هایسال
ه نظرم بقشنگی  یهیفقط برایم یک آ «.کشندیها هم سختی م، آندیکشیشما سختی م

. دورش خط کشیدم و ستاره هم زدم که خیلی قشنگ است. ولی اآلن که با آمدیم
 86 اسفند 4یا  81 اسفند 4را با  88اسفند  4 وقتی ،کنمیشرایط امروز به آن نگاه م

تر ، واقعًا شرایط فعالیت، کار کردن و زندگی و نفس کشیدن خیلی سختکنمیمقایسه م
وقتی با کسانی که بیشترین ضربه را این مدت از سال قبل همین موقع شده است. ولی 

ن تر شده به همابه همان میزان که شرایط سخت نمیبیدقیقًا م کنمیاند، بحث مخورده
ه بکه استادی را  استامیدشان هم چندین برابر شده است. خیلی زشت  گوییمیزان 
 قدر امیدواراین کردمیها صحبت مپارسال که با آن ، منانضباطی بخواهند یکمیته

تر شده این امید را در وجودشان سخت طشانیامسال با وجودی که شرا اما ؛نبودند
که حرکتی صورت این وازاتما هم درک کردیم به م ی. این مدت درک کردم، همهنمیبیم
 . شودی، امیدش هم همزاد با آن متولد مردیگیم

ذهنی نیست. حالتی است که  انتزاعی و یکنم، امید یک واژه یبنداگر بخواهم جمع
پیدا شدن آن مستلزم یک سیر و حرکت قبلی است. اگر حرکتی صورت بگیرد، امید هم 

. سکون و سکوت اگر بر یک فرد، یک گروه و یک جامعه ردیگیزمان با آن شکل مهم
ناامیدی نیست بلکه خود مسبب از بین رفتن امید است. دریافتی  ینتیجه ،حاکم شود
امید  یکه این چند وقت درباره ییهاهیکه آاز این شرایط داشتم و هم اینبود که من 

 .کردیوجود آمده است را تأیید مه به نظرم این شرایطی را که ب ،مطالعه کردم
 

ماه  هشتـ تحوالت هفت در رابطه با ؟ فقط مطالعه بود یا یستسوالی ن صابر: هدی
 ؟در ذهن خودتان هم بود اخیر

 

رایم بقباًل فقط خوانده بودم، این آیات را درآورده بودم. ولی مفهوم آن  کننده:مشارکت
 ها امید ندارند، اتفاقاً این دیگویکه خدا م کردمیبیشتر انتزاعی است. اصاًل درک نم

اند. ولی به مرور تر قرار دادهامیدشان را چیزهای کوچکشاید  ها هم امید دارند وآن
ها بیشتر وجود ها وجود ندارد و استیصال در این حرکتدرک کردم که نه امیدی در آن

امید خیلی بیشتر در  گویی ،دمیدیهای مردمی را مداشت. به همان میزان وقتی حرکت
شخصی هم برای خودم پیش آمده بود یک بار یک  یها مشخص است. سابقهآن
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وی اینقدر ق وقت چیزی را، هیچخواستمیم امیشکل در زندگ نیتریموضوعی را به قو
ق . امید داشتم این اتفادیآیاز دست خودم برنم دادنش انجام کردمی. فکر مخواستمینم

ه این دلیل ، بدیآیبیفتد. باالخره به این نتیجه رسیدم که اگر حرکتی از دست من برنم
است که یک ناامیدی پنهانی در وجودم هست  دلیل اینبه ، دقیقًا دیآینیست که برنم

اامیدی این حرکت و راه را برای من بسته است. وقتی شروع کنم به حرکت، امید که این ن
 ی. حتی در نمونهدهدی. آن نقطه نور خودش را نشان مدهدیهم خودش را نشان م

: بروید یوسف و برادرش دیگوی. مشودییوسف پیدا م دیگویحضرت یعقوب هم نم
زمان با حرکت است که یعنی هم 1وجو کنید و از رحمت خدا ناامید نشوید.را جست

 .کندیش معنی مانامید را برای فرزند
 

خیلی بلندباال و گوید می آن امیدی که خدا در قرآن به نظر شما ی صابر:هد
 و تخیلی است، و یا امید قابل تحقق است؟ یافتیندست

 

ر صد درا در یک پایان صد  آنکه دست نیافتنی، در این موضوع نه این: کنندهمشارکت
. کندیکوچک را هم از ما دریغ نم یهاجهیولی در عین حال آن نت ؛گذاردیقطعی م

 که در جهان دیگر یبخشجهینت به یک و شدن دوبارهدرست است که ما را به امید زنده
که بگوید فقط  کندی، ولی این وسط ما را هم رها نمدهدارجاع می قرار است درک کنیم

، کندیها، باالخره با آن الگوهایی که معرفی ماین ینتیجه ن. دربه آن دل ببند و کار ک
آن  دیگوی. ولی در نهایت ممینیبیدنیایی را هم در کنارش مو این یالحظه یهایروزیپ

 ا ببینید. درطرف ر باشد که آن ایبه گونهحرکتتان باید  یزهیاصلی و آن انگ یبخشجهینت
قدر قشنگ این دو را کنار هم مطرح . اما آنکندیم نهایت اینجا را هم برای ما مطرح

ند. بست ما را دلسرد نکخوردیم، این بن یبستیک بن به طرف که اواًل اگر این کندیم
نهایت  در .مینیبببست اصلی را در همین بن یچون قرار است باالخره در آینده نتیجه

 آن دنیا جوابت را بدهم.که حاال برو تا در  کندیهم بدون نتیجه ما را رها نم
  

 بشر امیدوار است؟ به سیر: به نظر شما خدا صابر هدی
  

                                                                                                                 
ُسوْا ِمن ویُس ای». 1 ْوِح اَّللَبىِنّ اْذَهُبوْا َفَتَحسه ِخیِه َو اَل َتْایُسوْا ِمن ره

َ
  (.16)ویسف: ...« َف َو أ
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دارد که اگر خدا به سیر بشر  1رابیندرانات تاگورفکر کنم  یایک جمله کننده:مشارکت
 انتزاعی در خود داشته باشد،یک شاید . این آمدیبه دنیا نم یاهیچ بچه ،امیدوار نبود

 امیدوار بوده کنمیولی فکر م ؛رسدی، اآلن چیزی به ذهنم نمانمدیولی در کتاب هم نم
 .کندیکه هنوز دنیا دارد ادامه پیدا م

 

که حرکت : بهتر نیست این حرکت در مقابل بینش قرار بگیرد؟ اینپرسشگر نخست
شود؟ مثالی که خودتان زدید که اساتید شما درک ماوراء مییا  شودیموجب بینش م

ودند، اما حرکت کردند. حرکت باعث ایجاد بینش شد و این دیدن و اشراف قباًل ناامید ب
شود. یعنی اگر ما حرکتی کنیم قطعًا داشتن بر مابعد حال، باعث امیدوار شدن می

گاهی باعث امید ما میمی  شود.بینیم و این دیدن و آ
 

کت حر این قطعی است که .شودیبه نظر من حرکت سبب بینش م: کنندهمشارکت
ولی  ،هایی هم هست که بینش وجود داردولی یک وقت .بینش امید و دهدیمبینش 

ها با . هردوی آنکندیست. بینش بدون حرکت هم امید را ایجاد نمنیحرکتی پشت آن 
و  کندیو حرکتی که بینش ایجاد م کندییعنی بینشی که حرکت ایجاد م هستند. هم

 آن نیست. هم معنی با هم است، چیز جدایی دراصاًل 
 

 بینند همیشه درد دارند.هایی که میمطمئن باشید آنپرسشگر نخست: 
 

 .نمیبیها را در رابطه با هم ممن هردوی آن کننده:مشارکت
 

 خودتانی آیات، شما بعد از مطالعهخیلی ممنون. سوال من این است  :پرسشگر دوم
 یرصهع و که گفتید، چیست؟ درفرق رجاء با امل و امنیه یا آرزرسیدید که  یبندبه جمع

 که یک شودی، باعث مشودییک آرزو وقتی وارد اجتماع م اهوقت خیلیاجتماعی هم 
خیلی . داردیبازم اهضربه کردن در یبنداز جمعآدم را وجود بیاورد و ه ب امید واهی

هایی که گرفتار بستشود در بنکار است، موجب میگوییم خدا کمکها که میوقت

                                                                                                                 
پرداز اهل بنگال هند و چهره دانیقیموس لسوف،یشاعر، ف( 7347 ـ 7867تاگور ) ندراناتیراب. 1

 بود. نوبل زهیبرنده جا ییایآس نینخست یاوست. و یشاعر یاز برا شتریب شیآوربود. نام
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 زهنو ظریفی است کهاین تفاوت  ای برای خروج تهیه نشود.مشیایم، هیچ خطهشد
 چیست؟ با آرزوها شودیمایجاد  حرکت درکه  فرق امیدیبرای خودم حل نشده که 

 

 هسوال خودم هم بود قبالً خودم خیلی برایش جوابی ندارم. چون : من کنندهمشارکت
 به صورتکه شرایط تحققش  گذاردیم مسائلیخدا امید را در  ییها. یک وقتاست

 ؟شودیعادی سخت است، مثل پیدا شدن حضرت یوسف. آیا این باعث ناامیدی نم
گویند: امید آن است که وسایلش فراهم ، میکنندیبا آنچه تعریف م آقای طالقانی

یزی وسیله چ کنمی. فکر ممیکنیتوجه نم اشلهیاست، آرزو آن چیزی است که ما به وس
. وقتی میآوریاز آسمان برایمان بیفتد. وسیله را خودمان بوجود م باشدقرار  نیست که

هم را  اشلهیچون وسیله هم الزم دارد، آن وس ،میکنیتالش مداریم امید داریم، یعنی 
 ر بیاید. اول غیرممکن به نظ یتا به آن برسیم. حتی اگر در وهله آوریممیوجود ه ب

نم. ین کاری کنبتوانم چ که قابل درک نبودبرایم بودم همان اول قدس  من اگر جای خانم
ک باالخره از ی ،کندی. ولی وقتی انسان حرکت مکردیاین فکر را نم مطمئناً  ایشان هم

 گاهنش یاولش و انتهابه . اآلن که ی باالترمرحله و از خانه به رسدیاتاق به خانه م
ش فراهم لیاصاًل غیرقابل درک است که از آنجا به اینجا برسد. ولی وقتی وسا ،میکنیم
. ولی آرزو آن شودی، ممکن مدیآی، آن حرکتی که اول در ذهن غیرممکن مشودیم

. اسبابی را برایش فراهم میکنیولی برایش حرکتی نم میخواهیچیزی است که ما م
شود به شرطی که حرکتی در آن وجود داشته  به امید تبدیل تواندی. آرزو هم ممیکنینم

 باشد.
  

تند یا کند رفتن در تولید امید یا آرزو مهم و جهت حرکت و  سمت و پرسشگر دوم:
 ردارد،حرکت کند و قدم بی تأثیر و تأثر ندارند؟ به صرف اینکه آدم موثر نیست؟ رابطه

اش های خیالیخواسته ندارد که به جای امید، آرزوها واحتمال  شود؟امید ایجاد می
 بیاید و امید اشتباهی به وجود بیاورد؟

 

ها نشان داده است که یک چرا احتمالش زیاد است. چون تجربه: کنندهمشارکت
تیجه که وقتی ن میارس امید پیدا کردیم و دل بستهدوز یهاجهیقدر به نتاین ییهاوقت

ارد و . به نظر من هم وجود دشودیم یک فرورفتن ده برابر بدتر برایمان پیدا ،میریگینم
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ام که این تفاوتش کجا باید پیدا شود. خودم هم من هم جواب قطعی برایش پیدا نکرده
 خیلی جوابی ندارم.

 

 شوم.: استاد اگر شما هم نظر بدهید ممنون میپرسشگر دوم
 

به کسانی است که یا به  شیهاکمک دهدی: در کتاب آخر خدا گزارش مهدی صابر
به  هستند. مثاًل ابراهیم یبندو یا در شرف رسیدن به جمع انددهیرس یبندعجم

هم این طرف الزم  د و یک منزلگاه توحیدیندارها یک کمپ آنکه  دهیرس یبندجمع
به  ،هم به میدان که آمد کمک کرد. موسیبه او که رسید خدا  یبند. به جمعاست
دا خاشتباه بود که  شیهاوضع موجود رسیده بود. روش باظلم برخورد  ضد یبندجمع
ساله به او داد که یعنی فرصت ده کرد. ترقیرا عم اشیبندتصحیح کرد و جمعاو را 
که گزارش داده  بینیمنمیاش هم تصحیح. موردی شود و روش ترقیعم اشیبندجمع

ه نگرفت قرار یبندجمع فرد در سیرشده باشد و باشد و خودش هم در آن پروسه فعال 
ک بندی رسیده و شرایط را درنیست. لذا کسانی که به جمع گونهاین یاباشد. هیچ نمونه

 رای شعسوره. آخر ردیگیقرار نم گوییدامنیه و آرزویی که شما می یدر مرحلهاند، کرده
 .ردیگیاعرها را خیلی جدی نماین ش کند.عمده می خودش را با این دیدگاه تضادخدا 

 .نیستندیعنی اصاًل عناصر تحققی  1.کنندیعمل نم ندیگویها به آنچه ماین دیگویم
یرامون پدر مدار توصیف و تفسیر سیر کنند. یعنی توصیف آهنگینی از  که فقط اندآمده

بصره . بعد برایشان یک تشودیتغییر نم سوی حرکت به به این توصیف منجر اما .دارند
هم عملی نیست که  ستهیانجام دهند. عمل شا یاستهی، مگر کسانی که عمل شادزنیم

از آب کر درآمده و طاهر و  که و یا عملیبگویند چه به و چهتمجید کنند و بهآن را همه 
ه آن ول بغیک شااگر طراز ایده باشد.  وناسب با ایده تعملی است که م !پاکیزه باشد

ول غکه کجا باید وصل شود. آن شا شودو پاندول نمی ردیگیموصل کنید، سرگیجه ن
 . است تحلیل ازعمل طر ستدیای. آنجا که مستدیایباالخره یک جا م

                                                                                                                 
َعَراُء یته ». 1 یُموَن) (221ِبُعُهُم اْلَغاُوَن)َو الشُّ َِ ْ ىِف ُكلِّ َواد   ُ ُّهنه

َ
 ََلْ َتَر أ

َ
ْ یُقوُلوَن َما اَل یْفَعُلوَن) (221أ ُّهنه

َ
 (227َو أ

َحاِت  ِِ ا ِذیَن َءاَمُنوْا َو َعِمُلوْا الصه  ...«ِإاله اله
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خدا موظف به گیریم که ی شعرا و جا به جای آن گزارش این را نتیجه میاز آخر سوره
ه به نسبتی ک ندن آرزوهای واهی نیست. این وظیفه را برای خودش قائل است کهاپرور

به سمت آن ایده را که به سمت تحقق است و  ،خواهدیو م کندیفکر م تحققی فرد
 اشندیبمعکند و کمک کند ج تریو امکانات تررود، عملیاتیخروجی عملیاتی پیش می

 . نماید را عمیق
 الً بیاورید. یا بگوید نه، مث]نتیجه[ توانید پژوهش کنید و حال با این دیدگاه شما می

 را بگوییم. یک مانیهادگاهیهستیم د زما مجا ینیست. همه گونهموارد کتاب این یهمه
جا حاضر برای کمک به تحقق هست. چون خودش هم همه منتشر   ینیروی آماده

تنها در این جهان سیر کند ی ایده بماند، توانست در مرحلههم می« او»تحققی است. 
 وجود همم تینهایب به نباشد، شأنیر لحظه هم در هر روز و ه نشود،و پرمشغله هم 

 .م راحت تر استه باشد. کار خودشنگر تقاضا را عرضه تینهایب ،باشدنپاسخگو 
که حداقل یک مشغله برای خودشان  دکنیبا کسانی برخورد م چون پرمشغله است،ولی 

آن  و بیایدرون بیتعریف کرده باشند. حال آن مشغله مقدمتًا در ذهن است. بعد از ذهن 
 و دیگران هم در ادبیات امروز اشتغالبرای کند و  پروژه فرد خودش را مشغول آن

 . حضور خداکندها برخورد مثبت میبا آندر این پروژه  ، خداوجود آورده کارآفرینی ب
عرا و موعد و نه ش نه بازنشستگان پیش از ،است قاعدینبرای این است. وگرنه نه برای 

 . در خیاالتاندتخیلی این است که یر روشنفکری ما طی این سی سال. گاهیلیتخ
 یسهوبرای این پر «او». بردیکار م ووقت  ،اند. آن خیاالت تا عملیاتی بشودمانده
 . فهمید شودیطور ماین .نه ماقبل آنو کاردار هم حاضر است. ولی  ریگوقت

 

د که اشتباه کردن پرتوی از قرآندر  آقای طالقانی بگویم خواستمیم :پرسشگر سوم
گیرد. اسباب و وسایل امید باید فراهم باشد. فراهم بودن اسباب در برابر آرزو قرار می

ها امید داریم، ولی اسباب و وسایلش فراهم نیست. من که ما خیلی وقتدرحالی
ک کرد که شرایط و وسایل یاده زندگی میدوستی داشتم که در یکی از روستاهای دورافت

نگار معروف و مشهور شدن را نداشت، ولی شد. برای اینکه امید و آرزو داشت. روزنامه
رکت گیریم و حبنابراین وقتی ما به چیزی امید داریم، اسباب و وسایلش را در نظر نمی

، تالش کنیمیم میکنیم و چیزی را در آینده برای خودمان ترسکنیم و بینش پیدا میمی
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کت افتد و ما حرکنیم و یک سری فعل و انفعاالت در ذیل انتظامات جهانی اتفاق میمی
کنیم. بنابراین اینکه امید را از آرزو جدا کنیم، ]فقدان[ اسباب و وسایل رو به جلو پیدا می

 شود که دیگر امیدی وجود نداشته باشد. موجب می
 

 ؟ دیکنیچه تعریف م اسباب وسایل را کننده:مشارکت
 

مثاًل اینکه من بخواهم رئیس سازمان ملی جوانان بشوم، اسباب و  :پرسشگر سوم
شود. من امید جمهور نیست! پس نمیام رئیسوسایلش فراهم نیست. چون شوهرخاله

 کنم، شاید تغییر و تحوالتی اتفاق بیفتد. دارم و حرکت می
 

ان ، همندیگویم لی که آقای طالقانییسابرداشت من از اسباب و و: کنندهمشارکت
 ولی من کهشاید یک قسمت آن باشد،  نیست. ل شرایط اطرافمانیاسباب و وسا

آرزو کنم که در کهکشان راه شیری راه بروم. باالخره یک نیروهای طبیعی  توانمینم
است که من  هم آنل یاسباب و وسا . یک قسمت اعظمدهدبه من اجازه نمیهست که 

این است که  ،که فراهم است یالهیاین دوست شما اولین وسبرای . آورمیوجود مه ب
 .ل استید و این خودش یک اسباب و وساندرس بخوا تواندییک انسانی است که م

 . هم باید امکانشدیآیلش برایش پیش میاسباب و وسا در ادامهو  کندیبعد حرکت م
. یعنی بحث میآوریوجود مه بهم ل را ما یاسباب و وساهم اینکه داشته باشد و وجود 

ه استفاد هااز آن گذارند تا منمی در اختیار منل همه یاین نیست که این اسباب و وسا
ود وجه لی را که قرار است فراهم شود خودمان بی. قسمت اعظمی از آن اسباب و وسامکن
در کهکشان راه شیری  کنماآلن آرزو  اگر من مثالً  نیست.این طور . ولی آرزو میآوریم

 گذارند.نیروها نمی .شودیراه بروم، نم
 

گویید باالخص در مورد انسان است. یعنی ولی این چیزی که شما می :پرسشگر سوم
پرسیم که چه داریم؟ در صورتی که ما اگر بخواهیم ما به طور اختصاصی از خودمان می

طور که آقای صابر فرمودند ها همانهایی داریم که یکی از آنبه متنحرکت کنیم، نیاز 
شود و اگر این خدا وارد متن اجتماع است. اینجاست که خدای عشق و امید وارد می

 شود، مطمئنًا در ارتباط موثر با متن انسان و اجتماع خواهد بود. 
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رسید، حرکتتان را خودتان نت بودهایاز کم دیگوییک جایی خدا م کننده:مشارکت
 ،بکنید. درست است که ما در متن اجتماع هستیم و حرکت اجتماعی خیلی مهم است

کید م خودتان نترسید و حرکتتان را انجام بدهید. بودهای که از کم کندیولی خودش تأ
. دهدیخودش جواب م یهای فردی هم به اندازهحال ما در اجتماع هستیم ولی حرکت

  فردی داشتند. حرکت، مثل خود ابراهیمما  سازخیتار هایخیلی از انسان
 

ما در فرهنگ اسالمی دو لغت برای امید داریم؛ یکی امل و یکی  پرسشگر چهارم:
های های مهارتریزیرجاء. امل به معنی آرزوی دور و دراز است. امروزه، در برنامه

ه اشکالی ندارد شما آرزوی دور و دراز داشته شود کشناسی، گفته میزندگی و یا روان
باشید مثل اینکه بخواهید در کهکشان راه شیری سفر کنید. این مستلزم آن است که 

آرام طی بندی روز و ماه و سال کنید و این مراحل را آرامبندی و سطحآرزویتان را مرحله
 کنید. 

 

رانی تنیده است. در شرایط بحهم ی امید با ناامیدی دربه نظر من مسئله پرسشگر پنجم:
هایی از امید در فردی که گذارد، اگر عواملی موثر باشد، شعلهکه در وجود انسان اثر می

شتر کنم باید روی ناامیدی بیکشد. فکر میخواهد کیفی زندگی کند، حتمًا سر برمیمی
ا ل عشق یبحث کرد. آیا ناامیدی راهگشای انسان به سوی امید است یا نه؟ شاید مث

کنم ایمان به غیب هم از این نوع است. چون غیب، پنهان است، غیب باشد. من فکر می
ما باید امیدوارانه به آن ایمان داشته باشیم. چیزی نیست که بتوانیم بر آن شاهد باشیم و 

شود؟ گواهی بدهیم. راهگشایی این، چگونه است؟ آیا امید ما از ناامیدی شروع می
 کند؟ آیا با صبر و ایمان رابطه دارد یا نه؟غذیه میامید از کجا ت

 

که من از امید و ناامیدی با هم کردم، این بود که هرجا  یااستفاده کننده:مشارکت
 هامید را ب آن، ناامیدی آمده بود، برداشتم را عوض کردم و برداشت معکوس کردم و از

 .یید، فکر نکردمگویدست آوردم. خیلی با نوعی که شما م
 

ای گفته شده افرادی که اموال خودشان را انفاق زنم. در آیه: مثال میپرسشگر پنجم
ها چیزهایی است که واپسینش کنند. ایندهند یا هجرت میکنند یا جانشان را میمی

روشن نیست. بهایش آنقدر نیست که خیلی عینی و صریح و ابژکتیو به ما برگردد. 
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وامل دیگری قرار است ما را به امید برساند؟ عمل ی این چگونه است؟ آیا عرابطه
 تواند موثر باشد یا داشتن اسباب و علل برای رسیدن به این اهداف؟ اجتماعی می

 

 امید یبدون استثنا درباره ،مورد پیدا کردم 76ـ71در چون این واژه را  کننده:مشارکت
کر ف ،کنندگان اشاره کردیدتهجردر مورد که اآلن  یاهیاست. آن آ عادالنه فرجام به یک

نگ ج باید در ماه حرام پرسند آیای که میکسان ی این بود کهدربارهی قبلی آن آیهکنم 
مسجدالحرام یک عمل مردم از بکنیم، باید بگوییم که جنگ حرام است ولی دور کردن 

عد ب این عمل را انجام بدهید. آیه کندیبدتری است و فتنه از قتل بدتر است و دعوت م
. شاید آن حرکت هجرت و جهاد خواهدیکه یک حرکتی در آن شرایط م دیآیم آناز 

را بدهد،  یتربدتر و سخت یجهیفردایش نتیجه را ندهد و نه تنها فردا، بعدًا نت کهاست 
امروز سالم بوده ولی فردا ممکن است دست نداشته باشد. باالخره این واقعیت است و 

گری به آن نگاه کرد. ولی بحثش همین یک مورد است. به نظر من دی یبه گونه توانینم
اواًل در این شرایط قرار نیست سریع  دیگوی. یعنی مگذاردیآن دو راه را کنار هم م

. الگوی کندیجوابت را بدهد. خیلی چیزها هست، باالخره الگوهایش را معرفی م
ولی هنوز که هنوز  ،لی در زمان خودش نتیجه نگرفتکه خی کندیرا معرفی م ابراهیم

د که برای ما قابل درک گذار. این الگو را جلوی ما میمیخوانیرا م است ما داریم ابراهیم
ار ندیدیم و قر هست که. یک چیزی هم میکنیرا بررسی م کار ابراهیمهنوز داریم . است

ما  ،گذاردین نتیجه را بعدًا بگیریم. ولی در عین حال که این دو را در کنار هم ماست ای
. در مدهیکه حاال برو خوش باش من بعدًا جوابت را مبه این دهدیرا خیلی ارجاع نم

. همان مهاجران هم باالخره به جایی رسیدند که برگشتند و شهر کندینهایت معرفی م
 ،ویمها هم که برآن ید کردند و نتیجه گرفتند. در سیر همهگرفتند و جهاپس خودشان را 

ببینیم. خیلی هم دور نیست،  میتوانیهمزمانشان را هم تا حد زیادی م یجهیباالخره نت
این  ویر امیدتان را به دیگوی. و در نهایت ممینیبیش نبینیم ولی باالخره میشاید فردا

 نتیجه نبندید.
 

 شند. خیلی ممنون.همگی خسته نبا ی صابر:هد
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ِحمی ِن الره ْْحَ ِ الره  .مینکیخیر خدمت دوستان، جلسه را آغاز معصربه با سالم و .ِبْسِم اَّلله
 «گشامی، باب بگشا، نزد من آمن رفیقم، ره»

 ه بدون خلل به یاری خدا، پشتجلس 56تیتری هست که انگیزه ایجاده کرده است که 
 یضرورت رابطه»درون ما باشد با پرانتز همیشه باز  یو پشتوانه مییآیگرد م آن

 .««او»با  گاهیهمهاستراتژیک، غیرتاکتیکی، غیرمناسبتی و  ،دالنه، مستمرصاف
حد فهم خودمان و درک در جلسه است که  چهلهستیم. بیش از  پنجاه و ششمنشست 

است و نفس ما هم هنوز تمام  بسیطشدیم. کریدور هنوز  تبییند کریدور خودمان وار
طبیعتًا بحث هم تمام  ،میرسبو به ته آن  شودنفس و حرف تمام  هر وقتنشده است. 

 . میبری. فعاًل با مشارکت همه بحث را پیش مشودیم
 ؛رسیدیم« او»یانگین و منتشر یا م یانیم ی. به داشتهمیکنیرا بررسی م «او» یهاداشته ،ذیل تبیین ما

 یآرام به آستانهو آرام میکنیرا سپری م 88د اسفن 77شنبه سه پنج؛ یخدای منشأ عشق و امید، شماره
اه قرار گها که منزلحسینیه مثل سایر بحث، گرد هم آمدیمکه وقتی ،جلسه پیش 56. امید رسیدیم

 . شد جدید حضوربرای انتشار  أمنیم ؛گاه قرار گرفتدر بحث ما منزل ،ردیگیم
 

 از منزل اول تا منزل حال 
 حیاز بحران تا تصح

  تیتا عضو حیاز تصح
  تیتا فعال تیاز عضو
  رییبه تغ ریاز تفس

 تقاضاتقاضا به ماقبل از 
 ما  تیالیجهان ـ س تیالیس
 نجاهایآنجاها به ا از

                                                                                                                 
 است.  1811اسفند  11شنبه سه ،. تاریخ برگزاری این نشست1
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ماه را  71ود نزدیک به از منزل اول که شروع کردیم تا منزل حال پیش آمدیم. چیزی حد
خودمان شروع کردیم و معتقد بودیم که  یهاماه پیش از بحران 71 پشت سر گذاشتیم.

ست، مختل شده و بحرانی است. چون ا« او»با هستی و با مبدأ هستی که  ناممناسبات
و ضرورت دارد ما به یک تصحیحی برسیم. به قول  استبحرانی است فرزندش اختالل 

 ساعت آب»صحتی را حس کنیم و دیگران هم به ما ، در بیاییم یارمابهاز گ هایمیقد
بگویند. اگر بخواهیم از وضعیت ماقبل  «دیدار باشصحیح باشد و صحت» و« گرم

حمام کیفی به وضعیت مابعد حمام کیفی و سالمت شدن و صحت پیدا کردن برسیم، 
رسیم جدید ب یهیم به نقطهطبیعی است که سیری را ما طی کردیم و اگر از آن سیر بخوا

تدی م و سیر را طی کنیم. نیاز هست که روش این میتوانیخود به خودی و تصادفی نم
 پیدا کنیم. 

متد  وروش  ،«او» تشکیالتو عضو  «او»های همیار خدا صاحب روش است. انسان
 کنند، بعد حرکتبعد طراحی می ،کنندیاندیشه م ،زنندیبه آب نم گداریدارند و ب

 «او»و فعاالن و همیاران  «او»ما به تأسی از  جانی. اکنندیفکر م اسلوب. روی کنندیم
خاب متد را انتاین که ضرورت داشت که یک متدی را انتخاب و اختیار کنیم. برای این

چرخ نه از سر حیرانی، چرخ از سر  ؛و اختیار کنیم، ضرورت داشت مدتی چرخ بزنیم
 صتشیک پکیج است.  «او»متد  .کندیمتدی را پیشنهاد م چه «او»ببینیم وجو. جست

عرضه  یا. آن پکیج برای جامعهدهدیآل عمران را پوشش م یسوره 781 تا 721 یهیآ
پیدا کردند، بحران ایدئولوژی پیدا  باورجدی داشتند، بحران  یهابحرانهم ها شد که آن

یدا پ تو در تو و پیچ در پیچ یهاانداز، بحران تشکیالتی، بحرانکردند، بحران چشم
و  دیکن ابتدا یک طمأنینه پیدا ؛دادیم یحل. آن پکیج برای خروج از بحران راهکردند

 نایمبهستم،  مبنامن هم یک  ؛کوچک شما هستید مبنایخودتان را مبنا فرض کنید. 
ل است و یمبنای بزرگ، رابطه ومبنای کوچک  بینبرقرارشده  یبزرگ. رابطه  حال 

؛ متد از مبنا به مبنا، مبنای کوچک کردیم هتوصی «او»هگشا است. این متدی بود که را
ط را وس ابراهیم یترجمه کرد و خدا هم تجربه آن را به مبنای بزرگ. متدی که ابراهیم

یک شکست  و بودند گذاشت و به کسانی که پیرامون لیدر دوران، محمد مصطفی
 بود. زدگانزده شده بودند، آن پکیج برای شوکجانبه را متحمل شده و شوکسنگین همه
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 ،شوندیدار مها هم مسئله، دوره به دوره انساندیآیاست که تاریخ که جلو م طبیعی
 . پس طبیعی است که تاریخ مصرفشوندیهم خارج م بحرانو از  شوندیدار مبحران

رحله م حد نبود. روز به روز وآن زمان نبود، برای بعد از شکست اُ آن پکیج، فقط برای 
 [ژنریک ]عمومی ییک دارو یا نسخه ورا نو کنیم  تاریخ مصرف آن میتوانیمبه مرحله 

کیفی بود که فرد را به جریان  ی، نسخهبود« او»نسخه  آناز آن خارج کنیم.  ینامروز
 . کندیاست به آن فرد مرتبط م دارانیو پیرامون فرد را هم که جر اندازدیم

ر د آمدیم. متدهای بومیسراغ  های پیشین را هم بررسی کردیم. یک مقدارمتد انسان
نیست که متد فقط  گونهنیاستخراج کرده بودند. ا وکسانی بودند که متد اختیار  مانایران

از برای  شد،با های کالسیکانسانبرای  باشد، دانایانبرای ، باشد فرهیختگان متعلق به
باشد. بررسی کردیم، دیدیم  ها1فوقیسطوح ارشد به باال و ، برای ها باشددرآمدهدانشگاه

از دوردست ـ  قضاوت کنیم میتوانیم تریروی ایران خودمان جدـ هرکس که در ایران 
کرده و دود چراغ  مو سپید ،وقت تخصیص داده غور و عمق کرده، یاتا امروز در حوزه

به یک  ؛کرده است دودآلودذهن و چشمش را  ،خاک چراغ هایمیقدبه اعتبار  خورده،
بود که  2پیانو زدن مرحوم محجوبی یدیدیم در نحوهرا این متد  متدی رسیدیم.

مرتضی خان  ،زدندیشکسته مپنجگاه را اختیار کرد. همه تا آن موقع پنجهراست
یوار، قطعه ژ ؛شدنزده دیگر تکرار پنجگاه را اختیار کرد و قطعاتی که راستی محجوب

 د.قطعه کوکو، قطعه پرلو

                                                                                                                 
 ر فوق لیسانس به باال است. . ظاهرًا منظو1

 رانیا یمل یقیموس انگذارانیاز بن و انوی، نوازنده پ(7944 - 7218) یمحجوب یمرتض. 2
در  یمحجوب یرنگارنگ بود. مرتض یهاگل یدر برنامه انویها تکنواز پ. او سالرودیشمار مبه

 یسینت نو وهیش .معروف است یمحجوب خانیمرتض ای خانیبه نام مرتض رانیا یمحافل هنر
 ،یمل اثریآزاده به عنوان م انیاست به همت دکتر پو یرانیکاماًل ا یاوهیکه ش یمحجوب یمرتض
 ی ویکی(.)به نقل از دانشنامه دیرس یبه ثبت مل رانیا یمعنو
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، پهلوانی بود که زمان اواخر قاجار، 1یاندورنتر که رفتیم، مرحوم میرزاباقر دربعد عقب
نون ف از یاسواد هم نداشت، ولی با روشی که اختیار کرد سلسله و عامی بود یپهلوان

محل سکونتش روز که از سر کار به  کشتی را درآورد. قباًل صحبت کردیم که او هر
ار کن یادر خرابه ،گرفتیگوشت و مقداری هم استخوان ممقداری آشغال،گشتیبرم

. ختیریها را مها استخواناش دو قفس درست کرده بود که در یکی از آنخانه
. در قفس دیگر هم کردیدر آن قفس، درب را قفل م رفتندیهای محل مسگ
کرد و دو سه ، درب را قفل میرفتندیها به آنجا م، گربهختیریم ها راگوشتخرده

ها سر . سگآوردی، درمکردیمشاهده م !کردی. تماشا نمگذاشتیساعت وقت م
 ی فنون کشتی کهو همه کندی. سگ از پا استفاده مکردندیاستخوان کم، با هم دعوا م

در  نکت و کولشا بینیم،را وقتی می هاگربهو ها درآورد. از سگ ،مثل سگک با پا است،
 ،فن ایرانی 961از  کشتی از گربه درآورده است.هم فعال است، فنون کت و کول را  دعوا

 است.  یبخشی را مدیون میرزاباقر دراندرون
ها بان الفبایی که برای کر و اللمرحوم باغچه ؛مرحوم رشدیه، الفبایی که اختراع کرد

متدی که در نگرش به جهان از درسی که خوانده بود درآورد.  نمرحوم بازرگا. اختراع کرد
کرد.  بیینترمودینامیک خوانده بود، دو اصل ترمودینامیک را وسط گذاشت و جهان را ت

، شاید خیلی اشکال داشته میکنیم نگاهسال به آن روش  شصتاگر ما بعد از  اکنون
نکا  یدر فاصله کاران چند روستازمینیبود. یا صحبت از سیب ولی آن دوران نو ،باشد

ه با این استدالل ک ،کارندیزمینی مبرنجشان سیب بین کشتکه  کردیم تا ساری
 نباتی راز زی ،پیدا کند نوعیزمین نفس بکشد، زمین یک ت شودیزمینی باعث مسیب

در  ی برنجهاد تا خوشهآماده کن ،دربیاید و خودش را برای کشت بعدی که برنج است
                                                                                                                 

 به «یدراندرون» ظاهرًا لقبپامنار بود.  و اهلرزاز  دحسنیاستاد س یدراندرون رزاباقریم. 1
 از فنون یاریبسوی  .را به عهده داشت شاهنیناصرالد« اندرون»حفاظت از  هسبب آن بود ک

از  بیغر ییهاداستان و گربه ابداع کرده بود. چون سگ یجانوران یزیرا از نبرد غر یهایکشت
 یآموزگارانه و بدعتگرانه او بود. فنون یمانده است که نشانگر خو ادهایاو در  یریگیروزگار کشت

ل گربه، پلنگمثل َسَگک،  شک  ار، )به نقل از: افش بود او از ابداعات مخصوص خود ...افکن و ا 
خرداد  8، 2121شماره ، همشهری ورزشی، «یاندرون رزاباقریگلبو، سوکوهارا و م»، ابراهیم
1852.) 
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نگاه کردیم، و هر کس را برداشت شوند. یعنی هرجا  یو آماده شهریورماه سبز و زرد
رده متد را درآو اش را به زندگی تبدیل کرده است، حتماً بوده و مسئلهو عمق  غوراگر اهل 

ا ت ،مرتضی خان محجوبی تا ،قانون است تا بازرگان کارینیزماست. این از سیب
ساله از هستی قاعده  24-29که یک جوان  نژادفیتا مرحوم حن صباخان ابوالحسن

، قاعده را در تشکیالت برد و یک عنصری برد اجتماعی یمبارزه درونقاعده را  ،درآورد
ویز ت که به ما متد تجبود که از دوران خودش بسیار جلوتر بود. پس این فقط خدا نیس

ت که بناسولی ازآنجایی ،تر هستندها درست است از خدا خیلی کوچک. انسانکندیم
 هستند.نبوغ ها در حد خودشان صاحب مدل کوچک خدا را در این جهان اجرا کنند، آن

ها هم ، آنمیشناسیهستند که ما نم هایلی. خمیشناسیافرادی هستند که ما م هانیا
 دشان صاحب متد و دیسیپلین فکر هستند. برای خو
چیزی اضافه  شدیها گرفتیم و خودمان هم تا آنجایی که ماز خدا گرفتیم، از آن]متد را[ 

قی که سطح اول آن پیشاتببین قسطحی مطب  کردیم و به یک متد سه ، ودب رسیدیم. متد مطب 
 . ودب پساتبیین ی وسطح سوم هم خروج ـ که اآلن در آن هستیمـ  بود سطح دوم تبیین

ر ، اگکندی. خدا موضوعی را مطرح نمشوداز سنت خدا استفاده  شدباز هم اینجا سعی 
خدا به  .کندینهایتًا خروجی آن را بیان م وکارکرد  ر،ساختا ،مطرح کند مبنای تئوریک

. ذاردگیبخشی از روشنفکران محض بحث را فقط برای بحث کردن وسط نم یوهیش
نیاورده  از آن مدلی در ،خدا در کتاب آخر بحثی را مطرح کرده باشدغیرممکن است 

باشد، الگوی قابل اقتباسی استخراج نکرده باشد، راهکاری بیرون نیاورده باشد. این متد 
ق هم سعی شد از روش خدا استفاده شود. طرح یک موضوع، راهکار و نهایتًا  مطب 

سوم  طحدوم تبیین، س طحیشاتبین، ساول پ طحنیازها، متن، خروجی. سخروجی یا پیش
 پساتبیین که خروجی آن باشد.

ا را ب مانیبحران یکه اگر ما رابطهو آمدیم سر این کردیم مطرح ییهایک بحث جانیا
تصحیح کنیم و به صحت دیدگاه و صحت عمل برسیم، به سرفصل  «او»هستی و با 

راه  که به هستی نوینی بود ی. آدم عضو اول و ساخته شدهمیادهیعضویت در هستی رس
گر وجوطلب و جستاول، نیاک اصلی، پدر اصلی آمد که عضو مشارکت پیدا کرد. آدم  

وجوگر نیستیم، حتمًا اتفاقی در درون و جست طلبهستی باشد. حال ما که مشارکت
 مکانیزم ما مختل شده است. ، ما افتاده



 4باب بگشا؛ دفتر پنجم: تبیین ما ـ       358

 

 

هایی انسان یلیت برسیم. همهاز تصحیح به عضویت برسیم و از عضویت هم به فعا
عبور  هاخانهکیها و تارها و داالنکوچهکه در سطوح و مدارهای مختلف از کوچه پس

: هاآن ،کردند و به منفذ رسیدند و جهان را پیش بردند و بشر را به این سرفصل رساندند
رده ری ککاماًل ایمان داشتند و درک جوه ؛ دو؛باور کرده بودند عضو هستی هستندیک؛ 

. هدخوایهم عنوان شد که از کسی مجوز نم یبودند که فعال هستی هستند. فعال هست
هستند که بخواهند  آنتر از خیلی کوچک هاتیصادر کرده است. حاکم «او»مجوز را 

چه این مجوز برای یک نشریه باشد، برای یک ؛ ها مجوز صادر کنندبرای فعالیت انسان
وجود ندارد. مجوز  و رادعی دانشجویی باشد، هیچ مانع حرکتیک برای حزب باشد، 

 که عضو هستی است، از ابتدا، ازلی صادر شده است.  یانسان تیفعال
یا  قوقها را مرور کردیم و آمدیم وضعیت خودمان را نقد کردیم. یکی از شاین بحث

ک روشنفکری ایران را ید یوضعیت خودمان را که عضویت خانواده بحران   یهاجلوه
ان ایم. فقط این جهتفسیر اسیر شده یدر چنبره یاسه دههـ ، این است که دو میکشیم

گویش کردیم، خوانش سطحی کردیم و از گویش و خوانش  ، جهان رارا توصیف کردیم
ضی خان مرتـ  میبریها اسم مکه از آن ییهانیعبور نکردیم که به سطح تغییر برسیم. ا

ایی هانسان ـ کن و...تدوینا و پیانیست و پهلوان فنمحجوبی و ابوالحسن خان صب
فسیر بنشیند، به ت خواستیبان منبودند که فقط به تفسیر بنشینند. اگر که مرحوم باغچه

گفت: ضرورت دارد تا ناشنوایان نشست و میها میمثل خیلی از روشنفکرها باید سال
، سخنرانی نوشتی، کتاب مدادیسه دهه روی ضرورت مانور مـ دو  !را شنوا کنیم

که قدمی جلو ببرد. نه! او به ضرورت که بدون این ،کردیپیچیده م یها، بحثکردیم
رسید، از ضرورت حرکت کرد و به مکانیسم رسید و اختراع کرد و یک نسلی را که از 

گاهی گاه کرد. لذا انسان محروم و دانش آ  هایی که آمدند این جهان رابودند، دانشیار و آ
 پیدا کردند. اه راز تفسیر به تغییر  ،بره بستن آن جلوگیری کنندکنو کنند و از کپک زدن و 

که وضعیت ایران در شرایط کنونی زمین مانده است، اگر بخواهیم درونی نگاه علت این
مدار تغییر بیرون آمده و در مدار تفسیر  ازخود روشنفکرها ]این است که[ کنیم، 

تفسیر ماندن هم مثل استفاده نکردن از دست چپ است. مغز و اندام اند. در مدار مانده
ها تمایل به رخوت و بازنشستگی دارند. ولی اگر آن یمثل دست چپ هستند که همه

سیر که ضرورت داشته از تف. اینکندیآید و همراهی مفعالش کنیم، طبیعتًا با شما راه می
 به تغییر راه پیدا کنیم. 
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، در برسیم صحت یرورت خروج از بحران و رسیدن به مرحلهاگر به ض اکنون،
در زمانی که خودمان را عضو  که عضو هستی هستیم، صحت، درک کنیم یمرحله

، بفهمیم و فهم کنیم که فعال هستیم و فعالیت ما هم مجوزی از میکنیهستی تلقی م
که نه این م.اه پیدا کنی. نهایتًا از تفسیر به تغییر رخواهدییا لباسی نم یقدرتو از کسی 

تفسیر ضروری است و مطلب نظری از ضرورت برخوردار است.  ؛تفسیر الزم نیست
امیسم به دین جریان هوا، جریان برقبه شرطی که جریانی پیدا کند مثل جریان آب،  ولی

به  میرسیها بیفتد مهستی بپیوندد و یک خروجی هم داشته باشد. اگر این اتفاق
 .انددهیاز ماقبل تقاضا به سرفصل تقاضا رس هایی کهانسان

جاها به آن از؛ ما تیالیجهان ـ س تیالیس] 1آن سبزی که کنار آبی کمرنگ نوشته شده
ال یخالصه [جاهانیا جهان صحه گذاشتیم. اگر جهان سیال  یتبحث این بود که بر سی 

الیتهست ما هم سیال ،است الیت خودمان و سی   یم. از شرایط ماقبل بحران به اعتبار سی 
ال  .میدیجهان، به بحران رس اگر بخواهیم از بحران به تقاضا برسیم، باز چون جهان سی 

الیت داشته باشیم. از این کوچه  است و ما عضو جهان هستیم، ما هم باید سی 
ت، عضویبه تصحیح، تصحیح به ها اگر بخواهیم عبور کنیم، از بحران کوچهپس

الیت مجبور هستیم دینام ،زه بزنیم تقاضا غییر وت به رفعالیت، تفسی بهعضویت  یسم و سی 
 یجاهانیبحرانی به ا یجاهاپیشه شویم. از آنرا درک کنیم و سیال جهان و خودمان

 پیدا کردنی به بیرون از بحران برسیم.رهیافت
که  میرسیم «باب بگشا»همان به  ،کار ما است. به این سرفصل که رسیدیم جانیتا ا 

 ـ توصیه و تصریح کرده است که اگر به سطحی از تقاضا رسیدید، ما را خبر کنید «او»
گاه به شما هستم که شما به چه رسیدید،  ما را دعوت کنید، یعنی ما را خبر کنید. من آ

که سیر خودتان را مجهز و پر داریم برای این ییهاولی ما را هم خبر کنید. ما هم داشته
 و پیمان کنید. 

 و بزرگ که کتاب هستی است چهار کتاب باز کردیم. یک کتاب بزرگ   جانییم اآمد
لوح محفوظ. کتاب بعدی، کتاب تاریخ است که محصول کار  ؛ست«او»کتاب اصلی 

اشیم ب متنبه ما یاد داده است که ما  هستیم. ابراهیم مانهاست. کتاب بعدی خودانسان

                                                                                                                 
 لسه است. ها در اسالیدهای مورد استفاده در جی شهید هدی صابر به رنگ نوشته. اشاره1
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 مه کتاب تاریخ را برگ بزنیم و خودمان را ،یم، هستی را برگ بزنیمو خودمان را برگ بزن
ت. فعل و انفعاالت کیفی هستی اسکل از  «او» که گزارش ،تورق کنیم. نهایتًا کتاب آخر

چه  «او» ،ببینیم که اگر ما به سرمنزل تقاضا برسیم تا این چهار کتاب را باز کردیم
 ما را حل کند.  یلهدارد که به ما عرضه کند و مسئ یاداشته

 
 زیر دار ـ داشتهداشته یخداتبیین ما؛ 

 یمهندس یطراح
 خلق ـ خلق از نو

  یاستراتژ
 یبندمرحله

 یخیتار لیـ تحل یخیتار دید
  یپردازدهیا

 منبع الهام
 

تود اول فشگر توانطراح و مهندس است. طراح به این مفهوم که  «او»درک کردیم که   ا 
. دکنیکار کند. سردرگم نیست، تصادفی کار نمه چ خواهدیکه م داندیزدن را دارد. م

مکانیکی،  ینیست. مهندس است. مهندس نه اهل هندسه «هرچه پیش آید خوش آید»
عناصر را شناسایی کرده و  یهمه یهاتیمزو  هاتی، ظرفهاییبه این مفهوم که توانا

ها و در طراحی .کرده است ها را ایجادخودش آن «او»ت، ها مشرف اسکاماًل به آن
ها نقش به آن تشانیکند و متناسب با ظرفیت و مزخوان میاآن عناصر را فر شیهایفرآور

 عناصر. یهاییو توانا هاتیظرف امتزاج و آلیاژ  اش عبارت است از سپارد و هندسهمی
 یایدئولوژی را در ایران مهندس به این اعتبار مهندس هستی است. همچنان که بازرگان

 ی خودش نو بود ــ اکنون به آن مهندسی اشکاالت زیادی وارد است، اما در دوره کرد
مثل یک ی گریاز انقالب ی،گریاز حس ،مبارزه را از بلبشو نژادفیهمچنان که حن

ها اول انقالب یکی از این گروه .ی اجتماعی ارتقا داد[]به مبارزه پوک قرمز یتربچه
 !پوک ی: تربچهگفتیم هایکاریبود. به پ یقشنگ اصطالح اصطالحی خلق کرد که

 ترب پوک زیر پوک است. ی،کنیمرا باز  د ولی درونشنظاهر انقالبی دارهااینیعنی 
قرچ  .کندی. ولی ترب سفت زیر دندان برود، قرچ قرچ مکندیقرچ قرچ نم ،دندان برود
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 پوک یتربچه را از هکه مبارزاین !م هستمه قرچ آن یعنی من یک موجودیتی دارم، من
 امبپشتباال  ،را ترور کنآن  ،نواب صفوی که این را ترور کن یگریحس درآورد. از

او را  ،وقتی با فکر کسروی مسئله داری ،پرتاب کنحجاب سنگ به زنان بی بنشین
مبارزه  قواعد هب را هستی قواعد. آوردها دراز این حالت ]مبارزه را نژادفیحن[بکشی، 

اندرونی هم مهندس است. هرکس که به وارد کرد. اینها مهندس هستند، آن میرزاباقر در
 مهندس است.  ،هندسه فکر کند و طراح باشد، به تبعیت مهندس بودن خدا

 که خالق است و خلقش هم فقط خلق   این است «او» بعدی ییا داشته یویژگی بعد
درازمدت  یهایمستمر است، اهل نوآوری است. استراتژ است، طراح نیست،خلق  اول 

دهد که در آن و به عوامل و عناصر اجازه می بنددیاش مرحله مدارد. در دل استراتژی
 است، منشأ ایده و منبع و تحلیل تاریخی مرحله به قوام برسند. صاحب دید تاریخی

 . است الهام
درک  ،بگوییمبخواهیم خالصه  هستیم؛در آن مدار تبیین و هنوز را بررسی کردیم  هانیا

و به جهان عبارت است از جاریات، آب و هوا و باد و خاک  .کردیم جهان جاری است
شما چشم مسلح ندارید که جریان آن را ببینید.  1!کوه هم جاری است «او»قول خود 

، رزندلیها بر خود مکه کوه کندیها به پسرش تصریح مز خطبهحضرت علی در یکی ا
 ها دینامیسم دارند، اهل لرزش هستند. تو بر خود ملرز. کوه

 
 یجهان جار ؛ ما نییتب

 سهام : داده ـ ستانده  انیجر
 جهان دوریکر نیترالیمنطقه مشترک وجود : س

 

وجهی از جریان اید دید. ی هم بجاری بودن جهان را به لحاظ کیف وجهان جاری است 
را با دهش پخش  شیهاداشته «او»که جهان، جریان سهام است. سهام یعنی این

یک جریان سهام  ،جریانات جهان ی. در کنار همهردیگیها را م، انسان هم داشتهکندیم
هم از وجود خودش به ما سهمی  «او»سهم داریم،  «او»هم وجود دارد. ما از وجود 

  .کندیعطا م
                                                                                                                 

َحاب». 1 رُّ َمره السه َباَل تْحَسبَها َجاِمَدً َو ِهَی مَتُ  هاآن پنداری كهبیىن ]و[ یمها را یمو كوه»؛ «َو َتَری اِجِ
 (.11)منل: « حركتند در ابرآسا هاآن آنکه حال و حركتندیب
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که  یاوجود کل، ما وجود جزء، منطقه «او»مشترک وجود هم موجود است.  یمنطقه
 ستهایترین کریدور جهان است. این اصطالح خلبانان و پروازسیال میشویما فعال م

مثاًل کریدور فرانکفورت خیلی کریدور پرتراکمی است.  بعضی کریدورها ندیگویکه م
جایی  کریدور جهان آن نیترالیر پرتراکمی است. سیا کریدور پاریس یا برزیل، کریدو

اند که وضع موجود را تغییر است که فعاالن هستی که درک کردند و به این جهان آمده
 است یاخورند. آن منطقه، همان منطقهبعامل اصلی تغییر پیوند آن با  هانیبدهند، ا

 یجاست. عروسی اوج دینامیسم جهان است. منطقههمان: عروسی دیگویم که مولوی
وجودها مثل ما با وجود اصلی پیوند منطقه است که این خرده نیترالیسو  سیالی است

 ریخته شود و تحول ایجاد شود.  جاکی یتشاند و ظرفنبخور
، انسان هم جاری اندیدر این جهان جاری، خدا جاری است، عناصر اصلی جار

دو برادر نسبتشان  یهاری هم که در ادبیات ما در خانواده است که خانماست. این جا
 .ردیگیم یتریرسند که روابطشان جریان جد، یعنی به سرفصلی میشودیجاری م

 رسندیاین است که به مناسباتی م اشیشوند. یا باجناق، معنیعنی این دو نفر جاری می
از چپ هم که انگشت حلقه است، . انگشت دوم خورندیکه پیوند جدی با هم م

یعنی  .رودیمستقیم به قلب م ،اش این است که یک رگی از این انگشت حلقهفلسفه
اول تشخیص دادند. حلقه  هایونانی ،کنندیدست مدر حلقه را که  .خون جاری است

خیلی معتقد به  هایدیهست. جد هم هست، در ایران ما همه جا اکنوناز یونان آمده و 
 مرد زن و شان مثل صابون نازک شده ولیحلقه هم که هنوز هایمیولی قد ،نیستندحلقه 

را دارند. این حلقه هم در انگشتی هست که رگ  دیگرهم یبه اعتبار قولشان هنوز حلقه
 نیتریجهان جاری، خدا جاری، انگشت حلقه جاری و آنجایی که جار .جاری است

با جاریات ما پیوند بیشتری برقرار  «او»ت است که جاریا یامکان جهان است، منطقه
آرام به خدای منشأ عشق و امید و مسئولیت . جلوتر که آمدیم، دیگر آرامکندیم
 . میرسیم

 

  یباب بگشا ؛ باب  مشارکت
 شو ؛ داشته جذب کن  دهیدر تن
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ذب جست که باب مشارکت باز کن، درتنیده شو، داشته ا، به این مفهوم «باب بگشا»این 
به تقاضا رسیدی و خواستی جهان را تغییر بدهی،  و ن. یعنی اگر از بحران عبور کردیک

 ندازی، ما را هم خبریراه ب کسبیخواستی  گفتندیممثاًل  هایمیما را هم خبر کن. قد
 یاسفید را خبر کن. هرکس یک داشتهمحل را خبر کن، معتمد را خبر کن، ریش ،کن

 رپلهیز که دارد یارپلهی، یک زآوردی، پولی مآوردیانی مبپشتی ،آوردیمی دارد، اعتبار
 «مرا بخوانید، مرا بخوانید»یا  «باب بگشا»: دیگویم خدا هم که. استدالل کندرا مغازه 

 ،دویمحجوبی بش دو خواستی دهم ناشی از این است که اگر به سرفصل تغییر رسیدی
ر هیک مادر کیفی بشوید،  ،دبشوی نژادفی، حند، میرزاباقرخان بشویدرشدیه بشوی

ین درتنیده . ادو با ما درتنیده شوی ید، ما را هم خبر کندبشوی دتغییر خواستی دارعنصر م
طراحی  صورت بگیرد. این جذب الهام است، ایده است، ایهجذب شودیشدن باعث م

مثل بقیه  مولوی چیزهای مختلف است. این رابطه را هماست و  مهندسی است،
  :که کیفی درک کرده، اینجا هم کیفی درک کرده است ییهاگزاره

  ستدهیهک جهان ردون د رونی جهان ز ب  نی تو مب 
 ز جهان جهان نماَند یرا ببست  دهیچو دو د

 انودان اه  ،دل تو مثال بامست و حواس
 ماَندهک چو انودان ن  خوریتو ز بام آب م 

 ،شودییعنی کل این حرف این است که الزامًا جریان جاری آب از ناودان مستخرج نم 
شر هم منت شیهامنتشر است، داشته «او». کل جهان، اگر بپذیریم که دیآیبیرون نم

که از  یو ناودانبروی قدیم  یهایروانیمنتظر باران باشی و زیر ش . الزم نیستشودیم
این  کنی. نه! یتن، فقط از آن سر و تنی را خیس کنی و آبزندیمبیرون  این شیروانی

. او «خور که چو ناودان نماندتو ز بام آب می ،هادل تو مثال بامست و حواس ناودان»
 هم منتشر است. شیهامنتشر است. جاریاتش هم منتشر، داشته
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بعد  وده ووگو باز کن، بعد باب مراباب گفتبا ما ، یعنی اول «باب بگشا» جانیا
باب  است. دارانتقاضا یو سنت همه هم باب مشارکت. این سنت ابراهیم

 دشوی. دیالوگ را مشودیماول از نجوا شروع  دیالوگ رابطه با خدا ، اینوگوگفت
با  شودیبه پهلو خوابیده هم م دیگویمکه پا شد، یا به قول خدا  شودینشست، م

که اول باب این 1دیالوگ برقرار کنید. شودیدرازکش هم م ،رار کنیدما دیالوگ برق
 ترعالی یمرحله یازهاینشیوگو، پمراوده و گفت .وگو است بعد باب مراودهگفت

 باب مشارکتی باز کنیم.  «او»این است که با  تریعال یاست. مرحله
من باز کنید و از یعنی باب مشارکت با  ،«خوانیدبمرا فرا» دیگویخدا م کهاین

 زیرپرسرناشدنی است، سیلوی موجودیت من برداشت کنید. موجودیت من تمام
زار خشکد، به ریگحوضی است که آب اول و آخر آن فرونمیهفتاست و 

یک  اجنیزار من برداشت کنید. ااز موجودیت الله ؛از من برداشت کنید نشیند.نمی
ت و تلقی اس ین تلقی از جهان که تلقی مولویبین ا دیآیتفاوت کیفی و ویژه پیش م

 نندیبیبا تلقی کسانی که جهان را فیکس م اندوستهیتغییر پ دارتمام کسانی که به م
ازه به . خصوصًا کسانی که تنندیبی، خدا را باالنشین منندیبیم نیکجانشیو خدا را 
، زنندیچنگ مبه آن قدرت هستند و  یتهشیف الواقعیو ف رسندیقدرت م

است، هیچ  داها فیکسیسم خآن یدئولوژیا .قدرت را از دست بدهند خواهندینم
در مناسبات ، باالنشین استو  نیجانشکی. چون خدا نندیبیچیز را جاری نم

 . آیدیو در جاریات نم آیدینم
 . آیهکندیاین تلقی را معنا م این است که من جاری هستم، مولوی اشیتلق «او»

 یک آیه است و هم نیست که در کتاب آخر آمده است. این تلقی مولوی یاهیفقط آ
م ارزش ه[ ]مولویآیه  این ؛تر داردارزش خاص ]قرآن[ . آن آیه«او»ی در کنار آیه

و باالنشین نیست، جاری و مظهر انتشار  نیکجانشی «او»خاص خودش را دارد. 
  که یگانه است.است، ضمن این

 

                                                                                                                 
َ ِقیامًا َو ُقُعودًا َو لََع ». 1 وَن اَّلله ذیَن یْذرُکُ   (.111عمران: )آل« ُجُنوهِِّبِ  اله
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 دیمنشأ عشق و ام یخدا
 عشق  همدوش هوا 

 عشق پاشان 
 پخشان یخدا

 

 یم؛اهاست شروع کردهفته که پنج  میرسیهای خودمان ماز منزل اول تا حال به بحث
ا با این تلقی و ب جانیقبلی است. ا یهابحثپیوند با همامید که خدای منشأ عشق و 

همدوش  جانیکار ما است، عشق ا درسیکه کمک مولوی یاز آهنگین کالم نتاستعا
هوا  ،کاالی جهان است. باالخره هرجا بروید نیتراحیهوا جاری است و پرر هوا است.

 . فرد را در تابوتگفتندیم «قیامت» بود که به آن یاکنجهشصت ش یهست. دهه
جا ماه آن فرد آندو ـ سه  ،گذاشتندمیبرایش در باال باز فقط و یک سوراخی  کردندیم

در را  او بود. سنت خدا این است که از همان مجرا، جریان هوا، آن فرد را که قدرت
دهد. و فعالیت ب حیات یماند و ادامهب ،تا قدرتش را به او نشان بدهد گذاشتیتابوت م

ط ، فقداشتهن یبوده، اگر عشق «قیامت» آن هوا است. یعنی او که در ممزوجاین عشق 
هم از هوا سرشار بودند و هم از ، عناصر مدار تغییر ی. همهکردیکمکش نمکه هوا 

کاالی جهان  ترینپریابپخشان است. هوا اگر  هم خدا ،عشق. عشق پاشان است
 عشق هم منتشرترین عنصر هستی است.  ،است

 

 « او» یکارکردها
 « او»خاص  اتیادب
 « او»عام  اتیادب

 تیمز ،ییتقدم وجود بر کارآ« : او»منش 
 

را ارزیابی کردیم؛  «او». کارکردهای میرسیقبل م یجلسه یهاجلوتر آمدیم، به بحث
، رحیم است و که وفی است، یعنی اهل وفا است. حفی است، شافی استمثل این

 . دیآیچیزهایی که از آن مهر و امید بیرون م یهمه
در مواجهه ، خود موسی در مواجهه با ،ه با مادر موسیهرا در مواج «او»ادبیات خاص 

بشر بررسی کردیم. نهایتًا  یرا خطاب به همه «او». ادبیات عام بررسی کردیم محمدبا 
عام است، برای همه  «او» یبخشاگر بپذیریم که امکان «.او»دیم به منش رسی
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، عام است ، مهرشعام است اشیبخش، امکانعام است بخش است. هدایتشامکان
روابطش عام است. اما خاص هم هست. در خاص هم سوگولی ندارد. هرکس که 

دارد، او  یترییت جدش باالتر است و فعالیتش در مدار تغییر بیشتر است، فعالیتقاضا
تری برقرار خاص یها رابطهکه خدا با آن ردیگیکسانی قرار م ها وی مجموعهدر زمره

، دکنیسیر فرآوری را طی مآن فرد، تر خدا به این مفهوم که با خاص ی. رابطهکندیم
 هدایت، کندیتری به او منتقل م، آموزش جدیدهدیوقت بیشتری به او اختصاص م

 هو مناسب رابطه ،مهر ،، هدایتیبخش. یعنی امکانردیگینظر م در شبرای یرتخاص
د اند و به صحت رسیدنو برای کسانی که از سرفصل بحران گذشتهت برای همه عام اس

راغ را س «او» یهااند و داشتهو در سرفصل صحت به تقاضا رسیدند و به سراغ خدا آمده
 تر،، عمیقتریدرون ،خدا با این طیف یطهدیگر راب جانیا ؛خاص است، گیرندمی

ز ا تریخدا با تقاضاداران خیلی جد ی. رابطهشودیم تریتر و جدرازانههم، ترهمدالنه
این  کندیبرخوردی که پیشه م هانیکسانی است که ماقبل تقاضا هستند. با ا یرابطه

ها ، دهش ویژه به آنندکیها منتقل م، شوک مثبت به آندهدیها روح ماست که به آن
، ندکیم شانیخصوصی ورود کیفی به حوزهـ  جلسات بعد خواهیم دید شاءاَّللانـ  دارد

از  و گشایش پس زندی. تنگنا هم برایشان رقم مزندیها منگر هم به آنلضمنًا تشر و ت
 د. به این اعتبار برخورد خدا با این طیف، برخوردهدیتنگنا هم پیش رویشان قرار م

 نیا اببا ادبیات تشکیالتی، خدا  .کندیورود م شانیهست و به اندورن یتریخصوص
َنْفس:»دیگویم . اگر به موسیکندیپیشه م کادرسازی فیط یعنی من  ؛«یَو اْصَطَنْعُتَك ل 

بود،  تریتو را برای خودم پروردم. به این مفهوم است که تو رویکردت به من جد
با تو تقاضاهایی عصر و همزمان تر بود. دیگران هم بودند که همیت خاصتقاضا

قاضا و برای ت ، نیم قرن،سال چهل ـ پنجاه ،ت دویدییتقاضا ه دنبالولی تو ب ،داشتند
 ات وقت صرف کردی، به این اعتبار من تو را پروراندم و فرآوراندم. پروژه

بر کارایی و مزیت است. ما عمومًا  منش خدا در دوستی که بررسی کردیم، تقدم وجود
افراد توجه  یهایی، بیشتر به مزایا و کارامیکنیبرقرار م رامونمانیدر مناسباتی که با پ

او را حذف  ،شودیکم م اشییو اگر کسی کارا توجه داریم ، کمتر به وجودمیکنیم
ی . ولمیکنیممان را با او محدودتر را از دست دهد، رابطه تشی. اگر کسی مزمیکنیم

 . است تقدم وجود بر مزیت و کارایی]منش خدا[ نیست،  طورنیخدا ا
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این روش و منش را از انسان اول پیش گرفته است. یعنی وقتی آدم آمد، خدا به نفس آدم 
سجده کنند. زمانی که  ،اعتبار داد و از موجودات ماقبل خواست به اعتبار وجود آدم

ها و به اعتبار آموزش ؛خدا به نفس انسان اعتبار بخشید پسران آدم با هم درگیر شدند،
گاه را  «او»انسان که موجود نویی بود که به هستی آمده بود. این کارکردهای  یهایآ

تقدم وجود بر کارایی  که« او»منش  و« او»، ادبیات عام «او» ادبیات خاص ؛مرور کردیم
 و مزیت بود. 

 
 ایمتن پر آ یقیموس

 نمل :  69-61
 ش آوا خو

 گره گشا 
 با مضمون 

 فرح بخشانه 
 آرامش آورانه 

 ازسه کنج درآرانه
 موضع دهانه 

  انهیره نما
 با ُنت آهنگ  

 یطول
  یعرض
 یعمق

 

گذشته آمدیم آرام آرام، وارد کتاب شدیم. از هستی و تاریخ به کتاب مکتوب یا  یهفته
 .مهار قل آن را استفاده کردیقلو است که ما چ پنج کتاب آخر آمدیم. پنج آیه است. آیات

است که یک مفهوم واحد را به ذهن منتقل  یانمل، پنج تکهی سوره 64تا  61آیات 
این چهار نشانه یک موسیقی متنی است که هم پر آیا  .را گرفتیم 69تا  61. ما کندیم

و  است آواخوش .کندیسواالت استراتژیک تولید مدر ذهن پرسوال است. و  است
که انتخاب  یاهیعمقی است. یعنی چهار آ و آهنگش طولی، عرضیا است. نتگشگره
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پیش روی آن بررسی کردیم، خدا از کهکشان به آسمان و از آسمان به زمین،  یشد، هفته
و توجه انسان را از باال به پایین  دیآیو بعد عرضی م دیآیاز زمین به درخت، طولی م

هم در عرض  چپبه  راستز چپ به راست و از توجه انسان را ا بعد و کندیجلب م
ز است. ا ایکیفی روش . یعنی روش خیلیرسدیو بعد به درون انسان م کندیجلب م

 .رودیو از عرض هم به عمق انسان م دیآیطول به عرض م
عرضی هم هم طولی،  آهنگ  و یک نتاست گشا آوا و گرهاین چهار آیه که پر آیا و خوش

آیه هم چهار سه بعدی است، مضمون هم دارد. مضمون آن  و عمقی دارد هم و
در آن جایی که  آوردیآرامش م ،آوردیم فرح ،آوردیبا خودش امید م ؛بخشانه بودفرح

وء» ْن ُیجیُب اْْلُْضَطره ِإذا َدعاُه َو َیْکِشُف السُّ مه
َ

 کندیآورد؛ کیست آنکه کشف مرا می «أ
زده، فرد مضطرب و آرامش را به او تزریق تاضطراب را، از فرد مضطر، فرد وحش

دهانه و رهنمایانه است. این چهار آیه موضع ،کنج درآورانهآورانه، از سه. آرامشکندیم
 :آوردیها درمبرای این که مولوی ایرا بررسی کردیم. خروجی

 اصل اصل خود وصلرد   رد وصل خود  یایره هست 
 آرامش بخشی است، اکثریت ینمل که گفتیم سوره یمیانی سوره یهیپنج آـ  ن چهارای

 ،ودشیه است تمام منکه حرف آرامش و طمأنی «ن»با حرف  شیهاقریب به اتفاق نشانه
ل در وص یایهر هست»که  خواهدیرا م این درک کرده است از این آیات که خدا مولوی

 اصل است.  در اتصال به اصل  ، هست« او»هست هست، در اتصال به  هر چه «خود
 

 « او» یـ مهرورز  یدبخشیام یالگو 
 اولش : 

 دعوت
 عــام خوانش
 بشارت 

 دارالسالم  اىل دعوای: و اَّلل  نسوی 05
 نی: و بشر اْلومن نسوی 87
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به  ؛را جدی بگیریدکه چند بار تأکید کرده که کتاب  «او» .میرسیبه بحث امروز م
ة   ییحْ ی یا »یحیی  با  اشیآموزش یرابطه یا زمانی که موسی (30)مرمی: « ُخِذ اْلِکتاَب ِبُقوه

خودش را  یهاآموزش سامریبهره گرفت.  سامریاز شکاف آن رابطه  ،قومش قطع شد
، تفوق پیدا کرد. ایدئولوژی سامری در موسی یرهاشده قبلی   یهاداد. موقتًا بر آموزش

ات آی را جدی بگیر،: کتاب دیگویم بارکی حاکم شد. خدا هم به موسی غیاب موسی
جدی بگیرید، آموزش را جدی  را الواح: دیگویو قومش م هم به موسی ر؛را جدی بگی

 ی بگیرید،یش را جدکتاب را جدی بگیرید؛ یعنی محتوا .جدی بگیریدکتاب را ، بگیرید
رت به صو خواهیمما اگر صرفًا ن اش را جدی بگیرید، ساختارش را جدی بگیرید.روش

روش هم استخراج کنیم، این الگوی  ،کتاب آخراین بخواهیم از  و آیات بسنده کنیم
 مییگویدارد. اگر م اشیسباز ریشه در طراحی و مهند ،امیدبخشی و مهرورزی خدا

مهندس محتوا و  ،مهندس است، فقط مهندس هستی نیست، مهندس انسان نیست
به انسان پیشه  اشیکه خدا در امیدبخشی و مهرورز ایسبات هم هست. مهندسیامح

 خوانش و بشارت عام است. این دعوت، ، چهار فصل دارد. اولش دعوت،کندیم
 . شودیخوانش و بشارت عام شامل همه م

یونس را اگر دوستان وقت بگذارند و بخوانند،  یسوره .یونس یسوره هست؛یک سوره 
 تقاضاداران یمهر و امید است. چرا؟ یونس فردی بوده که مثل همه وبشارت  یسوره

 یکه با خدا پروژه رسدی، به سرفصلی مکندی. امید پیدا مکندیمدینامیسمی پیدا 
ونس در اختیار یبا مخاطبان گسترده از زمین را  یادا گوشه. خکندیمشترکی تعریف م

جا پیامش را پژواک کند، کار آموزشی کند، انسان که یونس بتواند در آن دهدیقرار م
فصل است به سر نیچننیکه ا یمدار تغییر ببرد. یونس بهبسازد و آن گوشه از جهان را 

 و به یک شودیاز صحنه خارج م، کندیاش را متوقف م، پروژهرسدیم بریدگییأس و 
از مدار قدرت خدا خارج  ،از صحنه خارج شود کندیفکر م .رسدیتزلزل اعتقادی هم م

او را فراهم  تصحیح. در تنگنا شرایط دهدیشده است. ولی خدا او را در تنگنا قرار م
اماًل در را ک. این سینوس امید و یأس گرددیامید بازم و به اشباز یونس به پروژه .کندیم

، دکنی. امید، یأس، تنگنا و بعد هم امید مجدد. امید مجدد که پیدا ممینیبییونس م
 .کندیم تریوهم برخوردش را با او جد کندیم ترعیو وس ترقیاش را عمهم پروژه ،خدا
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به ما بگوید که امید هم دارای دینامیسم است، قابل بازیافت  خواهدییونس م یسوره
ی یونس سه آیه عناصر جهان جریان دارد، جاری است. در این سوره یثل بقیهاست و م

 :یونس یسوره 2ی هیآ کلیدی است.
ْم َقَدَم ِصْدق  » َنّ هَلُ

َ
ِذیَن آَمُنوا أ ِر اَلّ  « َو بَِشّ

 .دهدیبشارت م خدا را مبنا گرفتند،اینجا به مجموعه کسانی که به خدا ایمان آوردند و 
 :کندیتر از این برخورد میونس آرامی هسور 25ی هیدر آ

ُ یْدُعوا ِإىل» الِم  َو اَّلله  «داِر السه
 یونس: ی سوره 81 ی. آیهکندیو امید دعوت م تخدا همگان را به سرمنزل سالم

ِراْلوِمننی»  « َو بِشّ
اش امید است. اوایل و اواسط و اواخر همه ؛هم اواخر 81 یهیآ اواسط و 25و  2 یهیآ

 و رسدیامید به یأس م ک است؛دینامی وضعامید است، این  ظهرطور که یونس منهما
 .و خوانش و بشارت عام عوتد ؛امید. این قدم اول بهدوباره 

 

 دومش: 
  تیوضع صیتشخ

 یمادر موس
 ونسی

 محمد)ص(
 سومش : 

  تیورود به وضع
 تیمداخله در وضع

 چهارمش : 
 پس از دهش هیتوص

 

ر کنیم: مادم دوم در این الگو تشخیص وضعیت فرد است. ما سه مدل را بررسی میقد
، یونس و محمد. قدم دوم بعد از بشارت، تشخیص وضعیت است. قدم سوم موسی

 بعد از یهاهیتوصهم وضعیت فرد است. قدم چهارم  مداخله درو ورود به وضعیت فرد 
تشخیص وضعیت ما، قدم  ؛امیدبخشی، قدم دوم و تبشار ؛دهش است. پس قدم اول

 و بعد از مداخله و حل مسئله، توصیه است.  ،ورود به وضعیت ما و مداخله ؛سوم
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یاد گزاره ز فراوان است؛متن هم در آن متن و تکههکه این کتاب متن است،خردضمن این
 قصص است. بعدی یسوره 79 تا 1آیات  ،متن را انتخاب کردیم. یک تکهسه تکه دارد.
 انشراح است.  یانبیاء است. آخر سر هم سوره یسوره 88و  81 آیات

دهد. این را دربیاوریم که را توضیح می قصص، سیر مادر موسیی سوره 79تا  1آیات 
  چگونه است؟ مداخله و پس از مداخله ،تشخیص وضعیت، ورود به وضعیت

 

« 
ُ

ْوَحیَنا ِإىَل أ
َ

ْلِقیِه ىِف الْ َو أ
َ

ْرِضِعیِه َفِإَذا ِخْفِت َعَلیِه َفأ
َ

ْن أ
َ

اىِف  مّی ّم ُموىَس أ وُه َو اَل تخَ ا َرادُّ  َو اَل تَحَزىِن ِإنه
ا َو َحَزًنا ِإنه ِف  ( َفاْلَتَقَطُه َءاُل ِفْرَعْوَن 7ِإَلیِك َو َجاِعُلوُه ِمَن اْْلُْرَسِلنَی) ْم َعُدوًّ َو  ْرَعْوَن ِلیُکوَن هَلُ

ا اَکُُنْا َخِطنَی) ُت ِفْرَعْوَن  (8َهاَماَن َو ُجُنوَدمُهَ
َ

ن  َقاَلِت اْمَرأ
َ

ُت َعنی  ىّل َو َلَك اَل َتْقُتُلوُه َعیَس أ ُقره
َذُه َوَلًدا َو ُِهْ اَل یْشُعُروَن) خِ ْو َنته

َ
مِّ ُمو (1ینَفَعَنا أ

ُ
ْصَبَح ُفَؤاُد أ َ

ىَس َفاِرًغا ِإن اَکَدْت َلُتْبِدی ِبِه َلْو اَل َو أ
َبْطَنا لََعَ َقْلِبَها ِلَتُکوَن ِمَن اْْلُْؤِمِننَی) ن ره

َ
ْخِتِه  َقاَلْت  َو  (32أ

ُ
یِه  ِْل  َو  ُجُنب  َعن ِبِه  َفَبُصَرْت  ُقصِّ

ْمَنا َعَلیِه اْْلََراِضَع ِمن َقْبُل َفَقاَلْت  (33)ْشُعُروَن یَ  اَل  ُِهْ  ْهِل ََبت  َو َحره
َ

کُم لََعَ أ ُدلُّ
َ

َهْل أ
نه  (30یْکُفُلوَنُه َلُکْم َو ُِهْ َلُه َناِصُحوَن)

َ
ِه كْی َتَقره َعیُنَها َو اَل َتْحَزَن َو ِلَتْعََلَ أ مِّ

ُ
َفَرَدْدَناُه ِإىَل أ

ْکرَثُِهْ اَل یْعَلُموَن)
َ

ِ َحقٌّ َو اَلِكنه أ  «(31َوْعَد اَّلله
ریا به داو را شری ده، و چون بر او بیمناك شدی او را »می كه: و به مادر موىس وحی رکد»

رار مربانش قاو از ]زمره[ پی گردانمی، و مرتس و اندوه مدار كه ما او را به وت بازیمسپار
، او را ]از آب[ برگرفتند تا سرانجام دمشِن ]جاِن[ آنان و پس خاندان فرعون (7.« )دهمییم

و مهسر  (8خطااکر وبدند. ) هاباشد. آری، فرعون و هامان و لشکریان آن مایه اندوهشان
این كودك[ ُنر چشم من و وت خواهد وبد. او را مُکشید. شاید برای ما »]فرعون گفت: 

و دل مادر موىس  (1ها خرب نداشتند. )سودمند باشد یا او را به فرزندی بگریمی، وىل آن
چیزی منانهد وبد كه  باشد، آورندگانانمیخته وبدمی تا از اِتی گشت. اگر قلبش را استوار نسا

پس او را از دور دید، « از پی او برو.»و به خواهر ]موىس[ گفت:  (32آن ]راز[ را افشا كند. )
و از پیش، شری دایگان را بر او حرام گردانیهد  (33در حاىل كه آنان متوّجه نبودند. )

ا از راهامنیی كمن كه برای مش ایا مشا را بر خاُنادهآی»وبدمی. پس ]خواهرش آمد و[ گفت: 
پس او را به مادرش بازگردانیدمی تا  (30) «وی سرپرسىت كنند و خریخواه او باشند؟

چشمش ]بدو[ روشن شود و غم نخورد و بداند كه وعهد خدا درست است، وىل بیشرتشان 
 «(31. )دانندمنی
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داده مواجه بوده است. وضعیتش را کاماًل تخدا با یک مادر مشوش فرزند ازدس جانیا
، مضطر بودنش را کاماًل ش، بیمناک بودنشدهد. وضعیت دل تهی شدنتشخیص می

  .تشخیص وضعیت و توضیح وضعیت برای ما ؛دهدییک به یک خدا توضیح م
مداخله چطور  .شودی، مداخله شروع مشودیکه وضعیت تشخیص داده مبعد از این

عشقش  خدا و کندی، مسئولیت خودش را جاری مکندیهر را سرریز م؟ مشودیشروع م
: دیگویم نیست. به مادر موسی یکار. خدا اهل پنهانکندیم برمالء را به مادر موسی

وُه ِإَلیِك » ا َرادُّ اىِف َو اَل تَحَزىِن ِإنه که در  در وضعیتی ،ندهتو نترس، خوف به خودت راه  «َو اَل تخَ
وُه ِإلَ »غم مخور کنج نرو، به سهآن واقع شدی، حزن نداشته باش،  ا َرادُّ ؛ کاماًل «ِك یِإنه

م. حل مسئله هستی یکه ما پشتوانه کندیپرپشتوانه و محکمی است. عنوان م یجمله
وُه ِإلَ » ا َرادُّ  یا. در مداخلهکندیم اش را شروع. مداخلهمیکنیتو را حل م یما مسئله «ِك یِإنه

، کندیحل را اختیار مراه . مادر موسیدهدیحل مراه به مادر موسی کندیکه شروع م
وت تاب ،. این جریان مخالفسپردیبه جریان مخالف نیل م گذاردیبچه را در تابوت م

 ی، خالهکندیرا فعال م هر موسیو سیری که طی شده است. خوا بردیقصر م را درون
را و همه را فعال  ، همسر فرعونکندیرا فعال م ، مادر موسیکندیرا فعال م موسی

 جاری و فعال و جهان هم جاری و فعال است. وقتی به مادر موسی «او» ؛ چونکندیم
ک شقه ی گفتندیم هایمیبه قول قد !یعنی قواره «ِاّنا»: ما پشتوانه تو هستیم، دیگویم

 731طول و عرض شانه،  است. همین پهلوان باقر دراندروی یک شقه بوده است.
 جانی. خدا اکردیم، گود را پر آمدیم داخل گودیعنی  !قد، شقه است متریسانت

وُه ِإلَ »، هستیم اتبا شقه پشت مسئلهما شقه هستیم.  دیگویم ا َرادُّ مت تمام قا «ِك یِإنه
گذار ، بعشق برادرانه پیش آ یا. »تمام قامتدوستی خدا است؛  این هستیم! پشتت

ها داشته است. خدا به انسان ایجدی کواقعًا خیلی در مولوی «سالم سرسری را
 خودش هم با مادر موسی؛ «عشق برادرانه پیش آ یا، م سرسری رابگذار سال»: دیگویم

 .تو است یمسئله حلتمام موجودیت ما پشت  دیگویمشود. پشتوانه می گونهنیهم
ان نز ی. همهکندیفعالش م ،شود مدخلیذ توانستهیمرا هرکس  ؛کندیمهمه را فعال 

 .رساندیمادر به طفلش برسد. نهایتًا مادر را به طفلش من ایکه برای این کندیرا فعال م
پس او را به مادرش بازگردانیدیم تا چشمش به او روشن »؛ کندیتمام م طورنیآخر سر ا

 .« شود
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و چشمش »گوید: ! خدا هم اینجا میچشمم روشن، چشم دلم روشن گفتندیقدیم م
پشتوانه است و پردا درست است خی وعدهغم نخورد و بداند که به اون روشن شود و 

ا »این است:  کندیمادر عاشق م اینبرخوردی که با  «.میاحل مسئله یو ما پشتوانه ِإنه
وُه ِإلَ   پیامبرانش قرار یو از زمره میگردانیاو را به تو بازمی قد و قامت همهبا ؛ ما «ِك یَرادُّ

ما فرزندت را به تو  دیگوی، این امید از نوع امید جاری است. یعنی ممیدهیم
 ؛میدهیخبران هم قرارش مصاحب یو در زمره میکنیهم م اشیگردانیم، فرآوربازمی

ـ  در آن وضعیت دیگویدار، امید مدید و امید استراتژیک. به مادر میک امید طول
ماه کشیدی، ما اینجا این بار تو را  ُنهتو بارش را  ـ وضعیت مادر را توصیف کرده است

 رد. را باردار ک هرحال موسی. خدا بهمیکنیولی فرزندت را باردار م میگردانیتو برمبه 
 به بعد را اگر دوستان وقت بگذارند و بخوانند، آیات کیفی است. به موسی 79آیات 

را برایش  یر موسیعبور دادیم و تا آخر س کونهنیها ا: ما تو را از این داالندیگویم
  .دهدیتوضیح م

مطالعه  توانندیدوستان خودشان م ، هموقت نیست این هم. میرسیم بعد یبه تکه
ی سوره 81-88آیات [ دوقلو معروف است یهیدوقلو است. این دو آ یهیکنند. دو آ

 : یمخوانیت، ماس]مغرب و عشاء[ بین دو نماز که . در نماز غفیله هم انبیاء[
ْن »

َ
ْن اَل ِإَلَه ِإاَلّ أ

َ
ُلَماِت أ ْن َلْن َنْقِدَر َعَلیِه َفَناَدی ىِف الُظّ

َ
وِن ِإْذ َذَهَب ُمَغاِضبًا َفَظَنّ أ َت َوَذا الُنّ

نَی  اِْلِ یَناُه ِمَن اْلَغِمّ َو كَذِلَک ُن ( 87) ُسْبَحاَنک ِإىِنّ ُكْنُت ِمَن الَظّ ْبَنا َلُه َو َنجَّ ی اْْلُ َفاْسَتجَ  ْؤِمِننَی ْنجِ
(88») 

ون» گوید. تفاوتی هست بین به ما هم می ،دیگوییاد آر؛ این را به محمد مرا « َوَذا الُن 
مخاطب بعدی ما هستیم.  و مخاطب اول اوستاما  .ما و محمد و ما هم قبول داریم

 : ، مدل مهردهدیدارد مدل م
چننی  رفت و مناک راه پیش گرفت وپرغضب و خش[ آن گاه كه آررا ]یاد « ذو النون»و »

ا در ]دل[ ، ت(دور استه اقتدار ما ب یو از حوزه) پنداشت كه ما هرگز بر او قدرىت ندارمی
 منّزهی، من از ستمکاران وبدموت بس ، نیست اهلی جز وت»ها ندا درداد كه: تاریکی

رکدمی  تاجابرا  تقاضایشپس  (87.« )(دمیو در عمل سمت ورز هیدر رو ،صیدر تشخ )
ه ب تیوضع و ازبخشمی یمچننی نجات اینمؤمنان را مبناگریان و ، و شرهانیدمی از غمو 

 «(88. )میآوردر یم
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. آن مادر پرمهر و مضطرب و ی دیگری در آن استاین مدل دیگر است. یک هندسه
و خدا ا ،دنبالش بود از دست داده بود وجان و بدنش را  یتکه که سرعاصی و شوریده

ه یونس علی جانیبحث فرق دارد و یک مدل دیگری است. ا جانیاش رساند. اا به تکهر
خدا و خدا را ترک  یخدا غضبناک است. خیلی مهم است. با خشم و غضب پروژه

اگر از آن منطقه خارج شود  کندیو فکر م کندیو تزلزل ایدئولوژیک هم پیدا م کندیم
ر است و د هایا برسد، این خدا فقط خدای خشکو از صحرای سینا عبور کند و به دری

قم ر ایبه گونهو شرایط را  دهدیآنجا خدا اقتدارش را نشان م !دریا دیگر اقتداری ندارد
وری نه ن که در آن ته ؛رودین نهنگ فرو ما. به دهاندازندیاز کشتی او را به بیرون م زدیم

ُلَماِت » ـ بوده و به خدا  کندیجا تصحیح اعتقادی منآ ـ یعنی اوج تاریکی «ىِف الُظّ
ت نه از سر استیصال، از سر بازیاف ـ کنج. آنجا دیگر در سهکندیگردد و بازگشت مبرمی

هی.  یتو خودت، خودتی و آخر همه !که نه دیگویم ـ ایدئولوژی جهان خودتی، منز 
هی»  اجع به تو داشتمکه من در ذهنم ر یاتو منزه هستی از آن انگاره دیگوییعنی م «منز 

اقتدار تو همه جا  یحوزه ؛شده است. نهمحدود و بندکشی یکه حوزه اقتدارت، حوزه
، قعر دل نهنگ هم هست. هست ، در قعر آبهست در آب ،هست هست. در خشکی

تقاضایش را اجابت کردیم  ما دیگویخدا م جانیا، دهدیوقتی این تصحیح را انجام م
، یعنی سنت «یمدهینجات م نیچننیمومنان را ا»و آخرش که  از غم رهانیدیم.و او را 

. میبخشیما هم نجاتشان م ،فرض کردند مبناما این است که مجموعه کسانی را که ما را 
 این مدل دوم بود. 

، جان به لب، سرمهییک مدل سوم هم مدل انشراح است. مدل اول برای مادر آس
که عقد اخوت را، عقد  یعقدیک هم متعلق به، مدل دوم !عاصی، در تابه جلز و ولز کن
. مدل ددگریو باز، بازم کندیو فرار م گذاردی، زمین مکار استراتژیک را، پروژه را وسط

 در یک شرایط خاصی قرار گرفته است. که حضرت محمد است مدل سوم هم
  

 سوره انشراح : 
 ََلْ نَْشَرْح َلَك َصْدَرَك)

َ
 ؟ امیرا نگشاده اتنهی(آیا برای وت س3أ

 ( و بار گرانت را از ]دوش[ وت برنداشتمی؟ 0َو َوَضْعَنا َعنَك ِوْزَرَك)
نَقَض َظْهَرَك)

َ
ِذی أ  [ پشت وت را شکست. یی( ]باری[ كه ]گو1اله
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َك)  ( و نامت را برای وت ُبلند گردانیدمی.1َو َرَفْعَنا َلَك ِذرْکَ
 [ با دشواری، آساىن است. ( پس ]بدان كه5ِإّن َمَع اْلُعْسِر یْسًرا)َف 

 ( آری، با دشواری، آساىن است. 6ِإنه َمَع اْلُعْسِر یْسًرا)
 ( پس چون فراغت یافىت، به طاعت دركوش 7َفِإَذا َفَرْغَت َفاََنْب)

َك َفاْرَغب)    ( و با اشتیاق،به سوی پروردگارت روی آور.8َو ِإىَل َربِّ
 

َك ظ و ِوْزَرَك َو َصْدَرَك ادبیاتش هم ادبیات قشنگی است.  در هم « ک»؛ حرف ْهَرَك و ِذرْکَ
، وندشیتمام م «ک»حرف تیز است. کلماتی که با  مادر ادبیات خود  هم ادبیات عرب و

]ختم  «ک»اول این سوره با  یهیحرف توجه و هشدار است. چهار آ ؛حرف تیز است
َك ظَصْدَرَك و ِوْزَرَك َو  شود[:می ِر ِإنه َمَع اْلُعْس  ،َفِإنه َمَع اْلُعْسِر یْسًرا»بعدی  یهی؛ و دو آْهَرَك و ِذرْکَ

. است یاحرف جریان رو به باالی فواره و اعتماد، حرف اعتالء، اطمینان« اءی» ؛«یْسًرا
َك َفاْرَغْب »؛ «ب»آخر هم  مورددو ی[ ]خاتمه ْب َوِإىَل َربِّ حرف نشست و  «َفِإَذا َفَرْغَت َفاَْنَ

، با بردیبا اعتماد و اعتباربخشی باال م ،کندیبا تیزی شروع مآسایش است.  آرامش و
 «او»به این اعتبار  ؛خدا همه جا هست ی. هندسه؛ آهنگین استآوردیطمأنینه پایین م

 است.  ییجامهندس همه
بناک مثل یونس نیست که غض هم برغم. اینجا پیکندیبر هم خیلی آرام صحبت مغمبا پی

اش کند و برای خدا محدوده قائل شود و بخواهد از محدودهباشد و علیه خدا شورش 
 اتنهیس» در مود ]حالت گرفتگی[ است؛نیست. محمد ظاهرًا  گونهنیا ؛بیرون برود

دادیم،  . نامت رفعتکردیات سنگینی مباری که بر گرده ؟بارت برنداشتیم ؟نگشادیم
، عسرت تردید مکن در درونحالی است. ، گشادهعسرتات کردیم. قطعًا با بلند آوازه

، آمده «بعد»ها در ترجمه «ِإنه َمَع اْلُعْسِر یْسًرا»: دیگویکه ماین «است. وضعیگشاده
در  از وضعیت به ،چون فارغ شدیپس »در درون است. ؛ است «با» ،نیست «بعد»

ْب »؛ «نصب کنـ  دیگویقشنگ مـ  آمدی نب و به جا رببمنصوب شو، نصیب  «َفاَْنَ
 کن.  رویکن. مشتاقانه به سوی منبع امید  رودگارت مشتاقانه پرور

دفعات بعد  .صحیفه هست 57دعای  دریک تکه  ؛میگذاریاین سه تکه را کنار هم م
 ها و دعاهای تقاضامندانو دعاهای انسان شعرها ،هافهیصح ا،هیدرسکمک شاءاَّللان

 کیفی است. . یک تکه در صحیفه است که خیلی ]را نیز خواهیم دید[
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، با زوزه خوانندیخوانند، با روضه مهای عزا میدر شبرا این صحیفه و دعاها همه 
نرم است، خیلی نرم است. خیلی از آن چیزی درک کرد. این  توانیاصاًل نم !خوانندیم

 : دیگوی، مشودیبا خدا م الوگیدحضرت سجاد وارد خیلی خودمانی 
 

ی» ی َما َوَجْدُتَك َبخِ َرْدُتَك ِإهَلِ
َ

ْلُتَك، َو اَل ُمْنَقِبضًا ِحنَی أ
َ

 «اًل ِحنَی َسأ
 .«دمیته ندرکدم وت را گرف تو چون آهنگ  افمتین لتیخواسمت، بخ  یزیاز وت چ وقىت»

 

 ،از تو چیزی خواستم، خسیس نبودی ر وقتهگوید میخیلی کیفیت در آن است. 
، تو دمآهنگت کرو م هر وقت هم به سوی تو آمد ،بخل نورزیدی ،خشکی نکردیناخن

 یگرطیو لو یدستدال بر این است که این گشاده هانیا یرا گرفته ندیدم. همه
این دو عنصر را در مدل  ؛و روی باز و گرفته نبودن یک عنصر ؛یک عنصر ،فرادستانه

 یونهگسه با  ؛مینیبیمهم در مدل محمد ، مینیبیدر مدل یونس م ،مینیبیم مادر موسی
ه کسه کارکرد مختلف و سه حالت مختلف. این ،وضعیت مختلف، با سه مختلف

: وقتی از تو چیزی خواستم، بخیلت نیافتم و چون آهنگت بنددیحضرت سجاد جمع م
انتخاب کردیم آخر سر این را ما که هم  یااین سه تکه یتو را گرفته ندیدم. همه ،کردم

 بگوید.  خواهدیم
ه با نبی هدر مواج ،موسی ه با مادره. در مواجمیکنیساعت جمع م یکبحث را سر 

 انسولی قواعد یک ،ها مختلف استفرورفته، گونهالکه با نبی در هدر مواج ،شوریده
این  .است. به این مفهوم که سیری دارد هندسه دارای «او»عشق و امیدبخشی  ؛است

. بعد از انجامدیبه مداخله در وضعیت م ؛شودیسیر از تشخیص وضعیت شروع م
عی کن س. توصیه این است که کندیتوصیه م . به مادر موسیکندیمداخله هم توصیه م

هم  من ،تو برایش وقت بگذار ،میرسانیوقت بگذاری، ما او را به تو م فرزندت برای
 یمنطقه آند. بنا است در شو برخبنا است که صاحب ، اوگذارمیوقت مبرایش 

جا را به شور و شری بکشد. من مشارکتی بکند و آنـ  به قول مولویـ پرعروسی جهان 
به او رسیدی، حال که از آن  حال که تو هم برایش وقت بگذار. ،گذارمیبرایش وقت م

کن. این  او دی، وقت صرفه او رسیو باز آن وضعیت درآمدی  ،جلز و ولز درآمدی
 قدر بدان.، که با تو کردمرا برخوردی 
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از دل نهنگ بیرون  کهوقتییونس را هم  کند[.]توصیه می طورنیبه یونس هم هم 
. توصیفش هم توصیف سینماتیک است. کندیبرای حضرت محمد توصیف م د،آوریم

. یونسی که از دل نهنگ هددیدوربین، یونس را نشان م ،کاماًل مثل این است که از فراز
در باالی  و در خشکی دیگویم، درآمده و خدا از آب و ساحل به کناره رسانده است

بزرگی  یهابرگ ودیم. کدو هم مظهر آرامش است. درخت کدیسرش درخت کدو رویان
پر سایه است. شرایطی برایش فراهم کردیم که زیر درخت کدو آرام به خواب  و دارد

. کندیم خیلی قشنگ ترسیم ه فکر فرو رفت. به فکر فرو رفتن را مولویرفت و بعد هم ب
 گوید: می

 عشق یاینشسته رب لب رد دمید یونس ی 
 شی جوابم داد رب اقنون خو یچون  گفتمش

؟ یکنیکند. گفتم: یونس به چه فکر مرفتم دیدم یونس کنار ساحل نشسته و دارد فکر می
سم ا مولوی ؟کار بست . چه قانونی خدا برای من بهکنمیبر قانون خودم فکر م گفت:

 ؛. یونسی دیدم که نشسته بر سر قانون خویشگذاردیم یبنداین قانون را عشق و جمع
هم این است که منشأ عشقی وجود  اشیبند. جمعکندیم یبنددارد خودش را جمع

آرام کرد و به آرامش رساند. خدا بعد از  ،از غضب شده بودم یاکه کورهرا منی دارد. 
که مخاطبانش  دیگوی، خدا مگرددیاش برمو یونس سر پروژه کندیکه او را آرام ماین

ه کردیم. طبیعتًا روی یونس هم توصیه کرده که حال ک تریفیتر و رسالتش را کرا گسترده
 برخورد کن. تریات جدبا پروژه حتماً هم  تو ،به این سرفصل رسیدیم

که به تو آرامش بخشیدیم و تو به  دیگوی. مکندیبرخورد م ترقانهیبا محمد از همه رف 
ْب َوِإىَل َفِإَذا َفَرْغَت َفاَْنَ »: کندیبه محمد خیلی دوستانه توصیه م ؛رسیدی اییک طمأنینه

َك َفاْرَغْب   یک ؛رسیدیو حالت ه گشایش در وضعیت که درآمدی و ب هایاز سخت «َربِّ
ْب »خودت را به ما نصب کن:  ،سری به ما بزن، با ما همسو شو نب و به جا «َفَرْغَت َفاَْنَ

 ؟تاسچگونه  مرفاقت خدا ببینی وپروردگارت مشتاقانه رو کن. یعنی این روش خدا 
نفرت  عدو ب میکنینسبت به کسی عشق خرکی پیدا م یکباره که ا استمثل رفاقت م
ت. مسئوالنه اس ؛ خیلی هم عقالیی و همنه !میکنیحذفش م بعد و میکنیخرکی پیدا م
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 یهیحل مسئله و توص، مداخله در وضعیت ،سیر دارد، سیرش تشخیص وضعیت
انه هدفدارکه بیاید و برود، نیست  وارهیمهر سا ،مسئوالنه است. عشق حسی نیست

 گشا است. است و نهایتًا ره
دقیقه من خدمت شما هستم اگر پرسش یا نقدی  75-71. بعد از میکنیم مبحث را تما

. کنمیو اگر پاسخی نداشتم روی آن فکر م میگویاگر پاسخی داشتم م در حد توان بود
با  ؛میکنیفروردین جلسات بعد از سال را شروع م 24 شاءاَّللانآخر است.  یجلسه

که بعد از دو سه هفته به خدای  گیریمپی ب عشق و امید و مسئولیت منبعهمین خدای 
و  مییآیبیرون مهم و تاریک  هتیراین وضعیت شود و از  نومنبع انرژی برسیم. سال هم 

ایران سر  یامسال همه شاءاَّللان. شوندآرم دارند آزاد میبودند، آرامکسانی که در بند 
 ضع با مشارکتو وضع ما از این وماهی حیات بدود سین کیفی بنشینند و یک هفت

 خسته نباشید. ،بیرون بیاید. خیلی ممنون شاءاَّللانهمه 
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 پرسش و پاسخ
 

یونس  ،مادر موسی؛ مختلف را بیان کردیدو مدل شما سه شخصیت  پرسشگر نخست:
متوجه شدم که یونس یک شخصیت متعرض  گونهو محمد. من از فرمایشات شما این

 یونساند. یعنی سالک بوده ت. محمد و یا احتمااًل مادر موسییا عصیانگر بوده اس
سالک بودند. به نظر شما پیش درگاه خداوند یا از نظر هستی، ارزش  هابوده و اینسائل 

بدانم راه و روش و فکر  خواهمیها بیشتر بوده است. یعنی موجودی کدامیک از این
  ؟تر استکدام انسان باارزش

 

ت. مزاجی نبوده اساعتراضی و شورشی و عصبانی یونس یکل سیر زندگ صابر: هدی
 ای بوده...یک دوره

 

 داشته است. «؟چرا» پرسشگر نخست:
 

که با  دیگویداشته است. خدا م «؟چرا»هم  . ابراهیمدارند «؟چرا»همه  صابر: هدی
ه بعد از مجادل ،کندیعرضه م که خدا به ابراهیم همارمغانی  نیتریفیمجادله کرد. کما 

 ،عیار است. اهل تشکیک است، اهل فکر و وجود استیک الگوی تمام است. ابراهیم
کند. یک مدل وچون است، اهل خروج است، مهاجرت میداهل مجادله و چن

 جای قرآن آمده و توصیه شده است. دل جابهاست. به همین خاطر هم این م یچندوجه
که مثاًل ها که همه مثل هم نیستند. نه اینهرکس یک وضعیتی دارد، انسان ،کهاین

درون خودش  معموالً حضرت محمد پرسش نداشته است، محمد خودخور بوده است. 
ه ر سد»و  «در خود مپیچ» اتاست. آی دهیچیپیو در خود م کردهیو عرق م رفتهیفرو م

را کنار هم که  «قرآن برای این نیامده که تو را غمگین کند»و  «کنج دست و پا نزن
خواسته و دلش می کردهیم یتابیکه خودخور بوده و ب میشویمتوجه م ،بگذاریم

این است که آرامش به او  کندیجا را تحت تأثیر قرار دهد. برخوردی که خدا با او مهمه
ان آمدی. نش ابالغها نیستی و فقط برای آن وکیلتو حافظ و که مثاًل این بخشد.می

یک وضعیت خاص داشته است،  هم وضعیت خاص او است. مادر موسی یدهنده
 و یونس هم همینطور.  ابراهیم
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ن اآن سه چهار اصل را بیرون کشید. خدا وضعیتش توانیخاص م یهاتیوضع یاز همه
کدام  . هرکندیها مسئوالنه برخورد مو با آن رودی، در سیرشان مدهدیرا تشخیص م

ا منته ؛است یکسان. روش، کندیم ایها توصیهبه آن رسندیهم آخر سر به آرامشی م
اهل مجادله  . مثاًل ابراهیمبردیکار مه خاص همان فرد را هم ب یهاروش ،با بعضی

کم است. مثاًل نوح تو اطالعات دانش و  دیگوی. مکندی، خدا هم او را سرکوب نماست
سیرش طی شده است. با  دیگوی، خدا به او مخواهدیکه برای پسرش راه نجات م

 کندی. با کسی که مجادله نمکندیاستداللی برخورد مخدا اند، کسانی که اهل مجادله
 توانیمنمی. ما کندیجور دیگر برخورد م، یک کندیمثل حضرت محمد، خودخوری م

ولی  1خیلی بین اینها فاصله و برتری نیست. دیگویچند جا م خدا کنیم. یگذارارزش
که ما  گونهاین 2را به برتری مزیت بخشیدیم. هایکه ما بعض دیگوییک جا هم فقط م

طول عمر و  گیرد؛مبنا قرار میاطر هم تر است. به همین خجانبههمه ابراهیم میفهمیم
 .رسدیبه نظر متری مدل کاملرا  شیهایگذارانیبن وطول رسالت 

 

است برای مدیران هر روز هر جامعه که افراد در  یاهیتوصاین مباحث  پرسشگر دوم:
شان خود]توانایی[ مدیر مطابق با  یمختلف، تو یهانهیو زم هاهیسطوح مختلف و با ما

الگو باشند. تمامش هم در تمام جوامع مصداق دارد  توانندیها مها رفتار کنی. اینبا آن
 و متناسب با شرایط، هرکسی برخورد کند و درس بگیرد.

 

فکور هم هستند مثل  مربیان. مثاًل بعضی هستند گونهها هم همینانسان صابر: هدی
ست. یکسان نیلف شان با بازیکنان مختههمواج یهاکنند. روشخدا برخورد می

از یوگسالوی آمده به نام رایکوف ترند. یک مربی هایی که چندمدلی هستند، موفقآن
ر رو بودند، دکه خیلی تک ییهاکنیبازمربی، بود، خیلی فهمیده و فکور بود. این 

 !ال بدوحا گفتیو م بستی. لنگ به دستشان مبستیها لنگ مآن یهاتمرین به دست
حاال بدو. بعد آن بازیکن  گفتیو م کردی. بعد لنگ را باز مردکیبعد محدودش م

                                                                                                                 
ِ َو َمالِئَکِتِه َو ُكُتِبِه َو ُر ». 1 ِه َو اْْلُْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن ِباَّلله ْنِزَل ِإَلیِه ِمْن َربِّ

ُ
ُسوُل ِِبا أ َحد  ُسِلِه ال ُنَف آَمَن الره

َ
ُق َبنَی أ رِّ

  (.211)بقره: ...« ِمْن ُرُسِله

ْلنا َبْعَضُه ». 2 ُسُل َفضه ُ َو َرَفَع َبْعَضُهْم َدَرجات   ْم لََع ِتْلَك الرُّ َ اَّلله ْ َمْن َكَله  »...( و نیز: 211ره: )بق « ...َبْعض  ِمُهْنُ
ِبینَی لََع  ْلنا َبْعَض النه   (.11)اسراء: « َبْعض  َو آَِتنا داُوَد َزوُبرًا  َو َلَقْد َفضه
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قه، در آن نود دقی گفتییک برخورد خداگانه مربی با او کرده بود. م .کردیکاماًل درک م
سهم از آن تو باشد، محدودیت را تجربه کن. او  یهمه شودیبقیه هم سهم دارند و نم

. به بعضی کردتکروی نمی رفتیم مو در زمین ه کردیکه محدودیت را تجربه م
. یک هفته با توپ وربرود خواهدیم مدامتوپ است و  یاو خوره گویند اصطالحاً می

 بعد .توپ را باید از این فرد گرفت تا فکر کند این امکان را ندارد گفتیقبل از مسابقه م
ا گفتید در رسد. این است که همانطور که شممیتعادل یک به  رودمی او در بازی که

گاهانه یا ژنتیک  شان ـهایی که روشمدیریتی هم آن یحوزه  ترروش خداست موفقـ آ
 هستند. حاال مربی یا معلم باشد.

 

 . ندیگویانعطاف م ایندر مدیریت به پرسشگر دوم:
 

برخورد  توانستیانبیاء که نم یانعطاف و برخورد متناسب. با همه صابر: هدی
 کرده است. ان برخورد میسب با وضعیت و مدارشپیشه کند. متنا واحدی

 

 حال این عیب است و یا حسن است؟پرسشگر دوم:
 

 حسن است. صابر: هدی
 

، شش میلیارد نوع آدم جمعیتشش میلیارد  ؛از لطائف خلقت است پرسشگر دوم:
 وجود دارد.

 

 ولی . سی سال جمهوری اسالمی خواسته قالب بزند،زدقالب شود نمی صابر: هدی
دانشگاه خواجه نصیر  هایروی دیوار یکی از دانشکده. یک شعار است شودینم

دانشجوی خوب کسی است که خوب درس بخواند، خوب ورزش کند و »اند: نوشته
رزش درس بخواند، و رفته دانشگاه چه کند؟معلوم نیست فرد  اصالً  «خوب تفریح کند.

لیون دانشجو داریم که همه خوب که قالب بزنیم یعنی سه میاین کند؟ تفریح یاکند 
حال کی اعتراض کنند، کی  !ب ورزش کنند و خوب تفریح کنندودرس بخوانند، خ

ولی  است. یزناین قالب شان را مطرح کنند.تغییر بدهند و کی با وضع موجود مسئله
 خدا اهل قالب زدن نیست. 
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عقل خواند، خوب هم تهمین هم هست. کسی که خوب درس می پرسشگر دوم:
 کند... می

 

 این تفسیر شما است.  صابر: هدی
 

این بحثی که کردید که از خالق هستی مدل بگیریم و از یک بحران رد  پرسشگر سوم:
خیلی موارد  در تاریخ اما ماکند. دینامیسم داشته باشیم، خدا هم کمک می و شویم

 دت شکستولی بعد از یک م ،و یک حرکتی شده است ارگانی بودهیک  داشتیم که
مشارکت با خدا اعمال  ندیبی. یعنی آدم به دید دیگری بخواهد نگاه کند، مخوردیم

ْقداَمُُك »آن جمله معروف ؛ یا نشده است
َ

ْت أ َ یْنُصْرُُكْ َو یَثبِّ در این  را (7)محمد:  «ِإْن َتْنُصُروا اَّلله
 ؟مینیبیحرکت را م زمانی کوتاه این یبیند. حرکت اصیل نبوده یا ما در بازهحرکت نمی

 درست مفهوم را رساندم یا خیر. دانمینم
 

 یعنی ؛اندمانده یمشارکت یهاپروژه میفهمب میتوانیکه ما م گونهاین صابر: هدی
، مدل محمد. ، مدل ابراهیممثل مدل موسی ؛طوالنی بودند ولی به فرجام رسیدند

مشارکت خدا بوده، عقالنیت خدا، تزریق زمان خدا و آن فردی که با با ه ک ییهاپروژه
فهمیم پایدار و قابل که می گونهاین ،خدا مشارکت کرده جدی بوده و تا آخر بوده است

ی هستند و جابه . یعنی این فرموالسیون دهدیجا هم خدا مقابل ما قرارشان قرار متسر 
خدا با  ؛انیکی. یک فرد، صاحب تقاضاستفرموالسیون مک میگوینم .دیآیدرم

 یبرآمد پاسخگویی به تقاضای او یک پروژه یدر نقطه .کندیتقاضای او برخورد فعال م
 یهاخدا کمک ؛شودیتعریف م یاشدهبندیمرحلهدار، هجدی، عقالنی و دامن

ی از اشن یبرندگشیپ ازاست.  برندهشیپآن فرد هم و  کندیمتناسب و مناسب به او م
 پروژه، پروژه یک دهه، دو دهه و یا مثل موسی کاربا کمکپروژه صاحب تقاضاداری
هم هست. این را  بخشجهیو نت رسدیو به یک فرجامی م رودپیش می چهار دهه

شی ، م، مشی پیروز بود. مشی ابراهیم. مشی موسینامندیاصطالح، مشی پیروز مبه
کسانی داشتیم که مشی پیروز داشتند. مشی محمد ی خودمان هم دورهپیروز بود. در 

 هم مشی پیروز بود. 
ویژگی  مرجع شدن است. ابراهیمو است و هم ماندگاری  یبخشجهیپیروزی هم نت

. هر فرد جدیدی که صاحب پیام را تثبیت کرد او مرجعیت را داشت و خدا هم مرجعیت
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مشارکتی که فرد وجود  های. این پروژهدهدرجوع می مرجعیت ابراهیم ، او را بهدیآیم
گاهانه بوده و به مرحله تقاضا رسیده و  یخدا را پذیرفته و دعوت کرده و دعوتش هم آ

 ده است.بو یموفقهای پروژه کننده بوده،هم عارض و عرضه« او»
 

َ یْنُصْرُُكْ »این بگویند.  خواهندیچیز دیگری م پرسشگر چهارم: را  «ِإْن َتْنُصُروا اَّلله
 دهد. جواب نمی ندیگویم

 

 مثاًل محمود رشدیه که شما فرمودید یک حرکتی کرده است. پرسشگر سوم:
 

 ت.ارتجاع راه انداخ یرا در دوره یسازموفق بوده است. جنبش مدرسه صابر: هدی
 

شاید در درون خودش خدایی بوده ]ولی حرکت او که مذهبی نبوده  پرسشگر سوم:
 است[. 

 

 یم.اهاو وارد نشد یما که به رابطه صابر: هدی
 

ت. الهی داشته اس یاش واقعًا دغدغهدر آن پروسه نژادمثاًل شهید حنیف پرسشگر سوم:
 م...بینیمیاش را که ولی نتیجه

 

این است  عنوان یک آدم کوچکه نتیجه در حد خودش است. تصور من ب صابر: هدی
سرفصل قطع  تاضرورت آن گزارش خدا  .دهدیروز آخر هم باز یک گزارشی م که خدا

عقل بشر به رشدی رسیده است که با آن مکانیسم،  دیگروحی با آن مکانیسم است. 
 و بشر هست و پیام محمد و پیام ابراهیمهدایت ضرورتی ندارد. کتاب هست و تجربه 

 یمشورت و مدارا و توکل و مکتوب کردن و توافق و همه ؛کتاب هم هست یهاهیتوص
 رسد؛آرام دارد به همان میبشر هم آرام ،جنب آن پیام اصلی در کتاب آمده است آنچه

  . .مدنیت و.. و توافق
 یی هستندهامدل نژادبان و حنیفرشدیه و باغچه دهد،ه میکآن گزارش آخر را  ،کهاین

 و دیگویدر آن گزارش چه م شاءاَّللانببینیم که آخر سر . اینرندیگیکه در آن جا م
 ها چطور بوده است. اش با آنرابطه

نجا بحث آ ؛نداحال و احوالی داشتهاکثر این مخترعان و مکتشفان هم قباًل بحث بود 
 یهااندیاضیر یاست. پژوهشی درباره اشراقی بوده دانیاضیر پوآنکارهقباًل بود که 
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م سری هسری کالسیک و یکیک هادانیاضیماقبل خودش کرده بود. بعد او گفته ر
حال و  ؛اشراقی است یهادانیاضیمحصول ر ،اند. کشفیات ریاضیاشراقی بوده

. ردندکیو آن را ثبت م دندیرسیم یاشب به مسئله ینیمه دفعهاحوالی داشتند و یک
پنج  چهار ـر و پاستوریزه، روزی دکالسیک که بخواهد آنکا دانیاضیفرق دارد با یک ر

ی به حقیقت شودینم گونهاین... . ساعت بخوابد و چهار ـ پنج ساعت کار کند و روزی 
. آوردیاه است، قطعًا چیزی درمسال در یک آزمایشگ ششکه  ینائل آمد. ولی شیمیست

های مختلف افرادی شود در حوزهتصور می ،که. اینگذاردینم یخالدستاو را خدا 
که منشأ ایده و الهام  «او»، یک سیری را با کنندیرا به جهان عرضه م یادهیکه یک پد

 استنباط کرد.  شودیحکم داد، ولی م شودیاند. این را نماست طی کرده
 

 ؟دهدی؟ خدا در آخرت گزارش مچه بود گفتیدی که گزارش گر چهارم:پرسش
 

ببینید قرآن گزارش خداست. حال آخر سر به یک سرفصلی برسیم، روز  صابر: هدی
بشر این سیر را  که دهدییک گزارشی م خدا طرح کرد که گونهاین شودیحساب هم م

 عد از وحی این سیر را طی کردند. های بند، انساناهطی کرده، انبیاء این سیر را طی کرد
 

َ َیْنُصْرُُكْ »  پرسشگر چهارم: ه هستی که اگر انسان ب دییگویهست، شما م «ِإْن َتْنُصُروا اَّلله
 . کندیکمک کند، هستی هم به او کمک م

 

شید. متقابل. خسته نبا یرابطه ؛بوده است که کردیم همین ییهاتمام بحث صابر: هدی
حرف جدیدی هم خیلی و ما  یدرا تحمل کردید. چهارفصل هم آمد سال هم ما این یک

. حرف هم حرف بیاییم امان کار کنیم و بهمهپنج ـ شش هفته بتوانیم  شاءاَّللاننداشتیم. 
جهیز و حرف و تی[ ]زنجیرهجلویش را بگیرد.  تواندیباالخره دیگر کسی نم ،که بیاید

ل دیگر جامعه از این وضع بیرون بیاید تا سا شاءاَّللان. ، قانون استمطالبه و حرکت
 آرام به یک سرفصلی برسیم. خیلی از همه متشکرم.آرام
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  1(6) دیمنشأ عشق و ام یخدانشست پنجاه و هشتم: تبیین: 
 

ِحمی ِن الره ْْحَ ِ الره  .میکنیدوستان بحث را شروع م یخیر و با اجازهبا سالم و عصربه .ِبْسِم اَّلله
 «گشامی، باب بگشا، نزد من آم، رهمن رفیق»

. عنوان میشویم مانییآرام وارد ماه بیستم گردهمام است. آرامپنجاه و هشتنشست 
 «ششم یشماره ،؛ خدای منشأ عشق و امید«او»های داشتهـ  تبیین ما»عمومی بحث، 

 اپیش یک مرور کوتاه ب ی. هفتهمیگذاریرا پشت سر م 83آخرین روز فروردین  است.
رور در این م یادامه میکنیافتاده بود، داشتیم. اآلن سعی م بحثکه در  یاتوجه به وقفه

 .برسیم به متن بحثمان شاءاَّللانباشد تا  امید چارچوب بحث خدای منشأ عشق و
 

 مرورکوته
 بحران در درون

 اختالل در مناسبات
 عزم خروج 

 روابط حیتصح
 

مروری  ؛ما از کجا شروع کردیم کهنیست ااکه همیشه سرفصل  ایسالید تکراریا
مان . اختالل در مناسباتمیکردیاحساس م بحرانمان در درون .تر از گذشته کنیمکوتاه

 خود،مان با ، عزم خروج از این مرحله و تصحیح روابط«او»با با هستی و  ،با خودمان
 .را داشتیم «او»هستی و با با 

 
 متد ما؛ اسباب 
 « ما» یهایافزودن؛ «بشر» روزیجارب پت؛ «او» یهیتوص

                                                                                                                 
 است.  1815فروردین  81شنبه سه ،. تاریخ برگزاری این نشست1
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بخواهیم از این حوزه خارج شویم، ضرورت داشت به متدی مجهز شویم. اگر اگر 
ستانده عام بر  ـستانده است و این نظام داده  ـنظام داده یک  بپذیریم نظام هستی،

 ستانده در هستی برای انسان، طبیعتاً  ـ. نظام داده است جمله انسان موجودات از
گاهانه د است. هستی انرژی دارهم و نوشونده  تریتر، تکاملخاص،تر، کاملتریعال، ترآ

شود و ما این انرژی را دوباره این انرژی در ما فرآوری می .دهدیاین انرژی را به ما م و
 ستاده بین ما و هستی وجود ـنظام داده  یک. به این اعتبار میکنیبه هستی پرداخت م

 دارد. 
ری که کس ؛: راندمان تئوریکند، فرمول را درآوردندکرد یبندمودینامیک که فرمولدر تر

 و میریگیآنچه از هستی ماست؛ ها و یک وجه از آن هم ستانده هایک وجه از آن داده
مختل  میتوانیسر پا باشیم، م میتوانی. ما هم مثل هر سیستمی ممیدهیبه هستی م آنچه

ادوستد د تئوریک،راندمان  یاین سیستم ما در قاعده ال باشیم.حمیان میتوانیباشیم و م
مشکل را طبیعتًا خود پدیده زودتر از همه  .و تبادل با هستی با مشکلی مواجه شده بود

و  اشیگزهیانگیاز ب و یرمقی؛ از رخوت، از نرخ استهالک باال، از بدهدیتشخیص م
و نگهداری در آن صورت  تعمیرود، وضعیت پدیده یا سیستم درک شکه  ضرورت دارد

آرام رفع بتواند آرام، که طبیعی و تدریجی هست و آنتروپی بگیرد و استهالک و کهولت
طبیعتًا در ، اجتماعی یک اصل است جمعی و یهاشود. تعمیر و نگهداری در نظام

 انسان هم یک اصل است. 
روز تعمیر و نگهداری  هاکه دوشنبه دانندیاند مکه در ارتش خدمت کردهدوستانی 

تهالک نرخ اس و ولی اگر نگاه کنیم ،شودیاست. درست است که فرمالیستی برگزار م
مجموعه وسایلی را که در نظام ارتش هست با سپاه مقایسه کنیم، نرخ استهالک خیلی 

 وندشیها دوخته مها و لباستشک ،نگهداری هستـ ها یک تعمیر کمتری دارد. دوشنبه
 ـاستاد تعمیر  ، و موثرتر است.شودیو آب وجارو م شودییی رنگ مو یک جاها

جمع  هک سال است بیستکه در تهران  ییهاهستند. اآلن اتوبوس هایسینگهداری انگل
ا رلیالند،  یدوطبقه یهااتوبوس]سقف[ . کنندیدر انگلیس هنوز کار م است، شده

ها نامکانات و تکنولوژی آ کهنی. با اکنندیها ماز آن هم تابستانی یاستفاده اند وبریده
هم  ییها. انسانکنندینگهداری را رعایت م ـقابل قیاس با ما نیست ولی اصل تعمیر 

لی از ما خی ،کنندینگهداری را رعایت م ـکه اصل تعمیر  مینیبیخودمان م رامونیکه پ
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ی، افقی، شفق ،یاند. قدمی، خلوتبرای خودشان قائل ییهاحیترند. زنگ تفرسرحال
 کنندیکه تعریف م ییهاضمنًا کارشان را با پروژه .ورزشی، فیلمی، موسیقی، معنایی..

را چک  خودمان تئوریکراندمان  که از ما انتظار دارد هم خدا ،کهنیابرند[. ]پیش می
را  تدریجی ـتدریجی و کهولت طبیعی  ـاستهالک طبیعی نرخ کنیم و اصل جبران 

 م.برسی به ضرورت درک وضعیت و تعمیر و نگهداری خودمانو ام بدهیم بتوانیم انج
دهش است و هم خود هستی و اجزائش  سرریز   ،این است که هستیهم منطقش 

جذب  کهنیرغم اچرایی و چند و چون کنند که چرا به ،از ما سوال کنند توانندیم
هم ارشد هستی  «وا»خود  .میکنیو یا چرا درست جذب نم میدهیپس نم ،میکنیم

این سوال را از ما بکند. ممکن است ما به هم یک چیزهایی  تواندیاست و بیش از همه م
تواند سوال کند، می «او»ست. ا« او»ها دار داشتهها و سررشتهولی اصل داشته بدهیم،

َو ما »ها سوال کرده است دم سوال کرده است. هم از جمعبهدر کتاب هم دم کهنیکما ا
ِ َو اْْلُْسَتْضَعفنی ُکْم ال ُتقاِتُلوَن ىفلَ  چرا در مسیر بهروزی و رهایی و  (75)نساء:  «َسبیِل اَّلله

ارد چه دلیلی د ید؟کنیعمل نم ،اندکسانی که فرودست نگه داشته شده یبخشسامان
 ،به شما بدهیم میتوانیایده م ما دید که دارید، که دارید،؟ ظرفیت یدکنیکه عمل نم

 تانها کمکمرحلهدر  تر کنیم،را کامل تانیاستراتژ میتوانیما م، ودتان استراتژ هستیدخ
های ا انسانیا ب ؟و در متن نیستید و در حاشیه هستید دیاستادهیکنیم. چرا عاطل و باطل ا

ا هم ر هایی. لذا چراکندیهمین برخورد را م باشند اءاشیانبهم که  برندهشیپ وبزرگ 
هم خودمان  ؛بکندـ  فردی، چه به صفت جمعی تفچه به ص ـ از ما واندتیم« او»
 از خودمان این سوال میتوانیم خودمان بکنیم و هم دیگر از هم ]را هاییچرا[ میتوانیم
 ؟را بکنیم که چرا رخوت، چرا رکود، چرا ناامیدی و چرا بیرون از مدار هستیم هاییچراو 

است. چون دادوستدی که انسان با هستی دارد ها بیشتر متوجه انسان این پرسش
گاهانه دیم . ما سعی کرمیشناسیکه م است موجوداتی یاز بقیه ترینیو ع تریتر، جدآ

گاه شویم  گاهضدر حد  ،به این وضعیت آ بحران را حس کردیم،  مانیریب هوش و آ
وابط ر تصحیحبه ضرورت  واختالل در مناسبات را تشخیص دادیم، عزم خروج کردیم 

 رسیدیم. بخشییو دستیابی به یک متد رها
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 ساختار 
 از متن شیپ یهافیتکل نیی: تع نییشاتبیپ
 : متننییتب

 ی: خروجنییپساتب
 

 د.دار یاسباب و لوازم و ساختار یک مثل هر متد دیگری ،این متد که اختیار کردیم
رب پیروز تجا ،در صدر لوازم ؛ستا «او» یهیها توصسبب .اسبابش در صدر است

 بیین.پیشاتبیین، تبیین و پسات ؛گانه بود. ساختارش هم سهاست های مابشر و افزودنی
 را خروج از وضعیت و ورود به وضعیت نو ،اسباب یا لوازم، سبب و الزمه یدر حوزه 

ت از وضع رفبرای برون که به بشر ییهاهیمجموعه توص از بین گفت توانی. مزندیمرقم 
 ایهیآشصت  ، شده است، هماناز وضعیت و ورود به وضعیت جدیدموجود، خروج 

عمران[ را ی آلسوره 781تا  721آن آیات ]. اگر تر صحبت آن شده بودقبلاست که 
ان آن زدگو شوک دگانیدبیتحلیل وضعیت برای آس :محتوایی، سه سطح دارد آنالیز

ورود به  برای و ؛از وضعیت خروج ؛ برایمیها باشمشابه آن میتوانیزمان که ما هم م
هم خیلی کامل است. یعنی راهنمای عمل  ی آنورود به وضعیت نو .نووضعیت 

، همگرایی دیادهیرغم آسیبی که دبه ؛از خودتان داشته باشید یبندکه جمع دهدیم
اهل  ؛شورا را به عنوان یک روش وسط بگذارید ؛مدارا پیشه کنید ؛خودتان را حفظ کنید

را از جنس متدیک برای  هاهیر و حرکت از نو باشید. هرچقدر این توصمستم تجهیز
ا بهتر از که وضعیت ر مببینییم توانیتر از این نم، کاملکنکاش کنیم خروج از وضعیت

زدگان تحلیل بکند، خروج از وضعیت را برایشان ترسیم کند و شوک دگانیدبیخود آس
تجهیز مستمر و حرکت و  و شورارایی و مدارا و همگ یبندو ورود به وضعیت نو را با جمع

 . ]رقم بزند[ از نو
، نه «او»نه به کیفیت  ـ در حد خودش از کیفیت برخوردار است هم تجارب پیروز بشر

م «او» یهاهیبه استحکام توص ا . خود م«او» هایهیدرون توص یهاو نه به استحکام مقو 
 یهیتوص ارشد و یهیبه توص ییهایافزودن میانتویو فروتر از نوع بشر م «او»هم فروتر از 

 عصران خودمان در دستیابی به متد داشته باشیم. پیشینیان و هم
ش از متن پی یهافیپیشاتبیین، از جنس تعیین تکل: آمدیم ]جلوتر[ ساختار را هم که

ن نیم. ایک ییهافیقبل از اینکه بخواهیم به یک متن جدید برسیم باید تعیین تکل .بود
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 ما را منفعل ،کرده رمقییک اصل است. متنی که قباًل داشتیم اشکاالتی داشته که ما را ب
به متن باید شک بکنیم و فراتر از شک  .کرده و به حاشیه رانده استخارج از هستی  و

ًا ی واقعهامتنشک کنیم. واقعًا موجود  یهابه درک خودمان از متن ،به متن پیشینمان
متن هستی، متن تاریخ، متن  ـ خواهد بودهم بوده است و بعد از ما که از پیش موجود 

مان از سه متن مقدم بر خودمان متن خودمان یک مقدار مشکل داشته و درکر. کتاب آخ
 که قبل ازما بوده و بعد از ما هم خواهد بود. 

جی خرو انیمبتوییم و از متن هم بیادر متن  ، بایدصورت گرفت هافیبعد که تعیین تکل
سباب و است. اگر ا «او»با هستی و با  ،با خودمان طبیعتاً  هافیتعیین تکل دربیاوریم.

 ی، ساختار براکندیخروج از وضعیت و ورود به وضعیت نو را برای ما تسهیل م ،لوازم
  .است رگلیکننده و تسهممکن ،میسرساز ی که صحبتش بود،از لوازم نهیاستفاده به

 
 نییشاتبیمتد ما: پ

  یدیکل یتلق حیحتص
 یدر هست تیعضو

  رییدر چرخه تغ
 

مسطح، مسطح، خودش آن بحث شد،  قبل هم روی که چندین جلسه یپیشاتبیین
تلقی کلیدی، عضویت در هستی و حضور در  صحیحت :سه طبقه بود بود؛ مسطح
تغییر. تصحیح تلقی کلیدی این بود که ما بتوانیم به این تلقی دست پیدا کنیم  یچرخه

گرا رتاما صرفًا آخ ،مینیبیداریم. ضمن اینکه هستی و فرجام را م موقتی حضور موثر   که
صت، فر؛ نکرده است تیما روا یهم برا یو کس میادهیکه ند ینیستیم. به خاطر آخرت

گونه نیست که به خاطر و این میدهیامکان و میدان این جهان را تمام و کمال از دست نم
 «او»اصل است و حقیقت است چون  آن،ل فرو بگذاریم. نه! این را کام ]آخرت[آن 

کل هم فرجام دارد  یدهیپد ،که هر پدیده فرجامی داردازآنجاییو  اش را داده استوعده
 ییهاپروسه یهمه کهنیو ما هم فرجام داریم. فرجام از حقیقت برخوردار است. کما ا

ه ب کهنی. پس ما ضمن ارسدیی مناموفق به فرجام ایموفق  میکنیهم که ما شروع م
 ،حضور موقت استمان هم فرجام اعتقاد داریم، به حضور هم اعتقاد داریم. حضور

 حضور موثری باشد.  میخواهیماما 
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هستیم،  سهمعضویت در هستی با این تلقی که جهان مشارکتی است ما صاحب 
هم هستیم و  با مجوز ازلی و ابدی و فعال  هستیم فرصت، امکان و میدان صاحب 

احساس نیاز به مجوز از این قدرت و آن قدرت و مجموعه نیروهایی که حس قدر قدرتی 
دهیم. همین جمع کوچک ما مان را انجام میخودو فعالیت  میکنی، نمکنندیم

ًا در نهایت خواهد بود. شاءاَّللانمشترک ما بوده، هست و  مجوزیفعالیت ب یدهندهنشان
پس سر آدم اول حرکت  نیچآدمیت هستیم و در نقطه یادامه ،هستیمتغییر  یچرخه

 را سعی کردیم انجام بدهیم و در ذهن خودمان رسوب بدهیم. تصحیحاتکنیم. این می
 

  نییتب متد ما:
 باب بگشا: 

 ما تقاضادار
 گرعرضه« او»

  

جلسه را  از چهلجلسه بیش  58-51از  شود گفت که، میتببین که آمدیم یدر حوزه
ین بتوانیم خوش تبیاز  شاءاَّللاندر تبیین مستقر شدیم و منزلگاه تبیین را اختیار کردیم. 

 نائل شویم.بتوانیم جدید  یدوره درراهگشا برای خودمان  خارج شویم و به یک متن
 ،ا خودمانبعد از تعیین تکلیف ب .رسیدیم «او» یاین بود که به آستانه ماوجه تبیین متد  

ین توضیح است. با ا بحث که عنوان «باب بگشا»، رسیدیم به آستانه و «او» با هستی و با
ه در چرخ، عضو هستی هم هستیم، در حیات موقتمان فعال بمانیم میخواهیکه اگر ما م

ن . در ایمیرسیسیر کنیم، لذا به سرفصلی از تقاضا م میخواهیو مدار تغییر هم م
ه ما ب یباب بگشا، تقاضادار یآستانه گر است. لذا در اینهم عرضه «او»سرفصل 

نه اینکه  ؛و قابل تحقق است عیارخوشمحک خودمان است که چقدر تقاضا  یمنزله
انیم بتواما  ـ را محک بزنیم «او»ما در حدی نیستیم که بتوانیم ـ را محک بزنیم  «او»

ت، قابل انتقال به ما هس میدهیوعده داده و ما تشخیص م «او»که  ییهاتیظرف
 بشناسیم و به کار بگیریم. 
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 زیر گر ـ داشتهعرضه یخدا
 یمهندس یطراح

 خلق ـ خلق مستمر
  یاستراتژ
 یبندمرحله

 یخیتار لیـ تحل یخیتار دید
  یپردازدهیا

 منبع الهام 
 دیمنشأ عشق و ام

 

کتاب اول هستی، کتاب دوم تاریخ و کتاب سوم کتاب آخر، کتاب  ـکتاب  چهارآنچه از 
صاحب  ،ریزگر داشتهخدای عرضه این است کهم کتاب خودمان درک کردیم چهارم ه

 دید ،هایاستراتژ وندر یبند، مرحلهیاستراتژ، خلق نو ـخلق ، مهندسیـ توان طراحی 
حثمان . در باست ، منبع الهام و منشأ عشق و امیدیپردازدهیتحلیل تاریخی، ا تاریخی ـ

ها یاری گرفتیم. یک دو بیت از مثنوی ک متنبرای در هایدرسدر حد توان از کمک
مثنوی در  کردیم.وجو جست او شمسدیوان را در  بیشتر مولوی .هست مولوی

هم برای خودش  آنولی ؛ دیوان شمس دارد زچارچوب بحث ما کارایی کمتری ا
 ها است. متن یهیبق کاردارد که کمکبرای عرضه  ییهاداشته

 کل عالم صورت عقل کلست
 کوست بابای ره آنک اهل قل است

 من هک صلحم دایما با این پدر 
  رستم رد نظ ااین جهان چون جنت

 ،خیلی چیزها هستیم یوجو. به این ترتیب که ما در جستکندیکار ما را خیلی ساده م
کسب کنیم. ولی  جاکیاشته باشیم که همه را ولی خودمان شاید توانایی این را ند
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که کار را راحت  میخوریو به آن بر م رسدیبه دید ما م یاهیآی، یک اباالخره یک نشانه
ن را آ بگویم، قباًل مولوی میخواهی. آنچه ما مبردیو ما را یک باب کیفی جلو م کندیم

که در عالم  ییهادهی؛ یعنی کل پد«عالم صورت عقل کلستکل ». ساده کرده است
و  مرکزیبه مفهوم فرماسیونی از عقل ـ  نه به مفهوم قشرـ امکان وجود دارد صورت 

 . است مرکزی جهان یاز اندیشه ییهاجلوهو  محوری
 و کامالً  خوردیی ما خیلی م«باب بگشا»است و به بحث  تریفیدوم ک عین مصرا

اهل  ـ هرکسی که، هرآنکهـ بابای هر آنک ـ  یعنی که اوستـ . کوست آن استخورند 
ت اهل گفیعنی را معنی کنیم،  «قلاهل »بخواهیم این  اگر با ادبیات مولوی قل است.

یک  ،با انسان، هر گفتی «او»و  «او»است. در منطق تکلم انسانی و ادبیات انسان با 
 یی«او»با  ؛ستا« او»رد. اهل قل است، یعنی اهل برقرار کردن دیالوگ با گویی هم دا
کیفی است که در دیگ  ]غلغل[ : پدر عالم است. یک قل هم، قلدیگویکه جلوتر م

اعتقاد دارد و ما هم اعتقاد پیدا کردیم. این قل دوپهلو  و مولوی خوردیجوشان عالم م
، زندیبه مفهوم گوی بعد از گفت است که دیالوگ را رقم مو به مفهوم گفت  است؛ هم

اهل  ،اهل جست است، قل است، اهل قل زدن است کهنیمفاعله است. هم ا ودوطرفه 
قل بخورد و در این  خواهدیم ،محض ندارد یگرادر این عالم تلقی آخرت، خیز است

ه ت کهنیلوبیایی باشد و حداقل ا دوپز او هم به سهم خودش نخوپخت دیگ جوشان  
 لعاب خاص خودش را در آن دیگ مشترک با دیگران پخش کند.  بتواند ی باشد وعفرج

، نوع آدم است. شاید خودش هم هست. دیگویمکه  این من ؛دهدیبعد توضیح م
ی ؛ یعن«با این پدر من که صلحم دایماً »توصیف کند. هم وضعیت خودش را  تواندیم

اصالحی است که همین و مستمر کردم،  یاصالح دائم ربا این پد را بطممن که روا
وقت هم با ادبیات خودش که هیچ ، مولوی«او»مستمر با  یدنبالش هستیم. رابطه

ن من که صلحم دایما با ای»؛از ادبیات ما هم هست تریفیو ک شودیخوشبختانه کهنه نم
که پدر یا مادر تلقی شود. ولی بعضی از واژگان  نداردا خیلی خوش خود خد ؛«پدر

 یاپیدا کنیم و واژه میتوانیتر از پدر نمپوشاننده یاهست که رساننده است. ما واژه
حل در م ندیگویپیدا کنیم. مثاًل م میتوانیخودمان نم هم در پیرامونتر از مادر مهربان

رادر ب؛ مربی در حق شاگردش پدری کرده است ؛فالنی در حق فالنی پدری کرده است
به  فوتبال ایران یهایمیاز قد یبزرگ، برای پنج خواهرش، پدری کرد. قبل از عید یک
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خواهر داشت و به خاطر مادر پنج نام منصور امیرآصفی فوت کردند. آقای امیرآصفی 
یعی است این خواهران را سامان داد. طب یازدواج نکرد و همه وقتچیو خواهرهایش ه

دا . یعنی خمیکنیاین را هم متصل به خدا نم برادر برای خواهرهایش پدری کرده است.
 یا اخت است. اما این واژه رساننده است:  بگویند پدر یا مادر است یا ابن نداردخوش 

 من هک صلحم دایما با این پدر
 ستم رد نظرااین جهان چون جنت

این جهان حل و فصل کردم و به صلح دائمی رساندم  ام را با عنصر محوریمن که مسئله
جنت را هم اگر «. این جهان چون جنتستم در نظر»، کنمیو روابطم را مستمر اصالح م

، سراسر استمعنی کنیم، حیات کیفی سراسر سالم  دربیاوریم و از داخل کتاب لغتنامه
دیالوگ در آن است،  رتنه پ  هم به این مفهوم که لغوی در آن نیست. لغو  ؛سالمت است

رت فرصت؛ چنین رت امکاننه پ    این .است امکانوضعیتی است وخوش و نه پ 
 هم پدر کیفی «او»ست و ا« او» یهادرک کنیم کل عالم جلوه ما یعنی اگر «ستماجنت»

، این کندیمستمر اصالح م «او»کسی هست که روابطش را با  و لجستیک و پشتیبان هر
کان امو خوش لغویو سالمت، ب صالحکه حاوی  خوردییتی رقم مجهان برای ما با کیف

 است.
در  مسعی کنی بتوانیم تا حدی که .مرور است باز که این هم میرسیم به بحث خودمان 

خودشان  یهاها در بحثبچه شاءاَّللان. هم نکات جدیدی اضافه کنیم مرور همین
 جدید را اضافه کنند.  یهانکته

 
  دیو اممنشأ عشق  یخدا

 ستی کناره ن  چشی است راه عشق هک ه  یراه 
 عشق: 

  یدر متن هست
 در بطن انسان 

 با پروژه دهیدرتن
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راهی است راه عشق که هیچش کناره . »میشویخدای منشأ عشق و امید موارد بحث 
 .عشق انسان به انسان است. مشمول کل جهان است یاز رابطه تررونییعنی ب« نیست.

کناره در  کهنیاهل ااصاًل است که  یادهیشق است و عشق هم پدمتن جهان، متن ع
ر متن متن است و درتنیده است. د نیست. متن   بایستد و حاشیه اختیار کند و باال باشد،

ر هستی است و کامل د یانسان و درتنیده با پروژه است. یعنی پالوده بطندر  ،هستی
هم بزنید، یک معجون واحدی  مقدار یک . اگر فالوده شیرازی راشودیهستی ممزوج م

دقیقه هم زدن،  سه ـ چهارآبلیمو، شربت و شکر و خود نشاسته بعد از  این .شودیم
 بفهمیم ـ میتوانیمگونه که ما نیاـ  جهان هم .شودیممزوج م ممزوج   ممزوج  

  هم همین عشق است. ی جهاناست. عنصر اصلی فالوده طورنیهم
 کنندیاست. مشابه همین قیرگونی که م 1به نام رزین یاماده مثاًل در فایبرگالس یک

، افانعطیب یندارد. یک ماده چیز است. رزین را از فایبرگالس بیرون بکشید، هیچ
 و در قایق ؛تحمل کند تواندیمهم نخشک و شکننده است که فشار آب و موج را 

ه و رزین در فایبرگالس را فالود ،کهنیا .کننداز آن استفاده می برگالسیفا یهالنج
 الً یعنی اص «راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست.» مشابهت داد با این توانیم

 اگر کسی بخواهدو کنار هستی معنا کرد.  تعریف کرد کنار هستیعشق را  شودینم
هستی را بشناسد، این پدیده را هم باید بشناسد. کما اینکه خدا هم در شناسایی که 

وده و پال دهیاین موجود را موجود اول و درتن ،ا برای ما در هستی فراهم کرده استشرایط ر
 معرفی کرده است.

 

 عشق  
 در متن 
  انهیدر م
 عشق در البه ال 

 « : او» یهاو ممزوج با داشته
 پخشان و پاالن در 
 آموزش؛ الهام؛ دهیا؛ خلقی؛ طراح

                                                                                                                 
1. Resin 
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متن  و متن ما و متن تاریخ و متن هستیدر ، ی استاین عشق هم در متن هر موجود
ی است. به عبارت «او» یهاال است و ممزوج با داشتهالبهدر کتاب است. در میانه است، 

 است.  پخشان و پاالن اش و آموزشش، الهاماشدهیخدا، در خلقش، ا یهایدر طراح
بلی از ق شاید . اینمیریگیطوالنی مثنوی کمک م یهایک سه بیتی از یکی از قطعه

 .دهیم[ی بعد دوستان اگر خواستند ]ارائه میهفتهرا هم  شیهاآدرس است. تریفیک
 جورهست انسان و رچخ او را رعض

 اند و او رغضجمله رفع و اپهی
 پس بود دل جوره و عالم رعض 

 ی دل چون بود دل را رغضساهی
 هک اندر نهر نیست مچیست اندر خر 

 چیست اندر خاهن هک اندر شهر نیست 
 با تلقی مولوی آید که چرا خدا این همه به انسان بها داده است.این تلقی این درمیبا  

 سجوهر آن هستی، انسان است. بقیه دیگوی؛ م«جوهرست انسان و چرخ او را عرض»
چرخ و کهکشان و گردش و این سمت و آن سمت که پیرامون انسان را  ـ امکانات عالم

 . شودیض تلقی مَر برای انسان َع ـ ر کرده است پ
 یهبقی کندیعنوان م«. اند و او غرضجمله فرع و پایه»تر است؛مصرع دوم بیت اول مهم

هستند. همه  baseامکانات عالم هم نسبت به این جوهر فرع هستند و هم پایه و 
بوده ود عالم او هستند و او غرض است. مقص baseو  شوندیتلقی م یاهیپاو امکانات 

پس بود دل جوهر » انسان است. از نظر مولوی میشناسیمقصود عالمی که ما ماست؛ 
ل تحلی قابل ،فهم کردنهمین دل است که قابل  ،؛ یعنی متن خود انسان«و عالم عرض

  این جوهر است و عالم عرض است. دیگویخوانش است. م قابل و
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در خم هم  دیگوی؛ م«چیست اندر خم که اندر نهر نیست: »دیگویم دیآیکه مجلوتر 
 عیمایکنارش است. خم ب هم که مایع زندیرییا جامدی م ،زندیریمایع مهرحال به
ی عیما ی وجود دارد،اهیما این خم که در آن دیگوی. مشودیهم نم یهمایب و شودینم

جود دارد. تفاوت کیفی این دو مایع چیست؟ و یوجود دارد، درون نهر هم مایع هم
در نهر امکان فرآوری  ،تفاوت کیفی هم این است که در خم امکان فرآوری هست

 نیست. 
مفهومی  هم اگر به مفهوم قرآنی وهم . خانه «چیست اندر خانه که اندر شهر نیست»

، در خانه بگیریم]در نظر[  ها در تاریخ را همکه خودمان درک کردیم و نقش خانه
 هددی. این اتفاقات در خانه رخ مدهدیکه آن اتفاقات در مأل رخ نم دهدیاتفاقاتی رخ م

 72شعبه هستید،  72که  دیگویم خدا به موسی کهنیا .شودیبه سمت خیابان کشیده م
 1را قبله کنید. تانیهاخانه خانه هستید، صاحب   انشعاب از شما بیرون آمده و همه هم

را امکانی برای فرآوری خودتان قرار بدهید. در  این، یعنی «را قبله کنید تانیهاخانه» این
 ،ناول در کمو ییهااتفاق م،نگاه کنی راحال در تاریخ ایران و از ابتدا تا  و تاریخ جهان

وها، خانه رخ داده و به بیرون آمده است. غیرممکن است اتفاقی در پست در در غار و
کیفی رخ ندهد و بیرون متحول و دگرگون بشود.  یهاخانه و در کوچک یهاکمون

 چیست اندر خم»: هم این را درک کرده است . مولویردیگیبیرون، تاثیرش را از خانه م
 واست خم ظرف فرآوری « اندر شهر نیست.چیست اندر خانه که ،اندر نهر نیستکه

خانه به کار خم که مولوی ییجاهاساخت و ساز است. آن خانه هم منزلگاه فرآوری و
خانه یعنی هم محل اش است. خماوج بازتاب و پژواک دف ؛اوج شعرش است ،بردیم

  فرآوری است. یخانههم فرآوری است و 
وشش پبنا به عدل و توان ـ موجودات هم  یهیبق، میکنیقدر که ما از جهان درک ماین

به هم اند و چیزهایی و اهل جذب رندیگیمثل انسان داشته م ـ دارد «او»سازمانی که 
همچو » به قول مولوی باز کاری هم دارند و باری هم دارند و ا. منتهدهندیهستی م

یعنی مور هم باردار و .« کشمیم یبار شیخرمن خوشم، تا فزون از خو نیاندر یمور
                                                                                                                 

ْوَحیَنا ِإىَل ». 1
َ

َءا ِلَقْوِمُکَما ِِبِْصَر ُبیوًتا َو اْجَعُلوْا ُبیوَتُکْم ِقْبَلة ُموىَس  َو أ ن َتَبوه
َ

ِخیِه أ
َ

و به موىس و برادرش » ؛«َو أ
ار هایی ترِتب دهید و سراهاتیان را رو به روی ِه قروحی رکدمی كه مشا دو تن برای قوم خود در مصر خانه

 (.16)وینس: « دهید
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انسان  هامنت. میکنیکه ما درک مقدری این کاردار است و عنصر بیکاره در هستی نیست،
معنایش را درک  جانیاجانشین را است و جانشین هم هست.  ر و واجدترتکامل

 الهام و را در طراحی و خلق و ایده و «او» یهایژگیو یتواند همهیعنی می؛ میکنیم
 بسازد. «او»شبیه  ،تردر مدل کوچک آموزش بگیرد و خودش را

 ،که قباًل بحثش را کردیم اجتباء و اصطفاءهمین  دیگویکه م یاخانه و خانهاین خم
آخر یا  یهیهم در مورد خواص آمده است. آن بار هم مطرح شد که آ اجتباء و اصطفاء

 ودشینم نیبخودکم دیگر . انسانکندیم، تکلیف انسان را هم روشن 1حج یسوره 18
ها درشتبحث استخوان اینجا صرفاً که  کردندیمطرح م جانیکه قباًل دوستان ا یو بحث

َو ُه »ل است. اند، این آیه حال  ها مطرح شدهدرشتدر کتاب آخر فقط استخوان یا است و
 در سیبلهم . شما مینکیخطاب به عام است. یعنی ما شما را هم فرآوری م «اْجَتَبئُکْم 

این گزینش و فرآورش این طور  .دیشوی، فرآورش مدیشوی، گزینش مدیریگیما قرار م
  از سر عشق.باشد اال   تواندیالوصول نمممکن ،میآوریدرم بیتی مولویسه این که از

ذارد. وقت بگـ  دهه ـ پنج سال پنجاهطی  برای موسی توانستیعاشق نبود، نم «او»اگر 
 تواندیتک ما مسال وقت صرف کند و یا برای تک صدابراهیم برای . یا خیلی مهم است

مشمول  میتوانیما هم ماست، به ما هم عام خطاب « ُهَو اْجَتَبئُکْم »وقت صرف کند. 
 این فرآوری قرار بگیریم. 

با  «او»ست، «او» یهاال و ممزوج با داشتهنه و در البهمیادر عشق در متن و  کهنیا
و خلق و ایده و  هایدر طراح ،مرارت و با عشق که پخشان و پاالن است با حوصله و

خانه و هم در خم هستیم مالهام و آموزش به ما مشارکت دارد. ما هم به نوعی هم در ُخ 
هستی یا در یک  یکه در جونیستیم  یاهودهیهستیم. ما آن موجود پخش و پوده و ب

فرآوری درحد دغدغه و تقاضای خودمان هم  وله و ویرانه ریخته شده باشیم. روی ماغبی
 . ردیگیصورت م دارد

 

                                                                                                                 
ِ َحقه ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَبئُکْم َو َما َجَعَل َعَلیک ». 1 ِبیُکْم ِإْبَراِهمَی  ْم َو َجاِهُدوْا ىِف اَّلله

َ
َة أ له یِن ِمْن َحَرج  مِّ  ىِف الدِّ

ُسوُل َش  ئُکُم اْْلُْسِلِمنَی ِمن َقْبُل َو ىِف َهاَذا ِلیُکوَن الره اسُهَو مَسه  ِهیًدا َعَلیکْم َو َتُکوُُنْا شُهَداَء لََعَ النه
[ اوست جهاد كنید، اوست كه مشا را ]برای خود[ برگزیهد و و در راه خدا چنان كه حق جهاد ]در راه»؛ ...«

كه قباًل مشا را مسلمان  د[ او وب]نیز چننی وبده است در دین بر مشا سخىت قرار نداده است. آینی پدرتان ابراهمی
 ...« اشید[ تا این پیامرب بر مشا گواه باشد و مشا بر مردم گواه بنامید، و در این ]قرآن نیز مهنی مطلب آمهد است
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 « او»اعالم عام 
خانه  در در خم، اشیو از فرآور پخشان و پاشان یماده آن و از «او»با این تلقی که از 

 :یک اعالم عامی به همه دارد «وا»سراغ بگیریم،  میتوانیخانه مو خم
َحِمیُد » ِْ َتُه َو ُهَو اْلَوىلُّ ا ُل اْلَغیَث ِمن َبْعِد َما َقَنُطوْا َو ینُشُر َرْْحَ ِذی ینَزّ  (یشور08) «َو ُهَو اله
بارد، و رْحت خویش را  و اوست كیس كه باران را پس از آنکه ُنمید شدند فرویم»

 «ه.ِمزوج ستود قیو مهوست رف گسرتاندیم
 .مذهبی، غیر مذهبی، فعال، غیرفعال ؛عمومیت تمام دارد  برای همه« او»این اعالم عام 

که  است امکان در شرایطیحاوی  ،است امیدحاوی ، مهر استاین نشانه هم حاوی 
که برای خودش که در آخر قید  ایرا ندارد. ویژگیباری و امکان یزیرفکر امکان یکس

َحِمیُد »کرده  ِْ آن تعریفی که قباًل از داخل خود قرآن و ، با ؛ یعنی ولیاست «اْلَوىِل ا
مهر است. باالترین  سقفوالیت  یعنی مهر است. سقف ،1قرآن درآوردیم یکارهاکمک
 2یبدیرشیدالدین ممسئولیت است و به قول  و فراتر از پیوند، فراتر از دوستی یمرحله

گر ااین والیت یعنی  «ست هزار وادی.وداز دوستی به ، از آشنایی تا دوستی هزار منزل»
 برسیم و برعکس. این آیه، «او»به رفاقت ممزوج با  میتوانیم ،ما هزار وادی را طی کنیم

 ها. و عام هایخواص و حد وسط ؛شودیعامی است که مشمول همه م یهیآ
 

 « او»کارکرد عام 
  میرحمان رح

 مهرباران  زانیر
                                                                                                                 

 «اباب بگش»مباحث  و سوم یس های سی و دوم ونشستدر « والیت». این برداشت از مفهوم 1
حنی»( ذیل توضیح عبارت 8و  2شماره  یخیتار لیتحل ،یخیتار دی: دنییتب) ِِ ا  «َو ُهَو تَیَوىله الصه

 شرح داده شده است.  (117)اعراف: 

شود، بخش از تفسیر رشید الدین ای که ذکر میآمده است. اما گزاره . در سخنرانی مولوی2
نه هر که از کفر »ه است: ی بقرذیل آیات آغازین سوره کشف االسرار و عدة االبرارمیبدی در 

و که از خود و ا دیرس ییاز خود برست، او که از کفر برست بآشنا یکه و وستیبرست او بحق پ
ار تا بدوست هز یهزار منزل است و از دوست یتا دوست ییو از آشنا د،یرس یبرست بدوست

 (14، ص: 7کشف االسرار و عدة االبرار، ج)« .یواد
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 توانیمب انیم با یک مالتی چسب هم کنیم و یک دیوارچینرا بتو هایاین تلق یاگر همه
دارد که  یکارکرد عام «او»درک کنیم که  میتوانیاز پشت دیوارچین م ،از آن باال بکشیم

موجودی  . رحمان یعنیها در کتاب آخر آمده است؛ رحمان و رحیمواژه یبیش از همه
ی پودگیب ی،خستگی، بریناپذلیعطناپذیر، تاین ریزش هم توقف ؛زدیریکه از او دارد م

 مهرباران است. رحیم هم، و است استهالک بی و
 هچ مبهوت  می قوت هچ مست  نی لوت و از نی از

 ایز باالست خدا ستی ن  نی هک از دخل زم 
 اتهب دلهاست  نی رد ستی هچ نقش 

 ایز باالست خدا بستی رغ بستی رغ
اضاها برسیم، پیش از ما دیگران در تقاین و  هازهیما به این انگ کهنیهفت قرن قبل از ا
نیست که فقط ما به این نقطه رسیده باشیم. او هم به این  گونهنیاند. ااین سازوکار بوده
مشروط گفته و جاهایی هم تیک زده است،  جاکی شریعتی بارکینقطه رسیده بود. 

بوذر و ا بین ابوذر و ابوعلی سینا و یا ها را ارزشگذاری کرده است. مثاًل بینانسانآمده 
ها داشته یهیبقبه  ؛اصطکاک و درگیری با قدرت مستقر گرفته است بر، اصل را مولوی
 با این ،خیلی فرودست تلقی کرده استرا  اعتنا نکرده است. مولوی هاتیو فعال

. است پرداختهیدر درون بوده و به خودش م ،ها بودندکه او در زمانی که مغول استدالل
قابل مقایسه شاید اما مالتی که فراهم کرده  ،پرداختهیدر درون بوده و به خودش هم م

 نوع این راند، نباشد. ددر بیرون اصطکاک داشته هایلیبا مجموعه مالتی که خ
 ، بیشتر باید شک کنیم. رویممی ها به نسبتی که داخل مولویقضاوت

رش را م[ ]مولوی جانیا . مهم این است که یک روشی به دیگویهم دیدگاه و هم تحی 
ر و شک م ما یک وقت است که .دهدیما م یک وقت هم هست مثل  ،میمانیدر تحی 

ر و شک را به دیدگاهش تزریق م که با یک متد، مولوی  از این لوت و زین» .کندیتحی 
آن خم و در  آن که در ییهاعی؛ این دیدگاه است. از آن ما«قوت چه مستیم و چه مبهوت
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وپز آن هستیم، چقدر مستیم و و ما هم مشمول پخت پزدیهستی دارد م یخانه
ر و از دل م و چه بهتحالی مثبت داریآشفته ریم. از دل این تحی  زده هستیم، چه متحی 

 ساز، دخلیبخش و دگرگون. این ماده و این اکسیر تحولآوردیاین مبهوتی، اصل درم
به موجودات زمینی مثل ما ندارد. دخل مغازه را باز کنیم، پول مال ما نیست. از دخل ما 

شدنی است. از ی است، یعنی نازلهم تمثیل «زباالست» «.زباالست» ،دیآیدرنم
 ر بهره بگیریم.سیتوانیم برای اکانتشار موجود در هستی ما می

. اردگذی؛ تابه را وسط م«هادل یچه نقشیست در این تابه»تر است: قشنگ اشیدوم 
ی کار دینامیسم هستاند یا کمککه به نوعی یا دینامیک رودیم ییهادهییعنی سراغ پد

واد ، یعنی ظرفی است که مآوردیدل که م یسیم است. تابهمکار دیناکمک هستند. تابه،
 وپز است.و در پخت شودیو مصالح دینامیک در آن ریخته م

، مینکیفکر مکه  مقداریک  ؛«هاچه نقشیست در این تابه دل» که : دیگویقشنگ ماو 
ن را که د. شما روغتابه که ظرف تب و تاب است، شکل بگیر در تواندینقش ثابتی نم

 یحرکت جوهر درریزید، نگاه کنید شاید ضریب خلجانش از آن رودی که کف تابه می
 از آناگر پشت سر هم  دائم است؛ یعنی جلز و ولز؛ باشد تری، جدزنندیمثال م از آن

ا صدم ی شانقبل یروغن با شرایط ثانیه یهاکدام از آن مولکولهیچ ،اگر عکس بگیریم
، «هادل ینقشی است در تابه»بلشان هم قابل مقایسه نیستند. این قشنگ است ق یثانیه

، بخشی از روغن آب است یظرفی که مدام در حال تحول کیفی و حتی کم  در این 
چه » ،شودیم زندیریکه در آن م یاجذب ماده ی، بخشسوزدیم از ان ی، بخششودیم

ک ما این با توان در !«غریبست غریبست» :دیگویو باز م« هانقشیست در این تابه دل
ز »ما نیست. موجودی است که  خیلی قرابتی ندارد، برای ما ناآشنا است. خودی  

هستی هستیم. این رحمانی و رحیمی از  این بخشو قابل نزول به ما که در  «باالست
 هبمستمر است. مثل سرریز روغن  یعنی سرریز   ؛است تحلیلخدا با این دو بیت قابل 

ها ی دلمثل ریزشی که در تابه ،رحمان و رحیم است .شودیهرچیزی که در آن سرخ م
  .شودیدارد و بیگانه با دیدگاه ماست، برای ما غریب است و از منشأ بیرون ما سرریز م

 

 میاغازیب یاز هست
 میریسراغ گ یدر هست
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ستی ب کردیم، از هکه تعقی ییهادهیمثل بقیه پد ،اگر بخواهیم عشق را هم دنبال کنیم
 1فرقانی سوره 51تا 48یات  آ ؛میرویو در هستی به دنبال عشق و امید م میکنیشروع م

 :  قباًل بحث شد
و اوست آن كس كه بادها را بشارىت پیشاپیش رْحت خود فرستاد و از آمسان، آیب طاهر »

و  میبخش اتیا ح[ ردیآن سرزمیىن پژمرده ]و ُنم قیتا از طر (18) دیو شفاف فرود باران
و مسَل آن ]عناصر  (11بس ِّبوشانمی. ) ،امیرکده خلق هاانسان و هاآن را به آنچه از دام

[ د[ و]ىلشوند ]و وتجه معطوف كنن ادآوری تا ساختمی گونآنان گونه ان[ را میدبخشیام
 «(52بیشرت مردم جز ناسپاىس نخواستند. )

 

 است: پیشین از منظر دیگر یسه آیههم مشابه همان مضمون  2روم 51تا  48آیات 
و آن را در  زدانگیو ابری بریم داردیم لیخدا مهان كیس است كه بادها را گس»

 شیان از البالبار ىنبی، پس یمگرداندو انبوهش یم گسرتاندهر گونه خواهد یم -آمسان
اه گناه . و چون آن را به هر كس از ِّبدگانش كه بخواهد، رسانید، بدآیبریون یم

  «(18. )كنندشادماىن یم
ت، اش را نکرده اسقباًل محاسبه ی است که کسیبزنگاه ی هماندهنده نشانناگاه این به

 رده است.و فکرش را نک
 ( 11)«و قطعًا پیش از آنکه ]باران[ بر ایشان فروریزد، سخت ُنمید وبدند.»
 (52)« .گرداند یمپس از مرگش زنهد اپس به آثار رْحت خدا ِّبگر كه چگونه زمنی ر»

 :8رعد 72اینها و در کنارش 
دار ، و اربهای گرانبار را پدیاندمنایاوست آنکه برق را برای بمی و امید به مشا یم»

 «.كندیم
                                                                                                                 

ْر ». 1
َ

ِذی أ یاَح بُْشَرا َب َو ُهَو اله َماِء َماًء َطُهوًرا) نْی َسَل الرِّ نَزْلَنا ِمَن السه
َ

ِتِه َو أ یًتا َو نُْسِقیُه 11یَدْی َرْْحَ ُنحَْی ِبِه َبْلَدً مه ( لِّ
َناىسه َكِثرًیا)

َ
ْنَعًما َو أ

َ
ْکرُث  (11ِِمها َخَلْقَنا أ

َ
یَب أ

َ
وْا َفأ ُ رکه ْفَناُه َبیُهُنْ ِلیذه اِس ِإاله ُكُفوًرا)َو َلَقْد َصره  «(10النه

َعُلُه ِكَسًفا َفرَتی اْلَو ». 2 َماِء َكیَف یَشاُء َو یجْ یاَح َفُتِثرُی َسَحاًبا َفیْبُسُطُه ىِف السه ِذی یْرِسُل الرِّ ُ اله ُرُج ِمْن اَّلله ْدَق یخْ
َصاَب ِبِه َمن یَشاُء ِمْن ِعَباِدِه ِإَذا ُِهْ یْسَتْبِشُر 

َ
ن َقْبِلِه 11وَن)ِخاَلِلِه َفِإَذا أ ن ینَزَل َعَلهِی مِّ

َ
( َو ِإن اَکُُنْا ِمن َقْبِل أ

ْرَض َبْعَد َمْوَِتا)11َْلُْبِلِسنَی)
َ
ِ َكیَف یْحی اْْل ِت اَّلله  «(10( َفانُظْر ِإىَل َءاَثاِر َرْْحَ

َقاَل ». 8 َحاَب الثِّ ِذی یِریُُكُ اْلرَبَق َخْوًفا َو َطَمًعا َو ینِشُئ السه  «ُهَو اله
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همه عناصر دینامیک،  ،که در این دو تکه و در این تک آیه آمده است یامجموع هفت نشانه
تند. باد نماد بشارت است. طالیه، اولین وضعیت جدید هس یزنندهمقریزاننده و ردرهم

 یاز اعطااست.  نو طیشرا یزنندهرقم ،، آب طاهر شفاف«ماًء َطهورا». تابش در ستیغ است
بس »ـ  صحبت شده است. نوشاندن آب حیات در حد سیرابی حیات به زمین پژمرده

 امیدبارخش نویدب عناصر یگونگونه ؛«بس بنوشانیم»نه چشاندیم و نه کم دادیم، ،«بنوشانیم
 اعالم تحولی است؛ سرفصل یدهندهرعد و برق است، صدا و تصویری که نشان ؛است

اعالم موجودیت عناصر نو برای تغییر وضع موجود است. این عناصر  ،موجودیت رعد و برق
جنس پیشارحمت دارد، انباشت توده، ی ابر تودههمه جنس پیشارحمتی و رحمتی دارند. 

دی پایان ناامیوجد و باران که رحمت است، اسباب  است. است، پیشارحمت انداز امیدپس
  و پایان پژمردگی طبیعت و حیات پس از مرگ است.

 

 میاغازیب یاز هست
 میریسراغ گ یدر هست

 دباریدار امجلوه یهاهینما
 ال البه یهایداریپد

 یو تّسر لیقابل تحل یهاجلوه
 

شابه که آیات مرا این هفت آیه  یالصهخراغ گیریم، از هستی بیآغازیم و در هستی س اگر
ین ا پوشاننده است و بقیه هم همپوشانآیه  این هفت ـ کتاب برایش هست باز درهم 

امیدوار،  دار  جلوه یهاهیاز نما حوناگر بخواهیم مرور کنیم، مش ـ است آیات
 ـ ندیبیا کسی نمدر شرایط عادی و طبیعی آن رـ ال در عناصر هستی های البهپدیداری

 .است و تسریـ کردن حل یی وگشاتحلیل به مفهوم راه ـ قابل تحلیل یهاو جلوه
یادآوری برای ما  ،که در کتاب آخر آمده است ییهانشانه، این اگر از هستی بیآغازیم 
ا ر هادهی، ولی صرفًا پدمیادهیرا در هستی د هادهیاین پد یباشد. چون ما همه تواندیم

اده و راه افت یایم. رعد و برقی زده، سیلها تصادفی حساب کردهعی و بعضی وقتطبی
بار رحمت یهانشانه ،هانیکه ا کندیما را دعوت مدارد ولی این  است؛ آبی جاری شده

هیچ  کندیامیدبخشی در شرایطی که کسی فکر م یهاو مهربار هستند و هم نشان
 از امید وجود ندارد.  یابارقه
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بلی ق یهاو سر تکه میاندازیتکه مچهل در، میادیگر هم قباًل بررسی کرده یکهیک ت
از چهار آیه است که ب یا در هستی اگر سیر کنیم، سه دهیم.و بحث را پایان می میکنیم

یک  ،. این آیاتکندیم مانو از هستی به خودمان معطوف کندیما را متوجه هستی م
آوا و  اند. خوشرا برای ما مطرح کرده یهای استراتژیک«یاآ»موسیقی متن پر آیا هستند. 

 :نمل استی سوره 69تا  61 آیات گشا هستند.گره
و برای مشا  دیها و زمنی را آفرهبرت است یا آن كس كه آمسان پندارندآیا آنچه شریك یم»

اکر  .یدمیدر ذات فرح بخش رویان ییآن، باغها یپس به وسیله د،یآیب از آمسان فرود بار
مشا نبود كه درختانش را برویانید. آیا معبودی با خداست؟ بلکه آنان قویم از عدل 

یا آن كس كه زمنی را قرارگاهی قرار داد و در آن رودها پدید آورد  (62خارج شهد اند )
چون لنگر[ قرار داد، و میان دو دریا برزخی گذاشت؟ آیا  یی] هاو برای آن، كوه

كیست آن كس كه پراضطراِر درمانهد  (63) ندیکه اكرثًا نادانامعبودی با خداست؟ بل 
، و سوء احوال را برطرف یم سازد، و مشا را كنداجابت یم -آن گاه كه اورا بخواند -را

 .رندی؟ آیا معبودی با خداست؟ چه اندک پندپذدهدزمنی قرار یم یجانشینان رو
و  دایمنخشکی و دریا راه یم یها ییداییا آن كس كه مشا را در تاریکی های و ناپ (60)

یا معبودی با ؟ آفرستد[ را پیشاپیش رْحتش بشارتگر یمزاآن كس كه بادها ]ِی باران
 «(61كنند. ) خداست؟ خدا برتر است از آنچه ]با او[ شریك فرض یم

بعد جلوتر  اول صحبت از بارش و رویش و یهیآ ر، دهاییگشاو آواها و گره اهایدر این آ
ر د یهاسمینامیرودهای در خالل است، د صحبت از آرامش است. یاییم استقرار  که ب

خدای کاشف و  ؛شکاف بین دو دریاست و بخش در وسطآرامش یهاهستی، کوه
 یکنندهبجایاضطرار و استرس از ما، ا و و اضطراب ضر   یکنندهخدای مجیب و کشف

خش کیفی انسان در هستی و ببخش و جابخش و موضعما، مکان یدهندهما، پاسخ
 .است مسیربخش و امیدبخش

مان ؛ سیر اول از آسکندیسیرهایی را به ما یادآور م ،نمل جا گرفته یاین تکه که در سوره 
به زمین است، از باال به پایین است. نگاه، نگاه طولی است. سیر بعدی ما را به عرض 

نه عرضی است، درونی است. . سیر بعدی نگاهی است که نه طولی و کندیمتوجه م
 . «او» یهیکسوی یهانگاه درونی انسان به خودش، به امکانات درونش و دهش
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بگوید کل امکانات  خواهدیاز آسمان تا زمین و از عرض تا طول و از درون به بیرون و م
رشد و ارتقاء  یهمه در خدمت پروسه ،درونی شما امکانات عرضی وامکانات طولی، 

 خودتان است.  یبخشآرامش یو پروسه
 

  ایمتن پر آ یقیموس
 خوش آوا 
 گره گشا 

 نمل :  43-42
 چندگانه  یاهایآ

 در َرس  فرح بخشانه 
 آرامش آورانه 

 ازسه کنج درآرانه
 موضع دهانه 

  انهیراه نما
 

 رسدیس است. درمَر  در یهایبخشامکان یدهندهاست که نشان یاچندگانه ییهایاآ
. است دهانه و رهنمایانهدرآورانه، موضعکنجآورانه، از سهشانه، آرامشبخبه ما، فرح

 است: مولوی یبندها هم باز جمعاین تکه یبندجمع
 رد وصل خود یایره هست 

 رد وصل اصل اصل خود
. هر گیردمیما مبنا را خود و  گیردمیمبنا را خود پدیده « در وصل خود یایهر هست»

به  است و هم به مفهوم اتصال هم این وصلت ؛در وصلت با خودش است یادهیپد
 اصل  «. اصل خود است در وصل اصل» زمان و توأمانهم و و ضمناً  ،مهر است مفهوم

 یه. با خوانش دوبارمیاز آن بهره گرفت وگفت  اصل خود هم همان پدری است که مولوی
ل بگوییم، از قب میخواستی. آنچه ما ممدهییآن دو بیت و آن سه بیت بحث را پایان م

بوده است.  هایبندسال پیش این جمعصد هفت، است کرده را اشیبندجمع
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انباشت کنیم،  را هایبندمجددًا جمع ما باید کیفی منتشر است. یهایبندجمع
 بندی جدید مشارکت کنیم.جمعخودمان هم در  ،نو دربیاوریم یبندجمع

از  یاعالم امکان جلوه یهاو نشانه هادهی؛ کل پد«کل عالم صورت عقل کل است» 
پدر  «او»؛ که «کوست بابای هر آنک اهل قل است»مرکزی جهان است.  یشهیاند

که اهل برقراری دیالوگ و قل زدن است.  ی استکس انداز هرپدر راه و پدر معنوی، کیفی
مستمر در حال اصالح  «او»؛ من که روابطم را با «صلحم دائمًا با این پدرمن که »

م ق؛ این جهان برای من حیات کیفی را ر«این جهان چون جنتستم در نظر» هستم،
 کامالً  ان در آنماست و ز رتپ  یباست،  لغویب، که حاوی سالم و سالمت است زندیم

 است.  امکانو خوش کیفی
  دوم سه بیتی: یتکه

 جورهست انسان و رچخ او را رعض
 اند و او رغض جمله رفع و اپهی

 و حصر او حدیبارتقای برای ای و پایه base هادهیپد یهمه ؛گوهر هستی انسان است
 هستند.

 پس بود دل جوره و عالم رعض
 ی دل چون بود دل را رغضساهی

 چیست اندر خم هک اندر نهر نیست
 تنیس  چیست اندر خاهن هک اندر شهر

می که ُخ  آدم هستیم. در یادامه وغرض هستی انسان است و ما هم جزو انواع انسان 
و  ءمشمول اجتباهم ما  ؛مشارکت داشته باشیم میتوانیمهم ما  ،ستافرآوری  محل

 قرار بگیریم.  «او»و فرآوری  اصطفاء
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 او اب یق و نهایتًا عشقی هست که جهاندقهم از سر مهر و حوصله و ت «او»فرآوری 
بحث را به مسائل جدید وارد کنیم.  میکنیبعد سعی م یممزوج شده است. از دفعه

دوم جلسه  یمهیدیگر بحث خدای مرکز انرژی خواهد بود. ن یاحتمااًل از دو سه هفته
ان دوست ءَّللشاإن. انددهیاست که دوستان زحمتش را از قبل عید کش ایبحث جمعی

تان جوان را هم استماع کند و دقت کنند. خیلی همه حاضر باشند که بحث دوس
 متشکرم. 
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 1دیمنبع عشق و ام یخدای گروهی(: کنندگان )ارائههای مشارکتآورده
 

 بخشیامیدم نصرت و سدینامیی نخست: کنندهمشارکت
خدا. با تشکر از آقای صابر که وقت را برای ارائه در اختیار ما گذاشتند و با تشکر نامبه

ته جلسات گذش بحث ما با توجه به دهید. موضوعکنید و گوش میکه حوصله می از شما
 دانیم؟است. ما به چه اعتباری خدا را منبع عشق و امید می «خدای منبع عشق و امید»

اند، درک ما از این رابطه این بود که خدا برای القای امید در کسانی که به او ایمان آورده
ها و خدای منبع عشق و امید این داشته ی بینسعی کردیم رابطههایی دارد. ما هم داشته

 را ترسیم کنیم. 
این تلقی وجود دارد که خدا امیدبخش است؛ وگرنه دلیلی برای مهاجرت مسلمین در 

هایی دارد که هایشان و جهادشان ندارد. خدا داشتهصدر اسالم و گذشتن از دلبستگی
رحمت یا الفت و عشق، رت، مثل نص؛ است «او»امیدبخشی  ینشانه

ها در حد درک و فهممان این داشته یاش. هرکدام از ما سعی کردیم دربارهآفرینیمحبت
 و دری بخشامیدم نصرت و ستحلیل کنیم و نتیجه را ارائه بدهیم. مبحث من هم دینامی

 گری خداست. ع امید بودن و یاریبمن یرابطه
گوید: ه عنوان منبع امید است. چون خدا میگری خدا از مصادیق معرفی خدا بیاری

کنم و پیروزی حتمی از آن کسانی است شود و من خلف وعده نمییاری من قطع نمی
دهد. سان مینگاهی غیرقابل خدشه به اگری خدا تکیهکنند. یاریکه به من اطمینان می

ده امیدوار به آینگوید به من اعتماد کنید و گاه که خودش و هستی است وقتی میاین تکیه
اش ریخدا از یا وقتی کنند وچون پیروزی از آن کسانی است که به من اعتماد می ،باشید

کند. برای بررسی بیشتر به متن مراجعه کند درواقع همان امید را القا میصحبت می
 کنم. اشاره می به چند مورد ازکردیم. مصایق زیادی وجود دارد که من 

 شود:روم اشاره می یسوره 4 یف وعده خداوند است. در آیهاول عدم خل یگزاره
ْمُر ِمْن َقْبُل َوِمْن َبْعُد »

َ
ِ اْْل  «َّلِله

                                                                                                                 
کنندگان در نشست چهل و نهم و ذیل مبحث خدای منبع الهام نیز اقدام به . این مشارکت1

 اند که در همین دفتر قابل دسترس است. ی کار جمعی کردهارائه
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روم مغلوب  در ابتدا گیرد ودر واقع جنگی میان دو قدرت ایران و روم صورت می
پیروزی نه به قدرت  یگوید پیروزی از آن شماست. وعدهشود. خدا به رومیان میمی
های فرسایشی میان دو قدرت، پیروزی ه به مردم است. در نهایت در جنگبلک ،روم

گاه خودتان گوید من را تکیهیاری خداست. می ،«امر»شود که نهایی از میان مردم می
کنم. به چه اعتباری مسلمانان باید از پیروزی رومیان وعده نمیقرار دهید؛ من خلف

هایش پس به سایر وعده ،که به آن عمل کردهای داده خدا وعدهاینکه خوشحال باشند؟ 
کند. یعنی حجتی است که مانند عملی شدن وعده پیروزی روم، به سایر هم عمل می

گاه تکیه را« او» اعتماد کرد و «او»به  توانها هم عمل خواهد کرد. پس میوعده
بر گردن  خدا یاری کردن مومنان را حقی این است که دوم یگری قرار داد. گزارهیاری

  آمده: روم یسوره 41 یداند. در آیهخودش می
ُر اْْلُْؤِمِننَی » ا َعَلیَنا ََنْ  « اَکَن َحًقّ

خودش را موظف به یاری  ، اینقدرخدایی که منبع هستی و عین هستی استوقتی 
واقع دارد امید به زندگی را تزریق  داند، درآورندگان به خودش میایمانبه رساندن 

ا با قدرتی که دارد نیاز ندارد موظف بگوید حقی بر گردن من دارید؛ وقتی کند. خدمی
انش کند، پس حتمًا بندگاند صحبت میمسئوالنه در برابر بندگانی که به او ایمان آورده

 کند. وگرنه چه دلیل دارد که بگوید حقی بر گردن او داریم؟ را یاری می
اند اما از خدا به ایشان دا ناامید شدهخیاری سوم بحث رسوالنی است که از  یگزاره

  :است یاری رسیده
ُرَنا» ْ َقْد ُكِذوُبا َجاَءُِهْ ََنْ ُ ُّهَنّ

َ
وا أ ُسُل َوَظُنّ َس الُرّ

َ
 ( 332ویسف: «)َحىَتّ ِإَذا اْسَتیأ

شود که در میان پیامبران هم کسانی بودند که مقهور ناامیدی از در این آیه اشاره می
م دانیتحول قوم دست شسته بودند. مثال حضرت یونس را می خداوند شدند. چون از

آورند و به خدا گالیه و که از ایمان آوردن قومش ناامید شد و فکر کرد قومش ایمان نمی
ت. اس خوش بودهپیروزی زودرس دل که به اش فهمیدشکوه کرد. بعدًا در علت ناامیدی

و آماده پذیرش یاری خدا  1امم کردهظل خودموقتی در دل نهنگ افتاد گفت خدایا من به 
 یاری خدا به او هم رسید.  و شد

                                                                                                                 
ْقِدَر َعَلیِه َفَناَدی». 1 ن نه ن له

َ
َهَب ُمَغِضًبا َفَظنه أ وِن ِإذ ذه ن اله ِإ  َو َذا النُّ

َ
ُلَمِت أ نَت ُسْبَحاَن ىِف الظُّ

َ
ُكنُت  َك ِإىّن اَلَه ِإاله أ

ِلِمنَی   .(16ابنیاء: )« ِمَن الظه
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 زندگی چیستی گری خداست. اصاًل فلسفهناامیدی و یاری یبعدی رابطه یاما گزاره
کنیم و دلخوشی ما چیست؟ قطعًا به این دلیل که به آینده امیدواریم. زندگی میما و چرا 

، ها را نگه می داردکه در زندگی داریم، ما انسان یرغم فشارها و مصائبتنها چیزی که به
انسان به خودی خود در برابر  شاید رسانی خداست. وگرنهامید به رحمت و یاری

کند، کند و مسائل را تحمل میمشکالت خودکشی کند. اگر انسان خودکشی نمی
رو  ییندهآ یکامیدوار است. امید چیز موهومی نیست که انسان را نگه می دارد. امید 

ش اینکه هستی برای و به «نخواهد ماند نیز و چنین بودچنین ن»به جلو و رو به هستی و 
  گوید:می 1حج یسوره 75 یآیه کند. خدا درآفرینی میامکان

 ند.آویز كحلق را خود كندخرت هرگز او را یاری منیآ و دنیا در خدا پنداردهركه یم»
 «؟خشم او شهد است از میان خواهد برد یایهم كه چیزی نرینگش ِّبگرد گاهآن

 کند:اشاره می «ال یْرُجوَن ِلقاَءنا»سوره یونس به  75و  77و  1-8همچنین در آیات 
 2 «.بیاور دیگر قرآن گویندیم ندارند امید ما دیدار به كهكساىن»
  1«.ِبانند اقیب سرگردان تا كنمیكساىن كه به دیدار ما امید ندارند در كفرانشان رها یم»
كساىن كه به یاری ما امید ندارند و به دنیا دل خوش رکده اند جایگاهشان آتش »

 1«است.
 بندی این چنددر جمع .شودمعرفی میهمان جایگاه آتش  به عنوان یعنی رهاشدگی

کنم و خلف وعده گوید به من اعتماد کنید و من شما را یاری میگزاره اگر خدا می
 و اعتماد نکرد «او»توان به آیا می ،دانمحقی از شما بر گردن خودم میکنم و این را نمی

؟ مراجعه به متن خیلی ساده است. اکثر ما برای پذیرش این مباحث دنبال امیدوار نبود

                                                                                                                 
ه ْلیْقَطْع ». 1 ُ

ماِء ُث ْنیا َو اْْلِخَرِة َفْلیْمُدْد ِبَسَبب  ِإىَل السه ُ ىِف الدُّ ْن َلْن یْنُصَرُه اَّلله
َ

ه َف  َمْن اکَن یُظنُّ أ ََ ْلیْنُظْر َهْل یْذِه
 «َكیهُدُ ما یغیظ

ْله َو ِإذا ُتْتلی». 2 ْو َبدِّ
َ

ذیَن ال یْرُجوَن ِلقاَءَنا اْئِت ِبُقْرآن  َغرِی هذا أ  (. 11)وینس: ...«  َعَلهِیْ آیاُتنا ََبنات  قاَل اله

ذیَن ال یْرُجوَن ِلقاَءنا ىف ».... 8 ْ یْعَمُهوَن  َفَنَذُر اله
 (11)وینس: « ُطْغیاُّهِنِ

ِذیَن اَل یْرُجوَن ». 4 ِذیَن ُِهْ َعْن َءایاِتَنا َغاِفُلون ِإنه اله ْا هِبا َو اله ُنُّ
َ

ْنیا َو اْطَمأ َوهُئُم  * ِلَقاَءَنا َو َرُضوْا ِباِْحیوِة الدُّ
ْ

ْوَلئَك َمأ
ُ

أ
ا اَکُُنْا یْکِسُبوَن  اُر ِِبَ  (.6-1)وینس: « النه
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این ا خیلی زیباین آیات نظرم گردیم. به یک مورد برخورد کردم و بهیک مثال عینی می
 رح خواهم کرد. کرد و آن را مطمسئله را تفسیر می

داران را در جنبش حقوق مدنی اجتماعی است که نقش دین و امید دین ثالیک م
امریکا  73پوستان مسیحی و نژادپرستی در قرن کند. مباحثی در مورد سیاهبازنمایی می

شناس امریکایی معتقد است دین همواره تحت تاثیر محیط شود. یک جامعهمطرح می
طور که محیط اجتماعی و دهد. همانکه به حیاتش ادامه میاجتماعی و فرهنگی است 

. در ستا گذارد، دین هم بر محیط اجتماعی فرهنگی تأثیرگذارثیر میأفرهنگی بر دین ت
 و گسترده ها بردگی قانونی و تجاوزجنسیامریکا بعد از قرن 7351-7341 یهاهده

کنده از ستخریب سازمان  ی و رفتاردایاست تبعیض نژیافته، سیاهان دیدند در محیطی آ
 لیس وپ کاره هستند و اقتصاد وهمه پوستانکنند. سفیدزندگی می انگیزنفرت خشن

بود. سیاهان حتی اجازه رفت و آمد به  پوستاندادگستری و دولت در دست سفید
های دولتی را نداشتند. ها را نداشتند. حق ورود به دانشگاههای تفریحی آنمکان

فیدپوست ای بود که رانندگان سها تفکیک شده بود و فضا به گونهبیمارستان ها وکتابخانه
ها از پذیرش و بیمارستان کردندبیماران درحال احتضار سیاه را رها می ،آمبوالنس

. سیاهان جرات اعتراض هم نداشتند چون مورد ضرب و شتم و زدندسیاهان سر باز می
دهد ب شخواست تغییرش حقوق مدنی میگرفتند. جهانی که جنبحتی قتل قرار می

 ،آموزشی هاینابرابری در فرصت ؛ ماننداجتماعی بود هایپر از نابرابری یجهان
برخورداری از حمایت قانونی و دولتی. جنبش حقوق مدنی  ، نابرابری درانتخابات

های این جهان را آشکارتر کند و شجاعانه با این جهان در افتاد و توانست خشونت
ی متولیان حتکه نژادپرستی در آن زمان شایع بود و قانونی را از آن پاک کند. با این وحشت

کردند، اما رهبران جنبش مدنی رسمی مسیحیت در کلیسا هم آن را تأیید و تقویت می
را  نابه هیچ وجه شکست نداد و ایمانشکردند پوستان را که از این برابری دفاع میسیاه

ا از دست ر انرغم تعصبات مسیحیان امیدش. بهنددین هم نشستتخریب نکرد و دست از 
 یکنی نژادپرستی کرد. همهرا وقف خدا و ریشه اننداد. برعکس زندگی خودش

دانست. این گیری دینی و امیدواری خودش به خدا میرا مدیون جهت انهایشموفقیت
 هایبه برافتادن ارزشکه منجر در امریکا راه افتاد  ]میالدی[ 61و  51 یجنبش در دهه

ترین دستاوردهای اجتماعی تاریخ امریکا یکی از بزرگ نژادپرستی شد. این جنبش
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ت آمیز و موفقیمقاومت غیرخشونت باشده است. در واقع اقلیت نابرخوردار و قربانی
برای آزادی و دموکراسی و  ،که از حمایت دولت برخوردار بودند را برابر اکثریتی در

دهد انسان بر محور ی جانشان را به خطر انداختند. این به خوبی نشان میعدالت خواه
 رد. آوچه نتایجی به بار می ،کنندانسانی بر مدار دین حرکت می و کرامت عزت و شان

بر رهبران این جنبش برقرار بوده که با آن  ایاما سوالی مطرح است که چه فضای ذهنی
میدوارانه ادامه دادند. رهبران جنبش حقوق مدنی، تبعیض نژادی این جنبش را ا یسابقه

ها بودند و هدفشان را کسب در بزنگاه اوبخشی هایی با اتکا به خداوند و الهامکشیش
، ترین رهبران جنبشعدالت اجتماعی برای سیاهان قرار دادند. مارتین لوترکینگ از مهم

 یبا خدا را پایهودش مستقیم خکند و ارتباط اهمیت دین را در زندگی توصیف می
  گوید:داند. میفعالیت خود می

آلود به مرز شبی بعد از یک روز پر مشقت با یک تلفن تهدیدآمیز و غضب»
ونم بخش از در. اما انگار صدایی اطمینانو نزدیک بود تسلیم شوم ناامیدی رسیدم

ه کردم. جربگفت مارتین به پا خیز برای عدالت! من با توام. انگار حضور الهی را ت
رو هتوانم روبمیان رفت. حاال با هرچیز می تردیدم از یکباره فروریخت وترسم به

 « شوم.
 های جنبش اینکشیش ی. همهاست فقط او نبوده که از ارتباطش با خدا الهام گرفته

بودند. کینگ اتکا به خداوند را اساس انگیزه برای فعالیت را تجربه کرده حس و حال
 گوید به مندانست. امید به یاری خدا در پیروزی که خدا میاش میبینیعملی و خوش

کند و پیروزی وعده نمیکند که خلفکنم و اشاره میاعتماد کن و من شما را یاری می
محکمی  یشود. انگیزهحتمی از آن شماست در مبارزات این جنبش حقوقی دیده می

و ادامه  ناامید نشوند آمیزدشوار و تبعیضرغم شرایط علی برای کینگ و یارانش است که
 گوید:می مارتین به پیروانشدهند. 

ه کند. او نیرویی بخدا فرزندانش را که قربانی نیروهای شر هستند فراموش نمی»
رزان و امید ل یرا تحمل کنیم. وقتی شعله ظلمتدهد تا بتوانیم بار سنگین ما می
گرداند و به ما نیرویی ما را به ما باز میامید رو به خاموشی است، خدا روح  شمع

رضایت  دهد تا بتوانیم راهمان را ادامه دهیم. خدا با ماست. نه فقط در روزِ می
 .«یناامید شِب خاطر، بلکه حتی در نیمه
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های دینی برای این جنبش و رهبران آن از خدا تنها آموزهخواستن الهام گرفتن و یاری  
 ،روی عشق را هم چاشنی این پیروزی کردند. رهبران جنبشنی هاآن بلکه است، نبوده

آرمان مسیحیان سیاه بود. انجیل  ،کلیسا و آرمان جنبش آن و دستاورد بودند مسیحی
داد. سنگ می و امید خواندن و دعا کردن همواره همراه جنبش بود و به آنان دلگرمی

 ق در برابر نفرتزیربنای جنبش، اخالق مسیحی عدم خشونت و پیروی از شعار عش
های دینی کلیسای سیاهان چارچوبی نویسد آموزهبود. موریس در این مورد می

یاهان س به های سالایدئولوژیک فراهم کرد که عدم خشوت به دیگران منتقل شود. سال
را ـ  ارانکحتی ستمـ تواند همه کند و میآموخته بودند عشق مسیحی بر نفرت غلبه می

 آمیزهای غیرخشونتشان از شیوهاتسیاهان باید در مبارز گفتیین مدوست بدارد. مارت
ست، تاکتیک سیاسی نی و خشونت، اخالقًا بر خشونت برتری دارد دمع استفاده کنند.

کاملی از ترجمان کامل عشق مسیحی به عمل  یبلکه یک سبکی از زندگی و شیوه
چون هم ظالم و هم  ؛وردرستگاری به بار بیا تواندیاجتماعی است. عشق و امید م

 . کندیمظلوم را دگرگون م
مسیحیت رویکرد اجتماعی چندانی نسبت به مسائل  نبا اینکه دی ـ مسیحی یهاآموزه

مدنی سیاهان  حقوق توسط جنبش ـ اخالقی است-فردی یهاندارد و بیشتر آموزه
که رحالید شود.میگیرد و در مبارزاتشان به کار گرفته یبخش قرار معنوان منبع الهامبه

پس به ؛ های اجتماعی و اساسًا یک دین اجتماعی استمملو از این ظرفیت ما اسالم
مبارزات  بخش برایعنوان منبع الهامهب تواندیراحتی و به مراتب بهتر از دین مسیحیت م

 یایک پروژه .یک سرمشق قرار بگیرد به عنوانمطالباتمان  یمان وهاخواسته ،ما
 خواهیمیبه اهدافی که م توانیمیتر متر و مطمئنتعریف کنیم و خیلی راحت توانیمیم

 برسیم.
 

 ی دوم: امید در زندگی یعقوبکنندهمشارکت
ت. اس درون قرآنیخدمتتان ارائه بدهم، یک بحث  خواهمیبه نام خدا. بحثی که بنده م 

یح مفهوم امید ، در راستای توضتا حدودی مشخص است 1هاهمانطور که در این برگه
                                                                                                                 

ن حاضران یکنندگان در سالن بهایی حاوی سرتیتر مباحث پیش از ارائه توسط مشارکت. برگه1
 هاست. کننده به این برگهی مشارکتتوزیع شده که اشاره
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ف یوس یسورهبه قرآن مخصوصًا  است و سعی شده که درمخصوصًا در زندگی یعقوب 
 یارائهمادگی آ منبحث امید و عشق سنگین است و هم اینکه  هم ه. البتودتوجه ش

 . کنمیعذرخواهی م آنبابت ، ممکن است بحث مغشوش شود و شفاهی را نداشتم
نشین گوشه عابد و زاهد و یفرد را بیان شده است که وی در ادبیات ما داستان یعقوب طوری

ات دید ، آیکنیمی. اما وقتی به قرآن نگاه مکند مطرح کرده استیکه در غم پسرش زندگی م
 بدون حرکت عاشق صرف   یک طور کهکه عشق و حزن بوده ولی آن دهدیدیگری به انسان م

از  تینراس قرآن تسهیلگری واقعی و ییوهش، آیدیطور که از آیات برمآنباشد، نبوده است. 
 هواها وها و احساسات و عالیق آن و چه در بیان چه در بیان کشش ؛نفس انسانی است

 واندتیستد و هم میپایداری ورزد و استوار با تواندیتمایالت و امیال آن. نفسی که هم م
وسف خود ی یسف دربارهیو یخیلی مهمی در سوره ییهسستی نشان دهد و از پای بیفتد. آ

، ودشیو آهنگی به طرف یوسف هدایت م افتدیاست که وقتی نظری به سمت او اتفاق م
 کند:ی، اما او پایداری مآیدیاو هم پیش م و کشش در درون این آهنگ

ِه َكَذاِلَك ِلَنْصِرَف » َهَن َربِّ َءا رُبْ ن ره
َ

ْت ِبِه َو َِهه هِبا َلْو اَل أ وَء َو اْلَفْحَشاءَو َلَقْد مَهه  ..«.َعْنُه السُّ
هنگایم كه آن زن آهنگ او رکد و او نیز اگر ربهان پروردگارش را ندیهد وبد آهنگ »

 .«رکدمی دور را پلیدی و بدی او از كه رکدمی چننیاین رکد،او یم
نی را گونه احساسات نفسااین نیست که این اشیوهاحساسات ش این نوع قرآن برای بیان

زندگی  و زیرا به آنها جایگاهی بیش از آنچه در فضای داستان ،تردگی باز گویدبه گس
مهر و عشق بین پدر و پسر، همین  ییه. مثاًل در قضدهدیواقعی بشری دارند، نم

ها ها کرده و بر وجود عشق زمینی بین انسانآزمایش یوسف، تنها اشاراتی به آن یلحظه
درونی انسانی مهر تایید زده است. در همین آیه  ها و تمایالتو همچنین وجود آهنگ

ماجرا، یکی پناه بردن یوسف به خدا در آغاز و پایان  یکه برایتان خواندم، تنها به دو سو
ها نیز اشاره به ضعف و سستی نفس آدمی کرده است تا اشاره کرده است و در میان آن

 جلوه بدهد. تریتر و واقعماجرا را صادقانه
، بحث آموزش است. یعقوب در خوردیی که در مورد یعقوب به چشم مدیگر بحث 

 :اهل آموزش بود، خودشان پیام آور بودند ونسلی بزرگ شده که این نسل اهل کتاب 
ْبصار» 

َ
یدی َو اْْل

َ
وىِل اْْل

ُ
 ( 15)ص: « َو اْذرُکْ ِعباَدنا ِإْبراهمَی َو ِإْسحاَق َو یْعُقوَب أ

 «ران وبدند.واسحاق و یعقوب را به یاد آور كه از وتامنندان و دیهد و ِّبدگان ما، ابراهمی»



 4باب بگشا؛ دفتر پنجم: تبیین ما ـ       414

 

 

ه با دستان خود خیر را ب ،نسلی که وجود خویش را در راه انسانیت و خدمت گرفته بود 
عمل حق گشوده بود  اعتماد ودر تشخیص  چشمان خودبا سوی مردم جاری ساخت و 

مورد توجه قرار دادن پسر مستعدتر در دوران  بایعقوب نیز  .کردیو مردم را به آن دعوت م
 م الهیو تعالی و یوسف نیز پدر را محرم اسرار هآموزشی با او برقرار کرد یکودکی، رابطه

البته  کند.را بیان مییوسف خوابی  یسوره 6و  5و 4آیات در یوسف  .دیدیخویش م
موزش قرار گرفتن یوسف است و تحت آ ،که این خواب کندیمطرح م طوراین آیات

 یندبیخدا قصد داشت که از این جریان یوسف را آموزش ببیند. یوسف پدر را محرم م
گاهی داشته هدایت  کندو خواب را برای او بیان می و پدر هم او را به آن چیزی که به آن آ

 کند. می
د و پیمان و حد او به عهشود در زندگی یعقوب دید، وفاداری بیبحث دیگری که می

کند. پیمان اول، هنگامی است قول است. قرآن سه پیمان یعقوب را در آیات مطرح می
 دانست ممکن است نظر سوئیخواهند یوسف را ببرند، حتی با اینکه میکه پسران می

ها هیچ گاه ایمان پدر را به قول و پیمان داشته و حسودی کنند، با این حال نظر سوء آن
ر خواهند پسکند، زمانی است که مید. پیمان دومی که قرآن مطرح میپسران برنگردان

 ی یوسف:سوره 66ی بندد. آیهها میدوم را ببرند، پدر با آن
سازم. تا با من و خدا پمین بنندید كه او را به من بازگردانید، هرگز وی را با مشا مهراه منی»

هد دادند گفت، بر آنچه ای گردید. و چون به وی تعمگر آنکه گرفتار عارضه
 « گویید، خدا گواه است.یم

رسند، یعقوب در پایان پیمان سوم هم، زمانی است که در مصر پدر و پسران به هم می
گیرد که در راهی که پدرانشان زندگی ها پیمان میکند و از آنعمرش پسران را جمع می

 خود را در آن گذاشتند، حرکت کنند. 
ه به یعقوب در طی این چندین سال، در دوری از پسر اول خویش، پس از رنج و غم وارد

ه را گواه و نگهدارندهدر پیمانی دوباره با پسران، قولی محکم با آن آن  یها بست و الل 
سپرد. با این حال باز از « او»های درونی خویش را به ها و ناامیدیپیمان کرد و نگرانی

ها در ورود به مصر به نظرش و مراقبت از آنهایی که در حفاظت ها و توصیهسفارش
کند که هایی به پسران مینظر نکرد. قبل از حرکت به مصر، یعقوب توصیهرسید، صرف

 کند: گونه بیان میها را اینآیات آن
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ها دستور داده وبد به شهر درآمدند، این اکر هیچ قضای گونه كه پدر به آنچون آن»
د مگر آنکه نیازی كه در دل یعقوب وبد را برآورده سازند. رکاهلی را از آنان دور منی

 1«دانند.و او به خاطر دانیش كه به وی اعطا رکده وبدمی دانشور وبد، وىل بیشرت مردم منی
ت داش که در ادبیات ما آمده ـی صرف ـ چناناگر یعقوب شخصیتی عابدانه و عاشقانه

و عمل حق و آموزش قوم خویش و  و در طول حیات خویش به دنبال تشخیص اعتقاد
های شها و سفارتوانست توصیهها نمیها به یکتاپرستی نبود، در این بزنگاهدعوت آن

کند داشته باشد و اسیر دین تشتت چنین یاد میای که قرآن از آن اینمعقول و عالمانه
 رگشت و توجه کنید به سخن یوسف که داسباب و پراکندگی مصوبات زمان خود می

بندان پنداری خداوند یعنی مسبب االسباب، به همراستای پیروی از آیین پدران در یگانه
 زندانی خود چنین گفت که:

ر؟ مشا ی قهاای دو رفیق زنداىن من، آیا خدایان گوناگون هبرتند یا خدای یگانه»
و خدا  ایددهشان رکگذاریپرستید به جای خدا مگر چیزهایی كه مشا و پدرانتان ناممنی

  2«دلیلی بر حقانیت آنان نفرستاده است.
 سپاریشود، یعقوب یک دلطور که از آیات برداشت میمطلب بعدی این است که آن

و کارسپاری عظیمی نسبت به خدا داشته و صبر و تحملی پیدا کرده بود که این صبر و 
انه نه و کارسپارتحمل به او امید و نظرگاه بلندی را داده بود. یعقوب دیدگاهی متوکال

دانست را قطعی می« او»کرد و یاری داشت و امر خویش را به پروردگار خود واگذار می
ه کرد. موقعی که خبر کشتصبورانه زندگی می« او»و در انتظار کارگشایی و یاریگری 

 گوید:آورند، در تحمل این خبر میشدن پسر اول را برایش می
ده ا یاریكنید، خد[. و بر آنچه وتصیف یماست اینك صربی نیکو ]برای من هبرت»

 1(35)ویسف: .« است
                                                                                                                 

وُبُِهْ ما اکَن یْغىن». 1
َ

َمَرُِهْ أ
َ

ِ ِمْن یَش  َو َْلها َدَخُلوا ِمْن َحیُث أ ْ ِمَن اَّلله ُه َنْفِس یْعُقوَب  ء  ِإاله حاَجًة ىفَعُهْنُ  َقضاها َو ِإنه
ْمناُه َو لِکنه  اِس ال یْعَلُموَن  َلُذو ِعَْل  ِْلا َعله ْکرَثَ النه

َ
 (71ویسف: ) «أ

اُر  یاَصاِحىَب ». 2 ُ اْلَواِحُد اْلَقهه ِم اَّلله
َ

ُقوَن َخرٌی أ َتَفرِّ ْرَباٌب مُّ
َ

ِن َء أ جْ اًء مَسه *  السِّ مْسَ
َ

نمُتْ َما َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِنِه ِإاله أ
َ

یُتُموَها أ
ُ هِبا ِم  نَزَل اَّلله

َ
ا أ ِ َو َءاَباُؤُُك مه حُْکُم ِإاله َّلِله ِْ  (.11-10)ویسف: ...« ن ُسْلَطن  ِإِن ا

ُ اْْلُْسَتَعاُن لََعَ  ».... 8 یٌل َو اَّلله ُفون َفَصرٌب ََجِ  «َما َُتِ
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داد، او همچنان رویکردی فطری در رویدادهای گوناگونی که در زندگی یعقوب رخ می
بخشی و و امیدوارانه داشت و این رویکرد به او دیدگاه و نظرگاهی بلند در یاری

 گشایی خداوند بخشید:گره
ی آنان را به من بازگرداند كه او دانای باشد كه خداوند مهه پس من را شکیبایی به»

  1«حکمی است.
هایی که تحمل کرده، چه زمانی ی سختیخوانم یک ایمان ابتدایی است. با همهای که میآیه

گردد، گویند پسر دوم دیگر برنمیآورند و چه زمانی که میکه خبر کشته شدن پسر اول را می
 بینم که شما از آن آگاهی ندارید:گوید من چیزی را میمی ولی یعقوب به پسران

دامن كه گومی و از عنایت و رْحت او چیزی یمو من رنج و اندوه خویش را تنها به خدا یم»
  2(86)ویسف: « دانید.مشا منی

ترین حاالت و اتفاقات زندگی خود، یعنی پس از دست دادن پسر یعقوب در اندوهناک
ی زمان خویش، خشکسالی و قحطی ایط اجتماعی ناامیدکنندهدوم و همچنین شر

موجود در مصر و اطراف آن از جمله کنعان و سختی تأمین غذا و مایحتاج الزم، 
 کرد: چنین توصیه میداد و اینهمچنان پسران را امید می

وجوی ویسف و برادرش باشید و از رْحت خدا ناامید ای فرزندان، بروید و در جست»
  1«گردند.كه تنها مردم ناباور از رْحت خدا ناامید یم نشوید

کند که مفهوم را بیان میمعنا و همدو دیدگاه در قرآن هست. قرآن آیاتی هم
ها و چیره شدن دیدگاه یأس بر او های طبیعی انسان در برخورد با سختیگیریجهت

رگاه او پوشاندن نظ کند که برتری یافتن این دیدگاه بر انسان موجباست و تأکید می
است « او»نسبت به روح خدا که همان وسعت و پاشانی لطف و رحمت و عنایت 

شود و انسان را از حال فطری و پتانسیل درونی خود که در هنگام گرفتاری و برخورد می
 کند. کند، غافل و فراموشکار میشر او را هدایت می

                                                                                                                 
َحِکمی ».... 1 ِْ ُه ُهَو اْلَعِلمُی ا یًعا ِإنه ْ ََجِ

ىِن هِِّبِ ِتِ
ْ

ن یأ
َ

ُ أ یٌل َعیَس اَّلله  «َفَصرٌب ََجِ
ا». 2 َ ْشُکوْا َبثّی  َقاَل ِإمنه

َ
ِ َما اَل َتْعَلُمون أ ْعََلُ ِمَن اَّلله

َ
ِ َو أ  «َو ُحْزىِن ِإىَل اَّلله

ِ  َیىِن ». 8 ْوِح اَّلله ُه اَل یْایُس ِمن ره ِ ِإنه ْوِح اَّلله ِخیِه َو اَل َتْایُسوْا ِمن ره
َ

ُسوْا ِمن ویُسَف َو أ اله اْلَقْوُم ِإ اْذَهُبوْا َفَتحَسه
 (.16)ویسف: « اْلَکاِفُرون
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 ان شمس، بیتی در این معنا دارد:در دیو مولوی
 از لطف تو چون جان شدم، از خویشتن پنهان شدم

 ای هست تو پنهان شده رد هستی پنهان ما
شمارد و راه نجات و عافیت و قرآن این دیدگاه یأس را یک حالت اختناق و خفگی می

این یأس ی دوم آیات، داند. دستهرحمت را از بین بردن این دیدگاه یأس در انسان می
کند. سپس در آیات افتد مختص پیامبران میها اتفاق میی انسانعمومی را که در همه

ه در بلک آید،کند که این وضع نه تنها برای عموم مردم پیش میطور بیان میدیگر این
 دهد:آوران الهی نیز روی میزندگی سخت و پرآزمایش مردم بزرگ و پیام

، یاری ما ها دروغ وعهد داده شهدامید شدند و پنداشتند كه به آنگاه كه پیامربان ناتا آن»
گردد از به سراغشان آمد. هر كه را خواسته وبدمی رهایی یافت. وىل عذاب ما بازمنی

 1(332)ویسف: « مردیم كه تبهکارند.
تردید نظر هست و ممکن است معنی این آیه به مردم هم برگردد. بیالبته اینجا اختالف

شود. مطمئنًا ین عالم نظام اسباب است و امر خدا از طریق اسباب او جاری مینظام ا
بری برای رهایی و فرجام یافت. اما توان راه میانهای الهی نمیبا لگدکوب کردن سنت

ها و بندد و در سختیانسان فطری به عرف و عادات محیط زندگی خود دل نمی
ه کلی از خیر مأیوس نشده و حل بندد و بمشکالت چشم به اسباب ظاهری نمی

ها ی آنی همههای خویش را نه در اسباب، بلکه در مسبب یگانهمشکالت و گرفتاری
 داند. می

ه او آیند و بمی ی ابراهیمآوران به خانهکنم. وقتی بشارتای تمام میصحبتم را با آیه
دانید وضعیت من چطور گر شما نمیکند که مدهند، شک میبشارت یک فرزند می

ای که شما به من است و من در چه سنی هستم؟ در من امکان و پتانسیل این مژده
ه ب کنند که ما بشارتی از حق برای تو آوردیم. ابراهیمها یادآوری میدهید نیست. آنمی

 گوید: آید و میخودش می

                                                                                                                 
َی َمن نهَشاُء َو اَل یَردُّ ». 1 ُرَنا َفُنجِّ ْ َقْد ُكِذوُبْا َجاَءُِهْ ََنْ ُّهنه

َ
وْا أ ُسُل َو َظنُّ ُسَن َحىته ِإَذا اْسَتیَس الرُّ

ْ
ِْرِمنیَبأ ُ ْْ  «ا َعِن اْلَقْوِم ا
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ون قاَل َو َمْن یْقَنُط ِمْن » الُّ ِه ِإاله الضه ِة َربِّ  ( 56)حجر:  «َرْْحَ
 « گردد؟چه كیس جز گمراهان از رْحت پروردگار خویش ناامید یم»

 خیلی ممنون. 
 

 : عشق در قرآن1ی سومکنندهمشارکت
خواهیم. موضوع بحث اند که از همگی عذر میبحث مطول شده و دوستان خسته شده

شده معطوف به امید بود. قصد های ارائهون صحبتخدای منبع عشق و امید است. تاکن
ایم. البته من ورود به مبحث عشق است. این موضوع را در قرآن مورد مطالعه قرار داده

توان این مطالعه را انجام داد که ما از روش استفاده از های متفاوتی میبا روش
و  ت، الفهایی از قبیل حب  هایم. واژمعنا با موضوع بهره بردههای نزدیک و همواژهکلید

 رسند. های مناسبی از جهت سنخیت با موضوع به نظر میرحمت واژه
 خود ب  موقعیت خدا از ُح  73مورد به خدا نسبت داده شده است. در  42در  واژه حب  

دارد. را بیان می خود ب  مقام دیگر عدم ُح  29گوید و در نسبت به موضوعی سخن می
به خدا از منظر مالصدرا خدمتتان  وتاهی در مورد انتساب حب  ابتدا توضیح بسیار ک

یل ذ شرح اصول کافیکنم که در عین انسجام لطیف و زیبا است. مالصدرا در ارائه می
 گوید: حدیثی از کتاب عقل و جهل چنین می

 پس محبت خداوند به بندگانش بازگشت به محبت او به ذات خود پیدا... »
 ونه که ثابت شده ذات او دوست دارترین چیز در نزد اوگچون همان، نمایدمی
و هر کس که چیزی را دوست داشته باشد تمامی کردار و حرکات و ، باشدمی

و هر چه که بدو نزدیکتر باشد ، داردآنرا برای خاطر محبوب دوست میهای نشانه
و  ارو چون تمامی ممکنات با مراتبشان آث، داردآن را بیشتر از بقیه دوست می

را به سبب ذاتش دوست  هاآنپس خداوند ، حق و افعال اویندهای نشانه
  «...داردمی

 ،الصدرام شرح اصول کافیتوانند به جلد یک می بیشتر یمند برای مداقهدوستان عالقه
شایان ذکری وجود دارد مبنی بر  ینکتهفقط . محمد خواجوی مراجعه نمایند یجمهتر

واسطه از یک بی هاانسان یهمه. شودمی نیز ذومراتب اینکه محبوب خدا شدن
                                                                                                                 

 ی سوم ویرایش و تلخیص شده است. کننده. این بخش توسط مشارکت1
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محبوبیت ذاتی و اکتسابی برخوردارند و این توانایی را دارند که با حرکت اختیاری خود 
 . وجود خویش را گسترش دهند و محبوبیت خویش را باال ببرند

ین آیات اگر به ا. کندمی «او»مورد در قرآن صحبت از دوست داشتن  73بیان شد که در 
 یدقت شود مواردی که حب خدا را به خود اختصاص داده به صورت اسم فاعل و صیغه

کاری است که  ینسبت به افراد به واسطه «او» و یا در دو مورد حب  اند مبالغه آمده
، توابین، محسنین. ختم شده است «مُه »به ضمیر  و در یک مورد حب  اند انجام داده

 ب  هایی هستند که حگروه، متوکلین و مقسطین، صابرین، متقین، متطهرین، مطهرین
 : یک گروه هم کسانی هستند که. اندویژه خدا را به خود اختصاص داده

ْ َُبْیاٌن َمْرُصوص یقاِتُلوَن ىف» ُ ُّهنه
َ

ا َكأ   (1)صف: « َسبیِلِه َصفًّ
ن از او گروه دیگر کسانی هستند که برای اثبات محبتشان نسبت به خدا باید تبعیتش

 : نصرت حضرت محمد را نشان دهند
ِبُعوىن» َ َفاته وَن اَّلله بُّ   (13عمران: )آل« یْحِبْبُکُم اَّلله  ُقْل ِإْن ُكْنمُتْ ُتحِ

 :دهدمی هایشدیگر خدا خبر از جایگزینی مرتدین توسط محبوب یو در آیه
وَنه» بُّ ُهْم َو یحِ بُّ ُ ِبَقْوم  یحِ ىِت اَّلله

ْ
  (51ئهد: )ما« َفَسْوَف یأ

ن جهت روش بنابراین صرفاً  ،این بحث است یتک آیات خارج از حوصلهبررسی تک
. گرددمی فضایی بیشتر مثالی ذکرالبته برای هم. شودمی اشاراتی کوتاه بیان، شدن بحث

پدر و مادر یک موقعی نسبت به موضوعی . روابط والدین با کودکشان را در نظر بگیرید
این کار امری رایج است ولی یک  کنند که تقریباً می و نهی به صورت مستقیم امر

ی ظهور این مورد وقت. و اثرگذارتر است ترتواند حاصل گردد که بسیار زیبامی شرایطی
با  در این حالت کودک. آیدمی کند که پای عشق و دوست داشتن به میانمی و بروز پیدا

. داردنمی نیز دوست هاآنت نداشتن دارد و با دوسمی دوست داشتن پدر و مادر دوست
 های مذکور را نشانلحن آیات مورد نظر به خوبی این موضوع ارتباط بین خدا و گروه

 . دهدمی
سی که حریم ک: گونه معنا کردمتقی را شاید بتوان این. به عنوان مثال به متقین نگاه شود 

 م حرمت متناسب را نیزشناسد و برای هر کدامی اشیاء و خدا را، هاانسان، خویش
به عنوان نمونه در آیه . گوید متقین را دوست داردمی خدا. کندمی شناسد و مراعاتمی
 : گویدمی سوره آل عمران 16
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ْوىف َبلی»
َ

ق َمْن أ قنی ِبَعْههِدِ َو اته بُّ اْْلُته َ یحِ  «َفِإنه اَّلله
 نیز متعلقات این عدم حب   گوید که در اینجامی مورد هم خدا از عدم محبتش 29در 

 :گویدمی مثالً . باشدمی مبالغه یبه صورت اسم فاعل یا صیغه نیز غالباً 
بُّ اْْلُْعَتدیَن » َ ال یحِ  (. 312)بقره:  «ِإنه اَّلله

 :یا آمده است. داردنمی را دوستاند یعنی خدا کسانی که تجاوز پیشه
ثمی»

َ
ار  أ بُّ ُكله َكفه ُ ال یحِ   (.076)بقره: « َو اَّلله

پای تعرض به ها عدم حب   یدر همه. مبالغه هستند یکه کفار و اثیم هر دو صیغه
  :کندمی پرده برداریسه آیه هست که از یک عشق دو طرفه. غیر مجاز استهای حریم

ُ َو یْغِفْر َلکُم » ِبُعوىِن یْحِبْبُکُم اَّلله َ َفاته وَن اَّلله بُّ ِحمی ُُنَبُكُُذ  ُقْل ِإن ُكنمُتْ ُتحِ ُ َغُفوٌر ره « َو اَّلله
 (.13عمران: )آل

ْقَوی» َس لََعَ الته سِّ
ُ

ٌد أ َْسجِ َبًدا ْله
َ

ن َتُقوَم ِفیِه ِفیِه ِرَجاٌل ی  اَل َتُقْم ِفیِه أ
َ

َحقُّ أ
َ

ِل وْیم  أ وه
َ

ن ِمْن أ
َ

وَن أ ُحبُّ
ِرین هِّ ُ یُحبُّ اْْلُطه ُروْا َو اَّلله  (.328)وتبه: « تَیَطهه

« 
َ

ِذله یأ
َ

وَنُه أ ْم َو یُحبُّ ُ ِبَقْوم  یُحبهُّ ىِت اَّلله
ْ

ِذیَن َءاَمُنوْا َمن یْرَتده ِمنُکْم َعن ِدیِنِه َفَسْوَف یأ ا اله  ة  َُّ
اُفوَن َلْوَمَة اَلئم  َذالَِك  ِ َو اَل یخَ اِهُدوَن ىِف َسِبیِل اَّلله ة  لََعَ اْلَکاِفِریَن یجُ ِعزه

َ
لََعَ اْْلُْؤِمِننَی أ

ُ َواِسٌع َعِلمیَفْض  ِه َمن یَشاُء َو اَّلله ِ یْؤِتِ  (. 51)مائهد: « ُل اَّلله
آیاتی نیز وجود دارند که حکایت از خلق  ،اشاره شدها حال بدانبه غیر از آیاتی که تابه

 : گویدمی خدا به حضرت موسی مثالً . مهر و محبت از جانب خدا دارد
ًة ِمىنِّ » ؛« ی افکندمبر وت از جانب خود رهم» ْلَقیُت َعَلیَك َمَحبه

َ
 . (11)طه: « أ

در مقابل فرعونی که دشمن خدا و  در واقع این محبت است که باعث حفظ موسی
دیگر خدا از خلق و ایجاد محبت و الفت در یک  یدر دو آیه. شودمی است موسی

 : است انفال آمدهی سوره 69 یدر آیه. گویدمی جامعه سخن
َف َبنْی » له

َ
ْفَت َبنْی  َو أ له

َ
ا أ یًعا مه ْرِض ََجِ

َ
نَفْقَت َما ىِف اْْل

َ
ْ َو اَلِك  ُقُلوهِِّبْ َلْو أ

َف َبیُهَنْ ُقُلوهِِّبِ له
َ

َ أ نه اَّلله
ُه َعِزیٌز َحِکمی  . «ِإنه

 :گویدمی آل عمران نیزی سوره 719 یدر آیه
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َف َو اْعَت » له
َ

ْعَداًء َفأ
َ

ِ َعَلیُکْم ِإْذ ُكنمُتْ أ وْا ِنْعَمَت اَّلله ُقوْا َو اْذرُکُ یًعا َو اَل َتَفره ِ ََجِ ْبِل اَّلله  ِصُموْا بحِ
ْعَمِتِه ِإْخَواًنا َو ُكنمُتْ لََعَ  َبنْی  ْصَبْحمُت ِِّبِ َ

ن  ُقُلوِبُُكْ َفأ
َ

اِر َفأ َن النه نْها َكَذ َشَفا ُحْفَرة  مِّ ُ  الَِك َینِی َقَذُُك مِّ اَّلله
کُم   «َِتَتُدون َلُکْم َءایاِتِه َلَعله

بینیم که خدا به ذات دوستدار است که همه مشمول آن هستند و در صورت پس می
کند یم خدا محبتش را بیان. شودمی حرکت اختیاری از جانب بنده محبوبیتش افزوده

. دهدمی ی را نیز آموزشورزمحبت ،مختلفهای آموزش همراهو در ضمن بیان آن 
در دل فرعونیان محبت . کندمی دارد و آن را توزیعنمی محبت را فقط برای خودش نگه

 . پراکندمی آفریند ومی کند و یا در جامعه الفت و محبتمی ایجاد
 :گرددمی م بیانوسوره ر 27 یآیه، به عنوان آخرین آیه

ْن » ْن َخَلَق َلکُم مِّ
َ

ًة  َو ِمْن َءایاِتِه أ ًة َو َرْْحَ َوده َتْسُکُنوْا ِإَلیَها َو َجَعَل ََبَنُکم مه ْزَواًجا لِّ
َ

نُفِسُکْم أ
َ

أ
ُرون َقْوم  تَیَفکه   «.ِإنه ىِف َذاِلَك اَلیات  لِّ

نم بیمی پس. در اینجا صحبت از خلق و پراکندن مودت و رحمت در بین زوجین است
 . کندمی ه خلق عشق و محبتدو نفره و ازدواج و در جامع، خدا در تنهایی

 
 ی انسانی چهارم: عشق در زندگی روزمرهکنندهمشارکت

عشق آسمانی و عشقی که به خدا و به سمت خدا است  یگروه ما درباره ی بحثتا اینجا
که ما پایین بیاییم و صحبت از عشق در میان خودمان  خواستمیصحبت کرد. ولی من م

ر د تواندیانسان و خدا م ینم. با این تعریف که رابطهخودمان بکی یو در میان جامعه
ی انسان یمتقابل میان انسان و انسان شکل بگیرد و در زندگی روزمرهی رابطهدرون 

خودمان محک بزنیم و  یعشق میان انسان و انسان را در جامعه توانیمیپدیدار شود. م
عشق آسمانی هستند و یا  حتی معیار قرار بدهیم که اگر کسی و یا کسانی که مدعی

 یطهبرا یننبررسی کنیم که اصاًل چ توانیمیکه وصل هستند، م کنندیطور فکر ماین
 وجود دارد یا نه. آن حالت عاشقانه را بررسی کنیم.  ایعاشقانه

مطرح شد، این بود که ما اول یک اختاللی از بحران تعریفی که در جلسات اول کالس 
خودمان احساس کردیم و این اختالل را بعدًا در ارتباط با  یهبین خودمان و بین جامع

معیاری برای محک زدن عشق زمینی و عشق آسمانی قرار  توانیمیاشتیم. مخدا هم د
ق تعریف کرد. عش شودیبدهیم. اگر عشق زمینی را تفکیک کنیم موارد متعددی را م
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در پ ی کهعشقعشق وطن و طبیعت،  ،ها یا همان عشق رمانتیکزمینی عشق میان انسان
 . گردی واردو یا مادر که به فرزندانش دارد و م

، باید ابتدا عشق را از محبت و دوست داشتن تفکیک کنیم کنیمیتعریفی که از عشق م
ست. اشتراک و افتراق این دو چه ههایی بین این دو که چه تفاوت مشخص کنیم و

 نیمکیر خوشبختی است. اینکه احساس موجه تمایز اصلی د کنم؟ من فکر میاست
با خوشبختی گره خورده است. به این معنی که اگر مثاًل برای دوستمان اتفاق بدی عشق 

بیفتد و یا اتفاق خوبی بیفتد، دلیل ندارد که ما هم همان احساس ناراحتی و یا 
س ا، ما هم احسآیدیخوشحالی را داشته باشیم. ولی وقتی صحبت از عشق به میان م

، ما هم احساس خوشبختی و شویمیثر مأاز خوشبختی طرف مقابل مت کنیمیم
 حتی ما برای اینکه رنج طرف مقابل کم شودی. به این صورت باعث مکنیمیبدبختی م

باط و ارتکاری هم انجام بدهیم و او را راحت کنیم. با این تفکیک  شود، حاضر شویم هر
عشق را طبیب و آموزگار تعریف  ،از عشق دارد تعریفی که مولوی ،حس خوشبختیبا 
هم ذکر شده است. این طبیب بودن و شفابخش  ان. دو صفتی که برای پیامبرکندیم

 و حاالت روحی شودیبخشی انسان مبودن و درمانگر بودن عشق است که باعث آرامش
آورده شده  1روم یسوره 27 ییهطور که در آ. همانآوردیو روانی که برای انسان بوجود م

 که 
 «آفریدمی. یکدیگر آرامش برای را هاكه زوج»

 : گویدیکه م 2اعراف یسوره 378 ییهو یا آ 
پدید آورد تا  وی اوست آن كیس كه مشا را از نقش واحدی آفرید. جفت وی را از»

  .«بدان آرام گریید
کسانی که در درونشان عشق  آورد.یوجود مهن بشی که برای انسامو این آفرینش و آرا

ق عش دانندیدارند و منتنگدستی و امساک  .است، حالت سرخوشی و سرمستی دارند
 نه باعث اضطراب و عبوس بودن.  شودیباعث ایثارگری و آرامش م

                                                                                                                 
ًة ِإنه َو ِمْن َء ». 1 ًة َو َرْْحَ َوده َتْسُکُنوْا ِإَلیَها َو َجَعَل ََبَنُکم مه ْزَواًجا لِّ

َ
نُفِسُکْم أ

َ
ْن أ ْن َخَلَق َلکُم مِّ

َ
 َذالَِك  ىِف ایاِتِه أ

ُرون َقْوم  تَیَفکه  «اَلیات  لِّ
ذی َخَلَقُکْم ِمْن َنْفس  واِحَد  َو َجَعَل ِمْنها َزْوَجها ِلیْسُکَن ». 2  ...«ِإَلیها ُهَو اله
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در خود عشق شدت بازپیوستن  ،شود مطرح کردعاشقانه که بیشتر هم می یدر تجربه
 یناقصی دارد و این نیمه ییمهکه ن کندیانسان احساس م که سته یدنشوق یکی ش و

ود با یک نفر جفت ش تواندیکامل کند. فقط م تواندیناقص را در جهان فقط یک نفر م
در  .شوق بازپیوستن در انسان زیاد شود شودیو این سیر تکامل و متحد شدن باعث م

  .رگری وجود دارد، آرامش و ایثااین افراد حاالت روحی روانی
و چه کسانی  دارد را دوست طور که دوستمان هم گفتند اینکه خداوند چه کسانیهمان

و کسانی را که متجاوز هستند  را دوست دارد محسنین و متقین، اینکه را دوست ندارد
که در عشق زمینی و رمانتیک هم وجود دارد.  است یاعاشقانهحاالت دوست ندارد، 

ما دست به کارهای بزرگ و  شودیبسیاری از موارد باعث م عشق رمانتیک، در
یم ناقصی که پیدا کرد ییمههای خالقانه بزنیم و در همان سیر رشد و تکامل و نفعالیت

مشترک در طول تاریخ در افراد  یمشترکی بشود. این پروژه یباعث تعریف پروژه
رکوری و ماری کوری که پی ،دانمختلف وجود داشته است. مثل یک زوج جوان فیزیک

ه تعریف کردند و در آن ب مشترکی یرادیواکتیو جدیدی کشف کردند. یک پروژه یماده
ت که رد شیمیسزوج کُ  ،موفقیت رسیدند. یا در جلسات قبل خود آقای صابر ذکر کردند

طور انهممشترکی تعریف شد و یا  ینژاد اسب کردی در ایران را احیا کردند و یک پروژه
 یمشترک اجتماعی را که مارتین لوترکینگ در جامعه یپروژهوستان مطرح کردند، که د

سیاهان را در جامعه احیا  قامریکا با عشق و عدم خشونت تعریف کرد و توانست ح
  .تعریف کرد شودیم ،کند

از عشق زمینی صحبت کنیم و یا شاید برای نسل پدران  توانیمیاینکه ما به راحتی م
ین چیزی برایشان خیلی مطرح نبود، یا پرداختن به چنین مسائلی نکه چانقالبی ما 

ر کرده تغیی چگونهما  یو اینکه فضای جامعه شدییا نوعی نقص حساب مبزه برایشان 
و نه از نوع سطح پایین  اشیبا آن حاالت روحی و روانرا این مباحث  توانیمیکه ما م

فعاالن ما که قباًل شاید در مقابل این مرزبندی روشنفکری ما و یا که مطرح کنیم. این را 
 ،هستند تفاوتیمسائلی ب چنیندر جامعه به  ،د و امروز حتی اگر موافق هم نباشندداشتن

به  خیلی ممنون و متشکر که. کرددیگر به صورت جداگانه بررسی  فرصتباید در یک 
 بحث ما گوش کردید. 
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 1(7) دیمنشأ عشق و ام یخدانشست پنجاه و نهم: تبیین: 
 

ِحمی ِن الره ْْحَ ِ الره و موسپیدان آغاز  دوستان یخیر، بحث را با اجازهبا سالم و عصربه .ِبْسِم اَّلله
 .میکنیم

 «گشامی، باب بگشا، نزد من آمن رفیقم، ره»

رت ضرو» ،و ذیل آن ییمآیول این تیتر کلی گرد محاست که  یاجلسه پنجاه و نهمین
نجاه ی پاست. جلسه «با پروردگار یگاهدالنه و همهستمر، استراتژیک، صافم یرابطه

؛ خدای «او»های داشته»است. عنوان کلی بحث  7983اردیبهشت  1، شنبهسهو نهم، 
آرام تا آرام کنیمگذشته  یهامروری بر بحث است. «ششم یمنشأ عشق و امید، شماره

 شق و امید است وارد شویم.بتوانیم به متن بحث جدید که خدای منشأ ع
 

 از خانه اول تا خانه حال
 حس بحران 
 از بحران یاختالل ناش

 عزم خروج 
 (ی، با هست«او»روابط )با خود، با  حیتصح

 ضرورت متد 
 درک 
  صیتشخ
 لیتبد

 

ی آن حس را مدت .ها را شروع کردیم، طبیعتًا یک حسی داشتیمماه قبل که بحث بیست
 . ما به علل مختلف، مختل است یرابطهکه رسیدیم  بیان حس به اینبعد از ، واکاوی کردیم

                                                                                                                 
 است.  1815اردیبهشت  2شنبه سه ،. تاریخ برگزاری این نشست1
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و نهایتًا به ضرورت  رامونمانیبه ضرورت خروج از بحران و تصحیح روابطمان با پ
. حسی که حدود بیست ماه پیش تقریبًا همگانی بود، این بود رسیدیم تجهیز یک متد

تالل مستقل از درون خودمان به و آن اخ میکنیکه درون خودمان اختاللی را احساس م
 است. کرده تیو سرا دهیسرکش مان با هستیو رابطه «او»مان با رابطه

را  نآمقدمتًا انسان همیشه به حسش اعتنا قائل شده و احترام گذاشته و عمل متناسب با 
اند بار تاریخی را اند، نتوانستهحس مانده یکه در مرحله ییهاانجام داده است. انسان

ناگفته  که ذاتًا، ییها. اما انسانبیاورندر عهده بگیرند و شرایط را به سمت خودشان جلو ب
اعتنا به حس، احترام به حس و  ـ گانه را رعایت کردندو نانوشته این فرموالسیون سه

 د،متناسب با حسی که پیدا ش. اند از بحران خارج شوندتوانسته ـ عمل متناسب با حس
رده اختالل را تصحیح کند و برای خروج از وضعیت عزمی داشته انسان همیشه سعی ک

ی به ضرورت دستیاب و است. ما هم به تبع انسان سعی کردیم این سیر را انجام بدهیم
  رسیدیم. به متد

 
 متد یما، در پ

 اسباب
 « : او» هیتوص

 تیوضع لیتحل
 تیخروج از وضع
 نو تیورود به وضع

 بشر روزیتجارب پ
  ما یهایافزودن

 

هم به مفهوم اثاثی که  و سبب استبه مفهوم یک وجه از متد، اسباب بود. اسباب هم 
. اسبابی که مورد نظر ما کندیما را از یک وضعیت، به یک وضعیت دیگر رهنمون م

 ما یهایافزودنهم دیگری تجارب پیروز بشر و نهایتًا  ؛بود «او» یهاهیبود، یکی توص
 ،بر هستی و انسان «او»تسلط و  طرهیجه به اشراف، سبا تو ،«او» یهاهی. توصبود

 .بود هاهیماها و دستداشته یهیتر از بقجانبههمه
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که پیش روی انسان  یاهیآل عمران دیدیم که توص یسوره 781تا  721 یهیآ شصتدر 
از  رفتهم راه برون ،وضعیت لیعنصره بود. هم تحلبرای خروج از بحران گذاشت، سه

 در آن بود. و هم ورود به وضعیت جدیدوضعیت 
که بشر جوینده، پرسنده و یابنده بوده است، تجارب پیروز بشر هم با توجه به این

با متدی که  .داریم ییهایبرای ما هست و نهایتًا خودمان هم افزودن یاهیمادست
مضمون تمثیلی که حضرت علی و  گذاردیالبالغه پیش روی ما محضرت علی در نهج

خام است. بستگی  یماده یک البالغه دارد این است که شیر که در مشک استدر نهج
مختلفی را بیرون  یهایبه شما دارد که چقدر این شیر را تکان بدهید و از آن خروج

ورد خام برخ ی.. بستگی به شما دارد که چگونه با ماده.بیاورید. ماست، خامه، کشک و
 کنید و فرآورنده باشید. 

 ییهاین که ما هم جزو ابناء و آحاد او هستیم، همیشه سعی کرده از مواد خام افزودنانسا
آن را فرآوری کنیم،  میتوانیداشته باشد. بخشی از مواد خام در قرآن هست که ما م

غه البالدر نهجـ که بر مشک فعال شویم بشر است. این یهم محصول تجربه یبخش
 ،خام یبه مفهوم این است که با ماده ـ شویدبر مشک فعال ب دیگویحضرت علی م

ه تجربی ک یها. ما هم اگر با مجموعه انباشته کنیدبرخورد فرآورنده و ورزاننده پیش
ر این روش فعالیت ب ،ردیگیو سیر بشر پیش روی ما قرار م گذاردیدر اختیارمان م «او»

 ییهایًا افزودن، پیش بگیریم ما هم طبیعتکندیرا که حضرت علی تصریح م یمشک
 خواهیم داشت. 

 
 متد ما

 یبا هست؛ «او»با ؛ با خود: از متن شیپ یهافیتکل نیی: تع نییشاتبیپ
 : متننییتب

 ی: خروجنییپساتب
 

 خودمان ینصفه و نیمه یهای، تجارب پیروز بشر و افزودن«او» یهاهیاز مجموع توص
 ین.تبیین و پساتبیپیشاتبین،  ؛. متدی که سه سطح داشترسیدیم به یک متد

سان و ان دیآی، روی یک بزنگاهی مرسدیاگر قرآن را نگاه کنیم، خدا به هر سرفصلی م
توجه  هایو خروج ازهاینشی، به پکندیرا پیش رو باز م ی، متنکندیرا متوجه بزنگاهی م
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تن مکه به یک متن وارد شود و متن را پیش روی ما بگشاید، پیشاقبل از این یعنی .دهدیم
 کندی. یک نظامی را در پس پیشانی ما ترسیم مدهدیو پسامتن را مقابل روی ما قرار م

ه مورد ک هم متدی پیشامتن و پسامتن هم دارد. ،که آن نظام فقط متمرکز بر متن نیست
امتن تعیین . پیشی داشته باشدسعی شد یک پیشامتن، متن و پسامتن ،نظر قرار گرفت

. متن هم بود و با هستی «او»با  ـ و درون خودمان خودمان ردبا ف ـ تکلیف با خودمان
 بود که اآلن در آن فضا قرار داریم، متن را وارسی ییهافیرتب بر تعیین تکلتهای مبحث

ها بحث نی ایهایو نهایتًا پسامتن و یا پس از نظام متن است که ببینیم خروج ؛میکنیم
 چه خواهد بود. 

 
 نییشاتبیپ

 : حضور موثر موقت یدیلک یتلق حیتصح
 یسهم در هست ،یسهم از هست ،ی: جهان مشارکتیدر هست تیعضو

  تی: ادامه پروژه آدمرییدر چرخه تغ
 

در پیشامتن بنا بود که تصحیح تلقی کلیدی داشته باشیم و در مدار بعد وضعیت خودمان 
نیم و یا سیر ک میخواهیتغییر م یدر چرخهآیا نیم یرا در هستی وارسی کنیم و نهایتًا بب

توصیف و تفسیر. محصول تصحیح تلقی کلیدی این بود که ما حضور  یدر چرخه
گرا به آن مفهوم سنتی نداریم. موقت است و دید آخرت اقامتمان کهموثری داریم ولو این

تلقی دوم این است که جهان مشارکتی است، ما از هستی سهم داریم و در هستی هم 
برای ما گذاشته شده که روی آن بتوانیم به تغییر و دگرگونی  یاصاحب سهم هستیم. تکه

آدم را به سهم خودمان پیش ببریم و خودمان  یپروژه یادامه میخواهیم اً هایتنفکر کنیم. 
 تواند به ما برسد.آدم اول آغاز کرد و اآلن میا که خدا ب میدانیآدمیتی م یرا عضو پروژه

 لذا در مدار تغییر هستیم. 
 

 ما: باب بگشا نییتب
 « خود» یما تقاضادار: محک تقاضا

 «او» تیظرف ییگر: شناساعرضه« او»
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یین به بکنیم، از پیشاتب میخواهیکه چه مبعد از تعیین تکلیف و این ،آمدیم که جلوتر
 «او»گشوده شد با این فرض که ما تقاضا داریم و  «باب بگشا»تبیین رسیدیم. بحث 

ار تقاضاداری خودمان طبیعتًا ضرورت داشت که به تقاضای در مد .گر استعرضه
را شناسایی کنیم.  «او»گرانه های عرضهخودمان محکی بزنیم و از آن طرف هم ظرفیت
عملی است. عیار به تقاضای  وینی ع در تقاضا ببینیم که تقاضای ما چقدر جدی،

 و چگونگی سرریز «او» یو متقاباًل کیفیت و گستره و قانون عرضه بزنیمخودمان 
 را بررسی کنیم.  یشهاعرضه

 
 زیر گر ـ داشتهعرضه یما:خدا نییتب

 یمهندس یطراح
 خلق ـ خلق مستمر

  یاستراتژ
 یبندمرحله

 یخیتار لیـ تحل یخیتار دید
  یپردازدهیا

 منبع الهام 
 دیمنشأ عشق و ام

 

ا تعریف ر یاهیم پروژهدر ادامه تبیین به این رسیدیم که اگر ما اهل تقاضا باشیم و بخوا
گر چیست؟ به خدای عرضه «او» یهاقرار بگیریم داشته یاکنیم و در سرخط پروسه

، خدای مرخالق مست ومهندس، خدای خالق ـ خدای طراح رسیدیم؛  زیرداشتهو
بع ، خدای منپردازدهیبند، خدای صاحب دید و تحلیل تاریخی، ااستراتژ، خدای مرحله

این بحث به یک  یپیش در ادامه یامید. هفته منشأ عشق وخدای الهام و آخرین هم 
و ما را  کندیکه تصریح م ایدوبیتی .رسیدیم که بیان حال بحث بود دوبیتی از مولوی
 :کندیمتوجه خودش م

 



 4باب بگشا؛ دفتر پنجم: تبیین ما ـ       431

 

 

 کل عالم صورت عقل کلست 
 رهآنک اهل قلست  یکوست بابا
 پدر نی ا اهک صلحم دائماً ب من

 ستم رد نظر اجهان چون جنت نی ا
. روی کندیم، تصریح ابتدا آغاز کردیمدر که ما بحثش را را خدا و انسان  یرابطه

یار ایستادیم. این بیان را بسیار بس «او»شده با و اصالح ، شفافمستمر یضرورت رابطه
 «او]» ل استهرکسی اهل قُ  کندیت و تصریح متصریح کرده اس پیش از ما مولوی

است. اهل گفت  یو چندمفهوم یقل چندوجه [.نقش پدری را برایش ایفا خواهد کرد
غلیان است و یا در کتاب آخر چهار قل است که  است، اهل وگواست، اهل گفت

ی بر ربوبیت یک. شودیشروع م «قل»مرزبندی است. چهار سوره هست که با  یهاقل
ِب الَفَلق» ؛کندیمتصریح  دگار در هستیپرور ر بردگار بر ربوبیت پرو. یکی «ُقل َاعوُذ ِبَرّ

َُ »بر  کندییکی تصریح م .«ُقل َاعوُذ ِبّرِب الناس» ؛کندیمتصریح  انسان ا ُقل یا َا
َو ُقل ُه »ک ُقل هم ُقل ی .کنندیمرزبندی با کسانی که حقیقت را درک نم ؛«الکاِفرون

 را تبیین مولوی« اهل قل» شودیتوحید و اخالص است. از سه منظر م یسوره «اَّلُل َاَحد
است. یا اهل  «او»وگو با است، یا اهل گفت «او»با  یا اهل قل است؛ اهل گفت :کرد

 ربوبیت خداوند است. مولوی براخالص است، اهل مرزبندی است، اهل تصریح 
اهل  اهل گفت باشد، لیان باشد،غاهل ـ  اگر کسی اهل قل باشد کندیتصریح م
نقش پدری را  «او» ـ و اهل چهارقل کتاب باشدباشد مرزبندی  باشد، اهلاخالص 

ه هستم ککه من که دائمًا فرزندی  کندیتصریح م برایش ایفا خواهد کرد. خود مولوی
هستم، این جهان برای من مانند جنتی است که وعده  «او»ام با در حال اصالح رابطه

رت هاتیدر آن نیست، وقت و ظرف لغوجنتی که در آن سالم است،  ؛داده شده است  پ 
 و امکانات ویژه در آن قرار دارد.  شوندینم
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 ماتبیین ما: 
 جزء  

  دارهیرمایخم
 دهیدآموزش
 دارسهم
 برداربار

 

ما جزئی هستیم که  .آرام که جلو آمدیم، به فصل دیگری از تبیین ما رسیدیمآرام
ها برای ما مستمر و مترتب بر آموزش اول ، آموزشمیدیده شدخمیرمایه داریم، آموزش

 داریم.  سهم هم «او» و ازو از هستی است 
 

 جهان ما: 
 منطقه مشترک وجود 

  یوجود یهاوجود کل + انسان
 

یار مشترک بس یکه جهان ما، جهانی هست که یک منطقهرسیدیم به این هایاین تلق با
مشترک وجود  یمشترک را، منطقه یکیفی در آن تعبیه شده است. اسم آن منطقه

جا حداکثر فعالیت را دارند. وجودی در آن یهاو هم انسان هم وجود کل که گذاشتیم
دهند و هم به ه هم به وجود خودشان بها میهستند ک ییهاوجودی، انسان یهاانسان

این  اند.ست، پیوند خوردها «او»در هستی و هم با وجود کل که وجود  روجود منتش
 ن راآ غوغایی باشد که مولوی یجهان باشد یا منطقه یمنطقه نیترفعال تواندیمنطقه م

  :کندیم ینتبی
  جانش توییمثنوی صورت بود 

 و ارکانش تویی نورهم جهت هم 
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 دیمنشأ عشق و ام یخدا
  ستی کناره ن  چشی است راه عشق هک ه  یراه 

 عشق متن 
  یدر متن هست

 در بطن انسان 
 پالوده با پروژه

 

راهی است راه عشق »از این بحث که جلو آمدیم به خدای منشأ عشق و امید رسیدیم. 
ونده، شبه مفهوم عنصری که جذب ؛تین رسیدیمبه عشق م .«کناره نیست اشچیکه ه

شونده است. این عنصر هم در متن هستی قابل متزاجکننده و اکننده، نشسترسوخ
ها صحبت که از آن ییهاوجو است هم در بطن انسان و هم در متن پروژهجست

 . میکنیم
 

 دارداشته یها«داشته»عشق ممزوج با 
 دهش
باُکم: »نشیگز جت   « و هو ا 

 فرآورش
 

دار که داشته «او» یهاسر عشق ممزوج با داشته، خدای منشأ عشق و امید یدر ادامه
ش،  «او». ، آمدیماست ه  ش، گزینش و فرآوری  و گزینشاهل د  ه   «او»فرآورش است. د 

  .تاریخ نیست یهادرشتفقط مخصوص خواص و استخوان
ش  تواندیپیش از آن نقل شد، هرکس م یدر یکی از آیات که هفته مورد اصابت ده 

َو »گزینش بشود و فرآوری رویش صورت بگیرد. « او» تحت قرار بگیرد و «او»
ه و مجموع ابراهیم ، محمد،مثل موسی تواندیدال بر این است که هرکس م «ُهَو ِاجِتباُُك 

برده شده است، مورد گزینش و فرآوری ها به تصریح اسم کسانی که در کتاب آخر از آن
ه ب دوبیتی که نقل شد، یک سه بیتی هم از مولوی یقرار بگیرد. آن هفته باز در ادامه

 :عاریت گرفتیم
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 رچخ او را رعض جورهست انسان و
 اند و او رغض جمله رفع و اپهی

 پس بود دل جوره و عالم رعض
 ود دل را رغضدل چون ب  هیسا
م کاندر نهر ن  ستی چ   ستی اندر خر
  ستی اندر خاهن کاندر شهر ن  ستی چ 

ان برای جوهرش که انس یاهیکه عالم امکان به عنوان پا ردیگیاز این بحث این نتیجه را م
اند که انسان بر آن مبناها به وجود آمده یاست، به وجود آمده است. معتقد است همه

یربر آن پایه و  روی  که خودمان ابتدا یی همهاکند و به دستاوردی برسد. در بحث مبنا س 
خدا انسان را وارد انسان، که آدمیت، یا در فاز  ، در پروژهمیکردیمی آدمیت پروژه

جا خدا برای اول بار، گذاری خدا تأکید شد. آنجا بر مایهجهان کرد، آن یچرخه
قرار گرفت. موجودین قبل از انسان که  بزنگاهی را رقم زد که خودش مورد شک و تردید

، خدا را تشکیک کردند و درخصوص تصمیمی که خدا بودند نیروهای طبیعی یا مالئک
اقتدار خدا یا  یاچند و چون کردند. اول بار که درخصوص آفرینش خدا  گرفته است

. هم بر شودیست که در قرآن باز ماتشکیک شد، آن نقطه  سازماندهی خدا در هستی
 یکه خدا یکی از کادرهامهم است، این ]و هم مورد دیگر که[ رینش خدا تشکیک شدآف

اصلی خودش را از دست داد. شیطان یا ابلیس کادر بسیار کیفی خدا بود. تصریح شده 
ترین کادری بود که خدا از بین نیروهای موجود برای خودش دهیدو آموزه نیترکیکه نزد

. خدا یکی از کادرهای اصلی و کیفی و ردیگیت مصنع کرده بود. آنجا ریزشی صور
. یعنی تشکیالت خدا، ماقبل دهدیماز دست  در مقطع ورود انسانرا  دینامیک خودش

. در دینامیسم شیطان شودیمشمول و دچار ریزش م ،انسان به خاطر ورود موجود نو
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دم تا آ یخواست. از ابتدای پروژه فرصت جنبندگی برای همین بس که ابدمدت از خدا
اند، اما شیطان هنوز دینامیسم خاص خودش را دارد. پس اند و آمدهها رفتهاآلن، انسان

هزل و هرز تاریخ، قبل از ورود انسان نبوده  بوده است، نیروی هجو، اینیروی کیفی
و خدا بدون مهر و  است گذارهیکه خدا برای انسان ما کندیهم تصریح م است. مولوی

 آدمیت را رقم بزند.  یاین پروژه توانستهیاعتنای ویژه به انسان نم
بحثی  کنیم، آن طراز سه بیتی مولویهماگر یک بیتی حافظ دارد، اگر آن بیت حافظ را 

 :کندیپیدا م یتریمفهوم جد میبریکه داریم پیش م
 فداد رب عاشق هچ شدساهی معشوق ارگ ا

 او هب ما مشداق بودبودیم ما هب او محداج 
به  . یعنی درست است که ما یک مهریآوردیاین رابطه را حافظ هم از دید خودش درم

این برای  ،مهر داریم «او»هم به ما یک اشتیاقی دارد. ما به  «او»داریم، ولی  «او»
؛ ار بگیریمقر باءکه تحت اجتای اینم برگیریکه تحت گزینش قرار بفرآوری، برای این

و حافظ از  کندیتصویر م یاهیاز زاو هم اشتیاقی دارد. این اشتیاق را مولوی «او»
 او را تواندیست که خدا بدون مهر ویژه به انسان نما مخلص کالم این .دیگر یاهیزاو

 قرار دهد.  و گزینش و فرآورش خاص خودش دهشمشمول 
 

 « او» یها«عام»
 یدیدر نوم دی: بارش ام یشور 24اعالم :
  میرح  رحمان  اقدام : 

 مهرباران   زانیر
 

حرکت کردیم و  «او»آرام آرام، در کادر بحث خدای منشأ عشق و امید آمدیم به جانب 
یا  «او»برخوردهای عمومی  به چند .وجو کردیمرا در کادر مهر و امید جست« او»
 «او»عام م یکی اعال «او» یهابرای پیگیری بحث خودمان رسیدیم. عام «او» یهاامع
 . «او» ست و دیگری اقدام عاما
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 موجو کردیم. خطاب به همه یک اعالجست ی شوریسوره 28ی هیعام او را در آ ماعال
ریم، که ما در آن قرار دا هایها، امروزروزیعامی دارد؛ اعم از مذهبی، غیرمذهبی، آن

: در دورانی که در الک فرو رفتید، در مود افسردگی دیگویو م کندیم یعام نیک اعال
هیچ ابری آبستن نخواهد شد و ابرهای آبستن هم زایش نخواهند  دیکنیهستید و تصور م

 مجموعه یالاز البه ـ میبارانیال مدر آن دوره و بزنگاه است که ما باران را از البه ؛کرد
که دیگر آبستن نیستند یا اهل زایش نیستند. این اعالم  دیکنیه شما تصور مابرهایی ک

 بارش امید در اوج ناامیدی. یک اقدام عام هم مترتب بر اعالم عام ؛عام به همه است
است.  «او». اقدام عام هم دال بر رحمانیت و رحیمی استدر کتاب آخر تصریح شده 

 شرحیم بودناست و « او» رد، ریزان بودنترجمه ک شودیآنچه در کتاب م تشیرحمان
 است.  «او»مهربارانی 

 
 عشقش ـ مهرش  یدر جستجو 

  میاغازیب یاز هست
  میریسراغ گ یدر هست

 رعد :  02+  روم 24-52فرقان +  52-24
  دباریدار امجلوه یهاهینما
 ال البه یدارهایپد

 یو تسر لیقابل تحل یهاجلوه
 

عشق و مهرش در  یوجونشأ عشق و امید، از منظر جستجلوتر که آمدیم، به خدای م
 را در چارچوب ییهادر هستی چه پژواک «او»هستی رسیدیم. این را بررسی کردیم که 

، پخشانده و پاشانده است. بحثی باز کردیم که از هستی میکنیبحثی که ما تعقیب م
 فرقان، سه آیه دیگری سوره 51تا 48ر هستی سراغ گیریم. سه آیه بود. آیات دبیآغازیم، 

هم  رعد یسوره 72 یهیآو یک تکـ  1ی رومسوره 51تا 48آیات  ـ در جنب آن بود هم
، میکنیوجو م، واژگانی که از دل آیات جستمیگذاری. این هفت آیه را که کنار هم مبود

                                                                                                                 
شده در نشست پنجاه و چهارم،  ذکر شده که با توجه به آیات قرائتی هوددر سخنرانی سوره. 1

 ی روم صحیح است.سوره
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. ریاح به شودی، از ریاح صحبت مشودیاست. از ارسال صحبت م یاژهیواژگان و
گیاه معطری است که روح و ریحان دارد و روح و ریحان انسان را تحت تأثیر قرار  مفهوم

. ارسال، ریاح، بشارت، انزال، آب شفاف، رفع پژمردگی، حیات، بارش، دهدیم
اد، بگسیل  سیرآب کردن، سیراباندن، برق پر بیم و امید، ابرهای باردار، نوشاندن،

مجموعًا کنار هم بگذاریم در که را  هانیا. دیانگیزاندن ابر، تراوش، بارش، بدل نوامی
دار امیدوار در این هفت آیه جلوه یهاهینما :شودیسه سطر پیام از هستی ساطع م

ست امیدی نی کندیکه انسان تصور م ییهاال در بزنگاههای البهپدیداری؛ سرریز است
  ری.سقابل تحلیل و قابل ت یهاو جلوه ؛بست استجهان بن یو همه

سرمشق هستی هستند و بوی بهبود  کندیتصریح م این هفت آیه همچنان که مولوی
برداشتی است « شنومبوی بهبود ز اوضاع جهان می. »رسدیها به مشام ماوضاع از آن

و  هاسیرنویند و خودش هم در زاز مجموع آیاتی که مشابه همین آیات هست که مولوی
 . کندیاز آن استفاده کرده، مستفاد م ]معنوی[ مثنوی هم شمس و ی هم ]دیوان[الالبه

 
 آوا، گره گشا  ا،خوشیمتن پر آ یقینمل : موس 43-42

  یطول ریبا س
  یعرض
  یعمق

 از ره سو  دستیعالم را کشان  یهمه ازجا
 را عالم را و معجون رکده زان ما  دستیرتاش 

باز از هستی بیآغازیم و در  ،«او»و مهر  «او»عشق  یوجوجلوتر که آمدیم، در جست
نمل رسیدیم که یک موسیقیای  یسوره 69تا 61 یهیبه چهار آ هستی سراغ گیریم،

 یاستراتژیک یهایاوجو کردیم. آرا در این چهار آیه جست ییگشاآوا و گرهخوش ،پرآیا
 ارددیبه اندیشه وام هایاانسان را با این آ ،گذاردینسان مو پیش روی ا کندیرا مطرح م

 . خواندیوخیز مو فکر را به جست
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وجو کردیم، سه سیر دارد. سیر اول، نمل جست یسوره یانهیکه در م یاهیآ این چهار
سیر بعدی، سیر عرضی  .رسدیو به زمین م دیآیسیر طولی است و از باالی جهان م

. دهدیو سیر بعدی سیر عمقی است که به درون انسان توجه م گرددیاست که بر پهنه م
که  دیآیرمد ،سیر طولی، سیرعرضی و سیر عمقی را که کنار هم بگذاریم و تحلیل کنیم

 در هستی از طول و عرض و در عمق انسان نمایان است.  یبستبنیمهر و امید و ب
 

 «او»عام  اتیادب
 زمر:  53

ِ ُقْل یاِعَباِدَی ا» ِة اَّلله ْْحَ نُفِسِهْم اَل َتْقَنُطوْا ِمن ره
َ

ْسَرُفوْا لََعَ أ
َ

ِذیَن أ  «له
رسیدیم. هنوز  «او»عشقش و مهرش، به ادبیات عام  یوجوجلوتر که آمدیم، در جست

رسیدیم.  «او»به ادبیات عام  حال ؛در هستی «او»عام  یهاهستیم. پژواک «او»در کادر 
خصوص انسان است هموجودات و جانداران و ب یهمه که خطاب به «او»ادبیات عام 

ک کندیزمر مصرح است. تصریح م یسوره 59 یهیدر آ ید به پیامبر که بگو؛ بگو یعنی تأ
کید بورز ؛دارد  : تصریح کن و تأ

  -دایاشتهد روا رویادهیز خویشنت بر كه -من با دارانای رابطه»كن[:  حی بگو ]ُتر»
 دایندانسته شیقدر خو

 دایهدیاز حد گذران 
 دایانحراف باز رکده هیزاو

 «.دیاز رْحت خدا ُنمید مشوید، قنوط ُنرز
 طبه مفهوم ناامیدی نه قنوت به مفهوم خوانش. از رحمت من نومید نشوید و قنو طقنو

 نورزید. 
 

 « او»خاص  اتیادب
 میما پشتوانه حل مشکل توئ : یبه مادر موس

 ؛ خود فرآوردم یتو را برا؛  : منم، خودم هستم؛ خدایبه موس
 زود  زود  ،یابییمکمل م ،یشویم تیحما
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 حدت یاز رنج و غمان ب  یچون   رپسدت  یکند م  یحق سالمت م 
 به محمد )ص( : 

 سوگندبه جان تو 
  فتیبه رنج درن

 مباش قهیدر کنج و مض
 

متوجه تقاضاداران،  «او»بیات خاص رسیدیم. اد« او»جلوتر به ادبیات خاص 
. ادبیات خاص استنکرده به وضع موجود ملتهب و بسنده یهاداران و انساندغدغه

 این محمد پی گرفتیم. به مادر موسی و ، خود موسیرا در برخورد با مادر موسی «او»
ا موجودیت، ب یبا همه ؛حل مشکل تو هستیم ی: ما پشتوانهندکیجمله را عرضه منیم

 زمانی که مادر موسیـ  غم مدار حل مشکل تو برخواهیم آمد، در پیقد و قامت  یهمه
  .بود موسی در تب و تاب از دست دادن نوزادش

 . در صحرای سیناکندیبرخورد م تردبخشیپرمهرتر و ام ، از مادر موسیبا خود موسی
منم، خودم هستم، خدا هستم، تو را برای »که  کندیسرگردان است، تصریح م که موسی

 :کندکنج است، تصریح میدر سه موسیباز در مقطع دیگری که  «خود فرآوردم.
دارد  مجموعه برخوردهایی که با موسی «زود زود. یابیی، مکملی میشویحمایت م»

ام، کرده رسام، با تو با تو زندگی کرده ،بر سر قرار تو حاضرم»که  کندیبر این تصریح م
 ت. ب اسدارد به این ترتی برخوردهایی که مجموعًا با موسی «ام، مرا دریاب.با تو بوده

سه آیه گزینش کردیم از مجموعه برخوردهایی که در  ـ کندیبا محمد که برخورد م
محمد را تصریح  ؛کندیبه جان محمد سوگند یاد م ـ کتاب آخر با پیامبر آخر داشت

 کنج و مضیقه نباش. به رنج نیفت و در سه کندیم
 

 منش او: 
 تقدم وجود بر 
  تیمزیی و کارآ

 اعتبار َنفس
 ار وجود اعتب
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عشقش و مهرش، به  یوجودر جست «او»خاص ادبیات و « او»بعد از ادبیات عام 
اش و بعد هم منشش. منش ادبیات عام و خاص ،رسیدیم. پژواکش در هستی «او»منش 

ها و در برخورد خاص با مجموعه کسانی که انسان یخدا در برخورد عام با همه
 مزیت است.  ووجود بر کارایی  تقدم ،کرد، برخالف مشی ما شاننشیگز

تشکیالتی داریم،  هم اگر روابطاین بحث عنوان شد که ما هم در روابط فردی و 
و  که کارایی آن فرد چقدر استبرخوردمان با دیگران مبتنی بر دو عنصر است. یکی این

چه  ـ دانبرخورد کرده گونهنیا نوعاً  چیست. دیگران هم تا اآلن با ما تشیکه مزدیگر این
. دندچه تشخیص دا که مزیت و کارایی ما راـ در تشکیالت و چه در بیرون از تشکیالت 

قدم م ،اما وجود فردی را که کارایی یا مزیتی دارد ،هست ابیییو کارا شناستیخدا مز
کند. تفاوت منش خدا با منش انسان در برخورد با دیگران، تقدم وجود بر تلقی می

اند صاحب منش هستند و توانسته مینیبیرا هم که ما م ییهاانسان کارایی و مزیت است.
 ،را . وجود فردمیکنیوجو مها جسترا در آن هتأسی کنند، نوعًا همین رگ «او»به منش 

 تشیو مز ییکارا فرزند را بروجود ، را همسر را، وجود همراهوجود  ،را دوستوجود 
ز ابتدا که ا. کما ایندهدیبه نفس اعتبار م این بحث پیگیری شد که خدا .دانندیمقدم م

 ،آدم و وجود نفس آدم در مقابل مالئک اعتبار قائل شد و خواست به اعتبار نفس رایب
 ها سجده کنند. آن

بر کارایی و مزیت انسان قائل است، مهربارانه ورود به برای وجود با تقدمی که خدا 
 اش را حل، مسئلهردیگیپیش م و برخورد خصوصی با انسان کندیخلوت انسان م

. کندیو فرمان حرکت از نو به او ساطع م کندیخارج ماو را ، از وضعیت کندیم
منش تقدم  ـ در کادر همین منشدارد، محمد  احد ببرخوردی که خدا بعد از شکست اُ 

ند که به تو مشورت منفی داد هانیکه با هم کندیتصریح م ـ وجود بر کارایی و بر مزیت
ذات خود  در هانیا ،ها مدارا کنو باعث شکست تو شدند، باز مشورت کن و با آن

تغییر را پیش ببری و تاریخ را از این سرفصل  یها تو باید چرخهانسان هستند، با همین
 کنی. نبه سرفصل بعدی رهنمو

 وضعیت روحی همچنین بر وضعیت ژنتیک، بیومکانیک و 7331 یبیومکانیک در دهه
ی چند تن از ورزشکاران شاخص متمرکز شد. به این نتیجه رسید که ورزشکاران و روان

 به عضو ،مسابقه که محصول تمرین است ودر آوردگاه  یاشاخصی که ضمن تمرین 
. این عضو یا عضله کندیم یتریها همراهی جد، عضو با آندهندیخودشان بها م
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فراتر رفته و به روح و روان رسیده  و از این هم است، یا ماهیچه است، یا استخوان است
بود. این  یاخیلی آمادهبازیکن  پیشپنج سال  که بود خاست. یک بازیکن بایرن مونی

بازیکن مدت زیادی افسرده شد و بعد هم باشگاه بایرن مونیخ دو سال او را به یک 
 ،کلینیک روانی فرستاد. روی او بررسی صورت گرفت. به لحاظ بدنی خیلی آماده بود

به  تمرین کرد. این را دریافتند که این بازیکن درولی روح و روان با بدن همکاری نمی
 آرامبها نداده است. بعد بیومکانیک آرام ـ چه عضله، چه ماهیچه، چه استخوانـ  عضو

است. اگر عضله حس کند زمانی که در حال دویدن  شعوریبه این رسید که عضله ذ
و زمانی که خسته است، بیش از حد از او کار  دیکنیکر مبه فعل و انفعالش ف ،هستید

. یعنی این اصل جزئی از یک اصل کلی دیآیها با شما مدر بزنگاه او هم، دیکشینم
قابل استخراج است. اصل کلی که در منش خداست، تقدم وجود بر کارایی و بر مزیت 

عضله هم که همه  این در جزء هم توسط بیومکانیک درآورده شده است. یعنی ؛است
درک  وفاقد شعور  کنندیاست، استخوان را هم که همه تصور م شعوریب کنندیتصور م

است، بیومکانیک درآورده اگر انسان به عضو بها بدهد، عضو هم با او همراهی نشان 
 . دهدیدر غیر این صورت همراهی نشان نم ؛دهدیم

ها بها داده شود. خود نتظار دارند به آنمجموعًا اجزای جهان متاثر از منش انسان همه ا
چه دوستانه، چه خانوادگی، چه در سطح برتر ـ  ما هم انتظار داریم در مراودات

م و داشته باشیم و بروز بدهی میتوانیمما که  ییهاییمقدم بر کاراـ  تشکیالتی باشد
 نفسمان فکر کند. وکه داریم، طرف مقابل به وجودمان  ییهاتیمز

 ،و خاصش ، بعد از پژواکش در هستی، ادبیات عام«او»بحث بعد از ادبیات  یمهدر ادا 
که محمد کالفه  ییها. دورهرسیدیم مزیتو بر و تقدم وجود بر کارایی  «او»به منش 

که انبیاء هم به قول قرآن کم  ییهاسر است، دورهآشفته که موسی ییهااست، دوره
کید نمبر پروژه دیگر خیلی جانی، ابردیم، یونس آورندیم مندی . بر توانکندیشان تأ

اخالقی محمد که توانسته با آن  یهایژگیبر و ؛کندینمتاکید  اشیدوندگو  موسی
او را  به خود آن فرد پرداخته است.. کندینم، تاکید اخالقی پروژه را پیش ببرد یهایژگیو

عین تر و خشکی که یک مربی در ـ کرده، تر و خشک کرده  یمارداریده، تاز سه کنج درآور
ه خیس و با زمزم آب و نجوا و روحی یگیر دارد. با حولهحدفاصل یک دقیقه استراحت ُکشتی

 . پردازدیمقدم بر کارایی و مزیت، به وجود م. کندیاش مدادن برای فاز بعدی آماده
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 «او» یـ مهرورز  یدبخشیام یالگو 
 اولش : دعوت 

 خوانش 
 بشارت 

 دومش : 
 تیوضع صیتشخ

 

دربرخورد با مجموعه  «او»مهرورزی  ی ـبه الگوی امیدبخش ،از این جلوتر آمدیم
 ی. از برخورد امیدبخشانه و مهرورزانه، رسیدیمهستند اشیکه پیش رو ییهاانسان

هار مرحله درآمد. چ ،کرده دایپخاص مسئله یهاهم با نوع بشر و هم با انسان ،«او»
 مرحله دعوت، خوانش و بشارت است.  ؛دیآیاول که از خود کتاب درم یمرحله

یونس  یسورهدر  .81ی هی، آ25ی هی، آ2 یهیآ ؛وجو شدیونس جست یسه آیه در سوره
وضعیت یونس ترسیم شده است. یونس انسانی بوده که امیدوارانه با خدا رابطه برقرار 

ونس تعریف کرده است. این استارت ی یاپروژه تشیامید، تقاضا و ظرف کرده و مبتنی بر
. بعد از چهل سال یونس امیدش را از یداردغدغهبا  با امید، با تقاضاداری و ؛است

و  گذاردی، پروژه را هم وامکندیبعد از برش از صحنه فرار م. ُبردیو م دهدیدست م
مجددی با او برقرار کند. یونس مظهر  یبطهرا تواندیکه خدا دیگر نم کندیتصور م

استارت امیدوارانه زدن، از امید بریدن و مجددًا با امید به عرصه آمدن است. این سه 
ولی  ،خطاب عام آن به همه است یونس آمده است. یدر سوره 81و  25، 2 یهیآ

 خود یونس است.به خطاب خاص،  رسدیظاهرش به نظر م
ِر :»0 یهیآ  ْم َقَدَم ِصْدق  َوبَشِّ نه هَلُ

َ
ِذیَن آَمُنوا أ  «اله

الِم : »05ی هیآ ُ َیْدُعوا ِاىل داِر السه  «َواَّلله
ِر اْْلُْؤِمِننَی : »87 یهیآ  «َو بَِشّ

 ؛چکدی، یک مثلت امید و مهر است که از آن دیناسیمی م81ی هیو آ 25ی هیآ، 2 یهیآ
 ییونس به نام کسی است که نمونه یهدینامیسم امید. دینامیسم امید، نهفته در سور

فرار  بعد از]در نهایت[  ؛فرار و یأس]سپس[  ؛نوسان امید و یأس و امید است. ابتدا امید
 . گرددیو امیدوارانه به عرصه برم کندیاش را حل مخدا مسئله
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فاز اول، فاز دعوت، خوانش و بشارت است  ،«او» یدر الگوی امیدبخشانه و مهرورزانه
و  اندشده و عاطفی کسانی که مثل یونس دچار مشکل روحی و روانیمجموعه به 
یر بکنند. مدار تغی درادای نقش تاریخی  توانندیشان را پیش ببرند و نمپروژه توانندینم

ها را به خودش دعوت خدا با یک ظرافت خاصی مجددًا آن جانیخیلی مهم است. ا
 .بخشدیم شانها اهل خوانش است و بشارتآن، نسبت به خواندیها را م، آنکندیم
تشخیص وضعیت است.  یبحث آن انجام شد، مرحله از عید دوم که قبل یمرحله 

را  وضعیت موسی و وضعیت یونس، وضعیت محمد ،خدا وضعیت مادر موسی
ه که ورود ب حانشرا ی. اول خوانش و بعد تشخیص وضعیت. در سورهدهدیتشخیص م

اماًل را ک اشیگکالفه و رتشسگرانش، ع محمد، بار یتنگنهیوضعیت محمد است، س
 و ، التهابشاشیمناکی، ب. در برخورد با مادر موسیکندیو به او گوشزد م کندیدرک م

شد،  . در برخورد با یونس در آیاتی که قباًل خواندهدهدیضربانش را تشخیص م
متن، قرار گرفتنش در سه کنج و در دل نهنگ را  و غضبناکی یونس، فرارش از پروژه

 . دهدیکاماًل تشخیص م
وعصیانی  ، کالفگیتشخیص وضعیت، خدا لمس تب و تاب، ضربان یدر مرحله

. در مواجهه با محمد وقتی از کندیرا کاماًل ثبت م اشیپیش رو یهادرونی انسان
: یادآر، کندیبه محمد تصریح م مدام، کندییاد م خود موسیو  یونس، مادر موسی

فضا هم ؛داشت فضا شو با وضعیتی که مادر موسییعنی ترسیم کن و هم !یادآر، یادآر
م این و مه ونس داشت.فضا شو با وضعیتی که یهم ؛داشت شو با وضعیتی که موسی

. فضا هستمکه من هم، با وضعیتی که تو داری هم کندیبه محمد تصریح م است که
کنج فرو نرو. این کتاب آمده تا ریزان نباش، در سهملحفه از دور سرت بردار، عرق

 بر مسائل تو بیفزاید.  یاات را حل کند، نیامده تا مسئلهمسئله
 

 سومش: 
  تیورود به وضع

  تیله در وضعمداخ
 

در آیات کتاب آخر ادامه بدهیم، بعد از خوانش و  یوجوگرجست بااین الگو را اگر 
 و در شودیزده، وارد تشخیص وضعیت ممهرریزی و برخورد عاطفی با فرد بحران



 443      (7) دیمنشأ عشق و ام ی: خدانیی: تبنهمنشست پنجاه و 
 

 

کلیدی  ایهی. آکندیو در وضعیت مداخله م کردهمرحله سوم به وضعیت ورود پیدا 
 است: 

ْبَنا لَ » ی اْْلُْؤِمِننَی َفاْسَتجَ یَناُه ِمَن اْلَغِمّ َوَكَذِلَك ُننجِ  (88)ابنیاء: « ُه َوَنجَّ
یونسی که بریده، از متن فرار کرده، پروژه را  .کندیبحرانی یونس ورود م یبه مسئله

 تواندینصفه و نیمه زمین گذاشته و فکر کرده اگر از خشکی به دریا برود، خدا دیگر نم
را به  وکشتی اآن با قرعه از  ،آوردیکه به آن پناه م ایدر کشتی در دریا تعقیبش کند.

لق کنج مطدر سه ؛رودی. در تالطم دریا به کنج درون نهنگ فرو مکنندیپایین پرت م
کنجی که نه نور هست، هوا کم است و امید هم نیست. در آن سه کنج سه !مطلق مطلق

یَناُه ِمَن الْ » ْبَنا َلُه َوَنجَّ ی اْْلُْؤِمِننَی َفاْسَتجَ ْبَنا َلُه » «.َغِمّ َوَكَذِلَك ُننجِ ضعیتش را درک کردیم، یعنی و «َفاْسَتجَ
ْبَنا لَ »به وضعیتش وارد شدیم و او را نجات دادیم. فقط نجات نیست که از   دمستفا «ُه َفاْسَتجَ

. وضعیتش را درک کردیم، تشخیص دادیم، ورود کردیم و نجاتش بخشیدیم. شودیم
عنصره بوده است. خدا این یعنی وجود یونس در آن شرایط کاماًل تک «یَناُه ِمَن اْلَغِمّ َوَنجَّ »

پیچاننده که کل وجود یونس را یعنی غم در هم .کندیعنصر را به غم معرفی متک
ص فقط مخت رخیلی مهم است. دیگ آوردیدربرگرفته است. آن وقت قانونی که خدا درم

ی اْْلُْؤِمِننَی »: کندی، محمد و... نیست. تصریح مخواص مثل یونس و موسی  «َوَكَذِلَك ُننجِ
مجموعه کسانی که ما را مبنا  وریآبخشی و از وضیت بیروناین سنت ماست در نجات

ی اْْلُْؤِمِننی» ؛اندفرض کرده . فعل دهیمرا نجات می آورندگانمانیا گونهنیما ا «َوَكَذِلَك ُننجِ
ز ن اورددر تشخیص وضعیت، بیرون آ «او»مراری است. استمرار روش و منش هم است

  نوع انسان در آن قرار دارند. وضعیت و نجات به مفهوم رهایی از غمی که نوع یونس و
 

 چهارمش: 
 پس از دهش هیتوص

 

ش است. یعنی فرد را از وضعیت  یهیفصل چهارم در این الگو، توص ه  پس از د 
ش آوردیدرم ه  از وضعیت  را . آخر سر وقتی محمدکندیکیفی به او عرضه م، د 
هست، برای خود  . این دو کلید برای مادر موسیدهدیمحمد مدو کلید به  آوردیدرم

 :هست، برای یونس هست، برای ما هم هست موسی
َك » ْب َو ِإىل َرِبّ  (7ـ8)انشراح:  «َفاْرَغْب َفِإذا َفَرْغَت َفاَْنَ



 4باب بگشا؛ دفتر پنجم: تبیین ما ـ       444

 

 

که چون فارغ شدی و از وضعیت  کندیآورد تصریح ممحمد را وقتی از کالفگی در می
ْب »، یدرآمدبه  و فارغ شدن فقط برای زن و زایمان نیست، نوع انسان اهل زایمان. «َفاَْنَ

در آمدی مهلک کشیدن است. پس چون فارغ شدی و از وضعیت به یاهل دردها
ْب » ْب » ـ خیلی خالصه است مثل کل ادبیات قرآن ـ «َفاَْنَ کن  ، نصب کن. نصب«َفاَْنَ

یعنی خودت را به من متصل کن، خودت را به من منصوب کن، منصوب من شو. از من 
شو. خیلی کیفی است. وقتی فارغ شدی از وضعیت درآمدی  تصلبه من مو نصیب بر 

 خودت را نصب !نصب ندیدی حاال کیفی خودت را منتقل کن. تا و به وضعیت جدید
َك » .کن، به عضویت من درآ، منصوب من شو، از من نصیب ببر، متصل شو  َو ِإىل َرِبّ

به  ، یعنی فرصت پیدا کردی«َفاْرَغْب »، و به جانب پروردگارت مشتاقانه رو کن. «َفاْرَغْب 
یژه با گیری وما رغبتی نشان بده. رغبت نشان بده، نزدیک شو، راغب شو برای ارتباط

 مشتاقانه به سوی منبع امید روی کن.  ؛ما
حاضر  جانیتک دوستانی که افهم ما است. نسبت به تعداد تک هرحالبه این مدل
از این کتاب فهم داشته باشیم. کتاب آمده که فهم ما را فعال کند. نیامده  میتوانیهستند م

 خاص یا در کادر فهم یک طبقهخاص را بر خودش سوار کند و ما ر یکه فهم یک طبقه
 ما آورده است، فهم ایران فهم این بال را طی این سی سال سرکه آن کتاب ببرد. از این 

 یروجوگجستبا یک طبقه خاص از یک کتاب. ما متناسب با فهم خودمان، متناسب 
درک کنیم، در حد خودمان  میتوانیکه از این واژگان م یگرخودمان، متناسب با ترجمه

 قاعده و قانون دربیاوریم.  میتوانیما هم م
ا ه بهاز آیات مرتبط با بحث خودمان از الگوی خدا در مواج شودیقاعده و قانونی که م

که عطش عاطفی دارند، نیاز به مهر و محبت دارند، نیاز به عشق دارند،  ییهاانسان
اید ه به سوی منبع امید ب]استخراج کرد، این است که مشتاقاناند اند، مال باختهزدهشوک

سال سر  چهلیونس مال باخت. یونس . التجاره نیستمال فقط مالروی آورد[. 
 یجامعه و هدف یاش وقت صرف کرد، به جایی رسید که حس کرد جامعهپروژه

مال  .رندیگیتوانند با او ارتباط برقرار کنند، پیامش را نمنمی ،اندگانهیمخاطبش با او ب
سال  چهلساله احساس کرد که پوده بوده است.  شصتسان حدودًا باخت. یک ان

از  ،صحرای کربال زد. پروژه را گذاشت به اصطالح خودمانبیهودگی و به ی وگپوده
ت نظر کرد و از خدا دسپروژه با خدا بسته بود، صرف بردشیعهدی که با خدا بر سر پ
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 یکردن چرخه یط یبرا اوشست. فکر کرد که خدا فقط در همان مدار خشکی که به 
 .دستیابی پیدا کندبه او  تواندیبیرون از آن خدا نم ،]حضور دارد[ رسالت بخشیده رییتغ

هدف، سر و همسر و اعتبار و پروژه،  یباخته همه چیزش را واگذار کرد. جامعهمال
از و  ندبه دریا انداخت. او را نرسیدهم هرچه که داشت وانهاد و رفت. رفت و به فالح 

و  فالح کنج دل نهنگی شد که هیچ کورسویی از امید و روشنایی ودریا هم نصیب سه
 رهایی در آن قرار نداشت. 

 یهراز نوع محمدی که در دو ،باخته از نوع یونسخدا با این انسان مال یهنوع مواجه
 دهاش گم شهم پروژه ای داشت.گشتهبود. گم زانیرعرقو کالفه  یرت وحی کالفهتف

ه ک وضعیت خاصی داشت. وضعیت مادر موسی ؛دیرسیبود و هم دیگر به او وحی نم
 هاوخمچیاین موانع و پ یاز همه ،نوزادآوری ممنوع بوده وبارداری  ودر سالی که آمیزش 

 داین فرزن خودش و عمران عبور کردند و صاحب فرزندی شدند. حال ،با لطایف الحیل
. چون کل وجود از او گرفته شودی. کل وجود، از او گرفته مشودیگرفته م از او دارد

 ود. تو خواهیم ب یدنبال حل مسئله تمانیما با تمام موجود کندی، خدا تصریح مشودیم
ه الگویی ک اینکه در دل کتاب هست، الگویی دربیاوریم.  ییهاتیاز این روا توانیم

وجود،  ایکه مقدمتًا خدا با توجه به تقدمی که براین است  رسدیبه ذهن محدود ما م
پروژه  یبرندهشیعنوان په جا دیگر محمد را بکارایی و مزیت قائل هست، آنبر 
که بنا است جهانی را  ی استایموس ]حامل[را بعنوان مونثی که  . مادر موسیندیبینم

زریق نیاز مفرط به تکه  زدهبحران یزدهکعنوان یک انسان شوه ب ؛دینیبیتکان بدهد نم
. بر وجود کندیم (zoom) . این خیلی مهم است. بر وجود زومندیبیم عاطفه داشته

، کندی، به او عاطفه تزریق مخواندی، فرد را مجددًا به سوی خودش فرآمشودیوارد م
 یمرحلهدر . است اول ی. این مرحلهکندیش مایتیماردار و کندیاش متر و خشک

 به قول و ، جلز و ولز کردنشتب و تاب، ضربان ؛دهدیدوم وضعیتش را تشخیص م
وضعیتش را تغییر  ،سوم ی. در مرحله]دهدیمتشخیص [ درونش را یتابه مولوی

خارج  یوجوگرجست را از . مادر موسیآوردیدرم زانیر. محمد را از عرقدهدیم
و  گرداند. یونس را به پروژه برمیگرداندیرا به آغوشش برم دشمجددًا فرزن و کندیم

 .]بازمی گرداند[ دیبایهرکس را به جایگاهی که م
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به جانب من بیایید، به من رغبت نشان  کندیها تأکید مدهش یآخر سر هم بعد از همه 
 جملگی. گذاردیسر کسی نم ی. منتکندیپادگانی برخورد نمـ فرمانده  بدهید.

َك َفاْرَغْب »امیدبخشانه و مهربارانه و رفیقانه است.  ْب َو ِإىل َرِبّ حال که از  ؛«َفِإذا َفَرْغَت َفاَْنَ
وضعیت رها شدی، به وضعیت جدید وارد شدی، چون فارغ شدی و از وضعیت 

به سوی منبع امید روی  به ما متصل شو و رغبتی به ما نشان بده و مشتاقانه ،درآمدی
 کن. 
ی فرازدر . میریگیکمک م مان را از حضرت سجاد و مجددًا از مولویبحث یبندجمع

 تواندیکه آن عبارت م کندیصحیفه، حضرت سجاد عبارتی را بیان م 57دعای  از
 : دیگوی. به خدا متلقی شودبحث امروز ما  یبندجمع

 گرفته را وت ام از وت چیزی خواسمت بخیلت نیافمت و چون كه آهنگت رکدهوقىت»
 «.امهدندی

این  میکنیرجوع م به او یعنی ما انتظارمان در دورانی که نیاز عاطفی داریم، به کسی که
است که خست به خرج ندهد، عاطفه ترشح کند و با ما عبوس برخورد نکند. حضرت 

وقتی از تو چیزی خواستم »درک کرده است؛  «او»ه با هسجاد این عنصر را در مواج
 اتو ر ات کردمو چون که آهنگ»اهل امساک نبودی، اهل دهش بودی.  «بخیلت نیافتم.

از سر نیاز به سوی تو روی کردم، تو را عبوس و ابرو  چون در وضعیت   «.دمیند گرفته
کردم. واقعًا از سر چین و چروک داشته پیدا ن چهرهکرده و درهم کشیده، ابرو گره

ی. برخورد کرد ،و از سر بشاشیت مقابل گرفتگی، بخلو  ، مقابل خستیگریلوط
جا از که ما جابه ییهایبندجمع یخاص خودش را دارد. مانند همه یبندجمع مولوی

 ها استفاده کردیم و در بحث خودمان کاشتیم.آن
 رگ معشوهق استآن هچ محسوس است ا

 عاشق استی ره هک او را حس هست 
؛ آنچه ما از وجود «آن چه محسوس است اگر معشوقه است»: کندیتصریح م مولوی

این درک و  ـ میکنیو درک م میابییدرم «او»، آنچه ما از وجود میکنیحس م «او»
معشوقه است، تمام  ـ نبع عشق استم «او»اگر  ـ دریافت ذاتی و جوهری است
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هرکسی  ،است نیچننیا «او»اگر  ـ کندیمیل م «او»عشق انسان به سمت  یهاتراوش
ت: گف تر. حافظ هم قبلتواند باشدمی «او»دارد، عاشق  «او»که این حس را نسبت به 

 ما نسبت به تو مهر داریم، تو هم نسبت به ما اشتیاق داری. 
جمع کنیم، یک دیالکتیک مثبتی بین خدا و انسان در کادر بحث  اگر بخواهیم بحث را

عالم باشد و هرکس نیازمند است  ]مرکز[ سانتر «او»نیست که  گونهنیما وجود دارد. ا
از تجارب  و مانیکداممان از تجارب شخص که ما هر گونهنیبرود. ا «او»به سوی 

 ادبیات به ،مولویبه ادبیات علی،  به ادبیاتو به ادبیات سجاد،  میکنیدیگران درک م
 جود دارد[.ومثبتی بین خدا و انسان  ]دیالکتیک میکنیحافظ رجوع مو به ادبیات  سنایی

با روش خود به این نقطه رسیده است که ما به و  ظن خود ازخیلی مهم است. هرکسی 
ت فقیهی نیس. ولیکندیب ما مشتاقانه میل مهم به جان «او»و  میکنیمیل م «او»جانب 

 .نیست گونههزارتومانی بگیرند! اصاًل اینپنج بوس او بروند و میلیون دست 11-41که 
 . دیآیم «او»، میداریو یک طرفه نیست. به نسبتی که قدم برم هیسوکی

دش وخدای برای خ که مطرح کرد ی پیش این راهفتهدر  یکی از دوستان در بحث توبه
ارد و این بحثبه ما هم بتوانیم در آینده  شاءاَّللانکه  ـ تواب بکار برده است یهم واژه

تاریخ نیست  1سوموکاروزن و هم اهل بازگشت است. موجود سنگین «او»یعنی ـ  شویم
 گونههمان ی عالم رااجزا ینه! این درست است که همه بیایند. «او»که همه به سمت 

 دیگویکه حافظ م گونهنیایا به سمت خودش کشیده است.  دیگویم که مولوی
 .هستند خلجان و جانیه ،خورشید همه در جریان، سیالن یصفت به جانب چشمهذره
هم دینامیسم مهر و عشق و امید خودش را دارد. به قول حافظ: ما نیازمند مهر  «او»اما 

که مهرآورانه به سوی  ییهااق است نسبت به مجموعه انسانمشت «او»هستیم و  «او»
ذار بگ، عشق برادرانه پیش آ  یا» .گذارندی. سالم سرسری را کنار مآورندیروی م «او»

ها هستیم. وقتی ها است که ما هم جزو آنبه کل انسان «او»دعوت  «.سالم سرسری را
یت به در آمدی و به وضعیت ات حل شد و از وضع: حال که مسئلهدیگویبه محمد م

                                                                                                                 
 تینخست اهم یاست که در آن وزن، اندازه و قدرت در درجه یژاپن یاز کشت یسومو سبک. 1

ان کنندگاست. هدف شرکت دیورزش مف نیدر ا زین یناگهان ورشیقرار دارد، البته سرعت و 
او را  ایانداخته  رونیمتر( ب یسانت 61متر و  4ر ط)به ق نگیخود را از ر فیاست که حر نیا

 گذارد. نیبدن خود را بر زم یاز اعضا یکیکنند تا  روادا
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وقتی را هم به ما اختصاص  ـ فرصت کیفیـ جدیدی رهنمون شدی، اگر فرصت کردی 
، چیزی را از محمد طلب گذاردیخیلی بزرگوارانه است. منتی بر سر محمد نم !دهب

از وضعیت او را  ،شودبه وضعیت وارد می ،کندی. وضعیت محمد را درک مکندینم
: حال که به یک آرامش و انسجام مجددی کندیسر هم تصریح م . آخرکندیخارج م

 کیفی با ما برقرار کن. یبازگشتی، خودت را بازیافتی، سری به ما بزن و رابطه
 شانیهایبندرسیدند، جمع یبندکه به جمع ییهاواحد است. آن هایبندجان جمع

ن را آبیان شده و بقیه  حضرت سجاد به صورت فراز انندثبت شده یا آهنگین یا مثاًل م
که کالسیک هم نیستند و دانش  ییهانوع انسان یبندثبت و ضبط کردند. جمع

کادمیک که شبان در برخوردی که  اییبنداست. جمع یبندهمین جمع ،ندارند هم آ
که با خدا برقرار کرده بود،  یارابطه ،صحرا و. شبان در وادی ، داشتکردیبا خدا م

تمام موجودیت خودش را در اختیار شانه کردن  تواندیاین بود که ماز خدا  اشتلقی
 در اختیار چارق به پا کردن به پای خدا بگذارد. وقتی موسی ؛موی سر خدا بگذارد

 ریزد، خدا با موسیهم میه فطری او را ب یهاافتیاین جهان مبتنی بر درک و در دیآیم
 ؛: تو آمدی که انسجام ببخشی، برای وصل کردن آمدیدیگوی. مکندید تندی مبرخور

ها او با انسجام حداکثری ما. نیامدی که بر سر انسجام یوصل کردن انسجام ساده
ه دست کاتر ب نظام مستقر، سالی که سیساطور و تبر و کاتر دست بگیری. مثل این 

. دکنیبرخورد م برهم ریخت. با موسیرا ر ایران با منبع مه یفطری جامعه یهاانسجام
 . دیآیهم به خود م موسی
هم از رابطه با ما درک فطری دارد. درکش ساده  آن شباناین را بگوید که  خواهدیخدا م
در آخر مطرح کرد. در کنار درک زیبا و  شودیولی فطری است. این را هم م ،است
کالمی حضرت علی و لطافت دعای سنایی و حافظ و آهنگین و کالم مولوینآهنگی

 شبانی یبندرسد، جمعمشترک می یبه یک نقطه همه هایبندحضرت سجاد که جمع
 است.  یبندکند، همین جمع «او»موی خدا را شانه کند و چارق پای  خواهدیهم که م

 رسدیم به ما به این سرفصل «او»و اشتیاق  «او»یک مثبت بین مهر ما به دیالتک این پس
به مهر و حالل مسئله است و انسان هم در دورانی که نیاز مفرط  در کادر عشق« او»که 

 ؛. سطح اولکندیم، برخورد دارد حدر کادر یک الگویی که چهار سط« او»دارد، عاطفه 
د به ورو ؛سطح سوم ؛ص و ترسیم وضعیتتشخی؛ سطح دوم ؛خوانش و تزریق عاطفه
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تعادل و انتظار از انسان در تعادل که  هم سطح چهارم؛ و وضعیت و تغییر وضعیت
 مجددًا به سمت منشأ میل کند. 

ها افتاده بود، به مرور که در بحث یاشش هفته یاین سه هفته را با توجه به وقفه
گر دو یا سه جلسه بحث خدای دی یاختصاص دادیم. سعی بر این است که از هفته

بعدی خدای منبع انرژی است که  ی. مرحلهشودتمام  شاءاَّللان منشأ عشق و امید
تواند ب گذاردیکه مکس متناسب با وقتی روی آن فکر کنند و هربتوانند همه  شاءاَّللان

که ـ ا بحث م که بهتان خصوصًا دوستان جوان. خیلی متشکر از حوصله بیاورد؛بحث 
ردید. توجه ک ـ بعد از تکرار پرهیز کنیم یاز جلسه شاءاَّللانش مهم آن تکراری بود و بخ

 نماهمه شاءاَّللان دارد که مان بحثی در کادر همین بحث امروزبعد از ده دقیقه دوست
 از همه. متشکرم حاضر باشیم و به بحث ایشان دقت و توجه مبذول کنیم. خیلی
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  کنندگانهای مشارکتآورده
 

 تب عشق بجنبان
وضوع م .است «تب عشق بجنبان»به نام خدا و با کسب اجازه از دوستان، تیتر بحث 

. مقدمتًا بنده دنبال ـ است« خدای منشأ عشق و امید»ـ هم در کادر بحثی که عنوان شده 
در قرآن  یا دنبال استنادهایش هاثبات این نیستم که خدا منشأ عشق و امید هست یا ن

جلساتی که اینجا برگزار شد، بحث از بحران چندوجهی شد که یک وجه  در بروم. ولی
که نسل ما به آن مبتال هستیم. درواقع سوال  بود آن بحث افسردگی روحی و روانی

با چنگ زدن به خدای منبع عشق و امید از آن رهایی پیدا کرد  شودیاینجاست که آیا م
گرفته از جضانداز ناقلیم عشق و با چشم بهپلی بزنیم و از افسردگی درآمد؟ و بتوانیم 

 ن شویم.اعشق از تبار امیدوار یجوهره
تعریفی از عشق و امید بشود. خود  باید دوم مراد از عشق و امید است که درواقع ینکته 

ت از آن یاد شده ذالبالغه آمده که به م. در نهجاست عشق در قرآن نیامده یکلمه م 
معروف است. در متن  «بُح »چیزی است که در قرآن به نام  است. ولی مراد ما همان

به معنای  ؛دقیقًا منظور ما هم همان است که شرح مبسوطی برایش آمده 1ی کویریدهتتف
دانسته شده است. ولی چون با این عنوان  ارجح خود عشق بردوست داشتن است که 

آتشی  از عشق . منظورمیکنیمطرح و عرف است ما هم با همین عنوان خطاب م
رکه .چرا که اگر بیاروشنگرانه و گرمابخش است نه سوزاننده. عشق جاری است نه برکه

. عشق چو جان است و جهان چون پوست. جان جهان است و شودیباشد، متعفن م
کار برد؛ جان انسان عشق است و ه چنین تعبیری ب توانیدرواقع برای خود انسان هم م

، درواقع خروجی عشق شودمی ت. کشش موجب کوششفیزیک و پوست اس اشهیبق
، بهم به دیگری پرداختن است. در قرآن کلماتی که اشاره به مبحث عشق دارند، ُح 

 دیگر است. یهارحیم و لطیف و عبارت
 رکزم و منبع اقتدار و یگریاریداشت به یاری و منظور از امید، حسی برخاسته از چشم 

برای  داشتگام برداریم. یکی چشم میتوانیید نباشد، نمها است. چرا که اگر امداشته
 افق مبین داشته باشیم.  به امید یکی هم اینکهیاری است و 

                                                                                                                 
 . ی علی شریعتی. کویر نوشته1
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ه بکار برده شده که ما اینجا از آن ه ر بویتک یافق مبین، اصطالحی است که در سوره
خشان انداز ر. یعنی خروجی امید باید چشممیاالهام گرفتهانداز رخشان عنوان چشم

 باشد. 
ه ما در کخواهیم ببینیم خوانیم، بلکه میروضه نمیدیگر شرح وضعیت است.  ینکته

ای به کجای این شب تیره بیاویزم قب»با این سرتیتر که  ؛کجای این وضعیت هستیم
چنان که در جلسات اول بحث ؛ که این هم مصرعی از نیما است. آن«خود را یژنده

ر راه و د لیسبفراگرفته است که به سان افلیجی ما را ابن شد، بحران چندوجهی ما را
ه و تفسیر بنیادگرایان یکنندهله یهاما نسلی هستیم که در زیر چرخ مانده کرده است.

را نشانه رفته است و  هاتیهو ی کهسازیزمخت از اسالم از یک طرف و اجبار جهان
 دیگر وطرف  زا، داندیید و تحقیر میادگرا و سزاوار تهدناسالم و مسلمانان را ب یهمه

. مراد از این شرح ایمقرار گرفتههمچنین هوس مدرن شدن و عبور از دین و عبور ازمتن، 
دچار شدیم.  افسردگی رمقی وبی و یثباتیوضعیت این است که ما به یک سرگشتگی و ب

کای نقطه ات و میکه ما به کجا تکیه کن کندیاین شرح وضعیت این سوال را هم ایجاد م
 ما کجا باشد.

رحمت و رأفت است. اگر رحمت و  یتیتر چهارم؛ اقلیم عشق است. خود عشق زاده
 میخواهیعشق م اقلیم . وجه اولی که ما ازشودیطبیعتًا عشق زاده نم ،رأفت نباشد

 .ون از رحمت و رأفت استحبررسی کنیم، منبع و مبنای عشق است که متن کتاب مش
دش را به انحای مختلف در متن مطرح کرده است که مبنای برخورد خو یخدا داشته

، تدفرسیم را سراغ فرعون رحمت و رأفت است. حتی وقتی خدا موسی ،هابا انسان «او»
ابتدا مبنایش بر این است که از در رحمت با فرعون برخورد کند که فرعون هدایت شود 

 مبنای عملش همین است.  یخداوند همه ابلی و حذفی.نه برخورد تق
من جهان را در  دیگویمطرح کرد این است که خود خدا م توانیدیگر که م ییک گزاره

است. در  کار عشقاین نیاسودن، خودش  1.خوابیو ب چرتیشش مقطع آفریدم ب
؟ دیاد گرفتهدوستانی برای خو ای اوآیا به ج»آمده است که  2یشور یسوره 3 یهیآ

                                                                                                                 
ْرَض َو ما ََبَنُهما ىف». 1

َ
ماواِت َو اْْل نا ِمْن ُلُغوب   َو َلَقْد َخَلْقَنا السه یام  َو ما َمسه

َ
ِة أ  (11ق: ) «ِسته

ُ ُهَو اْلَوىِل ». 2 ْوِلیاَء َفاَّلله
َ

ُذوْا ِمن ُدوِنِه أ ِم اتخه
َ

 «یرء  َقِد یَش  كُل  َو ُهَو لََعَ  َو ُهَو یُحِی اْْلَْوىَت  أ
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 «دوست راستین»را،  «ولی» یآقای فوالدوند کلمه« خداست که دوست راستین است.
ترجمه کرده است. درواقع کسی غیر از خداوند صالحیت این را ندارد که دوست راستین 

ُ »اش هم به تعبیر آقای صابر، بارها آمده است که عام یهاخطاب . درانسان باشد  اَّلله
َ َرُؤٌف َرحمی»نسبت به بندگانش مهربان است.  یعنی خدا (31)شوری: « هَلطیٌف ِبِعباِد  نه اَّلله

َ
 «أ

]نشان  زمر خداییی سوره 1ی وف و رحیم است. در آیهؤنسبت به بندگانش ر (02)ُنر: 
ست که نسبت به در ، خطابیهوجو یدر همه .ستنیبه عام فقط  شکه خطاب داده شده[

  :1زمر یسوره 1 یهیگشته است. آراه مانده و یا از راه بر
را خوش ان كفراست و برای ِّبدگانش  ازیناگر كفر ورزید خداوند از مشا سخت یب»
 « .پسندداگر سپاس دارید، آن را برای مشا یمو  داردیمن

 ،دها دارکه نسبت به انسان یاباب رحمت و عاطفهز ا را خدا کفران منظور این است که
گشته و بیراه نباشد. یا کسی گم و دندوست دارد همه در راه باش «او». داردیخوش نم

 :که کندیکه اشاره م 2حدید یسوره 3 یهیآ
فق و به مشا مشنسبت ، زیرا خدا آورداز تاریکی به روشنایی دریمرا  هاخدا انسان»

  «رهمبان است.
برطرف  دورتکه تاریکی و ابهام و ک فرستدیاز سر شفقت بر خلق، پیام روشنگرانه م

شود و وضوح و روشنایی عیان شود. خدا در متن عاشقی خودش در هستی، اهل 
 نیتریدیکه یکی از کل 8مائده یسوره 54 یهیهم هست. در آ یابییارکشی و دوست

محبت دو سویه و عشق و دوستی دو سویه در آن به صورت  وآیاتی است که همین روابط 
 :واضح در آن تصریح شده است

، هركس از مشا از دین خود برگردد به زودی خدا گروهی دایكساىن كه امیان آورده یا»
 « و آنان نیز او را دوست دارند.  داردیم دوست را هاكه آن آورددیگر را یم

                                                                                                                 
َ َغىٌن َعنُکْم َو اَل یْرضَی ». 1  ...«ِلِعَباِدِه اْلُکْفَر َو ِإن تَْشُکُروْا یْرَضُه َلُکْم  ِإن َتْکُفُروْا َفِإنه اَّلله

ِذی ینزِّ ». 2 َ ِب  ُل لََعَ ُهَو اله وِر َو ِإنه اَّلله ُلَماِت ِإىَل النُّ َن الظُّ ِرَجُكُ مِّ یخْ ِحمیُكُ لَ َعْبهِدِ َءایاِت ََبَنات  لِّ   «َرُءوٌف ره

ِذ ». 8
َ

وَنُه أ ْم َو یُحبُّ ُ ِبَقْوم  یُحبهُّ ىِت اَّلله
ْ

ِذیَن َءاَمُنوْا َمن یْرَتده ِمنُکْم َعن ِدیِنِه َفَسْوَف یأ ا اله َُّ َ
ة  له یأ ِعزه

َ
ة  لََعَ اْْلُْؤِمِننَی أ

اُف  ِ َو اَل یخَ اِهُدوَن ىِف َسِبیِل اَّلله ُ لََعَ اْلَکاِفِریَن یجُ ِه َمن یَشاُء َو اَّلله ِ یْؤِتِ  َواِسٌع وَن َلْوَمَة اَلئم  َذالَِك َفْضُل اَّلله
 «َعِلمی
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با مومنان فروتن و با کافران سرافرازند،  ـ ندیچیرا هم برایشان م ییهایژگیسری ویک
 . ترساندنمی را هاآن مالمتگری هیچ زنشسر و کننددر راه خدا جهاد می

 « و خدا گشایشگر است. دهدكه بخواهد یم این فضل خداست، آن را به هر»
ده بیان شرا دارند  هایژگیهایی که این ورا با انسان اشهیاینجا روابط متقابل و دو سو

ار ها انتظهم از آن هایژگیدوستان خدا، دوستانی هستند که در کنار محبت این واست. 
 .رودمی

و کل  لتفص   یبه منبع عشق و یاری است که ما یک بخش از سوره ءاتکا ،ی بعدنکته
. ضحی به معنای وضوح به معنای واضح و میکنیضحی را بررسی م یسوره

 آمده است که:  1لتفص   یسوره97و  91 یاتدر آ است. بخشییروشنا
ی رکدند دگان ما خدا است، پس ایستادگدر حقیقت كساىن كه گفتند پروردگار، پرور»

د و به بمی مدارید و غمنی نباشی !هان ندیگوو یم دیآفرشتگان خدا بر آنان فرود یم
 هرچه و مایمی انتشاد باشید. در زندگی دنیا و آخرت دوستان دایافتهیهبشىت كه وعهد 

 « .شتدا دخواهی آنجا در باشید خواستار را هرچه و هست مشا برای بخواهد دلتان
 یا» . خود امام علی یک اصطالح قشنگی دارد کهشودیدر اینجا نفس گرم خدا حس م

بر سر  کنندی، در واقع گرمی انس در مقابل طیفی که مقاومت م«هاانس نیترگرم
ی قرصگرمی و دل. خدا به پیامبر و یارانش یک دلشودیحس م شاندهیو ا شانشهیاند

شما هستیم. پس  یگریاریتیم و در دنیا و آخرت در قامت هس گریاریکه ما  دهدیم
فرجام خوشی که به شما وعده دادیم شادمان باشید. اینجا  و به و غم نداشته باشید هم  

 اینکه کی. یندیآفریدو ارمغان م کسانی که بر سر پیمان خود ایستادگی کردند، خدا برای
که برایشان نباشید. دیگر این غمین گویدو می کندیم ییزدایها افسردگاز آن
 . کندیم یافشاننشاط

                                                                                                                 
اُفوْا َو اَل تَحَزُُن ». 1 اله تخَ

َ
ُل َعَلهِیُ اْْلََلئَکُة أ ه اْسَتَقُموْا ََتَنَزّ ُ

ُ ُث ا اَّلله َ ِذیَن َقاُلوْا َرِّبُّ ْ ِإنه اله ب
َ

ِة اله ْا َو أ نه ىِت ُكنمُتْ ِشُروْا ِباِجَ
نُفُسُکْم َو َلُکْم ِفیَها َم  (10وُتَعُدوَن)

َ
ْنیا َو ىِف ااَلِخَرِة َو َلُکْم ِفیَها َما تَْشَتِهی أ َحیوِة الدُّ ِْ ْوِلیاُؤُُكْ ىِف ا

َ
 انَحُن أ

ُعوَن)  «(11َتده
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ا ب تقریباً  من هم و توضیح دادند حانشرا یسوره ؛ آقای صابر در موردضحی یاما سوره
است. چون دقیقًا بعد  حبر انشرا یاگفت ضحی مقدمه شودیرفتم. م جلو همان مدل

هست. ما اینجا  1ضحی یدر امتداد همان گفتمانی که در سوره و از ضحی آمده است
  :میکنیئت ماآیاتش را قر

به نام خداوند رْحتگر رهمبان. سوگند به روشنایی روز. سوگند به شب چون آرام »
  «گرید كه پروردگارت وت را وا نگذاشته است.

وا و تو را  آید که درواقع یعنی ما با تو خداحافظی نکردیممی «َوَدعَ » یاینجا کلمه
 . هداشتنگذاشتیم و دشمن ن

قطعًا آخرت برای وت از دنیا نیکوتر است و به زودی پروردگارت وت را عطا خواهد »
ه یافت، پس وت را سرگشت و ؟پناه داد پس رکد تا خرسند گردی. مگر وت را تیمی نیافت،

هدایت رکد و وت را تنگدست یافت، غنا بخشید. وت نیز تیمی را میازار، گدا را مران و نعمت 
  «با مردم سخن گو. پروردگار را

پیامبر شکوه و گالیه داشته، فضای مکه هم فضای  رسدیضحی به نظر م یدر سوره
د که بع ی. خدا با این سوره و سورهکندیم یکسیسنگینی بوده و پیامبر احساس ب

آن شده، گشایش  انشراح در مفردات راغب یکی از معانی که ازـ است  راحانش یسوره
محمد را با دو سوگند که نویدبخش آینده و صبح روشن و آرامش و ابتدا خدا  ـ است

ای شنیدن پیام مهراحتی است، م تب محمد را پایین  ،و از طریق آن دو سوگند کندیی 
ت و قاطعیت که توأم و خود به خودی با  خواباندیو اضطراب او را م کشدیم و با جدی 

و خیلی  کندیحمد تصریح مپیمانی خود را به منفس گرم و هم ،سوگند هستند
که خدا تو را وا نگذاشته و دشمن نداشته است. به  دیگویگرمابخش و امیدوارکننده م

رکاب به رکاب با تو هست، دوشادوش با تو هست. در کنارت و  صابرتعبیر آقای 
پیشاپیش تو هست، امام توست. در تورات آمده است که نوح خدا را امام داشت. درواقع 

. حساس بر آغاز ابدییو هم غم تو را درم فهمدیاو خدا است. هم رنج تو را مپیشاپیش 
                                                                                                                 

َحی». 1 ی1)َو الضُّ یِل ِإَذا َسجَ َك َو َما َقلَی 2)( َو اله َعَك َربُّ وىَل ( 1)( َما َوده
ُ
َك ِمَن اْْل ( َو 1)َو َلاَلِخَرُة َخرٌی له

َك َفرْتضَی) ْدَك تِیمًی َفاَوی1َلَسْوَف یْعِطیَك َربُّ  ََلْ یجِ
َ

( َو َوَجَدَك َعائاًل 6)( َو َوَجَدَك َضاالًّ َفَهَدی7)( أ
ْغىَن 

َ
ا اْلیِتمَی َفاَل َتْقَهْر)1)َفأ مه

َ
ائَل َفاَل َتنَه 1( َفأ ا السه مه

َ
ْث)10ْر)( َو أ َحدِّ ََ

َك  ْعَمِة َربِّ ا ِِّبِ مه
َ

 («11( َو أ
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: ما که دیگویو انجام تو است. رهاشده در شرایط نیستی. اینجا خیلی صمیمانه به او م
که  کندیمحمد را تعیین م بادشمن تو نیستیم، دوست تو هستیم. اینجا نسبت خودش 

بعد خدا فرجام نیکو را به محمد  یهیهستیم. در آ تو یما دشمن تو نیستیم و در جبهه
بعد یک  یهیکه آینده از آن توست. ولی سریعًا در آ دهدی. عطایی به او مکندیعطا م
که پروردگارت تو را عطا خواهد کرد تا خرسند  دهدینزدیک نیز به محمد م یوعده

َک  ُیعِطیک َو َلَسوَف » گردی. راضی و خرسند  ایبه گونهرا  در واقع محمد« یَفرَتض َربُّ
نیست.  کسیکه حس کند ببیشتری پروژه را پیش ببرد و هم این تا او با دلگرمی کندیم

 حالش است. کمک به تعبیر شریعتی کسانیکس ب
ای که قریب به معنـ که پیامبر به خیر قریب و بعید جهت این کندیبعد هم یادآوری م

افت، یمگر نه تو را یتیم »اطمینان پیدا کند.  ـ است آخرت و فرجامعید که نزدیک و ب
 .دکنی، درک وضعیت مدیگویکه آقای صابر مطور اینجا دقیقًا همان  «پس پناه داد؟

دَک » دقیقًا همین عبارت آمده است.  سه بار این اصطالح آمده است. «َو َوَجَدَك »، «َیجِ
 اً را دریافتیم. پس پناه دادیم. تو را سرگشته یافتیم. دقیقیعنی ما تو را درک کردیم،ما تو 

ً »ی کلمه مراه شما قباًل گ گمراه و سرگشته و بیراه است. آمده که در قرآن به معنای« ضاال 
 گرداندیم. خدا به ما یادآوری ازتینیات دادیم. تنگدست بودی، بو بیراه بودی، ما پناه

ادیم. وا به تو دأ.ما در کمپ اردوگاه پناهندگان، جا و متو یتیم بودی ما پناه دادیم کندیم
. ، راه به شما نشان دادیم و درکت کردیممیدیدیو تکاپوی تو را م هادنیبیراه بودی ولی دو

نی ها همه برای پیامبر ملموس و عیدریافتیم که ندار هستی، دارایی به تو بخشیدیم. این
کنده از اهستند. این و دیگر احساس  کندیمید و صالبت در راه مچنین دل محمد را آ

پشت خودش احساس  یگاههی. یک تکدهدیو واگشتگی به او دست نم یکسیب
 جمع و پیگیر و عطادهنده و درک کننده است. کسی که حواس ؛کندمی

ما توان و ظرفیت تو را باال  دیگویم ،هم که در امتداد این آمده است راحانش یسوره
رد به این معنا که بُ ـ ان از روی دوشت برداشتیم. نام تو را بلند کردیم بردیم. بار گر

یعنی برد خبری به اذن و گفتمان تو دادیم و خبر تو منتشر شد.  ـ گفتمانی به شما دادیم
که  را با دو سوگند ضحی معین و واضح است این است که ابتدا پیامبر یآنچه در سوره

 کندینایی و دیگری خروج از تاریکی است، آرام موضوح و روش یها وعدهیکی از آن
وی براساس الگ ،کندیو ورود م کندیو درک م دهدیو بعد وضعیت پیامبر را تشخیص م
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ست. ا ی انشراحمان سورهآقای صابر که گفتند، چون ضحی هم چسبیده به همان گفت
ا یتیم را مران، که شم کندیو در آخر هم همان توصیه را م کندیورود و مداخله مخدا 

 که خدا نعمتش زیاد است را به مردم بگو. سائل را مران و این
منبع و مرام عشق است که یکی دو نکته در نظرم  ،در قسمت اقلیم عشق، نکته دیگر

 میدهیما به شما پاداش م دیگویخیلی جاها در قرآن که خدا م هست در اینجا بگویم.
جٌر َغرُی َِمُنون  » یا از کلمهحال شما هستیم، خیلی جاهو یا کمک

َ
یعنی  .کندیاستفاده م «أ

 یگریاری، دهدیکه وقتی پاداش م دهدیگذار نیستیم. یعنی منش خدا را نشان مما منت
ر ، منتی در کار نیست. یا دکندیم یورزکند و نسبت به انسان عشق، محبت میکندیم

ها هست، کاًل به ذکر نعمت ی مکی همآیه دارد و سوره 18 که الرحمن یسوره
َباِن » یهیآ مرتبه 97 .پردازدیم ُکَما ُتَکذِّ ی آاَلِء َربِّ

َ
در آن تکرار شده است. به نظر  «َفِبأ

چرا  ،ما گشوده است یمراد و فحوای آیه و سوره این است که در خانه رسدیم
 هستیم. حال شماما کمک ،؟ دو دست ما گشاده استدیکنیما را تکذیب م یهانعمت

َباِن »آن که بین دو  61 یهیآ ُکَما ُتَکذِّ ی آاَلِء َربِّ
َ

 َهْل »قرار گرفته است این است:  «َفِبأ
ْحَساُن  ْحَساِن ِإاله اْْلِ ، مگر پاداش احسان جز احسان است؟ مبنای استدالل این «َجَزاُء اْْلِ

ه ما نداشت است که شما احسان کنید، منتظر احسان ما باشید که جز این انتظاری از
اقع و این مبنای استدالل آقای نورعلی تابنده برای رای به آقای کروبی هم بود. در باشید.

آقای کروبی هوای دراویش را دارد و کمک کرده و خبررسانی کرده و بیانیه داده است و 
 یرداربکه از منش خدا پرده یی دیگرگزینه ما هم هرچند که این نباید تنها دلیل باشد.

ِلُف اْْلیعاد». کندیم َ ال یخْ  داکند که خمطرح میاینجا  .کندیخالف نم یخدا وعده «ِإنه اَّلله
 :دیگویم 1انعامی سوره 54 یآیه اهل خلف وعده نیست. یا

 «.پروردگارتان رْحت را بر خود مقرر رکده است» 
بودن. رحمت در آن مستتر است هم تعهد و متعهد  همخداوند متعهد است.  گویدمی

 گوید: می 2مائدهی سوره 64ی در آیه
 «.بخشددو دست او گشاده است و به هركس بخواهد یم»

                                                                                                                 
ُُكْ لََعَ ».... 1 ة َكَتَب َربُّ ْْحَ  ...«َنْفِسِه الره
 ...«َبْل یَداُه َمْبُسوَطَتاِن ینِفُق َكیَف یَشاُء  ».... 2
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 :دیگویم 1انعامی سوره 72 یهیمراد در اینجا اهل سخاوت بودن خداوند است. یا آ 
 «.رْحت را بر خویش واجب گردانیهد است»

و هم در مقابل  کندیهدیه م منتیهم ب ؛اینجا هم رحمت است و هم تعهد خداوند
 و هم متعهد است که رحمان است.  دهدیاحسان، احسان م

مثال است که من سریع چهار ـ پنج  بعد، کار عشق نمودها و پراکنش است. ینکته
 .کنمیبررسی م

 رد ره منزل لیلی هک خطراهست رد آن
 رشط اول قدم آن است هک مجنون باشی

، یک جمله شریعتی حجنم به هاجر در کتاب باید اشاره ک درواقع عشق مقدمه است.
  :دیگویخیلی جالبی است که روی آن مانور است. م

 .« از سعی ، اما پِس سعییافتن آب در عشق است نه به »
 آب تصویر یمائدهبرای رسیدن به . دهدیرا نشان م سعیتنیدگی بین عشق و درهم

 گوید: . میدهدیزیبایی اینجا ارائه م
، خشک یدر آن منطقه دیدویاگر عشقی در سینه نبود و هاجر سراب به سراب نم»

. در آن سرزمینی که امیدی در آن نیست کندیدرواقع عشق بر طبیعت هم غلبه م
که زمزمی بجوشد، آنجا عشق و امید هاجر که به خدا و تفکر خودش دارد، بر 

 «.کندیخشکی طبیعت هم غلبه م
 است: داده ی داریم که تصویر زیبایی با همان ادبیات شریعتیما یک دوست 

، اسماعیالن خموش و خفته، به خدا آب زندیگریهاجرهایمان سراب به سراب م»
زمی جنبش زم یبر خاک نمالید تا شاید بهانه یانخواهد جوشید تا ننالید و پاشنه

 «.شود
شود، همان سعی هاجر در پس آن هست، همان  ایجاد خواهدیاگر جنبش زمزمی م 

مهر هاجر و عشق هاجر به فرزندش و امیدش به خدا. یک مثال هم خود محمد با 
 محوریت یک گزاره است. 

                                                                                                                 
َة  َكَتَب لََعَ ».... 1 ْْحَ  ...«َنْفِسِه الره
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برای ( 91)نحل:  «َتْحِرْص لََع ُهداُِه » با این عنوان از محمد یاد شده کهدر قرآن چند بار 
 عشق و با تمام وجود و هستی و شفقت. درواقع با است خوردههدایت مردم حرص می

ضحی و دیگر  یکه سوره کردهیو جان خودش را سیراب از اندوه م آمدهیم قلبش
برد  وو این پراکنش عشق  کندییعنی خودش را سیراب از اندوه م .دیآیها برایش مسوره

 :دیگوی. شاعر اینجا قشنگ مدهدیرا نشان مگفتمانی محمد 
 کنیذر نمیدل هب کوی عشق گ یا

 کنیاسباب جمع داری و کاری نمی
در کنار عشق همیشه اثر هست و عاشق دنبال این است که یک اثری داشته باشد. عشق 

هم  ؛است 1بود. عشق با اثر و کار درهم تنیده است. مثال بعد زاپاتا گونهفرهاد هم همین
ت اید با اصحاب قدرکه ب شودیآنجایی که به زاپاتا اشاره م .هست و هم آثارش لمشیف

سلح هم از آن حیاط مرکزی مو نیروهای  دیآیوگو کنید. خودش هم تنهایی مگفت
 ندگردانیزاپاتا را در شهر م یها هم جنازه. آنشودی، زاپاتا آنجا کشته مندیآیبیرون م

 دشویکه قهرمان شما به فالکت و خاری افتاد. پیرمرد دانایی که همرزم زاپاتا بوده بلند م
 گوید: و می

. هرکس با اسب سفیدش در کوهستان ردیمینه! این زاپاتا نیست. زاپاتا هرگز نم»
  «یک زاپاتا است. جنگدیم

ک ی. ددهیم و پاشان نشان و عشق را پخش دهدیدرواقع اینجا پراکنش عشق را نشان م
 ریعتیش قبل گفتند که یآقای صابر در جلسه )ع( است. مثال دیگر خود حسین بن علی

 و در مقابل مولوی کندیچون در تضاد با قدرت بوده است، ابوذر را مطرح م
ر تدرست ، خود من این تصور را ندارم. به نظرم تصور شریعتیکندیم یگذارارزش

 . در شعرش هم هست:کندیرا تأیید م هم تصور شریعتی است. مولوی

                                                                                                                 
 یاتورکتیحکومت د هیعل کیجستٔه انقالب مکزاز رهبران بر یکیزاپاتا ساالزار  انویلیام. 1

مشهور  از قهرمانان یکیو  یکشاورز نهیانقالب در زم شرویمدافع پ زاپاتا بود. اسید ویریپورف
 .ی ویکی(است )به نقل از دانشنامه کیمکز یاو اسطوره
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 بالجویان دشت رکبالیی ،شهیدان خدایی یداییکجا
 رت ز رمغان هواییرپنده ،سبکباران عاشق یداییجاک 

رد، ک کار حسین صد من مثنوی است. یا در همین عصر معاصر کاری که آقای منتظری
. یک مثال دیگر از عشق دهدیصد من مثنوی است. پراکنش یک کار عاشقانه را نشان م

، گندم خرد شده را روی زمین کردیبزنم؛ در والیت ما یک خانمی بود که نان ریز م
ولی مرغی هم در  ،با وجودی که در آنجا پرورش مرغ خانگی هم هست .ختیریم

 شودیها سر و صدایشان بلند مکه گنجشک 1-6:91ت کار نبود. هر روز صبح ساع
بعد از آمدن ؟ چون دو سه سال یست. پرسیدیم این کار برای چکردیکار را م این

سالی قطعًا قحط ،اگر در گذشته بود بود و کم شدههم نژاد آمده، بارش باران احمدی
ن ی روی زمیهیچ خبر و ها نیستبرای گنجشک یاچون در تابستان آذوقهگفت بود، 

گونه است. موج سوم گفتمان حقوق ها ریختم. پراکنش عشق ایننیست. این را برای آن
کید دارد. مثاًل در هلند،  بشری در جهان هم بر حفظ محیط زیست و حقوق حیوانات تأ
چهار نفر از نمایندگان مجلس حافظ حقوق حیوانات هستند. این پراکنش عشق را نشان 

 . دهدیم
یا صدیقه مسعود را  روپریبه روایت  1ن خاطرات احمدشاه مسعودایام عید م

به  دشی، خیلی قشنگ بود. احمدشاه مسعود در آن سرزمینی که به سختی مخواندمیم
که هم استقالل کشور حفظ شود و هم  رزمدیم اشیهست یچیزی امید داشت با همه

 کشور سمت و سوی دمکراسی پیدا کند.

                                                                                                                 
 ( از فرماندهان و7981–7992ی )و قهرمان مل ریدره پنجش ریاحمدشاه مسعود ملقب به ش. 1

 ،سابق که افغانستان را اشغال کرده بود یها با ارتش شوروافغانستان بود که سال نیمجاهد
 78روز  یداشت. و یاافغانستان نقش عمده یداخل یهایریو پس از آن هم در درگ دیجنگ
مظنون به ارتباط با شبکه القاعده که خود  ستیدو ترور یبر اثر انفجار انتحار 7981 وریشهر

به نقل ) تخار افغانستان کشته شد تیوال نیکرده بودند، در خواجه بهاءالد یر معرفرا خبرنگا
 .ی ویکی(از دانشنامه
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د و مبانی امی که الف یگزارهدر بررسی  امید و افق رخشان است.تیتر پنجم هم تبار  
 یهی. آکنمیم یریگجهیو بعد نت خوانمیامیدواری ما است، چند آیه را سریع م زهیانگ
 انعام: ی سوره 54

  «.پروردگارتان رْحت را بر خود مقرر رکده است»
 مائده:ی سوره 64 یآیه

  «.هر دو دست او گشاده است»
  :1توبهی سوره 777ی آیه

  «.چه كیس از خدا به عهد خویش وفادارتر است»
 :2رومی سوره 41 یآیه

 «یاری رکدن مومنان بر ما فرض است.»
  :8مومنی سوره 1 یآیه 

 «.پروردگارا رْحت و دانش وت بر مهه چیز احاطه دارد»
 :دیگویهست که م شعری از مولوی 

 شنودی ما میلطف حق انگفته    ما نبودیم و تقاضامان نبود
که  کنمیم یریگجهیمن نت .بخشدیم استحقاقیتقاضای ما نیست، لطف او هم ب فقط 

بعد در موضع امیدانگیزی،  یخداوند اهل یاری و اهل رحمانیت و تعهد است. نکته
جایی هست که حضرت  سجادیه که آقای صابر هم به آن اشاره کردند، یفهیدر صح

 :ندیگویم )ع( سجاد
 «بالَعفو  َمرَجوٌن » ؛«كه در جهت آمرزش در موضع امید هسىت یا»

گان و افسردگان درواقع موضع خدا، موضع امیدواری است. البته امید هم برای لوده
رای ولی ب ؛هست ،افرادی که اهل سکون هستند ولی میل به حرکت دارندبرای  نیست.

 وجوش و تکاپو هستند. که اهل جنب است ست. برای کسانیگان نیلوده
                                                                                                                 

ْوىَف ».... 1
َ

 ...«ِبَعْههِدِ ِمَن اَّلل َو َمْن أ
ُر اْْلُْؤِمِننی».... 2 ا َعَلیَنا ََنْ  «َو اَکَن َحقًّ
ًة َو ِعْلًما».... 8 ْْحَ  ...«َوِسْعَت ُكله یَشء  ره
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د که موضع امی مکنیاشاره م کنمیسجادیه نقل م یکه از صحیفه ییهادر یکی از گزاره
 بودنش به چه معنا است.

. بعد از آن مهه لطف از فرمان او بیازمایداو از انجام محرمات هنی فرمود تا شکر ما را »
نتقام رماتش سوار شدمی. با آن مهه بر عقوبت ما شتاب ننمود و بر اسركشیدمی و بر مركب مح 

ز ا از سر رهمباىن و. ما عجله نکرد، بلکه از سر رْحت و از باب رکم با ما مدارا فرمود
 « باب حَل بازگشت ما را از راه خطا به انتظار كشیهد است.

 «او»نگیزی است. خدا اینجا منتظر است و نهایت منشأ امیدا ها منش خدا است.این
سراسر صحیفه مشحون از رجا و  منتظر ماست که از آن همه محرماتی که برگردیم.

اهل شتاب در انتقام  «او»نتیجه گرفت که  توانیامیدواری است. از دعای امام سجاد م
ده است. از باب ده و فرصتمهلت «او»ها برای ما محل امیدواری است که نیست. این

است و  یریگاش با مدارا و سهلهه. چگونگی ورود و مواجشودیم کرم و رحمت وارد
 منتظر ورود ماست به این بهانه که بر ما ببخشد. 

 74تا  7فجر آیات  یانداز رخشان است. در سورهامید و چشم ،بعد از تیتر پنجم ینکته
ران ابرخورد با طغیان و تبهک به ، به سپری شدن شب،خوردیبه سپیدی روشن سوگند م

. من معتقدم که بخشی از فقط محبتش نیستها، مهر خدا عذاب بر آن یو تازیانه
ِلمی»گوید مهربانی خدا جایی است در قرآن که می

َ
ْرُِهْ ِبَعذاب  أ ها را به بشارت بده آن «َفَبشِّ

. اینجا یک افق تاریخی هم به کندیعذاب دردناک. درواقع با ستمکاران برخورد م
 ترنیمکی است، مشخص است اوضاع محمد سهمگ یچون یک سوره. دهدیمحمد م

شب را و هم برخورد با  پری شدنو هم س خوردیهم سپیدی روشن را سوگند م است.
: دیگوی. در آنجا خدا مزندرا می عاد و ثمود و فرعون که برای آن مثال طغیان کاران،

ْرَصادِإنه َر »پروردگار تو سخت در کمین است.  َك َلِباْْلِ که  دکنیخدا روزگاران را رصد م« به
 سپیده دم بر جای شب بنشاند. 

قبل  یآخر از تبار امید و افق رخشان، یک رهیافت بر مبنای امید است که دفعه ینکته
یوسف ی سوره 33تا  89گذرم. آیات ها اشاره کردند، من خیلی سریع از آن میبچه

ن است و به دنبال این است که فرزندش برگردد. آنجا است که آنجا یعقوب محزو
لهمن هم  دیگویکمتر در غم یاد یوسف باش. پدر م ندیگویفرزندان به پدر م خودم  یگ 

 دیگوی. بعد مدیدانیکه شما نم دانمی. از عنایت او چیزی مبرمیرا به سوی خدا م
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ت او نباشید. زیرا جز گروه وجو کنید و نومید از رحمبروید و یوسف برادرتان را جست
که یاد کنم این یبندجمع گونهاین توانمی. به طور کلی اینجا مشوندیکافران ناامید نم

ا به او ر اشهی. شکوه به سوی او داشته، گالاست مستمر و پیگیری مداوم سوژه داشته
 «رُیاِحاِفظنیِخ »در سوره آمده که  .«دیدانیکه شما نم دانمیاز عنایت او چیزی م» ،گفته

وجو، تکاپو و تفحص جست دیگویاست، یعنی نگهبان و اهل رحمت است. بعد م
 هم داشته باشید. اوکنید و در کنار تکاپویتان امید به رحمانیت 

ه : ما از رگ گردن بدیگویتیتر ششم دسترسی به منبع عشق و امید است.خود خدا م 
اند خدا در دور دست است. انگار داده چون همیشه به ما نشان 1هستیم. ترکیشما نزد

ما از رگ گردن به شما گوید خدا میدسترسی پیدا کرد.  شودیم «او»نه انگار که به 
؛ در آخرت و دنیا دوستانتان ما هستیم؛ خدا یار پرهیزکاران است. در آیات میترکینزد

به  2اسراء یسوره 725 یدار است. آیهدوست یآمرزنده «او»که  مختلف آمده است
درواقع اهل دوستی « .را دوست گرفت خدا ابراهیم» که کندیاظهار دوستی م هایلیخ

 : دیگویاست. در جایی حافظ م
 میان عاشق و معشوق چیه حائل نیست
 تو خود حجاب خودی حافظ از میان ربخیز

هست در باب در  وییعنی خدا نزدیک است و در دوردست نیست. یک بیتی هم از مول
 : دسترس بودن و نزدیک بودن خدا این است که

 ره آسمان ردونست رپ عشق را بجنبان
 رپ عشق چون قوی شد غم رندبان نماند

                                                                                                                 
ْقَرُب ِإَلیِه ِمْن َحْبِل اْلَورید». 1

َ
 (.17)ق: « َنْحُن أ

ُ ِإْبراهمَی َخلیال».... 2 َذ اَّلله خَ  «َو اته
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گرفت این  شودیکه م یاجهیهمیشه صعودی و تکاملی است. نت قشع یعنی جهت
و در دسترس و نزدیک است. به تعبیر حافظ  ها نیستاست که منبع عشق در دوردست

 هیچ حائل نیست. البته واسطه هم نیست. 
تانه، ارتباط دوس یکنندهکیدوم این است که او در دوستی پیشقدم است و تحر ینکته

 را به دوستی خدا ابراهیم دیگویکه م کندیرفیقانه و دوسویه است. اظهار دوستی م
ما خود حجاب خویشتنیم؛ باید پر عشق را باید بجنبانیم و جوهر را فعال کنیم. گرفت. 

 امید بست. «او»به  توانیاست که م «او»دوست راستین 
دید.  دشویه مکتهفتم تالقی عشق و امید است. به نظرم این موضوع را در سه ن یگزاره 

اده نباشد، دعایی زیکی دعامندی است، یکی تمسک و دیگری توکل است. اگر امیدی 
هم  اشهیما. دعا محصول امید است و در کنارش مجرای بروز مهر است و بنشودینم

امیدواری است. یکی از محورهای دعا، نجات است که در کنارش هم درخواست 
مرا » دیگویمضطر است. خود خدا هم برای خوانش خودش، م یهاگاه برای انسانپناه

ت قلب و خلوص  یوهیش 1«را.بخوان تا اجابت کنم شما  خوانش هم این است که با رق 
ها با رغبت و اشتیاق باشد. در کنار این ، خالص وبا بیم و امید باشد ،باشد، نهانی باشد

خوانش بحث پناهندگی به اردوگاه پر مهر و صفای خدا خیلی مطرح  یوهیبا یک ش
 : دیگویدر صحیفه م سجاداست. امام 

  «جز پروردگار پناهی نیست. را اتپرورده !وت هسمت. اهلی به یمن پناهنهد»
ی.» ی، َو اْكِشْف َغمِّ   «اندوه مرا بزدای و غم دل را از بنی برب.»؛ « َو اْفُرْج مَهِّ

 آمده است:  2نساء یسوره 715 یهیدر کنار دعامندی، تمسک است که در آ
وار ه زودی خدا آنان را در جو اما كساىن كه به خدا گرویدند و به او متسک جستند ب»

 «رْحت و فضل خویش درآورد و ایشان را از سوی خود به راه راست هدایت كند.
هستی و با تمام وجود و با اصراری که از صمیم قلب  یخروجی چنگ زدن با همه

مهر و رحمت  و در کنارش تکاپو و مجاهدتی که در این آیه مطرح شده است، زدیخیبرم
به سوی او بگریزید. با تمام وجود به سمت او بروید.  دیگویود خدا م. خکندینصیب م

 .دهدیو هم راه م کندیبگریزید و تمسک بجویید که هم راهنمایی م
                                                                                                                 

ُُكُ اْدُعوىن». 1 ْب َلُکم َو قاَل َربُّ ْسَتجِ َ
 (.70)غافر: ...« أ

ِ َو اْعَتَصُموْا ِبِه َفَسیْدِخُلُهْم ىِف َر ». 2 ِذیَن َءاَمُنوْا ِباَّلله ا اله مه
َ

ْس َفأ ِدِهِیْ ِإَلیِه صِراًطا مُّ ََ ْنُه َو َفْضل  َو  ة  مِّ  «َتِقمًی ْْحَ
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وفاداری و فرض واجب نمودن رحمت  تعهد خدا به یاری و ؛بعدی توکل است یگزاره
مدار او هستند، بخشی هایی که در است که قباًل اشاره شد. درواقع وکالت نمودن انسان

 ست که در جای جای متن آمده است. پیش درآمد آن هم طی نمودنا« او»از مسئولیت 
 :دیگویم یک جایی هم موسی بعدی توکل است. یدعامندی است و مرحله سیر راه و

ْمری»
َ

ُض أ َفوِّ
ُ

 یکه قوم موس جای دیگر؛ کارم را به تو سپردم و تفویض کردم. (11)غافر:  «أ
  د:نگویمی

 «خدایا ما را به رْحت خویش از گروه اکفران نجات ده.»
اتکاء ما  یمسئله بحث روحی و روانی بود که نقطه کنم.بندی میجمعمن بحث را  

کجا باشد. هرچند برداشت ما ناقص بوده و گاه هم بریده ولی چیزی که من نتیجه گرفتم 
گرمای درون باشد. خروجی عشق و امید، ثبات ره  تواندینفس گرم او، ماین است که 

 یاباشد، استحکام و آرامش در متن عاشقی است. مثاًل اگر در خانه تواندیبه یقین م
عشق مادری نباشد آن دیگر کانون نیست، یک خوابگاه است. عاشق امیدوار اهل عمل 

هم محرک است و هم سوخت حرکت  و اثر است. تازگی نیروی خالقیت در عشق است.
د هم که مطرح ش )ع( ن بن علییاست. عاشقی منجر به سبکباری است که بحث حس

 سروش هم انصافًا خوب تشریح شده، مولوی دکتر قمار عاشقانهدر  .از این زاویه است
فرود  ، سر تعظیم و فروتنیندیبیانبوه مهری که به میدان آمده م با وقتی عشق را اینگونه

 :دیگویو م آوردیم
 شهیدان خدایی بالجویان دشت رکبالیی یداییکجا
 رت ز رمغان هواییرپنده سبکباران عاشق یداییکجا

ی هم و زندگ ینیبخروجی عشق یعنی سبکباری. عشق در پیوند با او معنابخش جهان 
در  «یدان را معادی مقدر نیست.نوم» :دیگویهست. شاملو یک شعر قشنگی دارد که م

 ها مصمم به رویدن شدند.نم رحمت بر زمین بایر سبزه با جای قرآن آمده است کهجای
 و چسبمایه عبور از افسردگی در متن عاشقی هست. عشق هم مقدمه است و هم درون

ما بعد از اینکه رحمت پراکندیم،  دیگویست. امید، عشق، تحصیلدار است. ما
 : دیگویخیلی قشنگ م ویاندیم. عشق رسن صعودی شادمانه است. مولویر ایکشته
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 آن رسن بگرفتم و بیرون شدم
 شاد و زفت و رفهب و گلگون شدم

 بودم زبونرد بن چاهی همی
 گنجم کنونرد همه عالم نمی

 خدا یا اه رب تو باداآرفین
 انگهان رکدی رما از غم جدا

 شعر هم از احمد شاملو است که آخر بحث بخوانم و به پایان برسانم:یک  
 داشتیآه اگر امید می

 سارآن خشک

 کنون این گونه از باغ و بهار بی برگ نبود

 خواندوآنجا که سکوت به ماتم نشسته مرغی می

 نه

 نومید مردم را

 معادی مقدر نیست

 بی گمان
 امید انگیِز توست چاووشِی 

 رساندا به وطن میکه این قافله ر
 دوستان هم ممنونم. یبحث من تمام شد. از حوصله

 

 شاءاَّللان .توجهی که کردید. انتهای وقت استدوست و خیلی ممنون از  ی صابر:هد
 بحث خدای منشأ عشق و امید را درخدمت شما هستیم.  یادامه ،آینده یهفته

 



 



467 

 
 
 
 
 

 1(8) دیمنشأ عشق و ام یخدانشست شصتم: تبیین: 
 

ِحمی ِن الره ْْحَ ِ الره پنجاه حثی که ب .میکنیوقت به خیر، بحث را شروع مبا نام خدا و  هب .ِبْسِم اَّلله
 ست.ام بیست ماهشصتم و  یامروز جلسه شاءاَّللان، میارا پشت سر گذاشته یاجلسه و نه

 ث: عنوان کلی بح
 «گشامی، باب بگشا، نزد من آمن رفیقم، ره»

ه شفاف، همدالنه، صادقان یضرورت رابطه»کالن، پرانتزی تحت عنوان ذیل این تیتر 
تبیین » ست، عنوان عمومیاباز کردیم. نشست شصتم  ««او»با  مستمرو استراتژیک و 

به شنسه .میکنیخدای منشأ عشق و امید، برگ هشتم را بررسی م« او» یهاداشته «.ما
 .به پایان ببریمبحث را تا غروب  شاءاَّللان ،قبل از غروب است 7983اردیبهشت  77

 کنیم تا به متن خود بحث برسیم. یک مرور سریع می
 

 از خانه اول تا خانه حال
 حس 
 درک 
 صیتشخ
  حیو تصح لیتبد

 حیو تصح لیاسباب تبد
 

پاگرد را پشت سر گذاشتیم. ابتدا  53 ،اول که تا حال جلو آمدیم یخانهیا  از منزل اول
شخیص به تخود  ترشرفتهیپی مرحلهدر ل به درک شد. درک حس تبدی .حسی داشتیم

و نهایتًا  رسیدیم وضعیت خودمان صحیحبعد از تشخیص به ضرورت تبدیل و ت .رسید
 . این سیری بود که جمعی طی کردیم. صحیح بودیمدر پی اسبابی برای تبدیل و ت

                                                                                                                 
 است.  1815اردیبشهت  14شنبه سه ،. تاریخ برگزاری این نشست1
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ابتدا حسی  میکنیرا که دنبال م یادهیسیر در درون خودمان هم هست. یعنی هر پد
آن حس تبدیل به  .میدهیو قوامش م میریپذینسبت به آن داریم. بعد در درون آن را م

ات. ذبالنه با اجبار بلکه  ؛میقبوالنیو به خودمان م میریپذی، در درون مشودیدرک م
. تشخیص یعنی مشخص کردن و شخصیت میدهیبعد به آن شخصیت م یدر مرحله

بعد  کندیرا طی م اشینیی جنابتدا در حد حس است و مرحلهدادن. یعنی آن پدیده 
 میکنیاش م، بعد مشخصشودیو به درک تبدیل م رسدیمحیات  تریی جدبه مرحله

افته یی تشخصدر نهایت آن پدیده، میکنیاش مو برجسته میدهیو به آن شخصیت م
 . میکنیرا در خودمان متبلور م

ه بحرانی در درون داریم و بیرون از خودمان هم شرایط ابتدای کار ما حس کردیم ک
و بیرون از را واکاوی . خودمان میکردیماه پیش این حس را م 21-78 بحرانی است.
کاوی کردیم و به این درک رسیدیم که این فقط مختص خودمان نیست و خودمان را پی

روشنفکری  یروشنفکری و جامعه یحداقل جامعه ؛حدود زیادی همگانی است تا
ضعیتی که وبرگرفته است. بعد به این رسیدیم  جزئی از آن هستیم در هم مذهبی را که ما
 از .مسئله پیدا کردیم« او»با  ؛ و سهبا هستی، دو، با خودمانیک،  ریم:که در آن قرار دا

الل در که به دلیل اختداشتیم، رسیدیم به این «او»با  بحرانی که با خودمان، با هستی و
خیلی بیرون فعال نیستیم و عضو فعال هستی  «او» با هستی وبا با خودمان،  مانوابطر

 . میکنیبرای فعالیت در هستی استفاده نم بالذاتمانو از حقوق  میشویمحسوب نم
وپز پیدا کرد و به مشخص شدن و تشخص وقتی به این درک رسیدیم، این درک پخت

ح این بود که ما باید سیر تبدیل و تصحی . خروجی تشخص پیدا کردنرسید پیدا کردن
را به سیر  «او» با هستی وبا با خودمان،  مانروابط ؛و صحت و سالمت را طی کنیم

که از اول این حق و مجوز عضو فعال هستی شویم. کمااین نهایتاً اصالح رهنمون کنیم و 
 بوده است. با پدر اول ما آدم و با مادر اول ما حوا ،آن حق با ما بوده مترتب بر

تًا اگر ما ضرور ،«او»ی قبل از خودمان و بنا به تجویز و توصیه بنا به سنت بشر   نهایتاً 
به آن  بدهیم و شخصیت متبدیل به درک کنیم و قواآن را را در درون متبلور کنیم و  حسی

دی نیاز ، طبیعتًا به یک متبرسیم ببخشیم و به ضرورت تبدیل و تصحیح درون خودمان
تصحیح و ضرورت تجهیز به اسباب  ،تبدیل ،تشخیص ،حس، درکاین سیر  داریم.

. ودب از ساده به عالیروند ، یمطی کردکه روندی  ؛متد است یک تبدیل و تصحیح که
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. سیدری عالی به مرحله کرد تاتکامل پیدا مکررًا ساده است که  ییعنی حس یک پدیده
 درون غار، به پیشرفتگی کنونی یاین سیر، سیر بشر هم هست. بشر از سادگی اولیه

ا کتاب آخر ر ـ ی خدا هم همین است. کل کتاب را اگر نگاه کنیمرسیده است. توصیه
وقت ما را توصیه به برخورد ساده نکرده است. همیشه هیچ ـ میکنیبررسی م داریم که

گفته است مشاهده کنید، نظر کنید، بنگرید. نگفته تماشا کنید. نگفته چشم را 
 از چپ به راست و از باال به پایین بچرخانید. مشاهده کنید، نظر بیفکنید، یطورنیهم

ادگی تعمیق و عبور از س ،بنگرید، یعنی با چشمتان حقایق را جذب کنید. ما را به تجهیز
 روهاادهیفته در پنگ ،نگفته گردش کنید ؛سیر کنیدتصریح کرده که توصیه کرده است. یا 

 ویعنی سیر جریان تحوالت امور  ،فقط نگاه کنید. سیر کنید و قدم بزنید هاج و واج
عالی هم سنت بشر است و هم سمت حرکت از ساده به  ،که. اینعقیب کنیدپدیده را ت

از حس  و همین کار را انجام بدهیمکه جمعی ست. ما هم سعی کردیم ا« او»ی توصیه
 . برسیم به متد

 
 حیو تصح لیاسباب تبد

 « او» یهیتوص
 بشر روزیجارب پت

 ما یهایافزودن
 

 ذبجاز سه مجرا صحیح یا همان متد را سعی کردیم تجلوتر که آمدیم اسباب تبدیل و 
 و مجرای سوم ،مجرای دوم تجارب پیروز بشر ،«او»ی مجرای اول توصیه :کنیم و جلب

هستی متن  ،یک متن هستیم نخودماما ی بحث بر این منوال است که خودمان. همه
 «او»ست. خود «او»نزد هم ها کل متن ،متن است هم کتاب ،تاریخ متن است ،است

که متن هستیم و قابل آخر و وسط است. پس خود ما هم به دلیل این و هم متن اول
 ،یک وجه است «او» یهاهییک سر قضیه هستیم. توصما هم ، هستیم خوانش و مطالعه

 های ما. نیتجارب پیروز بشر وجه دوم است و نهایتًا افزود
سبت شناخت ن ؛این است که سرشار و انباشته از شناخت است «او» یهاهیویژگی توص

 «او»ه مایی ک ؛به انسان، شناخت نسبت به هستی و یک شناخت ژنتیک نسبت به ما
و سرشار از شناخت است. نهایتًا از  حونمش «او»ی . پس توصیهاست خلقمان کرده
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ز بعد ا ،دهدیمان را تشخیص مع انسان دارد، مسئلهدل شناختی که نسبت به ما و نو
ا پیش ناسب رتو خروجی م کندیما ورود م یو نهایتًا به مسئله کندیتشخیص، تجویز م

 . دهدیروی ما قرار م
برای عبور از بحران و تبدیل و تصحیح و ورود به شرایط جدید در  «او» که ایخروجی

ی آل عمران بود که بعد از شکست سوره 781تا  721ی آیهشصت مقابل ما قرار داد، 
 و حد، یک متن شصت بندی یا شصت پاراگرافی را مقابل پیامبر به عنوان لیدر دوراناُ 

ای بودند، قرار داد. متن خوردهلشگرش که لشگر شکست ]مقابل[لیدر تاریخی و 
 بود که قابل حلول در ذهن و درون ما است. یدارجان

خودمان هم ـ  :وز بشر است، بشری که چند ویژگی داردوجه بعدی تجارب پیر
پرسان است، اهل افتان و خیزان است، ترسان و لرزان است،  ـ هستیم طورنیهم

ان است. ما ببینیم بشر قبل از خودمان باست و یا بندگیایامیدواران است و نهایتًا اهل 
ت یک بی است. مولویبیرون رفته  گونهه با بحران چه روشی اتخاذ کرده و چهدر مواج

 : کندیاست. عنوان م ایشعر دارد که بیت خیلی کیفی
 رگهچ ره رقنی سخن آری بود 

 لیک گفت سالفان یاری بود 
ه قرن بو شعر،  کوتاه است ولی خیلی پر مغز است. در ادبیات و در ادبیات آهنگین

گرچه هر دورانی  :کندیم. عنوان سال نیست 711 الزامًا به مفهوم ،دوران است فهومم
آر خودش را با خودش د، خیلی قشنگ است. هر دورانی سخنران و سخنَو سخن آری بُ 

. در آوردیورد. صاحب تریبون را با خودش مآدارش را با خودش می. پیامآوردیم
دی در یک ابعا ،آر بودایران، در یک ابعادی بیژن جزنی سخن 51-41 یهادهه
 آر بود، در یک ابعادی طالقانیسخن آر بود، در یک ابعادی شریعتیسخن نژادفیحن

آر بود، در یک ابعادی کسانی که در کوچه و خیابان توسط رژیم شاه درو سخن
آران آر خودش را دارد. این دوره هم سخنسخن یاهآر بودند. هر دورسخن ،شدندیم

 خواهد داشت.  شاءاَّللانخودش را داشته و دارد و خاص 
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 و دارش، پژواکدارشبونیتر ،آر خودشسخن ی: گرچه هر دورانکندیعنوان م
رغم رغم این، بهاما به .«لیک گفت سالفان یاری بود» د؛آوریرا با خودش م شرسانامیپ

 ،آوردمیهم خودش را  نوآور رسان  امیو هر دوران پ شودیعوض منو به نو ران که دواین
فتمانی و گ یی را که پیشینیان ما رقم زدندهامیاما پارادا «لیک گفت سالفان یاری بود.»

ه یعنی کسانی کسالفان کار است[. ]کمک ، آن همرا که دیگران قبل از ما تقریر کردند
 اینها هستیم. ما خلف آن ،ها سلف هستندآن ستیم.ه نشانیما جانش واند سلف

هستیم.  نیانیبه عبارتی ما جانشین پیش یعنی دیگویکه خداوند در قرآن مرا  یافهیخل
 ،آر دورهدر کنار سخن پیشین هم یها؛ اما گفتمان«لیک گفت سالفان یاری بود»
 رسانیارین هم سالفا گفت   ؛دوره است رسانیاریآر دوره، . سخنهست رسانیاری

تار سالفان، صرفًا گف دو عنصره است. گفت   است. این گفت سالفان در ادبیات مولوی
 . هم هست شانروش و منش، سالفان نیست؛ رفتار

ادبیات قدیم، ادبیات سنگینی بوده است، وزن مخصوص جدی داشته است. اآلن سبک 
ین هم، منظورشان همین حرفی است که «گفت» ندیگویآلن موقتی امثاًل شده است. 

و حافظ و خیام  . ولی گفتی که مولوی]زده شدحرفی که همین اآلن [گفت  اآلن
ار کرد هم و رفتار، هم هم گفتار، هم گفتمان، هم پارادایمگفتی است که ، ندیگویم

، اما گفت سالفان که حاوی عقل و حکمت پیش «دسالفان یاری بو لیک گفت  »است. 
 هم یاری رسان است. آنست، و پیشینی ا از ما

 رگهچ ره رقنی سخن آری بود 
 لیک گفت سالفان یاری بود

به  ،ن استابلرزان، جویان و یا ،خیزان یروز بشری را که پرسان، افتان،پتجارب اگر پس 
لیک گفت سالفان یاری ، گرچه هر قرنی سخن آری بود» ـ یمه کنیمضم شعر مولوی

ون از عقل و حکمت نظری و عملی است آن هم کمک حگفت سالفان هم که مشـ  «بود
یروز پتجارب  پیوند با این توصیف کیفی و پرمغز مولویهم ،است. لذا عنصر دوم کار

  .بشر است
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و  «او» یهاهیاز توصرا . آنچه شودیهای ما مشامل فراوری که ما یهایودننهایتًا افز
، خداوند این اجازه و قدرت مانور را به ما داده است میایروز بشر بدست آوردهپتجارب 

ی جدیدی از آن بیرون بیاوریم. بین را به هم بزنیم، فرآوری کنیم و شیرآبه هانیکه ا
تمان و گفتار و گف و بشر و گفت سالفان که حاوی گفت یروزپو تجارب  «او»ی توصیه

وانیم بت ،عصران خودمان بودهپارادایم و روش و منش و خصلت رو به رشد پیشنیان و هم
آن ] بیاوریم و نهایتًا خود ما اضافه بریرون ی جدیدی از آن ببزنیم و شیرآبه ییهاچسب

ت تر بودیم صحبوقتی بچه، بود ایمثاًل معلم یا مربی هایمیقدچیزی بیفزاییم[. 
 اگر مقداری هست؟ اش چیاضافه ،زده شدهکه ها این حرف گفتیم ،میکردیم

وبیده این ک ؟یاکباب کوبیده اضافه هم کنارش گذاشته گفتندیم ،بودند تریخودمان
 کوبیده اضافه خودت کنار .از چلوکبابی غذا خرید همیشه شودینم !اضافه کار ما است

 ،پیازش کم باشد ممکن استات وا برود، ؟ ممکن است این کوبیده اضافهچیست آن
هرحال آغوش نشده باشند، اما بهخیلی با هم درست همآن پیاز و گوشت ممکن است 

 بشر خودش تجارب پیروزو  «او» یهاهیما در کنار توص یهایکوبیده اضافه، افزودن
 گشا است.راه

 
 متد ما

 ی:سه سطح
 یورود 

 منزلگاه
 یخروج

 ی:ورود
 حضور موثر موقت

 ینقش در هست ،یسهم از هست ،یجهان مشارکت
 تی«آدم»پروژه  ادامه

 

 ح داشت:متد ما سه سط .جلوتر که آمدیم به همان اسباب تبدیل و تحول رسیدیم
ی متن فهومپیشامتن، منزگاه به م یورودی، منزلگاه و خروجی داشت. ورودی به منزله
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 هاحرفی این همه و خروجی هم به این مفهوم که متقر شویمس یمخواهیکه در آن م
 ها چه چیزی بیرون خواهد آمد.بحث این از را زدیم، شصت جلسه پیش آمدیم، باالخره

لقی کلیدی به سه ت .کردیگذاشتیم، بر سه محور تأکید م نییشاتبیرا پ آن ورودی که اسم 
 و از هستی سهمن مشارکتی، حضور موثر موقت، دوم جها اول :میشدیباید مجهز م

یعنی ـ موقت  حضور موثر  ـ  آدمیت. این ورودی یپروژه ینقش در هستی و سوم ادامه
 ،که موقت استرغم این. اما بهمیرویما در این جهان حضور موقت داریم، باالخره م

که جهان مشارکتی است. یعنی ما از هستی سهم . دوم اینیمو غایب نیستیم حاضر
آدمی هستیم که خداوند  یپروژه یکه ما ادامهدر هستی نقش داریم. سوم هم این داریم و

حضور موقت در هستی، دینامیسم ما در زمان  براز آدم اول شروع کرده است. اولی 
دومی سهم و نقش ما که در ذات  ؛کندیمتاکید  دینامیسم حیات ما و حضورمان

 توقفیب یآدم، پروژه یپروژه یادامه مشارکت و در ذات هستی نهفته است و نهایتاً 
ن . ایمبرییم آن را پیشو  میکنیاست که ما هم به سهم خودمان در آن مشارکت م

 بود. مانیورود
 

 ما: باب بگشا  نییتب
را انتخاب  «شابگباب»به این دلیل «. باب بگشا :تبیین ما» ؛سطح رسیدیمخود متن یا به 

در کتاب تاریخ و در  ،تاب آخر و جدا از کتاب آخرکردیم که چندین و چند جا در ک
جاهایی به ما با پژواک یا در کتاب آخر  «او»بدون استثنا،  ،ی مای شخصی همهتجربه

یا در مشاهدات تاریخی گفته است که اگر خواستید در خودتان تغییر و تحول بدهید و 
 میتوانیمتد بگیرید. ما ممشورت بگیرید، از ما  دیتوانیسیری را طی کنید، از ما هم م

 «او»در زدیم که  «او»مجهزتان کنیم، دری بزنید. ما به این اعتبار، به اعتبار فراخوان 
ضی ، طبیعتًا متقازندیالباب جواب ما را بدهد. کسی که در مبعد از دق   و بابی باز کند

 در موضع عرضه است. «او»است. ما در موضع تقاضا، 
 

 بودن یبودن، عمل ینیع بودن، یما: جد یتقاضا
 زیسرر یگستره، قانون، چگونگ ت،یفیک«: او»عرضه 
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که  ودشیاگر ما در موضع تقاضا باشیم و بخواهیم سیر تقاضا را طی کنیم، مشخص م
را  «او»عملی است. در وجه عرضه، اگر و  عینی است ،چقدر تقاضای ما جدی است
؟ ستا داراش چقدر دامنهرهست؟ گستچی «او»ی عرضه سمت عرضه بگیریم، کیفیت

 به عبارتی ورود به ؟شودیو نهایتًا قانون آن عرضه چگونه است و چطور به ما سر ریز م
و ورود  کندیهم محک خود ما است و هم شناخت ما را از خودمان کامل م ،سیر تقاضا

یا  فاز کی و« او»به موازاتش یا برادر دوقلواش این است که از  «او»به تقاضامندی از 
هم به  اشصیو چگونگی تخص صیقانون تخص ،از میدان ،«او» یحالت عرضه

 .میکنیشناخت جدیدی دست پیدا م
بود و دیگری هم سیر  سیر را در این چارچوب پیش آمدیم: یکی سیر ابراهیم قباًل دو
که طی کرد، هم شناختش از  تقاضایی همین است. در سیر هم . سیر ابراهیمموسی

هم  یموس ری جدیدی رسید. سیبه تجربه «او»خودش تکامل پیدا کرد و هم نسبت به 
شده  یاپخته ایعجول بود، در انتها دیگر موس ایابتدا که موس موسای بود. گونهنیهم

درک  و ابراهیم از سیر موسی . لذا«او»از بود. هم از خودش شناخت پیدا کرد و هم 
فقط  ،زریبررسی خدای داشته. و تکامل دارد سیالیت دینامیسم، ،شناخت که میکنیم

ز ا محک بزنیم و هم میتوانینیست. هم خودمان را م یایک مطالعه و پژوهش کتابخانه
 دی برسیم.به یک شناخت جدی و جدی «او»
. باید در موضع عرضه است «او»در تببین به این رسیدیم که اگر ما در موضع تقاضا باشیم،  

 ما بخورد. ه روز دارد که به درد امروز ییهاعرضهجنس از گونه و چه چه دید که چه نوع، 
 

 :زیر گر ـ داشتهعرضه یما:خدا نییتب
 یمهندس یطراح

 خلق ـ خلق مستمر
  یاستراتژ
 یبندمرحله

 یخیتار لیـ تحل یخیتار دید
  یپردازدهیا

 منبع الهام 
 دیمنشأ عشق و ام

 



 475      (8) دیمنشأ عشق و ام ی: خدانیی: تبشصتمنشست 
 

 

به  رسیدیمـ کتاب هستی، کتاب تاریخ، کتاب آخر و کتاب خودمان  ـ از چهار کتاب
در  یبنداستراتژ است، اهل مرحله ،مهندس است، اهل خلق است ـطراح  «او»که این
و تحلیل تاریخی مبتنی بر آن دید تاریخی را ، دید تاریخی دارد است اشیاستراتژدل 

و منشأ عشق و امید است. است الهام  است، منبع منبع ایده ،به ما منتقل کند تواندیم
رسان مواردی که در کار ما برای ورود به یک پروسه و شروع یک پروژه، یاری یهمه

 . هستند
 

 ماتبیین ما: 
 جزء  

  دارهیرمایخم
 دهیدآموزش
 دارسهم

 باربردار
 ما : قابل تکرار در مدار

 

هستیم که  «او»جزئی از هستی و جزئی از ی خودمان، اندازهبا همین قد و ما هم 
از آموزش به ما منتقل شده، ، ژن داریم، میادهیآموزش د «او»خمیرمایه داریم، توسط 

 ،میاهل باربرداری باشیم. این بحث را اگر خالصه کن میخواهیهستی سهم داریم و م
ا در ر «او»نقش  میتوانیدر مدار خودمان هستیم. یعنی م «او» یهایژگیو ما قابل تکرار  

و نقص  حدیب «او»مال  دار ایفا کنیم.تر، حددار و نقصخیلی کوچک مقیاسیک 
این را به ما تفهیم کند  خواهدیم «او» مال ما نه! محدود است و نقص دارد. اما است.

داریم، قابل تکمیل و قابل ارتقاء  «او»نقش کوچک ی ایفا که نقصی که ما در ضمن
 است. 

برخورد  یفقط ویژه ،ه با خود ماهخط خدا در کتاب آخر و در کتاب تاریخ و در مواج
شود ب تواندیمهم  زهایرها و خردهها، متوسطبا بزرگان تاریخ نیست، مشمول ما کوچک

انسان هم خط رشد است و هم خط  ه با نوعه. خط خدا در مواجشودیو حتمًا هم م
قدر است. خط رشد، خطی است که فرد ارتقاء پیدا کند. خط قدر هم یک مضمون و 

قدر امکانات پیرامون و قدر  ،است. قدر به مفهوم شناخت قدر خودقلو موضوع چند
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که خط شما، خط  بگویدبه ما  خواهدی. ماست و قدر به مفهوم سایز و اندازه ،هافرصت
ها را بدانید و قدر خودتان و امکانات و فرصت ، اما خط قدر هم هست.رشد است

اگر به این مفهوم قدرشناس و حدشناس باشیم، ما ضمنًا حد خودتان را هم بشناسید. 
و به  دهدیدارد و بروز م «او»که  ییهایژگیدر حد قدر و حد خودمان همان و میتوانیم

، مباشی استراتژ میتوانیتکرار کنیم. ما هم م ،دهدیعنوان داشته در اختیار ما قرار م
 اشیم.بهم  یپردازدهیدر حد خودمان منبع الهام و او  باشیمبرنده شیپباشیم،  سازمانده

  
  دیمنشأ عشق و ام یخدا

  نیعشق مت
  یدر متن هست

 در بطن انسان 
 پالوده با پروژه

 

 گیریم:بر کمک باز از شاع رسیدیم. به بحث خدای عشق و امید و مسئولیت 
 ش کناره نیستاراهی است راه عشق هک چیه

 هگونمسیر وسط است. با حاشیه و کناره هیچ و عشق، مسیر متن مسیریعنی این 
همخوانی و سازگاری ندارد. به این لحاظ عشق یک عنصر متین است. به این مفهوم که 

پیش از  که بشر   هم ییهادر متن هستی ممزوج است و در بطن ما وجود دارد و در پروژه
تعریف کنیم و پیش  میتوانیو ما هم م بردیعصر ما پیش برده و پیش مهمبشر   ما و

 و غیرقابل تفکیک است. ریناپذییببریم، پالوده و جدا
یک فردی  دنیگویمثاًل م .متانت یعنی جذابیت کیفی ؛متین برگرفته از متانت است

 . جذبشکندییعنی جذب م ؛ین استمت ، رفتارشاشتشیشخص ،اشنگاهش، چهره
 ست.داده ا پروژه انسان و ،به هستی یجذب کیفی است. به این اعتبار عشق متانتم ه
ـ که  با عشق ممزوج است. انسان هم ،متین است خودش این جهان متن است، 
متین است. یعنی انسانی که سه مسئله را حل  در بطنش این عشق وجود دارد ـ مییگویم

 است که نیدوم ا یمسئله ؛که عضو فعال هستی استاول این یمسئله :دکرده باش
بدهد.  یسوم این است که آمده تا تغییر یو مسئله ؛شریک هستی و در متن هستی است
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عضو فعال هستی بودن، شریک هستی بودن و در مدار تغییر بودن خودش به مفهوم 
حاشیه و کناره نیست. هرچقدر حضور در متن است. این انسانی که در متن است، اهل 

ل پنجره داخاز  بیرونش کنند، از در و به حاشیه براند بخواهد او را هم که قدرت مستقر
 .شودیم

از اهالی کالم آهنگین وام بگیریم، یک نیم بیت هست که بیان همین  باز بخواهیماگر 
 تکه است:

 عمر هک بی عشق رفت چیه حسابش نگیر
در متن هستی و در بطن انسان و در درون پروژه  و متین استبپذیریم که عشق ما  اگر

 اینمثبت و درتنیده با  یکرد و آن عمر آغشته و آلوده سراگر انسان عمری را ، ستا
بل عددی قا]به لحاظ[ نبود، آن عمر  ـ یعنی عشقـ جا منتشر هستی و تاریخ عنصر همه

ابل مق ،لش را عاریت بگیریماو مصراعحساب نیست. خیام یک رباعی دارد که اگر دو 
خیام  .«عمر که بی عشق رفت هیچ حسابش مگیر»بیتی است که عنوان شد: این نیم

 عنوان ،از دید یک آدم افسرده و عمرتهی و تهی از عشق. خیام ردیگیمقرار مقابل این 
 :کندیم

 افسوس هک بیهوده رد این پوده شدیم
 َوز داس  سپهر  رسنگون سوده شدیم

 : استنیم بیت  این باست. این درست مقابلخیلی زی
 عمر هک بی عشق رفت چیه حسابش نگیر است

عمر تالش و امید و معنا و مسئولیت است. ولی این  یی عمر عشق است. همههمه
ع از موض« َوز داس  سپهر  سرنگون سوده شدیم، افسوس که بیهوده در این پوده شدیم»

وده افسوس که بیهوده در این پ» .کندیریبان بیان مسردرگ ی  افسرده ی  دهیبر انسانیک 
ی تلقیعنی  یعنی افسون که خودمان بیهوده بودیم و این جهان هم پوده است. «شدیم

ر ت، مصرع دوم قشنگمیاهودهیفرد این است که این جهان پوده است و ما هم که باین 
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 ؛ما طی کردیم؛ یعنی این عمری که «َوز داس  سپهر  سرنگون سوده شدیم»است: 
ر داس سپهـ  سرنگون داس   ندیگویم ماهدر ادبیات به  ،دیآیشبانگاه، این ماه که در م

را  ، خودمانکه ما خودمانآرام و شوخی شوخی ازآنجاییهالل ماه آرام ـ این سرنگون
، ـ مثاًل جدی نگرفتیم و جهان را جدی نگرفتیم، جهان پوده بوده و ما هم بیهوده

ی همهبا  هالل ماهاین کسی از هیچ  ـ بردیطرف با پنبه سر م گفتندیم هایمیقد
با گذشت. این ماه  گونهنیعمر ما ا دیگویم ولیتلقی خنجر و داس ندارد.  لطافتش،

 « َوز داس  سپهر  سرنگون سوده شدیم.»آرام، ما را فرسوده کرد؛ آرام شداس
، «عشق رفت هیچ حسابش نگیرعمر که بی »اآلن این دو مصرع مقابل یکدیگر است: 

است،  ح پیدا کردهشدر سطح هستی و تاریخ ترکه ح شرتی میعنی گذران عمر بدون مایه
 ،افسوس که بیهوده در این پوده شدیم»خیام است که در حد این دو مصرع و هیچ نیست 

که متین است و به طور کیفی اهل  یاین عشق« َوز داس  سپهر  سرنگون سوده شدیم.
 ست.هپروژه هم  او پالوده ب انساندر بطن در متن هستی و  ،است لبججذب و 

 
 دارداشته یها«داشته»عشق ممزوج با است 

 دهش
 نشیگز

 فرآورش 
 

ت. دار اسداشته یهاکه عشق ممزوج با داشتهدر خدای منشأ عشق و امید رسیدیم به این
 :1حلی نسوره 722و  727دو آیه است؛ آیات 

را شارک وبد، خدا برگزیدش، فرآوردش و به راهی راست  «او» هاینعمت ابراهمی»
 « هداتیش رکد.

 .«در دنیا به او نیکویی عرضه رکدمی و در فرجام نیز از شایستگان خواهد وبد.»

                                                                                                                 
ْنُعِمِه اْجَتَبئُه َو َهَدئُه ِإىَل ». 1 ا ّْلِ ) َشارِکً ْسَتِقمی  ْنیا َحَسَنًة َو ِإنه  (121ِصَراط  مُّ َن َو َءاَِتَناُه ىِف الدُّ ُه ىِف ااْلِخَرِة َْلِ

نَی) حِ ِِ ا   «(122الصه
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حداکثر استفاده را به عمل  ها و امکاناتها و از فرصتاز نعمترا شاکر بود، یعنی « او»
 فرآورش رسی گزینش و سیر سیر دهش،ـ  پیش گرفت ری را که خدا با ابراهیم. سیآوردیم
 را به طور استراتژیک صاحب دارایی کرد.  سیری بود که ابراهیم ـ

هست و چندسالی  جهانسال است در  75-71 ادبیاتش توانمندسازی که یهاطرحاین 
که الزم نیست به فرد امکانات تزریق کنی و  کندیان آمده، عنوان مست که در ایراهم 

. کن شتجهیزدارا کن، مجهزش کن، بدهی، او را  ی به اوا، وام و صدقهبه او بدهی پولی
ز ا نه . این مکنتبخشدیمکنت م به ابراهیم روش. خدا با همین دارایی به او عطا کن

 را آرام نوجوانیسیری انداخت که آرام درمالی نبود. او را از جنس نه  بود، جنس مادی
 دارا کرد. این دارایی استراتژیک است. از نوجوانی ،رسیده بوددر هستی که به یک یقینی 

لی وکیفیتش به چه شکل است،  میدانیفرجام را نمـ که البته  شد و تا فرجام اومشمول 
حیات  و ـرجامی هست و حیات مجددی هست داریم که ف عتمادصد در صد به خدا ا

به دلیل دهش، گزینش و فرآورشی که  خواهد بودفردی کیفی و دارا  مجدد هم ابراهیم
 روی او صورت گرفته است. 

ا هدرشتنو استخوا و موسی دهش، گزینش و فرآورش فقط مخصوص ابراهیم این اما
 گوید:خطاب به نوع بشر خداوند می (78)حج: « ُهَو اْجَتباُُك »و نیست، مشمول همه است. 

به فرآوراندیم، فر ،گزینش کردیم، نشان کردیم ،کردیم جتباءرا ا همانطور که ابراهیم
: چرا شما نه؟ چرا دیگویم «ُهَو اْجَتباُُك »شما هم همینطور، چرا شما نه؟  ؛مثبت کردیم

ا را . حافظ بحث مدیتوانیقرار بگیرید؟ شما هم م ابراهیم یدر پروسه دیتوانیشما نم
 :کندیم یبندجمع

 معشوق ارگ افداد رب عاشق هچ شد  یهیسا
 او هب ما مشداق بود می ما هب او محداج بود

با  دیآیمعلم کالسیک که فقط مـ  خدا، یک خدای کالسیک که یعنی غیرممکن است
ود خدایی وج چنین !ها را متحول کند. نهبتواند انسان ـ کندیپاورپوینت از دور اشاره م

امکان  ،رحمان و رحیم به مفهوم اخص آن نباشد ر ومهربا ،خدا این خارجی ندارد. اگر
و چند دهه به محمد و عمری  سیسال کیفی به مو ، چهل سال به ابراهیم صداختصاص 
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خداوند با ما هم سر و  : بیست، سی، چهل، پنجاه سال ]وجود نداشت[.که ما داریم
 1.حایل نیست هادهیو پد «او»کله زده است. ویژگی خداوند این است که هیچ چیز بین 

برخورد یریتی، مد برخورد برخورد فعال، تواندیم پدیده تینهایدر آن واحد با ب
 خصوصی پیش بگیرد. این را حافظ درک کرده است و درک حافظ برخورد آموزشی و

ما  ،سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد» :ما بیاید یبندبه کمک جمع تواندیم هم
 ،، مثل مادر موسیموسیمثل ، مثل ابراهیم، «او»ما به سمت  «....به او محتاج بودیم

سر  از مینیبیمهم همسر عمران و مثل تمام کسانی که در جهان معاصر  مثل زکریا، مثل
بلکه  ،تجاری و نه تقاضای بازاری ـ تقاضا هم هستند «او»به دنبال  ازیتقاضا و از سر ن
ی ظیفهوکه شتیاق دارد هم ا «او»هم مشتاق است.  «او» ـ برای پیشبرد از سر نیاز کیفی

 یدو هفتهـ دوستان آمدند و یکی  که. همین]ما انجام دهد[در قبال کیفی خودش را 
ی ماست و برماست و خدا عنوان کرده نصرت و یاری بر عهده که بحث کردند پیش

از نظر کیفی  «او»هم وظایفی دارد. وظایف  «او»ی ماست، ما وظایفی داریم و وظیفه
هم مشتاق است.  «او»را موظف نکرده است. اما  «او» هم است. کسی با ما متفاوت

ه، درآمد جهان را رقم زده است. از این احتیاج و اشتیاق مولوی «او»احتیاج ما و اشتیاق 
 .ندیآیدرآمده و دیگران هم درم مادر موسی درآمده، موسی

 
 عشقش ـ مهرش یدر جستجو 
 اعالم ؛ اقدام « : او» یها«عام»

  دباریدار امجلوه یهاهی: نما یدر هست «او»پژواک 
 گشا آوا، گرهخوش ا،ی: پرآ «او» یایقیموس
 راه  دیام حی: عام : تصر «او» اتیادب
  قیخاص: تصد     

 تیو مز یی: تقدم وجود بر کارآ «او»منش 
 

                                                                                                                 
ْقَرُب ِإَلیِه ِمْن َحْبِل اْلَوریِد ن ». 1

َ
 (17ق: ) «ْحُن أ
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أ منش «او»ببنیم چرا  ،عشقش و مهرش یوجوگذشته، در جست یلسهدر ادامه بحث ج
، پژواک «او» یهااین چرایی عام یوجوعشق و امید و مسئولیت و معنا است. در جست

 را مرور کردیم.  «او»و الگوی « او»منش  ،«او» ، ادبیات«او» یایقی، موس«او»
 د هم به همه موجودات دارد وها و یا شایی انسانعامی به همه ماعال ؛«او» یهاعام

که از حد عبور کردید،  ییهاای انسان» این است که «او»اقدامی دارد. اعالم  همچنین
ه و بـ  دیاداده کفها از ، فرصتدیاقدر خودتان را ندانستید و زاویه انحراف باز کرده

، دیادور شدهی آدمیت و از پروژه ـ دیکنیقول شاعر پوده در بیهوده هستید و عمر تلف م
مثل نانوا خیلی مهم است. « قنوط نورزید» 1(59)زمر: نورزید، ناامیدی نکنید.  طقنو

هم یک عمل است.  ط، ورز دادن یک عمل است. ناامیدی و قنودهدیکه خمیر را ورز م
ی ناامیدی را ورز ندهید. این اعالم عام قدر چانهاین دیگویامید هم یک عمل است. م

اقدام هم ویژگی  تی کسی که کاماًل از حقیقت دور افتاده است.به همه است، ح
  اقدامش است.و  اعالم ،«او» یهارحمان و رحیم است. عام :دوعنصره دارد

آیه ی روم و یک تکسه آیه در سوره و 2فرقانی در سوره هدر هستی سه آی« او»پژواک 
 ییهاهینما و پژواکی منتشر کنددر هستی  خواهدیم هاهیآ اینبا  بود. ی رعددر سورههم 

از رعد و برق و ابر و ابر پرباران و زایمان  اعم ؛است بارامید هاهیدار کند که آن نمارا جلوه
 شد.  آن ابر و... که قباًل صحبت

و  آواخوش آیا،نمل بود که پر یسوره 69تا  61ی هم در چهار آیه« او»ی ایقیموس
ا م ، بعدبه این مفهوم که اول از طول آمد .علمی بودگشا بود. روش آن هم روش فوقگره

را متوجه عرض کرد و بعد از آن متوجه عمق در درون خودمان کرد. از آیاها و آواها و 
حیات جریان دارد  که رساند به این ،که از طول و عرض و عمق درآورد ییهاییگشاگره

 است.  هم سرشار «او»امید هم جریان دارد و مهر  ،و در دل آن

                                                                                                                 
ْسَرُفوا لََع ». 1

َ
ذیَن أ ُه ُهَو الْ  ُقْل یا ِعباِدی اله ُُنَب ََجیعًا ِإنه َ یْغِفُر الذُّ ِ ِإنه اَّلله ِة اَّلله ْنُفِسِهْم ال َتْقَنُطوا ِمْن َرْْحَ

َ
ُفوُر َغ أ

حمُی   «الره
شده در نشست پنجاه و چهارم،  مریم ذکر شده که با توجه به آیات قرائت. در سخنرانی سوره2

 ی فرقان صحیح است. سوره
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آنگاه که همه ناامیدند از بارش، »است که امیدراه ، تصریح شادبیات عام ؛«او»ادبیات 
به طور عام  1«کس تصورش را ندارد.در زمانی که هیچ میبارانیابر باران را م یالاز البه

 ادرو م به طور خاص برخوردش با محمد و موسی و کندیامید مباز تصریح بر راه 
ه هایی کبه آن ؛که امید هست کندیبه طور عام به همه تصریح م .و یونس دیدیم موسی

 که راه باز است.  کندیتصدیق م هستند، ترخروشانبتر و نیازمندتر و جوشان
موجود را بر  و وجود وجود انسان وجود فرد،« او»را هم بررسی کردیم.  «او»منش 

همچنان که خودش با انسان تاکتیکی برخورد  ؛داندیمقدم م شانتیکارایی و مز
ر لیدر حزبی فک و، رئیس پادگانی یالهیهم رئیس قب «او»ممکن است اگر  .کندینم

کارایی دارد و ما به همین  و هاتییک مز ،نشسته است جانیا که بگوید این فرد ،کند
 گونهنیر هستی بچسبیم. ولی اکالن خودمان د یمزیت و کارایی برای پیشبرد پروژه

ونس به وجود ی ،ردبُ یزمانی که یونس م .تقدم وجود بر کارایی و مزیت؛ کندیبرخورد نم
نه به  ]دهدیمبها [ به وجودش ،است زانیرشتابان و عرق . زمانی که موسیدهدیبها م
و وجودش بها  یگکالفه زمانی که محمد کالفه است، به .و صرفًا پیشبردش پروژه

 . کندیفرد را حل م یو مسئله دهدیم
 

 او :  یالگو
 دعوت، خوانش، بشارت 

  تیوضع صیتشخ
  تیمداخله در وضع ت،یورود به وضع

 پس از دهش هیتوص
 

دعوت عام، خوانش، بشارت ]در سطح اول[ الگوی او هم چهار سطح داشت: 
 وـ داشته روحی، روانی، عاطفی  ی ـکلهر فردی مش]در سطح دوم[  دارد. امیدبخشانه

. در دهدیاش را تشخیص منیاز به سرریز عاطفه و روح و ریحان و روان دارد، مسئله
 ،در وضعیت ؛کندیو مداخله م شودیی او و وضعیتش وارد مسوم به مسئله یهمرحل

                                                                                                                 
َعُلُه ِكَسًفا َفرَتی الْ ». 1 َماِء َكیَف یَشاُء َو یجْ یاَح َفُتِثرُی َسَحاًبا َفیْبُسُطُه ىِف السه ِذی یْرِسُل الرِّ ُ اله ُرُج ِمْن َو اَّلله ْدَق یخْ

َصاَب ِبِه َمن یَشاُء ِمْن ِعَباِدِه ِإَذا ُِهْ یْسَتْبِشُروَن 
َ

ن َقْبِل * ِخاَلِلِه َفِإَذا أ َل َعَلهِی مِّ ن ینَزّ
َ

ِه َو ِإن اَکُُنْا ِمن َقْبِل أ
 (11-11روم: )«َْلُْبِلِسنَی 
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صیه او تو . بعد از این سه مرحله هم بهکندیهم مسئله را حل م اً نهایت و تماشاگر نیست
 یعنی رغبت داشته باش که رویکرد و رغبتی به ما داشته باش و به ما نزدیک شو. کندیم

 :میریگینشان بده. باز از شاعر کمک م یابه ما مراغبه
 آنچه محسوس است ارگ معشوهق است 

 ره هک او را حس هست  یست اعاشق
کل قرار  یمعشوقه مرادف «او»لمس است و حس و قابل اگر قابل  «او»یعنی وجود 

قابل حساب  «او»را حس کند، در ردیف عاشقان  «او»کسی که وجود  ، هرردیگیم
 پایان برسانیم. به که میبریآرام پیش ماست. بحث را آرام

 

 سمت تقاضا )ما( 
 «( او)»سمت عرضه 
 اجیاحت
 اقیاشت

  

 و اشتیاق.است. احتیاج  «او»عشق و امید؛ سمت تقاضا ما و سمت عرضه  نشاخدای م
یکی از دوستان بیرون از جلسه  .میکنیی بعد این بحث را جمع متا جلسه شاءاَّللان

سمت تقاضا، احتیاج و سمت عرضه . چشم. رودیمکند پیش  هابحث تذکر دادند که
 .میکنیامروز این بحث را باز م اشتیاق است.

 
 سمت تقاضا: ما 

 حس و درک 
  ازین
  دیام
  اسی

 یجوهر یتلق
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در کادر همین بحث خدای منشأ  ،نوع انسان که ما باشیم و مت تقاضا که ما هستیمس
نیازی ؛ وجود داریم ه بابستوجود، از عشق هم از عشق و امید، حس و درکی از جهان،

ها بعد از و بعضی از انسان میکنیداریم، امیدی داریم، سینوس یأس و امید را طی م
س امید و یأس و نوسان، به یک تلقی جوهری طی کردن سینو و حس و درک و نیاز

 .رسندیم
 

  «او»سمت عرضه: 
  هینما

 خوانش 
 درک نوسان انسان 

 بشارت 
 مودت 

  کرد«یرو»دعوت به 
 رفاقت 

 «اعتماد»دعوت به 
 

 چیست: با دهش مهر و امید «او»ببنیم اسلوب برخورد  ؛«او»سمت  ،سمت عرضه
بعد  یمرحله .دکنید به یأس را کاماًل درک م، خوانشی، نوسان انسان از امییاهینما

و دعوت به اعتماد  است ، رفاقتاست دعوت به رویکرد است،بشارت است، مودت 
ی آخر از بحث خدای منشأ عشق و امید، این است. اگر بتوانیم و موفق شویم، جلسه

د پیونـ « دعوت به اعتماد»ـ  به سبز سمت عرضه ـ «تلقی جوهری»ـ را  1سبز قبلی
که  است« او» که منظور نظراین تلقی جوهری با این اعتماد  گونه. ببینیم چمیزنیم

منشأ عشق و امید خدای  ییهما. جانخوردپیوند می ،کندیم ویژه دعوت به اعتماد
 خواهد بود.  آن شاءاَّللان

 

                                                                                                                 
اب جلسه است که در کت های ذکرشده در اسالیدهایاشاره به رنگ متمایز سبز نوشته« سبز. »1

 اند. دار مشخص شدهبه صورت زیرخط
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 حس و درک؛ سمت تقاضا: ما
امید را ما  و نیاز و درک و سمت تقاضا، حس .برویمـ  سمت خودمان ـ سمت تقاضا

تلقی  کی به میتوانیو م میکنی، سینوس را طی مشودیداریم، امیدمان تبدیل به یأس م
 جوهری برسیم. 

برای  یمتوانیها ممتن یاز همه .سمت تقاضا ما هستیم و حس و درک ؛یک به یک
نیم، کخودمان خلق  ،پیشبرد بحثمان کمک بگیرید. دلیل ندارد هرچه را که ما بخواهیم

 ،هم توان خلقمان محدود است و هم بعضی چیزهایی را که حاضر و آماده است
 بیت:در خدمت بحثمان بگیریم. ازجمله این تک میتوانیم

 هن هک عشق جان آنست ، هن هک ره هچ رد جهانست
 همه جاودان نماند  ین ی زج عشق ره هچ ب 

که نه این دیگوی. مردیگیم جهیبعدی نت عابتدای آن استفهام و پرسش مثبت است. مصرا
جان  ]نیست که طورنیا[ کهنیا؟ نه عشق است اشهیماجان ،هرچه در جهان است

ل ببینی بدون ارتباط با عشق قاب یادهیجز عشق هرچه ببینی و هر پد جهان عشق است؟
 جاودانگی نیست.

که  کندیدا مو از ذهن کسی ترشح پی شودیبپذیریم که شعر از زبان کسی بیان م ما اگر 
ی ا. یعنی در هر دورهکندیاو با هر ضعف و قوتی که دارد، دوران خودش را نمایندگی م

، کندیحقیقتی را مطرح و منتشر م ـ نثربا  ، چهچه با نظم ـ شودیفردی پیدا م یک که
روح زمان خودش است. به این اعتبار شاعر را به خصوص و با دوران  مرتبطبه نوعی 

عرش ی شبخواهد دفترچه بدهد ـبرد هم باشد و صرفًا نخواهد دفترچه شعر اگر اهل پیش
یان ب او، شعرـ  خواهد بود طورنیرا به صورت پروژه درآورد و عملیاتی هم بکند، حتمًا ا

شعر بگوییم. ولی کسانی را که شعر  میتوانیی ما که نمبه نمایندگی است. همه
نج کحرف سه ؛شانی نامرتب ما هم هستاین حرف، حرف پس پی بینیممی ندیگویم

لت ع و حافظو  کنیم. لذا علت انس به مولوی نیآهنگآن را دل ما است که نتوانستیم 
ب در ذهن مرت میاداریم که نتوانسته ییهادگاهیفردوسی این است که ما دانس ملی به 
 کرده است.  مرتب کنیم، ولی او
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ط مختلف است که نتوانسته توس یهاعتبار شعر نماینده بخشی از تفکر دورانبه این ا
 کرده و در ذهن وجورشجمعآمده عامه و کل مرتب شود. یک نفر این هنر را داشته و 

 است.  طورنیکرده است. در موسیقی هم هم اشنیپرورانده، وزین و آهنگ آن را
در موسیقی هم نوازنده به نمایندگی  ،کندیاگر در شعر، شاعر به نمایندگی بیان م

نواخت به نمایندگی است. اگر کمی  دیگری،بیان به نمایندگی است و این  آن. نوازدیم
که مثاًل تار بر دل  ـ درک کنیم میتوانیخودمان هم مـ  دشویم، عنوان دقت کنیم

جداره  برویولن  ،ندینشیی مغز مسنتور بر جداره ،ندینشیتار بر دل مسه ،ندینشیم
چنگ به دل چنگ  ،ندینشیارگ بر روح م ،ندینشیبر روح م 1رود ،ندینشیقلب م

خاستگاه دارد. یک هر شعری هم  ،نشیمنگاه دارد یک سازیر که ه گونه. هماناندازدیم
 .بیان خاستگاه دارد دارد؛این خیلی مهم است. موسیقی نشیمنگاه 

 نستهن هک عشق جان آ، هن هک ره هچ رد جهانست
 زج عشق ره هچ بینی همه جاودان نماند

که درک  کندیشناسانه همه از جمله ما را نمایندگی مجهان کایدئولوژی یشاعر انگاره
 که آنجهانی وجود دارد و خودمان وجود داریم و جان جهانی هم وجود دارد  میکنیم

کار باشد که جان جهان هم عاشق است. واقعًا اگر خداوند عاشق نبود، خیلی باید بی
سال روی یک نفر وقت  صدچه دلیلی دارد  !سال روی یک نفر وقت بگذارد صد

 و اهل محاجه که اهل مجادله گذاردمیروی کسی وقت  هم سال صدبگذارد؟ او 
  دهد[.ی مجادله به شاگرد نمیاگر یک معلم کالسیک باشد ]اجازه 2است.

اآلن هم به  ؛میگویمش را نمبه علت معروف بودنش اس هیک استادی داشتیم کما 
 که جوابجای این به، دیپرسیاگر کسی از او سوالی م .پیوند خورده است نژادیاحمد

: من گفتیو بعد م گفتیرا م اشیلیری اسم کوچک و فامتطرف را بدهد با یک تبخ
 تخواسیمفرد بعد اگر  ییا مثاًل در مرحله !یعنی اصاًل سوالی وجود ندارد این هستم.

                                                                                                                 
 عود ایبربط . 1

ْوُع َو َجاَءْتُه اْلُبْشَری». 2 ا َذَهَب َعْن ِإْبَراِهمَی الره اِدُلَنا ىِف َقْوِم ُلوط   َفَلمه ِن *  یجَ اٌه مُّ وه
َ

َحِلمٌی أ َِ هود: )« یٌب ِإنه ِإْبَراِهمَی 
61-61) 
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اآلن هم که اهل اعتراض نیستند  یها. بچهکردیباز هم سوال کند، با اهانت برخورد م
ناگفته سازگاری را توافق همه با هم  !کالس را ترک کننداعتراض که مثاًل با حالت 

: تو اصاًل قدرت درک داری که از من سوال گفتیبعد به فرد م یند. در مرحلهاهکرد
 ؟!یکنیم

ش به سمت کند،زیادی سوال  خواستیاگر م د کالسیک بود، ابراهیمخدا هم اگر استا
نار ک ولی باالخره با ابراهیم !زد و بحث تماممی . گچ را بر سر ابراهیمکردیگچ پرتاب م

ه مبا خدا  آمد. آنجایی که ابراهیم مشمول  خواهدیم طکه چرا قوم لو کندیمحاج 
انی که انسیک ولی نسبت  ،اصطالح خوبی نیستـ جا شود، اتفاقًا خدا آنی تو صیحه

ست، که خدا به ا . در آن بال درآوردن خداآوردیبال درمرسیده ـ رشد از این حد  به
یک موضع تاریخی و تشکیالتی  خدا به ابراهیم !یلی مهم است. خدهدیمقام م مابراهی

 این را خوب . لذا شاعر درآورده است. ممکن است ما نتوانیمبخشدیفراتاریخی م
 ولی شاعر این کار را کرده است. ،تئوریزه کنیم

 هن هک عشق جان آنست ،هن هک ره هچ رد جهانست
 اودان نماندزج عشق ره هچ بینی همه ج

پرمهر این  ناشی از نهاد عاشق و جان جهان   ،آیا مگر این نیست که هرچه درجهان است
عشق هر چه بینی همه  جز  »که اگر این را بپذیریم  دریگیوقت نتیجه م آن ؟جهان است

که از آن کمک ، دکنیمآن را تئوریزه  که مولوی هستیک شعر دیگر  .«جاودان نماند
 :کندیعنوان م .میریگیم

 عشق است چون زرمد، رگ اژداهست رب ره
 هین دفع اژداه کن ، از ربق این زرمد

مظهر بلعندگی و فروبرندگی و سرکوب ، خیلی زیباست. اژدها در ذهن ما و در ادبیات
عشق  یهددهنکه نشان دهدیعشق و زمرد را قرار م ،مقابل اژدها ولیباران است. و آتش

اصل بقای ماده، اصل بقای انرژی،  در ترمودینامیک، شودیکه اآلن عنوان ماست. این
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کننده است. عنصر فاتح مقابل . عشق فتحآوردیدرم اصل بقای عشق را هم مولوی
ی برای رعنصر بلعنده است. عنصر فاتح، در مقابل عنصر بلعنده فاتح است. این راهکا

 عبور از هر تنگنایی است. 
 عشق است چون زرمد، رگ اژداهست رب ره

 هین دفع اژداه کن ، از ربق این زرمد
ی کتاب آخر هم به آیه میتوانیجهان را درک کند. ما م جان   خواهدیکل این شعر م 

 ازم و ه استناد کنیمهم به آیات خودمان  استناد کنیم، هم به آیات طبیعت ،استناد کنیم
دوران  ینشدهمرتب یهاکس که توانسته روح دوران خود و انگاره و حافظ و هر مولوی

 سمت تقاضا که هنوز. میریگبکمک  ه عرضه کند،نوازند آن خودش را مرتب کند و مثل
  :این هم درک دیگری است ؛حس و درک ما هستیم،

 رتم ه و جوشانره لحظه بخروشان رتم، ربجست 
 می چون جان باالئ  اریز رپم،یم  رپیچون عقل ب 

این خروشم ، بگوید من در درون خروشی دارم خواهدی. مو درک استاین هم حس  
لحظه است. مقطعی و موردی و مناسبتی مثل عشق بهار نوجوانی بهلحظه وفزاینده 
م ترم و در درونهبرجست ،شودیجوشان است، آتش دیگ خاموش نم و خروشانبنیست. 

یک قطبی بروز و ظهور دارد و جوششم بیشتر است. مانند عقل که قابل ارتقاء هر لحظه 
؛ این «باالییم نچو جا»بپرم. زیرا  توانمیم حدیباال برود، من هم ب تواندیم حدیاست و ب

 ،تاز جنس باال هستم. جنس باال در ادبیا نمثل جاگوید؛ زیرا میی قبلی را هم نتیجه
 .کندیو پخش م کندیو همه جا خودش را منتشر م دیآیجنسی است که از باال م

ـ از جنس ما حس و درکی نسبت به  کماکان در سمت تقاضا هستیم. انسان   جود ووجود 
. این ردیگیو مهر آن وجود داریم که در کادر بحث عشق قرار مـ  «او»خودمان و وجود 

. دکنیجهان و سرریز این نیرو به درون ما تأکید مجوش هم مثل قبلی به نیروی درون
از یک شاعر  میتوانی. این حس و درک را ممیکنیکماکان حس و درک را تعقیب م

  هم بگیریم. از ابراهیم میتوانیبگیریم، م



 489      (8) دیمنشأ عشق و ام ی: خدانیی: تبشصتمنشست 
 

 

 

 : یمیابراه یتلق
 آن هست ابد،یآن خواهم که افول ن

  

آن »که  رسدیاین م عد بهو ب ؛1«دآن خواهم که افول نیاب» :در نوجوانی تلقی ابراهیم
 از عبور از تجربی ابراهیم یبندجمع« .آن هست»که  کندیایجابی برخورد م «هست.

 خدا هستند، به وجود ثابت و پایدار هانیا کردهیها و ماه و خورشید که فکر مستاره
: آن خواهم که مثل ستاره افول پیدا نکند، مثل ماه رو پنهان نکند، دیگویم و رسدیم

ود وج حس و درک که «آن هست.»که  ردیگینتیجه م و مثل خورشید غروب پیدا نکند
 مهر آغشته به وجود هم هست. ،هست

 

 ازین؛ سمت تقاضا: ما
اضا و احتیاج تق سمتانسان، در  سمت. نیازی که در میرویم حس و درک به نیازاز 

آینده بررسی خواهیم کرد. کمیل فردی است که سر دعا  یاست. اشتیاق را جلسه
دعا داشته ی وجودش این خیلی مهم است. یعنی با همه 2دهد.خواندن جان می

اش برده ولی جان داده کردند او خواب. همه فکر میرودیو اصاًل از حال م خواندهیم
ا ر تایی هستای شما جان بدهید. یعنی همهیک پروژهسر  ،بود. این خیلی مهم است

 ، قابل اعتنا است. یک فرد کالسیکدکنیکه بیان م یا. پس گزارهیپروژه بگذارآن سر 
با وجودش عجین شده بوده  !نبوده که در خوشی چیزی به ذهنش برسد و بگوید. نه

دا که با خ یاد. گزارهکر نااش اعت، باید به گزارهدهدیاست. کسی که سر خوانش جان م
 :کندمطرح می

 1«كه مرا به خویش نزدیک كىن. خواِهبه جودت از وت یم»

                                                                                                                 
ِحبُّ ااَلِفِلنی ..».. 1

ُ
  (.67)انعام: « َقاَل اَل أ

توسط  یسالگ 31در  ینخع لیکم ای یمانی ینخع ادیبن ز لیکم. در منابع تاریخی آمده که 2
کوفه  در اطراف یامنطقه هی  ثو نیدر سرزماو را و کشته شد و  ریدستگ یثقف وسفیحجاج بن 
 دفن کردند.

وِدَک َاْن ُت ». 8  «ِمْن ُقْرِبَک  ىنَی ْدِن َو َاْسَئُلَک ِبجُ
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ه و طالبم ک کنمی، تقاضا مطلبمی: به کرمت از تو مدیگویخیلی ساده و خودمانی م 
 مرا به خودت نزدیک کنی. 

چه  همتعلق بچهارشنبه هستند که اصاًل معلوم نیست  ،دوشنبهدعای شنبه،  یسرکی
دعای  به مثاًل تبدیل های عادیکمیل است. دعای بشر متعلق بهکسی است. آن گزاره 

 :دیگویم 1شنبهپنجچهارشنبه یا شنبه شده است. یک قسمت از دعای 
 2«.خود قرار ده یكوِّبهد در قلعه هایاندوه و هامرا از غصه»

ا خدای ،ماهیرنده محاصره شدکوبنده و در برگی هاو حزن هایها و ناتوانغصه درمن را که 
جا ر آند بتوانمو نفوذناپذیر است. من  عزیزکه  یاقلعه ؛خودت ببر یمرا به درون قلعه

 داشته باشم.  یپناهو عاطفه یپناه، روحیپناهجان، سرپناهی
 لو مقاب« او»ش پیشانی مقابل یکه بخشی از عمرش را در سا میرسیبه امام سجاد م

خودمانی است و هم با هم اش قابل اعتنا است. این خیلی و گزاره وجود سر کرده است
 کارانه است:خدا طلب

  1«مکن. زیتباه و ناچ د،یآیم شیپ شتی را به خاطر آنچه از آزما هامیخلوت»
که  وریوجود نیا ها خوش است. شرایطی را برای من بهدل من به این خلوت دیگویم

 شتیآزماآنچه از »؛ ام در تشویش باشمی که کردهبه خاطر تبری از خطاهای دائممن 
باالغیرتًا خلوت من را به خاطر خدایا خیلی راحت و خودمانی است.  .«دیآیمپیش 

ن با بگذار م و ناچیز نکن و، تباه، سیاه دیآیپیش م برای من آزمایش یآنچه در پروسه
 زیست کنم.  میهاخلوتبا خوش باشم و  میهاخلوت

 : دیگویم انبیاءی سوره 83 یهیآ درخدا به محمد 

                                                                                                                 
شنبه شده مربوط به دعای پنج. در سخنرانی دعای چهارشنبه ذکر شده که با توجه به متن قرائت1

 است. 
ْن ُتْؤِمَنىِن ». 2

َ
َعَلىِن  ىِف  َو أ ْمِنَک َو َتجْ

َ
ْوِف ِبأ خَ ِْ ُموِم َو اْلُغُموِم ىِف  َمَواِقِف ا  «ِحْصِنَک  ِمْن َطَواِرِق اهْلُ

ا  َو اَل ُتْحِبْط َحَسَناىِت »ی سجادیه: ز دعای چهل و هفتم صحیفه. فرازی ا8 ایَ ِِبَ ، َو اَل  ِتَک َی ِص ِمْن َمْع  ُشوهُبَ
ا  َخَلَواىِت  . یمامن گردد تباه هختی كه به آن آم  ىتیحسنات مرا با معص»؛ «ِمْن َنَزَغاِت ِفْتَنِتَک  ىِل  ْعِرُض َی ِِبَ

 «بر ِه مزن. فرسىتیم بر دل من شیآزما یكه برا یناپسند االتیرا به خ میهاخلوت
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پروردگارا وت مرا تنها »كن، آن هنگام كه پروردگار خود را خواند:  ادیرا  ایزرک و» 
  1.««ىنبرندگاارث نیمگذار و وت هبرت

وضعیت فضا شو، وضعیت زکریا را درک کن، با او همیعنی با زکریا هم «زکریا را یاد کن»
. است کردهیهراس و تنهایی م ،هان تنها بماند، احساس ترسکه در جاز اینزکریا  .شو

 میچهل اگر بخواه یکه رفاقتش را با او ادامه بدهد و به زبان دهه هدخوایاز خدا م
 .یار گرمابه و گلستانش باشد، میصحبت کن

 

  دیام؛ سمت تقاضا: ما
و  بودنیاز  سطح حس بود. یک سطح، و. یک سطح، سطح درک میرسیحال به امید م
زکریا به  است. زکریا]زبان[ از  ی مریم بازسوره 4 یهی. آاستامید سطح یک سطح هم 

 : دیگویخدا م
جود من از خواندن و نیبر سرم بتافت با ا یریپروردگارا استخوامن سست شهد و فروغ پ»

 2«ام.نبوده دیناام وت
قای احمد اشت آچند سال پیش مراسم بزرگد .استقشنگ  «فروغ پیری بر سرم بتافت»

فوت  11دو و میدانی ایران بودند که در سال  گذارانیایزدپناه بود. آقای احمد ایزدپناه، بن
 .ماندیی قشنگی گفت که در ذهن مجا سخنران بودند. تکهکردند. آقای بهمنش آن

ی آقا معنیش این است کهخیلی قشنگ بود. « .اسب پیری بر ما هم تاخت» گفت:
گر بوده است. بهمنش هم دونده بود. اسب پیری میشه دونده و پرتاباحمد ایزدپناه ه

یده شدیم. ما هم موسفید و چروک خمبر ما هم تاخت، باالخره ما هم هفتاد ساله و پشت
پروردگارا استخوانم سست شده و فروغ »: دیگویبه خدا مهم بر چهره شدیم. زکریا 

ُکن ِبُدَعائ»؛ «تو ناامید نبودم. پیری بر سرم بتافت. با این وجود من از خواندن
َ

َك َو ََلْ أ
 «وقت ناامید نبودم.خوانش تو هیچاز من از دعوت تو و »خیلی قشنگ است؛  «َربِّ َشِقیا

 این امید جوهری از جنس زکریا است. 
 :دیگویم ابراهیم ی مریم،سوره 41ی امید، آیه ی ]بحث[بعدی ادامه

                                                                                                                 
یا ِإْذ َناَدی». 1 نَت َخرُی اْلَواِرِثنی َو َزرَکِ

َ
ُه َربِّ اَل َتَذْرىِن َفْرًدا َو أ   «َربه

ُس َش ». 2
ْ

أ ُکن ِبُدَعائَك َربِّ َشِق  ًبایَقاَل َربِّ ِإىنِّ َوَهَن اْلَعْظُم ِمىنِّ َو اْشَتَعَل الره
َ

 «ایَو ََلْ أ
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ُه اکَ »   .«است ردر حق من رهمبااو »؛ «َن یِب َحِفیاِإنه
. آوردیی انبیاء خدا از ایوب کد مسوره 89ی در آیه. مدار «او»به مهر  من امید ویژه

 : دیگویایوب به خدا م
  1«.رهمباناىن نتریاست و وت رهمبان هدیرس بیبه من آس»

قبلی  یهاگزاره تر از. کاملهست امیدهم  هست، حسهست، هم هم نیاز در این، 
ی ها آورده است، سورهبیان حساز این نوع ی مریم که خدا زیاد در آن این سوره است.

 کلمات .کندیی سکوت دعوت م. مریم را به روزهشودینجوا است. با مریم شروع م
نجواهایی که با خود جهانی  ؛مقطع است و بیشتر حالت نجوا دارد خیلی منقطع وسوره 

. دیگویم ، این را ابراهیم«انه اکن یب حفیا» ؛«است. راو در حق من مهربا»ارد. از معنا را د
 «.از خواندن تو ناامید نبودم»مریم: ی سوره 4 یهیآقبلی،  یا

هم التی با  مقداردعایی هست که از دعاهای ماه شعبان است. خیلی خودمانی و یک 
 :کندیخدا صحبت م

 «امن.گمبه وت خوش قیبه تحق»؛ « ِبَک  َن َظىِنّ َفَقْد َحُس »
یک  .است تو مسلم شدهبه برای من خوش گمانی به تحقیق،  !کنمییعنی تأییدت م

 : هست 2]بعد از نماز در ایام ماه[ رمضاندعایی هم در همان دعای 
ْ َاِلُّهَم َغ »  «ُسوَء حاِلنا ِبُحْسِن حاِلَک  رِیّ

 : دیگویطلب است و همه چیز در آن هست. مهم  ،ستا باز با خدا هم تقاضا
 «حال خود یک نی  به سازاحواَل را دگرگون !من یخدا»

، افسرده ،دارد، حالت سوء یاژهیکیفیت و تو حالت یحالتکه خودت خوشهمچنان
 خودت تبدیل کن. ی ما را به حس و حال خوش و سرزنده یزنانهچرت و کشانهازهیخم

 دعای امید است: و 8سحردعایی هم هست که دعای 

                                                                                                                 
 َو ». 1

َ
اِْح  َب ویأ ْرَحُم الره

َ
نَت أ

َ
رُّ َو أ ىَن الضُّ ىنِّ َمسه

َ
ُه أ  «نیِإْذ َناَدی َربه

شده در شده، بخشی از دعای توصیه. در سخنرانی شعبان ذکر شده که با توجه به متن قرائت2
 تعقیب نمازهای واجب در ماه رمضان است. 

و هم در دعای ابوحمزه ثمالی  . فرازی که ذکر شده هم در مختصرترین دعای سحر نقل شده8
 آمده است. 
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ُلَک إا»
َ

ْسأ
َ

 « ُتَباِشُر ِبِه َقْلىِب  اًنامیَ ِلَُهَمّ إىِنّ أ
 «.كىن ارزاىن قلمب به دهبشارت اىنمیاز وت درخواست دارم ا ایخدا»
زمان پیوند روی ایمان مبشر هم هم ،کندیطور که قلب ما پمپاژ خون میعنی همان

 و ما را به سمت جلو ببرد.  کندیم
 ،بحث این است که در کادر بحث عشق و امید ی. خالصهمیکنیتمام م جانیث را ابح

 «او» ،ما هستیم و سر اشتیاق ،یک اشتیاقی. سر احتیاجو یک احتیاجی وجود دارد 
رد دا ییهایژگیاست. تقاضای ما و «او»است. سمت تقاضا ما هستیم و سمت عرضه 

طی کردن سینوس یأس و امید به امید و به و به نیاز و  شودیحس شروع مو که از درک 
 آمدند جانیا جوان و جدید که دوستان هر کدام از این که رسد[]می نهایتًا یک تلقیو 
ن را آ اشاره کردند که مولویـ  وسفیپدر ـ  عقوبیزبان  از صحبت کردند، به یک کد و

 :کندیم زهیتئور
 ا رگدن زده استانامیدی را خد

خودش و  «ناامیدی را خدا گردن زده است»که  دیگویم مولویآنچه یعقوب از زبان 
این درک را ببینیم و  1«پوشان نسبت به کمک خدا ناامید هستندفقط حق» دیگویم

 .دیآیاز آن درمچه چیزی  شاءاَّللانتا ببینیم  بدهیمبا اعتماد خدا پیوند  راجوهری 
ا من ر بحثشی خالصه، که بحثی را آماده کردهی دوم، تکهجوان برای یکی از دوستان  

دیدگاه خودش را عنوان  ، یعنیذاتی است هم هست. بحث یروانبحث خیلی  دیدم؛
فطرتش هم از ما خیلی  ،کالم خودش هم روان است ی است،رواننت اش . نتکندیم

دقیقه است با همدیگر  بیستکه  هم بحث ایشان را باشید شاءاَّللانتر است. پاک
آینده  یهفته شاءاَّللانخدمتشان هستیم. ما ورد آجلسات بعد هم هرکس بحث  بشنویم.

ی دیگر سر بحث منبع دو هفته و ازبحث خدای منشأ عشق و امید را تمام خواهیم کرد 
 خیلی متشکرم. اده شوند.دوستان برای آن بحث آم شاءاَّللان که انرژی خواهیم رفت

 

  

                                                                                                                 
ِ ِإاله اْلَقْوُم اْلَکاِفُروَن ». 1 ْوِح اَّلله ُه اَل یْایُس ِمن ره  (16ویسف: )« ِإنه
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 کنندگانهای مشارکتآورده
 

 نشیآفر  هیدر توج دینقش عشق و ام
، نقش عشق و امید در توجیه آفرینش است. قبل از بحث امروزموضوع . به نام خدا

کلماتی که در قرآن هست صحبت  ی بعضیدرباره خواهمیکه وارد بحثم شوم ماین
زیاده از حد نیاز  یاستفاده آن را هازبانفارسی که ای استاسراف، کلمه یکنم. کلمه
ک ییعنی سوء استفاده از  . اما اسراف در زبان عرب درک دیگری دارد.دانندییک ماده م

آنچه در اختیار شماست. از هر چیزی که بد استفاده کنید، مسرف  یا چیز، یک منبع
شما با  ولی ،اشد شما را برساندماشین شما باشد که قرار ب تواندیاین ابزار م .دیشویم

. ممکن است یک مال باشد که باید در راستای کمک به یک دیریگیآن یک نفر را زیر م
ت ها نیاز اس. هرکدام از اینکندیپروژه باشد، یا دستی باشد که کمک کند، اما دزدی م

ده شود. فاهدفی دارند و باید در همان راستا است ، ابزارهایی هستند کهکه شناسایی شود
دهد که نشان می ،کندیو آن را نکوهش م کندیکه خداوند اسراف را مطرح ماین

ردی دیدگاه کارک دهد،و امکاناتی که در اختیار عناصرش قرار می خداوند نسبت به اشیاء
ها درست استفاده کنیم. برای همین من با دید کارکردی دارد. از ما انتظار دارد که از آن

ببینم عشق و  خواهمیم ؛امید است بحثمان نگاه کنم که همان عشق و به خواهمیم
 د؟ نامید چه کارکردی در پروژه دار

 آفرینش ی. پروژهشومیآفرینش می خیلی خالصه وارد پروژه هر چیز به طورقبل از 
یک سیستم بزرگی  وشده است. خدا یک هدف بزرگی داشته  یاندازتوسط خدا راه

ی را به سمت جلو ببرد، اجزای مختلف ستمشیسبتواند که رای اینطراحی کرده است. ب
انجام داده است که انتظارات  هاییانتخاب هاینیآفردر آن قرار داده است. برای نقش

 مشابه نیستند. مثالً  اً الزام کهزیاد و متفاوتی دارند وظایف  و رودیها ممتفاوتی از آن
تر جزو اهداف است. هرچقدر درنده یوارخبرای حیوانی مثل ببر، درندگی و خون

برای  .ودشینظر گرفته است، بیشتر نزدیک م به آن هدفی که خداوند برایش در ،باشد
در مقابل اشیاء و  یترانسان عکس این قضیه است. هرچقدر حامی بهتر و مهربان

ها تر است و به هدفش نزدیکتر شده است. در مورد انساناتفاقات مثبت باشد، باارزش
ک . تک به تاندوستهیاین عناصر کاماًل به هم پ مشابه و یکسان نیست. ،هم وظایف

ها به هم مرتبط هستند. هیچ عنصری در هیچ جای دنیا وجود ندارد که بدون هدف، این
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دارد و این وظیفه در راستای هدف کلی  یافهیبدون وظیفه قرار داده باشد. مطمئنًا وظ
باید یک بار دیگر نگاهی بکنیم به  ـ زنمیمن خودم را مثال مـ است. به همین خاطر ما 

چیزی که اطراف ما هست. خودمان، عناصرمان، وجودمان و آنچه اطراف ما هست،  هر
چیست؟ هرکدام از ما ممکن است یک مسئولیت فردی  تشانینگاه کنیم ببینیم مسئول

. میکنمسئولیت را درک داشته باشد و یک مسئولیت جمعی و اجتماعی داشته باشد. این 
 ببنیم این مسئولیت چیست که هدف خودش را پیدا کند و در راستای پروژه فعال شود. 

، ندکیبعدی مدیریت فعال است. این مدیریت هر لحظه عناصرش را کنترل م ینکته
. اگر بخواهیم خیلی خالصه کندیو برایشان برنامه و نقشه طراحی م کندیحمایت م

ـ هدف،  ستا یبحث خیلی مفصل و بزرگ ـ پروژه صحبت کنیم ی هدفدرباره
هاست. عنصری که کاماًل پتانسیل پشت آن شکوفایی عناصر در حد اوج و پتانسیل آن

راتژ خداوند یک است ؛شکوفا شود. اما نقش خداوند به عنوان مدیر پروژه تواندیایستاده م
شان دهد. العمل ند و بعد عکسشود اتفاقات بیفتفعال است، منعفل نیست. منتظر نمی

یطی به در یک شرا برای خودش برنامه چیده است. موسی ،که اتفاقات بیفتدقبل از این
های هاین اتفاقات با نقشایفای نقش کند. مطمئنًا  دیگری که در یک شرایط دیآیدنیا م

د. روژه ما قابل اعتماد باشکه مهم است این مدیر پ. دیگر اینقبلی برایش افتاده است
اید گفت فرزندت را بکش، ب عناصر بتوانند اطمینان بکنند. آن زمان که خدا به ابراهیم

ان ایفای شکه روی پروژه کندیباشد. این اطمینان به عناصر کمک م نشانیاین اطمینان ب
ه کمک . زمانی که عنصر نیاز بقابل اتکا باشد همچنین باید نقش مطمئنی داشته باشند.

 بتواند به آن اتکا کند و از حمایت آن استفاده کند. ،دارد
مهم و قشنگ این است که خداوند خودش تجسم هدف است. بیایید به خودمان  ینکته 

نگاه کنیم؛ چه چیزهایی را دوست داریم؟ ما عدالت، زیبایی، مهربانی را دوست داریم. 
خود خدا نباشد؟ اگر بخواهیم خیلی ساده  اشیکه تجلی عالها هست کدام یک از این

که عالوه بر این بگوییم مدیر پروژه خودش برای ما الگو است. میتوانیبگیریم، م
است که ما آن را دوست  ییهاییبایخداوند برای ما الگو است، یک تجلی از همان ز

ا مهمترین عنصر این پروژه ی مبه عقیده وداریم. اما انسان یکی از عناصر این پروژه 
را دارد.  هاییتوانا نیتریترین و قومهمترین عنصر؟ چون مهم مییگویاست. چرا م

بیشتری دارد، انتظارات بیشتری هم  یهاییخیلی منطقی است که هر عنصری که توانا
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. وقتی انتظارات بیشتری دارد، مقام و مسئولیت باالتری هم دارد. اما رودیم آن از
بهتر یا ی بیرون یهاییدرونی و توانا یهایی: تواناکنمیرا به دو دسته تقسیم م هاییاتوان

ا سه و بها خیلی زیاد است درونی انسان یهاییتوانا .است بگوییم ابزارهای بیرونی
که  شوندیاحساس و عقل و فطرت. احساسات باعث م کند:ابزار اصلی حرکت می

 یهارا جمع کند و با عقلش آن را استنتاج کند و بتواند راهها انسان از محیط بیرونش داده
وزن بدهد  هانهیبکند و با استفاده از فطرتش به این گز ینیبشیمختلفی برای خودش پ

را برای خودش انتخاب کند. در مسیر این پروژه این سه ابزار  هانهیو یکی از این گز
 فقط به قرارخدا  هستند. خارجی ابزارهاییک سری هم . کندیخیلی به انسان کمک م

 به این خاطر .. دلیلش هم روشن استاستاکتفا نکرده دادن ابزارهای درونی در انسان 
هاست. پس انبیاء و رسل را برایش که انتظاراتش از بشر خیلی بیشتر از این حرف

بفهمد.  تواندیکس نمکه هیچ وقت هیچ دهدیم ا. . اطالعات از جاهایی بهفرستدیم
 علت این است که انتظارات از بشر باالست.

، گذاردیی روزگار مو پا به عرصه دیآیانسان وقتی به دنیا م ؛اما مراحل پروژه انسان 
است. از  یریگمهم این است که دارای جهت ییک موجود غیرفعال است. ولی نکته

غیر فعال  . ولیپسنددیسری را نم پسندد و یکسری چیزها را می همان روز اول یک
درک  وکه تدبر است  اواًل این، کندطی می درگیر شده در پروژه است. مراحلی که انسان

که تکمیل این عناصر هدفی دارند و مسیری وجود دارد که به سمتی  کندی. درک مدارد
من چه نقشی  فهمدیمسئولیت خودش چیست. م فهمدیبعد از آن م .روندیدارند م

که که فهمید مسئولیت را بپذیرد و وقتیچه کار باید بکنم. وقتیدر این پروژه دارم، 
ر . اگدهدیتک ما این کارها را انجام مه باقی بماند. خدا برای تکعرصپذیرفت در آن 

، دارای احساس است، دیآیمحمد به دنیا مپیامبر است.  بخواهیم مثال بزنیم، محمد
که چه اتفاقاتی پیرامونش در  فهمدی، مکندیدرک ممحیط اطراف را دارای عقل است، 

ابزارهای درون خودش یک با استفاده از حال رخ دادن است که نامطلوب است. او 
. ولی انتظاری که از محمد دهدانجام می یک فعالیت اجتماعی مانند حضور درکاری 

هاست. خدا نقش بزرگتری برایش داشته است. پس خیلی بیشتر از این حرف رودیم
که مسئولیت داری. مسئولیتش اینقدر بزرگ  دیگویبه او م .فرستدیو وحی را مبرای ا

ی . باز هم به روایتی به او وحرودی. به خانه زیر پتو مکندیاست که او را ترسان و لرزان م
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اری، با تو کار داریم. مسئولیت د برخیز ای،ای کسی که خود را در پتو پیچیدهکه  رسدیم
، کندی، حمایتش مکندیبعد وقتی مسئولیتش را قبول م کن.مسئولیتت را قبول 

تا فعال  کندیو در اجرای پروژه او را کمک م دهدیو به او امید م کندیم اشییراهنما
، شک نکنید. هر لحظه که اتفاقی کندیکار را م تک ما هم اینباقی بماند. برای تک

به  خواهدیهدفی دارد. م وندخدا ،دیآییا یک تنش ذهنی برایتان پیش م افتدیبرایتان م
 شما کمک کند تا راهتان را پیدا کنید. 

خود انسان صحبت کنم. قبل از  ینقش عشق در پروژه یدرباره خواهمیاما حاال م
انسان صحبت کنم. انسان دو  یخواهم دربارهکه بخواهم به نقش برسم، میاین

تم کنیم از این دو الگوری یریگمیتصم میخواهیدارد. هر زمان م یریگمیالگوریتم تصم
. یکی الگوریتم عاطفی و دیگری الگوریتم منطقی است. الگوریتم میکنیاستفاده م

یکی  ،با توجه به منطقی که دارد .ردیگینظر م را در زمان کافی در هانهیمنطقی تمام گز
ر و تکیه بات عاطفی با استفاده از احساس الگوریتمکند. را پررنگ می هانهیاز گز

گ را پررن هانهیبرای پاسخگویی به نیازهای حسی انسان یکی از این گزاحساسات 
ی ما این . جدا از هم نیستند. همهکنندیزمان با هم کار م. این دو الگوریتم همکندیم

. میبنییک نیازمندی را م میشویاز کنار خیابان رد م به طور مثال، تجربه را داریم؛
پسندد به آن فرد کمک کنیم. پس جواب الگوریتم ست که میاطوری  احساسات ما

ل در : چقدر پودیگویاحساسی این است که به او کمک کنیم. ولی الگوریتم منطقی م
به او کمک کنی؟ بنابراین باید به او کمک کنی؟ آیا اآلن  یتوانیجیب داری؟ چقدر م

یبی . انسان نه این است و نه آن، ترکیکنیم یریگمیاز ترکیب این دو الگوریتم شما تصم
 یریگمیاز این دو است. پس هرکس که با انسان سرو کار دارد، کسی که الگوی تصم

 هر دردو الگوریتم را در نظر بگیرد.  ، باید هرشناسدیرا م اشیسازمیانسان و تصم
 یریم. هر دو را باید در نظر بگپس هم درگیرند. با انسانی، این دو گزینه  یپروژه

ما در دوست داشتن یک وجه منطقی هم . شومیمنطقی م بخشوارد  از همهاما اول 
 ه دلیلببین عاشق و معشوق  نحصاریاین نیروی غیرااگر بخواهم ساده بیان کنم، . داریم

 ،هست در این مورد . چند نکتهشودیم ایجادراستا بودن معشوق با اهداف عاشق هم
که شما یک چیزی را دوست دارید، یک هدف یعنی ایناست.  حصاریاین نیرو غیران
بینید، پس با آن فرد دارای نیرو و ی او میراستایک نیروی هم و، دیپسندیمطلوبی را م
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ی هم هست. من اآلن انحصارغیر  دارید.شوید که او را هم دوست میکنشی میبرهم
ی شما را هم همه کند.آقای صابر را دوست دارم چون در راستای هدف من تالش می

. منطق قضیه این است که دیکنیدوست دارم. چون در راستای هدف من دارید تالش م
، دیرآفیکه داشت عنصر انسان را مراستا هستیم. کانونش چیست؟ خداوند وقتیما هم

. خواهد شد یگیجدچار مختلف  یهایریگمیدر مقابل تصم کرد که اوفکر روزی را می
 یریگمیبرایش درنظر گرفت تا بتواند تصم یریگگیج نشود یک جهتکه پس برای این

مختلف بتواند  یهانهیها و گزشد که در انتخاب یریگدرست را انجام دهد. دارای جهت
 برای اوخود انسان دوست نداشت انتخاب کند  یکی را انتخاب کند. پس آنچه را

چون خدا برای ما  دیآیبدمان مو  میپسندیقتل را نم . ماقرار داد و دافعه نامطلوب
. چون خدا برای ما میپسندیم ،پسندد. ما چیزهایی را که خداوند دوست داردنمی

 دارا جهتویش ررنی رفتار کنیم. خیلی استراتژیک است. خداوند گونهکه این پسنددیم
ا یک نمهمین قطب شودیآفریده است. وقتی وارد پروژه م یینمایک قطب کرده و گویی

. پس انسان شود. نیرویی که شاید کندینیروی آهنربایی به سمت حرکت پروژه ایجاد م
 که به سمت هدفش برود. گذاردیاینجا ابزاری را برای انسان م

یک نیروی جاذبه  ؛دارد کنندهتیتقو یکه جنبه اما وجه عاطفی و فرامنطقی عشق
ت درونی است. یعنی هدف معمواًل اتصالی بین عاشق و معشوق و برای اغنای احساسا

است که خداوند  گونه. کاربرد آن هم اینآیدبه کمک میفرق دارد ولی  اشیریگو جهت
که داشت، دید حاال  یریگبسیار قرار داد. یک جهت احساسیانسان را دارای نیازهای 

 کندیشدیدی برایش خرج م یچنان عاطفهخأل عاطفی برایش ایجاد شده و خودش آن
جلوی  ریی دیگگزینه اً گری را نتواند انتخاب کند. اگر خدا را بشناسیم مطمئنکه کس دی

. این نیرو قرار است به نیروی قبلی اضافه شود تا بتوانیم در راستای دیآیچشم ما نم
وجه فرامنطقی استفاده کردم نه غیرمنطقی. غیرمنطقی از پروژه جلو برویم. اما من 

ست و پشت هر دلیلی هم احساساتی هست. دلیلی ه ،پشت هر احساساتی ؛نیست
را  اشی. تئوردیآیاین فرامنطقی است. چرا فرامنطقی است؟ چون با عقل ما جور درنم

 درک کنیم چون خیلی سنگین است.  میتوانیما نم
برایتان مثالی بزنم؛ فرض کنید با یک فردی یک عمر دشمن هستید، خباثت، تجاوز و 

: فالنی من دیگویو م دیآیعد از یک عمری پیش شما مب .کندینامردی در حق شما م
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اآلن با هم دوست باشیم. پاسخ شما  خواهمیاز آن کارهایی که کردم پشیمان هستم. م
لحظه من یک عمر در آرزو و اشتیاق این بودم و حسرت این  دیگویچیست؟ خداوند م

 یمسته ه با هم دوستهم دوست باشیم. حال ک را داشتم که تو بیایی و به من بگویی با
؟ دیآی. آیا در منطق ما این جور درمدهمیتو جایزه هم م و تو هم ابراز پشیمانی کردی، به

فرامنطقی. احساسات خیلی شدیدی است که این  میگویبه همین خاطر من به این م
قبلی  یآن نیروی جاذبه. این نیروی جاذبه به شودیانسان م یبزرگترین نیروی جاذبه

ی ظاهر زیبایولی  دهد،دلیل و ساختار و شالوده می قبلی ینیروی جاذبه .کندمیکمک 
مهندس معمار و یک مهندس آرشیتکت. یکی به یک . مانند نقش مکمل دهدیم آنبه 

باشند. ها نکدام از این دیگری به زیبایی ظاهری. فکر کنید هر و کندیفنداسیون فکر م
 . یا یکشودیولی وسط اتاق خواب یک ستون رد م ،یدمحکمی دار یفکر کنید خانه

ولی داخلش امنیت ندارد، مهندسی عمران ندارد. این دو عنصر  ،ملکی بسیار زیباست
مدیریت هر  .شودیموقع از هم دور شوند، سیستم دچارفروپاشی م عاطفه و منطق هر

ایی هو آن شودمی نیرو ریزش دچار حتماً  ،سیستمی که هریک از این دو را در نظر نگیرد
اصولش حفظ  یاکه هر رابطهاصواًل وقتی .مانند به خاطر برخی منافع استهم که می

و این رابطه شکننده است. یا تحمیق تحمیل است  ـ یا اشحال منافع یا عاطفه ـ نشود
ه نیاز دارد این دو گزین ی که در تحلیل ما مدیر پروژه و عنصر پروژه است،اپس هر رابطه

 آن در نظر گرفته شود.در 
 گونهپروژه است. من امید را برای خود این پیشرفت اما بحث بعدی نقش امید در 

دهنده در عاشق که از رسیدن به معشوقش مطمئن نیست. : عامل دلداریکنمیتعریف م
در شرایطی است که به هدفی که دوست دارد  .اطمینان ندارد ، ولییعنی دغدغه دارد

که هنوز به آن نرسیده است. خداوند که مدیر پروژه است، قبل از این ولی ،نزدیک است
اش و آن شرایط سختی قرار بگیرد و دوری اتفاق بیفتد، فراق پیش بیاید صحبتی با بنده

که در شرایط سختی  کندی. یک اطمینان خاطر در او ایجاد مکندیعنصر پروژه م
وان مدیر پروژه برایت سختی را طلبیدم، به من اتکا کنی که اگر امروز به عن یتوانیم

بهتری برایت قرار دادم. این قبل از بوجود آمدن شرایط سختی است، نه در شرایط  یآینده
ا در او بیاید، این امید ردرانسان به سختی  اینکه استراتژ قبل از خداوندسختی. یعنی 

. این نیرو، هددیم بینیپیشکه اتفاقات بد برایش بیفتد، ایجاد کرده است. قبل از این
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در شرایط سخت امید به و  رودییک نیروی کمکی است که انسان به سمت هدفش م
 .کندیاو کمک م

 ی؛اپروژه یریگجهیکنیم، این بحث چند نتیجه داشت: یکی نت یریگجهیاگر بخواهیم نت 
نگیزه به ارا پیش ببرید باید عناصرتان فعال باشند، با  یاپروژه دیخواهیشما وقتی م

و  فردی یهایتوانمند ،ها دارید باشندسمت هدف بروند، متناسب با انتظاری که از آن
ابزار الزمشان را داشته باشند و باید یکپارچه باشند. یکپارچگی، نیروی شما را مضاعف 

ملت را با خودش ببرد. باید بداند  بیهودهکه . مدیر هم باید هدفمند باشد نه اینکندیم
قبل  ،ی کندنبی. باید استراتژی فعال داشته باشد یعنی پیشبردیرا در چه میدانی مافراد 

ند و هدایت ک که اتفاقی بیفتد، درکی از آینده داشته باشد و عنصر را هدفمنداز این
ا قابل اعتماد و اتکا باشد. اگر قابل اعتماد و اتکباید اتفاق آینده را بکند.  ییگوشیپ

 یک الگوی خوب باید باشد. و کنندیوارد شدن به پروژه را پیدا نمنباشد، افراد جرأت 
. کندشیاگر الگوی خوبی نباشد، از همان اول منطق پیروی از یک عنصر مدیریتی را م

 یتهنککند، حمایت و پیروی کنم؟ دیگر چه دلیلی دارد من از کسی که خودش اجرا نمی
ده برای پیشبرد پروژه استفاعاطفه و منطق  که مدیر پروژه باید از هر دو ابزاربعدی این

منطقی بین اجزاء و مدیر پروژه  ی. رابطهشودی، کار خراب ماز هر کدام غافل شود. کند
و  یریپذتیی عاطفی، مسئول. رابطهکندیالزم برای پیشبرد پروژه را تأمین م یانگیزه

طر ید امید و اطمینان خاو قبل از رسیدن به شرایط سخت با کندیا را تقویت مزتوان اج
 ایجاد شده باشد. 

منطقی عشق، ساختارساز است.  وجهکه است  این ی بحث من در چند جملهخالصه
است و امید نیروی کمکی است. این کلیت بحث من بود.  کنندهتیوجه عاطفی تقو
؛ مبگویم این است که دعوت دارم به خودمان، به خود خواهمیکه م یادر انتها یک نکته

روی داریم، نی ییک نگاهی به اطرافمان بکنیم، ببنیم چه چیزهایی را داریم. ما سالمت
جوانی داریم، علم داریم، آشنایی داریم، نفوذ داریم، پدر، مادر، خواهر و برادر داریم 

ها را به ما داده است؟ برای هریک از و.... به این فکر کنیم که خداوند برای چه این
راتی دارد؟ اگر من یک ماشین دارم خدا برای چه این ماشین را در اختیار ها چه انتظااین

ماشین چه انتظاری از من داری؟ بهترین کاربردش برای این من قرار داده است؟ برای 
  بهترین کاربرد برای این پولی که در جیب من است چیست؟ من چیست؟
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رین بفهمیم بهت میتوانیمرا خوب بشناسیم  مانطیفکر کنیم، چون اگر خودمان و شرا
که اگر ما ابزارهایمان را است  دیگر این یما در این پروژه چه چیز است. نکته یوظیفه

 .. متشکرمماندیکس در راستای این پروژه تنها نمتعیین بکنیم هیچ
 

ها با یک تخصیصی خیلی ممنون، به هرحال این امکان هست که بچه :هدی صابر
کار  داول بحث بتوان قسمترند. اگر انتظار فقط این باشد که سطح جلسه را باال بب

ه نالعاده هستیم و تک ما خارقتکین چیزی نیست. نه ن، اساسًا چدبکن یاالعادهخارق
ها بچهگر ا. داست که بتواند کار محیرالعقولی بکن هدهندقدر توفنده و تکانبحثمان آن

 افتد. اقی مییک اتفبکوشند که سطح جلسه را باال ببرند، 
ز مستقل ا ما این بحث یک مدلی بود. مدل هم این بود که طرح یک انگاره بود. هرکدام

 و درک و دریافتداریم. این انگاره محصول دانش  یامطالعه و مستندسازی یک انگاره
. حاال ایشان این موضوع را منظم کردند. بحثشان هم شودیانباشت م بود کهتدریجی 

ا ی دوستانی که اینجروان و بدون لکنت بود. به نظر من به تعداد همهیک بحث ذاتی و 
را  یانکته ، بیایدخواهدیاین امکان وجود دارد. از اول هم مطرح شد هرکس م ندیآیم

متناسب با  ،بحثی دارد A4بگوید، یک پاراگراف بگوید یا مثاًل به اندازه یک صفحه 
ین ا .ند و مستندش هم بکند چه بهترمطالعه ک کسی حال اگرمطرح کند.انباشتش 

ذ روان روی کاغ تواندیاش را مقابل تکرار است. هرکس انگاره وروش، یک روش مثبت 
ه ک شاءاَّللانبنویسد در جلسه پخش کند و بعد هم ارائه بدهد. بحث خیلی روان بود. 

د. با چند وریخودتان را تکرار نکنید. بحث جدید بیا دییآیادامه پیدا کند. هر جلسه که م
 نفر پیوند بخورید که بتوانید روی هم تأثیر بگذارید. سوالی هست؟

 

شتر شود بیراجع به ساختار منطقی عشق که صحبت کردید می پرسشگر نخست:
 توضیح دهید؟

 

نی اگر ما یع عاطفی دارد.ی یک جنبهمنطقی و  یببنید عشق یک جنبه: کنندهمشارکت
ی دالیل احساسی داریم و یکسری هم دالیل منطقی. سر یک چیزی را دوست داریم یک

منطق  ی. قباًل گفتم دربارهتر صحبت شده استکاملعاطفی، خیلی  یهجنب یدرباره
که من آمدم این دو را از یکدیگر تفکیک کردم به این خاطر ی ما اطالع داریم. اینهمه

که و را بشناسیم. اینبود که بگویم اگر ما کسی را دوست داریم بهتر است نیازهای ا
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گر فتواند تحریاگر عشق به تنهایی و بدون منطق باشد، مینظر نگیریم.  تک درتک
یه یک چیز زشت و کر ،اگر دوست داشتن ما صرفًا براساس قوانین منطق باشد باشد،

. این را من صرفًا تفکیک کردم به این خاطر که بحث میدانیی ما م. این را همهشودیم
یدوارم ام، داشته باشیم. افتدیکه اتفاق م ییندهایشود و درک بهتری از فرآ ترروشن

 منظور سوال شما را درست فهمیده باشم.
 

گری بر دی تواندیم هااز آن یکیحال که شما تفکیک کردید، آیا  پرسشگر نخست:
 .تنیس یاها کار خیلی سادهاولویت و ترجیح داشته باشد؟ چون تفکیک کردن این

 

گاه ها منفک نها منفک نیستند. من به اینبحث من این است که این کننده:ارکتمش
ها اصاًل از هم جدا نیستند. من مثال زدم که این میگویبار دیگر م کردم. بحثم را یک

است که  تانیدرون یزمان تجربههم دیشویکه وقتی شما از کنار یک نیازمند رد م
پیش خودتان در حال  دیشمریرا م بتانیه پول در جکمک کنم یا نکنم. همان زمان ک

. شودیزمان این نیاز هم تأیید مفکر کردن به این هستید که آیا کمک بکنم یا نکنم. هم
 هاها را از هم جدا کردم که بگویم این. من صرفًا آمدم اینکنندیها با هم کار ماصاًل این

کنم بیند، ولی من احساس میزیبایی میهای عاطفی خیلی آدم بیان از هم جدا نیستند.
 ،چرا ندیگویم که به او و بعد کنندیها افراد هر گناهی را مخیلی وقت ناقص است.

 اینشود؟ العذاب بودن خدا چه میپس این ویژگی سریعخدا مهربان است!!  گویدمی
ف طر طرفه خدا را دیده است. من با این دید مشکل دارم که یک فرد فقط یکفرد یک

ًا را نبیند و به یک درک غلط برسد. صرف عذاب متناسب با حالشقضیه را ببیند ولی آن 
ی هدف من این بود که اگر عشق و امید است دلیل دارد، مبنا دارد. خداوند همه

؟ ی عاطفی است؟ فقط یک رابطهعزیز است ابراهیمولی چرا  ؛را دوست دارد شیهابنده
 . کل مسیر دالیل با همکندیکلی تالش م پشت آن منطقی هست. ابراهیم میگویمن م

همانطور که  میگویشوند. من ممیمضاعف و جمع ها با هم ، این حسندوشیجمع م
یک دلیلی هم دارد، پشت انتخاب هرچیزی باز هم یک  ،کس حس خوبی دارد هر

فیت باکی یارابطه وقتی ما کنمیجدا نیستند. من فکر م ها اصاًل از هم. اینهستحسی 
که صرفًا بر مبنای عاطفه یا خواهیم داشت که هر دو جنبه در آن دیده شده باشد. نه این

 صرفًا برمبنای منطق باشد.
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یلی را مطرح کردید که به نظر من خ یاآخر بحثتان نکته خیلی متشکرم. پرسشگر دوم:
ها اختیار داریم که باید راجع به آن سری چیزهایی در کدام یک هرمهم بود. گفتید که ما 

ها چیست؟ مثاًل ما از آن یفکر کنیم که برای چه به ما داده شده و بهترین استفاده
ها برای هر انسانی متفاوت است، قاعدتًا این داشته ماشین یا هرچیز دیگری. یدرباره

ه شما ک گونه. حاال اگر اینشودیفاوت مها تعیین شده متپس مسئولیتی که برای آن
ان البته نقش تالش خودم، از طرف خدا به ما داده شده است بپذیریم که همه چیزگفتید 

 میتوانیآیا م د،ولی ممکن است بعضی چیزها از دست ما هم خارج باش ،هم هست
شود؟  رمالک برتری یک انسان بر انسان دیگتواند نمیها بگوییم که خود این داشته

چنین کاری را کرد، نقش رهبری  چون خداوند این نعمات را داده، مثاًل بگوییم ابراهیم
فراجهانی و فرازمانی برای خودش دارد، این نقش دلیل برتری ایدئولوگ  فراتاریخی و

س این کار را کرد و آن کار را نکرد پ بگوییم ابراهیم میتوانیباشد. نم تواندینم ابراهیم
داشته خیلی مهم نیست، تالش است که مهم است. تالش  یعنی خود   فراتاریخی است.

ت گف شودیبراساس آن داشته تعریف شده است. آیا م وهم برمبنای آن مسئولیت 
 ها تعریف شده است؟ارزشی بین انسان یهاتفاوت

 

که  دانمیو دارای ابزاری نم بینمیاصاًل من خودم را در حدی نم ،هن: کنندهمشارکت
مقایسه کنم. من چه درکی از  بخواهم خودم یا شما یا دیگران را با حضرت ابراهیم

فر ک نیبه : زنمییا شما دارم؟ مسئولیت ما متفاوت است. مثال ساده برایتان م ابراهیم
، به یک نفر دیگر کالشینکف. بعد آن کسی دهندیدار مدوربین یاسلحهیک  در ارتش

و که این د رودیندادید؟ انتظار نم دارنیچرا به من دورب دیگویکه کالشینکف دارد م
از یک کیلومتری یا چهار  کالشینکفاگر آن فرد با  یک هدف را بزنند. فرق دارد.

ودش خ . او باید در برد موثرکندیند، کسی او را تشویق نمکیلومتری بخواهد هدفی را بز
 ها به این استهم در برد تیراندازی خودش. ارزشمندی این داردوربینتیراندازی کند و 

ه دارند ک یافهیکدام وظ که کارشان را درست انجام بدهند. برد دلیل نیست، بلکه هر
 براساس آن باید انجام وظیفه کنند.

 

 مدار ایشانبر توانمی و ردببها را در مدار باالتری یکی از اینتواند برد می :پرسشگر دوم
 یکی از دیگری باالتر است؟ و گفت ردتعریف ک
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 بزاریبا چه امن توانش را نداریم. اصاًل ما در جایگاه مقایسه نیستیم.  کننده:مشارکت
ز ابزار شما. همانطور که خودم را با شما مقایسه کنم؟ من نه از درون شما خبر دارم نه ا

جه به با تو شما فرمودید همه چیز هم ابزار نیست. ابزارها یکسری نیروهایی هستند که
برد  اش هم همان بردی است که گفتم.رود. مثال سادهها از انسان انتظار میآن

اینکه در آن برد مفید چگونه تیراندازی کنید درست است.  جایزه نیست. یکنندهتعیین
 امیدوارم سوالتان را درست جواب داده باشم.  دید من است، این

 

جوع که شما به آن ر یبگویم منبع خواستمیعرض خسته نباشید. م :پرسشگر سوم
که وجه منطقی عشق را ـ  دیادهید ه یاحال یا شهود است یا جایی مطالعه کرد ـ کردید

قی ندارد. منطقش کجاست؟ این سوال اول من است. چون عشق هیچ منط ،درآوردید
 باشد. یمنطقیباید منطق ب

 

 .فرامنطقی کننده:مشارکت
 

 کنید،وقتی شما یک مفهوم را تعریف می به قول شما فرامنطقی باشد. :پرسشگر سوم
را باید  ، آندیکنیکنید. اما وقتی عشق تعریف ممییعنی حدود و ثغور برایش تعیین 

. شما در تعریف عشق گفتید نیروی دیآیدر تضاد با منطق درماین و  دیمحدود کن
که زلیخا به عنوان یک زن شوهردار عاشق  کندی، هیچ منطقی ایجاب نمحصاریغیران

وجود  هیوسف باشد. آیا منطقی پشت این قضیه است؟ بنابراین اینجا یک تضادی ب
ف این بحث را تحری عشق آوردید و عریفبه عنوان ت انحصاریکه یک نیروی غیر دیآیم

 .کرد
 

خودم  ی ذهنیبندمیتقساین درک و در مورد سوال اول، منبعی نداشته و  کننده:مشارکت
 ت.اس عشق یسر واژه بر زلیخا ذکر کردید، اختالف یی که دربارهحثاست. در مورد ب

یک  ق. عشتر استعاطفی قضیه خیلی پررنگ یجنبه ،تعریفی که ما از عشق داریمدر 
دوست داشتن برای بیان عشق استفاده کردم  ین از واژهشاخه از دوست داشتن است. م

 همان ،کنندیو این را منفک کردم. ولی عشقی که در جامعه عوام و عموم استفاده م
 نباید وارد این بخش از قضیه کرد را عاطفی شدید یعاطفی شدید است. رابطه یرابطه

. ن وجه از عشق استفاده کردکنید، نباید برای ایو از چیزهایی که برای آن استفاده می
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من به آن بخش  دیگویمتوجه شدید یا نه. دقیقًا آنچه شما به آن عشق م دانمیحاال نم
ت که دوس دیگر اینکهگویم. عاطفی قضیه را می یگویم. جنبهفرامنطقی عشق می

و یا  رتنییداشتن ما باالخره از عشق جدا نیست. دوست داشتن به هر دلیلی، در حد پا
هستند. من این را هم وارد بحث کردم. یک دایره و یک حوزه  جزو با عشق، ولی تریدشد
 یهایا در بحث از این قبیل احساسی زن و مرد و یرابطه بهعشق و معشوق  ادبیات ما در

الب عشق، نیروی بین ط میگویولی من مشود. . گفته میی خدا با بنده و..عرفانی رابطه
حاال اگر بحث  ی عشق هستید و این مطلوب شماست.هندهشما خواو مطلوب است. 

 اقناع احساسی برای ییک نفر رابطهاینکه . شودیدیگری هم بکنیم، قابل تفکیک م
وسف ی ییا اینکه یک فرد نیاز به جنس مخالف دارد، مثل قضیه دارد اشینیازهای درون

اسی فقط نیاز احس شما، نه گویدمی عاطفی قضیه است. یک نفر دیگر یجنبه و زلیخا
زندگی باشد که راه را به  ینماد آن چیز به سمت جلو به صورت قطبید. نیاز داریندار

که به  مسئولیت است هایبرای بعض .به فالنی باید رأی بدهیاینکه و نشان دهد. مثاًل ت
ها نای فالنی رأی بدهند و انتخابش کنند. این دیگر احساسات نیست، منطق است.

است که خدا برایش قرار داده است. به نظرم یک مقدار این دو به هم نزدیکند فطرتی 
شوند. ولی من از دوست داشتن به این بحث رسیدم که عشق برای همین اشتباه می

در این ناحیه اصاًل تناقضی داشته کنم منطقی و عاطفی و احساسی است. فکر نمی
 باشد.

 

، آن اوایل دوست داشتن عشق وجود دارد.تفاوتی بین دوست داشتن و  :پرسشگر سوم
 . یک تفاوتی بین حب و عشق وجود دارد.مینیبیم تینهایرا ب

 

 دارد. فرق ،این تعریفی که من از عشق قرار دادم با آنچه شما قرار دادید کننده:مشارکت
 قرار دادم. هافیرا دقیقًا براساس تعر میهامن صحبت

 

برد وجه منطقی عشق بیشتر به عنوان راهکار برای رسیدن به کار :پرسشگر چهارم
درست است که منظورتان دوست داشتن و حبی که بین عوام تعریف است.  محبوب

نبوده است. ولی همین وجه منطقی بیشتر راهکار است. عشقی که به طور کلی  شودیم
طقی این وجه منوجه منطقی پشت آن داشته باشیم.  میتوانینم ،میکنیاز آن صحبت م

. فقط راهکار است. نهایی عنوان مقصده فقط در باب رسیدن به آن محبوب است نه ب
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در  اما آنچه شما دقیقًا آنچه شما در بخش دوم گفتید، یک چیز فرامنطقی است.
ه . نکه به عشق نرسیهمه راهکار است برای این خصوص هدف انحرافی و... گفتید،

 باشد.اینکه یک وجه منطقی پشت آن 
 

راهکار است. راهکاری که یک  یجنبه از بحثی که من کردم بیشتر کننده:مشارکت
خواهد عناصرش را به سمت هدفش هل و میرا طراحی کرده  یامدیر پروژه که پروژه

من در این چارچوب کلی است.  یهااین از آن جهت است. یعنی کل صحبت دهد.
 .او را به سمت خودش بیاورد خواهدار دارد، میکه با انسان سروک دارد یاخداوند پروژه

که خدا داشته. عشق یک وسیله است.  است ابزارهایی عشق یکی از بگویم خواهمیم
ا اگر نسبت به چیزی جاذبه ی اگر شما توانایی عاشق شدن را دارید، این قابلیت است.

م، این را تحلیل کن دافعه دارید، قابلیتی است که خدا در انسان قرار داده است. من آمدم
متوجه هستید؟ اگر تفاوت تعریف داشته باشیم، مطمئنًا تفاوت در جای دیگر جلوتر 

یج به این نتا مرفت. این تعریفی بود که من از عشق کردم و بر مبنای تعریف دخواه
 رسیدم. اگر بخواهم تعریفم را تغییر بدهم، کل بحث دگرگون خواهد شد.

 

 .شنبه در خدمتتان هستیمهفته آینده سه شاءاَّللانتشکرم. خیلی از همه م ی صابر:هد
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ِحمی ِن الره ْْحَ ِ الره  . میکنیخیر، بحث را آغاز معصربه با به نام خدا و .ِبْسِم اَّلله
 «گشامی، باب بگشا، نزد من آمن رفیقم، ره»

. میربیاست که ذیل این عنوان گرد آمدیم و بحث را پیش م یاجلسه نیمشصت و یک
 ،یکدالنه، استراتژمستمر، صاف یضرورت رابطه»یک سوتیتری تحت عنوان ]بحث[ 

عنوان موضوع عام ، م استشصت و یکدارد. نشست  «گاهی و نه تاکتیکی با اوهمه
را بررسی « او»ی هاو داشته میکنیدر حد فهم خودمان تبیین م ؛ستا« تبیین ما»
بحث  این یازده یا دهبرگ  تاکه  شاءاَّللان. «مخدای منشأ عشق و امید، برگ نه» ؛میکنیم

به سنت  .7983اردیبهشت  27؛ میکنیشنبه را کماکان سپری مبه اتمام برسد. سه
یک مرور سریع و مختصری کنیم تا برسیم به نخ و سوزنی که بحث  بحث را همیشه

 . زندیا به بحث این هفته گره مپیش ما ر یهفته
 

 از خانه اول تا خانه حال
 :  یاز ساده به عال ریس

 از حس به اسباب
 حس 
 درک 
 صیتشخ
  حیو تصح لیتبد

 حیو تصح لیاسباب تبد
 

                                                                                                                 
 است.  1815اردیبهشت  21شنبه سه ،. تاریخ برگزاری این نشست1
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ام، از آربود. سعی کردیم آرام یایک سیری را از ابتدا شروع کردیم. آن سیر، سیر ساده
که  . بیست ماه پیشب. سیر از حس بود به اسباسیر ساده به سمت عالی حرکت کنیم

 آنما هست که  یگرد آمدیم این احساس را داشتیم که یک رخوت عمومی در جامعه
در آن ما روشنفکری نشت کرده است، به نیروهایی که  یرخوت عمومی به جامعه

زرگ ب رسیده است. یعنی از سر نو نهایتًا به خودما، و داریم یممنزل داشت یم،زیست کرد
به درون ما هم رسوب کرده است. این حسی بود که آن  اشرآبهیقیف شروع شده و ش

 زمان داشتیم. 
 از حس به درک رسیدیم. درک این بود که ناشی از حسی که داریم، احساسی که کردیم

بعضی  .احساس هم احساس واقعی است ]دریافتیم که عضو فعال هستی نیستیم[. این
 ارمس وقتی دارد که بهترین پزشک انسان خودش است. یعنی آدم دنیگویم هایمیاز قد

. به هرحال شودی، اول متوجه مزدیریم مه مزاجش که به ؛فهمدیم ، خودشخوردمی
تر است. حس کردیم مشرفـ  «او»غیر از ـ خودش بر وضعیت خودش بیش از همه 

یم یدیم. درک کردکه روابطمان با هستی مختل شده است. از این حس به یک درکی رس
و نه  فعالی داریم، نه با هستی ینه با خودمان رابطه ؛که دیگر عضو فعال هستی نیستیم

 . «او»با 
 های ماقبل خودمان به تبدیلبه سنت انسان، ، مشکل را تشخیص دادیم و از تشخیص

 ،به ضرورت مجهز شدن به یک اسباب همو تصحیح رسیدیم.از تبدیل و تصحیح 
گاه و  ،. سیری را که ما طی کردیمراه بردیم تدسازوکار و م گاه همچنین در ناخودآ خودآ

د و انها طی کردهما بوده است. آن سیر، سیر از ساده به عالی است. سیری که هم انسان
. توصیه خدا به ما این است که سمتتان عالی باشد، تعالی کندیتوصیه م« او»هم 

ی ط که مبتنی بر میل و سمت هم ًا سیری راهم عالی باشد و نهایت لتانیم ،بگیرید
 جدیدی نائل بشوید. یهاافتیو ره هادریافتو، رو به باال باشد و به درکدیکنیم
کامل رسوب کرده  وحضرت علی هم جدی  یهاکالمهیآیه در تک این هست که یاهیآ 

ت که از باال در آیید. الزم نیس هر مسیری را از راهش به این است که 1است. مضمون آیه
                                                                                                                 

وُتا اْلُبیوَت ِمْن ُظُهوِرها َو لِکنه ».... 1
ْ

ْن َتأ
َ

ق َو َلیَس اْلرِبُّ ِبأ وْباهِبا َو ا اْلرِبه َمِن اته
َ

وُتا اْلُبیوَت ِمْن أ
ْ

َ َو أ ُقوا اَّلله ته
ُکْم ُتْفِلُحوَن  ها درآیید، بلکه نیکی آن است كه كیس و نیکی آن نیست كه از پشِت خانه»؛ «َلَعله



 519      (9) دیمنشأ عشق و ام ی: خدانیی: تبکمینشست شصت و 
 

 

ن ، ای«از راهش وارد شوید»ه به در آیید، از راه آن وارد شوید. یک وجه ریا از پنج پریدب
 اخلدحرکت کنید و  اشیاست که مسیرش را دقیق پیدا کنید، از مسیر ذاتی و داخل

. پیدا کردن راه ]بیابید[ بیایید؛ روش متناسب ورود را به کار ببندید و نهایتًا سازوکارش را
 .شودیو روش و سازوکار نهایتًا مرادف متد م

هم همین احساس را داشت. ولی جامعه  جامعهآن زمان که ما این احساس را داشتیم،  
 ]به صورت[ما  یولی بخش مهمی از جامعهـ  با تمام وجود غلو استـ  1هم سال گذشته

 یزدهط کپکرفت از شرایبرونمیل و  ءمیل به استعال ،وجودی ضرورت میل به تغییر
ست ای جدی گرفته نشد و سرکوب شد. ولی طبیع شساله را اعالم کرد. این اعالمسی
اول فرورفت دارد و پایین  یکه در مرحلهسرکوب شود، به رغم این یهر عنصرکه 

 . کندیاما در مراحل بعد راه خودش را پیدا م ،رودیم
 رسیدیم. درک آن نی به درکو رخوت درو یرمقیپس ما از احساس اختالل روابط و ب

؛ آن حس ردیگیوپزی صورت مباالتر از حس است. یعنی در درون پخت یک مرحله
 . یعنی کاماًل موضوع مشخصشودی؛ درک تبدیل به تشخیص مشودیتبدیل به درک م

؛ موضوعی که برای ما مشخص و صاحب شخصیت شد شودیو صاحب شخصیت م
ه بخواهیم چعضو فعال هستی نیستیم. اگر چنان دیگر و تشخص پیدا کرد این است که

از وضع موجود به در بیاییم. تبدیل و تصحیح مترتب بر باید عضو فعال هستی شویم، 
به تشخص موضوع راه  ،به درک رسیدن ،. این از حس به درآمدنصورت بگیرد تبدیل
تدی و م ، روش، اسلوبسازوکار؛ نهایتًا به ضرورت تبدیل و تصحیح رسیدن و بردن

 . خواهدیم
 

 حیو تصح لیاسباب تبد
 برون رفت ز،یتجو ص،یتشخ«:او» یهیتوص

  یابانیـ  یانیبشر: جو روزیتجارب پ
 به عالوه وند،یپ ،یما: فرآور یهایافزودن

                                                                                                                 
« گردید. رستگار [ آهنا درآیید، و از خدا برتسید، باشد كهها از دِر ]ورودِی تقوا پیشه كند، و به خانه

 (. 111)بقره: 

 است.  1811ی شهید صابر به جنبش اعتراضی مردم در سال . اشاره1
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یروز بشر تجارب پ ، بعد«او» یکه اختیار شد، مقدمتًا توصیه و تصحیحی اسباب تبدیل
از تشخیص و تجویز و  یاهیماجان« او» یهیص. تواست ما یهایو نهایتًا افزودن

ه قبل هایی کانسان به هایی که قبل از ما شوک زده شده بودند،رفت داشت به انسانبرون
ایدئولوژیک،  هایی که در اوج غلیان اعتقادی،به انسان ،شده بودند رمقیاز ما ب

 یموعهمج ؛بود جنگ بدر آن، قبل .استراتژیک و تشکیالتی که ماقبل جنگ احد بود
، به جان خریده بودند وکسانی که پیام نو را شنیده و درک کرده  یمبناگیران و مجموعه

حد راه بردند و یک هبوط مقطعی اوج به حضیض اُ  یاما از آن نقطه .شان بوداوج ینقطه
 یگرفت. در آن دوره طبیعتًا مثل هر دوره صورتیأس و قنوط  ،ناامیدی، توأم با شوک

 یهابعد تجویز کرد و بعد راه ،ی خدا به وضعیت پی برد. اول تشخیص داددیگر
 ها نشان داد. رفت را به آنبرون

 ،دیادهیکه آسیب درغم اینسیر بین دو مبنا بود. یعنی خودتان را به ؛رفتراه اصلی برون
 یصاحب ارزشتلقی کنید. هبوط کردید و در ذهن و عین سقوط کردید، خودتان را مبنا 

 وجود درون و بیرون از شما هم موجودیت و واقعیتی ،وزن مخصوصی دارید، هستید
و وجود برتر قدمی بزنید و  و حقیقت محض است. بین خودتان، وجود کوچک دارد

 یهیدر شصت آ« او» یهیکریدوری ایجاد کنید و از وضعیت بیرون بیایید. این توص
 . بود آل عمرانی سوره 781تا 721

و  انسان جوینده است .یابانی و پویانی ـوز بشر دو عنصره است؛ جویانی تجارب پیر
 هدو به یأس رسی است دارانو شوق زانیرو اشک زانیرو خون زانیرعرق ،ابدیینهایتًا م

که عمومًا اگر قواعد رعایت شود، خوش است و  رسدینهایتًا به یک فرجام و پایانی مو 
ت اس« او»از جانب  رفتای برونبر یاهیپس یک توص. بردیاز وضعیت او را به در م

 و یک تجارب پیروزی هم بشر دارد.  مشرف استما از درون و بیرون  برکه 
و تجارب پیروز « او» یهاهیتوصهم بتوانیم  .نقشمان افزودن است میاناین  هم در ما

ودمان هم خ .بشر پیوند بزنیم یو تجربه« او» یهیبشر را فرآوری کنیم و هم بین توص
 داشته باشیم.  یاعالوهیک به

 و مریکای مرکزی و جنوبیآدر  ـ گفت چپ در جهان توانیکه م 7331 یابتدای دهه
بعد از فروپاشی شوروی و فروریختن دیوار که سمبل فروریزی تفکر ـ  هم در اروپا بعد
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ودند. مثل یشتاز بپ هاییایتالیبازخیز کرد. در این بازخیز فکری ا آرامآرام پیشین بود،
کندن از اصول تفکر قرون  تصویرسازی انسان و و ، در فکرهاییایتالیرنسانس که ا

به نام  الیادر ایت جنبشییک  را ادامه دادند. شانیشتازیپ هم جانیا پیشتاز بودند، وسطی
جنبش آوانگارد راه افتاد. جنبش آوانگارد یک تبصره زد. عنوان کرد آوانگارد زین پس 

ی پیشین، حتی در حد پاراگراف بیفزاید. اگر کس یهاهیدستما واست که به ادبیات  کسی
 آوانگارد حساب کرد.  او را توانینیفزاید، طبیعتًا نم

ر قرون نو، عبو بهجریان روشنفکری در اروپا در حدفاصل گذار از قرون وسطی  یزهیمم
سال اخیر یا شصت ـ هفتاد  از نقل به عقل بود. در ایران هم مجموعه جریاناتی که در

فرآوری  ،قلع د؛درافتادن ویتفکر سنتی حوز یوهیبگوییم قبل از مشروطه با ش ترقیدق
 سیخودشان را مقابل نقل محض قرار دادند. اما روشنفکری در ایران در  یهاافتیو ره

 و با آن مبارزه دیدیدچار شد که قباًل در روحانیت م یاسال گذشته به همان عارضه
د و چه منشأ روحانی داشته باش ؛. نقل، نقل است. فیکسیسم، فیکسیسم استکردیم

 یمتأسفانه هنوز کسی پیدا نشده که تبصره ،در ایران ما ،کهچه منشأ روشنفکری. این
 اهدخویکه اگر کسی م بزند ایتالیا را به جریان روشنفکری 31 یآوانگارد ابتدای دهه

 دیگران بیفزاید.  یهابه پاراگرافپاراگرافی  دیباینو شود، م
 ی، مجموعه نیروهایی که در کادر تفکر جبههمیکنیایران را که نگاه م یهاانیاآلن جر

هستند.  بیست و سی یدهه ، هنوز در مدار مصدقرندیگیگرفتند و مملی جای می
ش طوفانی از نوآوری فکری و عملیاتی که در دوران خود چیزی به بضاعت مصدق

اآلن  ،چهارم آمد یجبههآمد، سوم  یجبههآمد، دوم  یایجاد کرد، اضافه نکردند. جبهه
تا  شانمسیکسیپنجم است، چیزی اضافه نکرده است. این ایستادگی و ف یجبهه که هم

مشکل داشت و حرف جدی ملی دوم در درون  یجبهه زمانی که حدی بود که مصدق
ها پیام داد. پیام خیلی تاریخی بود؛ و جدیدی هم برای آورش به دوران نو نداشت، به آن

اه باز ، راندو یا حرف نو آورده کنندیالاقل برای دیگرانی که کار م دیکنیاگر کاری نم»
ر مجموعه کسانی که د ،مدار بعدیدر خیلی مهم است چون خودش نوآور بود.  «.کنید

اندند. م ، در مدار شریعتیکنندیاند و مدر سی سال گذشته تنفس کرده فضای شریعتی
غیر از دستاوردهای محدود، چیز ، یا مجموعه کسانی که در مدار مجاهدین بودند

 . ندـ نداشت جنبش ایران را تکان دادـ که برای عرضه در سطح ادبیات مجاهدین  یاژهیو



 4باب بگشا؛ دفتر پنجم: تبیین ما ـ       512

 

 

خودمان حواسمان نباشد، خیلی فرقی با روحانیتی که نه به لحاظ شخصی  هملذا اگر ما 
ممکن است نداشته [ میکنیو م میکردیو خصلتی، بلکه به لحاظ روشی نقدشان م

 ،تکننده نیسها نداشته باشیم. لباس خیلی تعیینبا آن یازهی، ما هم شاید مم]باشیم
 را هم آرام جریان روشنفکری ایرانپیشینیان و نقل ضایعه است که آرامایستادن بر میراث 

اریون درست کردن است تا رودیم اریون  ؛دچار آن بشود. یا در ایران رسم بر حو  حو 
اریون دکتر سروش که البته تفاوت ماهوی شخصیتی و فکری با شریعتیشریعتی د، ارد ، حو 

اریونی را در مسجد اقدسیه تشکیل داد آورد که های نویی را هرحال حرفه ولی او هم ب حو 
اریون در دوران خودشان ماندند تند توانسه د سروش را ارتقاء بدهند و ننتوانست ، نهکه آن حو 

  بلکه از نردبان ارتقاء فکری باال بروند.تفرعن، نه  از نردبان و خودشان را ترقی ببخشند
، بایستیم که مالت بسیار جدی هم در آن استرغم اینهب ،آیه شصتدر آن  هم ر مااگ
ها درجا در میراث آن بخواهیم ر تجارب بشر قبل از خودمان و پیشنیانمان بایستیم وب و

نه  ـ . نقشی که روشنفکران در سی سال گذشته عموماً افتدینم یاژهیاتفاق و، بزنیم
حلوا درست کرده و ما  یداشتند، نقش کسی بوده که مادر همه ـ مییگوینم، اختصاصاً 

 و میکنیصاف م آن را یا دوباره ،میکنیچین مهم در آشپزخانه با قاشق روی آن چین
حلوا هم اگر بخواهد درست  باید حلوایی درست شود. اما. میکنیمدلش را عوض م

بتواند یک  د،برسماهیتابه به وحدت و با روغن  و آردی باید ورز پیدا کند شود،
 د. زاسی جدیدی بدستمایه

ت. بسیار سترگ اس« او» یهاهیتوص ،که در این اسباب تبدیل و تصحیحخالصه این
ها را درک تجارب بشر هم در حد خودش بزرگ و قابل احترام است. ما هم بتوانیم آن

شان کنیم و هوعالکنیم، بفهمیم، فرآوری کنیم، پیوندی بینشان برقرار کنیم و نهایتًا به
 ها بیفزاییم. چیزی به آن

 
 متد ما: 

 ی: سه سطح
 یورود
 منزلگاه
  یخروج
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 ی: ورود
 ما اتیح سمینامید

 یو نقش ما در جهان مشارکت سهم
 تی«آدم»پروژه  یادامه

 

از حد متوسط خودمان بدست آوردیم؛ متد، یک متد  ترنییآنچه ما در حد فهم پا
این بود که  اشی. ورودداشت ه و نهایتًا خروجیسطحی بود که ورودی، منزلگاسه

ی اول رو یبود. چند جلسه ازهاینشیکه پپیدا بشود برای ورود به متن یی هایآمادگ
ند تبیین منزلگاهمان بتوا ؛که همین تبیین بود آمدیم ایستادیم. بعد روی متن ازهاینشیپ

سخت و طوالنی به آن  که از یک سفر یامثل خانه ،. اگر با تبیین اخت شویمباشد
و زیر دوش آن  میآوریجوراب و لباس را درم ،میکنی، حس تعلق به آن پیدا ممیرویم
اگر مدار تبیین هم  ؛میشویو احیا م میخوریو م میکنینشینیم و چای دم مو می میرویم

ت که گف شودیفضا بشود، م، هممیکنیبا این فضایی که نسبت به منزل خودمان تعلق پیدا م
 تبیین ما راهگشا خواهد بود و از آن خروجی پیدا خواهیم کرد و بیرون خواهیم آمد. 

ی و باب میکردیم« او»الباب و دق میدیرسیکه به منزلگاه مدر مدار ورودی قبل از این
سنگ  .میکندیرا وا م ییهاو سنگ میکردیرا طی م ییازهاینشیپ دیبای، ممیگشودیم

یات ما است. آیا ما در این جهان فیکس هستیم و آنکادر هستیم یا نه اول، دینامیسم ح
فیات  هایتاکس ی چهل در ایران،دههی مهیچهل تا ن یدینامیسمی داریم؟ ابتدای دهه

 مثل قوطی کبریت بود. دوستانی که قبل از ما هستند 7711فیات  شدند. 7711
اصاًل نتوانستند را  7711و فیات  بود آنکادر  آنکادرمثل قوطی کبریت بود،  ،]دانندیم[

، 7711یات زمان با فتیز بود. همتیز و نوکتغییر بدهند. مثل یک قوطی کبریت خیلی لب
سیخ و سفت و آن فیات . به نسبتی که آمدهم  2بعد کامارو و 1واندر ایران، ماشین َمک

                                                                                                                 
 یهااست که نسل اول آن در سال یی( خودروFord Mustang Mach 1فورد ماستنگ مک وان ). 1

 االتیدر ا 2178و نسل سوم آن از سال 2114تا  2119 یهاو نسل دوم آن در سال 7318تا  7363
 .ی ویکی()به نقل از دانشنامه استشده دیتول کایتحده آمرم
جنرال  یکمپان یمحبوب خودروها یهااز مدل یکی( Chevrolet Camaroشورلت کامارو ). 2

رقابت با فورد  یرفت و برا دیخط تول یرو 7366 سال. کامارو استموتورز تحت برند شورلت 
 .ی ویکی()به نقل از دانشنامه شده بود یموستانگ طراح
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یلی جدی وان یا کامارو یک آیرودینامیک خمثل قوطی سفت و محکم بود، این مک
داشت. بسیار بسیار جدی بود. آن تحلیلی که از روحانیت عیسوی درآمد و از روحانیت 

در این  7711که ما مثل فیات ـ  گرادید آخرتـ یعنی  سال درآمد 7111 این ما هم در
فضای  میخواهینه م ـ پیدا کنیم میخواهیو هیچ تحولی نم مییآیجهان م خیابان  

ین ا میخواهیرا تاب بدهیم، نه م مانپنجره میخواهینه م، کنیمصندوق عقبمان را زیاد 
طور که همان میخواهیم ـ بلکه تیزی و زبری و سختی را به آیرودینامیک تبدیل کنیم

طور هم سالمت از جهان خارج شویم برای دستیابی به جهانی که کسی آمدیم، همان
وان ابتدای با کامارو یا مک 7711تفاوت بین فیات  اش نکردیم.ندیده و ما هم تجربه

مونتاژی بود که  7711فیات ـ  زمان به ایران آمدندها هم همکه هر دوی آن چهل یدهه
هایی تفاوت انسان ـ شدیآن وارد م )کامل( CKDان هم که ومک ،آوردند هاییایتالیا

بعد  ،ایندآرام به این جهان بی 7711با تبیین آخرتی مثل یک فیات  خواهندیاست که م
ک ها بیایند یآن ،هر وقت که همه به یک حیات جدید عمومی آمدند و به پارکینگ بروند

 31اگر  ،کیلومتر برود 81نهایتًا  توانستیم 7711حیات پایدار را پی بگیرند. فیات 
. شدیم (Knock down). به قول بوکسورها ناک داون زدی، پر پر مرفتیکیلومتر م

. ولی کامارو نه، آمده بود در این جهان که ختیرییش ماجزا یاصاًل همه
 761 -751و تا  و سرعتش را داشته باشد پیچ و آیرودینامیکش را داشته باشد، تاب

 یپلیس سنتی که در هسته یهاستیبدهد و به اهم کیلومتر هم حرکت کند، ویراژ 
 7711که یک فیات  میخواهیها هستند، توجهی نکند. تفاوت اول این است، ما مقدرت

مون و بتوانیم تحولی ایجاد کنیم و در محیط پیرا باشیم آیرودینامیک یهانیباشیم یا ماش
 خودمان تابی بیندازیم. 

وجه دوم آیا جهان مشارکتی است یا کاماًل در انحصار مطلق و پادگانی پروردگار است 
دگاه هم مقابلش یک دی !ها نداده است؟ نهو پروردگار هیچ سهم و نقشی به انسان

، طراح و مهندس است، اما مجرایی هم برای پردازدهیکه خدا خالق، ارغم اینهست، به
بروز و ظهور و اعالم موجودیت انسان باز گذاشته است. دیدگاه دوم، دیدگاهی است که 

 هستی مشارکتی است و ما هم در هستی سهم و نقشی داریم.  ؛به آن تعلق داریم
با  بشر را یآدمیت هستیم. آدم اولی بوده که خدا پروژه یامتداد پروژه که ماسوم هم این

ز ا گونهنینداشته و ما هم با ا انتهاندارد. تا اآلن  انتهااو شروع کرده است و پروژه هم 
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 گونهنینیاک اول ما است و ما از ا ،خانواده هستیمهمـ  آدم اولـ موجود که آدم بود 
 بزنیم.  نیچروژه را به سمت خودمان نقطهاین پ میخواهیهستیم و م

را  ازهاینشیاین پ ،خودی  تبیین یابتدای کار سعی کردیم برای ورود به منزلگاه یا خانه
ما هم یک موجود حیاتی هستیم که  ،که حیات دینامیک استطی کنیم. ازآنجایی

جهان  یچرخه .دینامیسم خاص خودمان را داریم تا وقتی هستیم و موقتًا هستیم
 تر ازانسان نقش و سهم اول را دارد و در پایین ،موجودات نقش دارند ؛مشارکتی است

سهم  .میکنیتعریف م گونهنیما هم خودمان را ا که لیدر تشکیالتی است، سطح خدا
 آدمیت هستیم. یپروژه یو نقش داریم و نهایتًا ادامه

 
 ما: باب بگشا نییتب

 تقاضا ـ عرضه یتالق
 پشتوانه ،یعمل ،ینیع ،یدتقاضا: ج

 زیسرر یگستره، قانون، چگونگ ت،یفیعرضه: ک
  

است. یعنی  «بگشاباب» آن یبعد از این آمدیم در مدار تبیین ایستادیم. تبیینی که ورود
، در را بزنیم. اگر به آستان در کندیم به زدن و گشودنش ما را دعوت« او»دری را که 

برای پیوستن مجدد به هستی و ایفای نقش فعال  .برسیم ما در موضع تقاضا هستیم
ه در موضع عرض« او»طی کنیم و  میخواهی، سیری را ممیکنیتعریف م یاهستی، پروژه

 ی، نقطهمیفهمیقدر که ما از قرآن یا کتاب آخر ماین« او»است. باب بگشا از منظر 
نی که ما یک دید عیاست  جانیگر یگانه و واحد است. اتالقی صاحبان تقاضا با عرضه

است،  تقاضایمان چقدر جدی است، چقدر عینی ،خودمان است محک   .میکنیپیدا م
 رایعملی است، چقدر پشتوانه دارد. در این تالقی عرضه و تقاضا خودمان را ع چقدر

رضه، کیفیت ع ؛میبریمپی  گرعرضه یهاتیو ظرف« او» یهاو نهایتًا به داشته میزنیم
. به عبارتی «او» یهاعرضه و تخصیص و چگونگی سرریز داشتهگستره، قانون 

 . «او» یشناستیعیارشناسی خودمان و ظرف
، یعنی سنتی که «او». پاگرد خود و کندیتوصیه م« او»همان پاگردی است که  این

ها و «؟چه کنم ؟چه کنم»هم در دوران تشکیک و  گذاشت. ابراهیم]بنا[  ابراهیم
، خودش را مبنا گرفت که در دوران نوجوانی و کودکی بودرغم اینوخطاهایش بهآزمون
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 .گام برداشت« او»و فکر کرد یک مبنای دیگر هم هست. بین مبنای خودش و مبنای 
معاشقه و مفاهمه دو طرف  ،یک معاشرتی حاصل شد. معاشرت هم مثل مبادله جانیا

و خدا برقرار شد. بین  «او»ی، رفت و شدی، آمد و شدی، آمد و رفتی بین دارد. معاشرت
 یهاتیبه ظرف وخودش محک زد  یهاتیظرف ابراهیم ،«او»کشاکش این معاشرت با 

 یپروژه، که به هم چفت خورد «او» یهاتیو ظرف ابراهیم یهاتی. ظرفپی برد« او»
ی و بناگذار یبناگذاری مفهوم توحید، بناگذاری مناسک توحید شد؛ ومی توحیدعم

 مکان توحید که کعبه باشد. 
اشیم در موضع تقاضا ب ـ نه! ،ز و فیگورش و ژستش را بگیریمپُ  کهیننه اـ اگر ما خودمان 

 ما هم یکی برای خودمان ،که در هستی تعریف شده ییهاپروژه هو بخواهیم از مجموع
 میروی. ممیرویگر مسراغ عرضه جانیوقت ار حد توان خودمان تعریف کنیم، آند و

دارد. کتاب هستی و کتاب تاریخ و کتاب خودمان  ییهاکه چه داشته« او» این که سراغ
که به امروز  روز ما بتواند  میرسیم« او» یهابه داشته ،و کتاب آخر را که ورق بزنیم

 خورند باشد.
 

 عرضه ما:سمت نییتب
 یمهندس یطراح

 خلق ـ خلق مستمر
  یاستراتژ
 یبندمرحله

 یخیتار لیـ تحل یخیتار دید
  یپردازدهیا

 منبع الهام 
 دیمنشأ عشق و ام

 

خلقش را بسنده  ،اهل خلق است ،مهندس استـ  مقدمتًا طراح« او»درک کردیم که 
 اشیر استراتژدر کاد ،استراتژ است، مستمر است]خالق[ ، دهدی، ادامه مکندینم

 روشنفکری، تخیلی، است؛ ، استراتژی تحققیاشی. استراتژکندیم یبندمرحله
دارد.  یاینیافتنی نیست. به همین خاطر درونش مهندسآرمانی، باالابری و دست
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قبل کامل خودش را باز کرده و کامل  یدر بزنگاهی که مرحله شودیآغاز م یامرحله
به ما منتقل کند.  آن را تواندیمو ل تاریخی است شده باشد. صاحب دید و تحلی

 است، منبع الهام است و نهایتًا منشأ عشق و امید است. پردازدهیا
 

 ما: ما  نییتب
 قابل تکرار در مدار 

 نقش کوچک حددار نقص دار ارتقاء بار  یفایا
 خط رشد + ارج قدر:« : او»همخوان با تأکید 
 خود

 امکانات
 هافرصت

 اندازه خود
 

 یی«او»همان « او»ادامه که دادیم و جلو آمدیم،  .میبریدر همان منزلگاه تبیین به سر م
به ما تفهیم  خواهدیم« او»ما هم همچنان که ، که در اسالید قبلی تعریف کردیم است

هم به صفت انسان و هم به صفت جمعی،  ،کند، برای خودمان، هم به صفت شخصی
قابل تکرار هستیم. ایفاگر نقش « او»ا هم در مدار فردی هستیم و هویتی داریم. م

اما قابل ارتقاء هستیم. چرا در  ،داردار، نقصهستیم. در حد خودمان حد« او»کوچک 
پیوند داریم، پیوند « او»قابل تکرار هستیم؟ چون هم از طریق وجود با  «او»مدار 

به هستی اعطا  ،آدم اول با« او»ژنی هست که  ژن ما آدمیت دارد. داریم.« او»وجودی با 
 و ما آدم اول حال مشمول «او» به هستی ارمغان بخشیده است. نهایتًا آموزشو کرده 

از طریق پیوندی وجودی  ؛بشویم« او»مانند  میتوانیهم م ، ما«او»شده و از معاشرت با 
 از طریق، از طریق پروراندن ژنی که در آدم اول به ودیعه نهاده و به ما هم رسیده، «او»با 

که از آن زمان شروع شده و ما هم مشمولش هستیم و از طریق معاشرت  ییهاآموزش
« او»چون  در حد قد خودمان، حد خودمان میکنیما هم امکان وجودی پیدا م ،«او»با 

خاص خودش را هم دارد و ضمنًا قابل ارتقاء هم هست.  قصاین حد خودمان ن. بشویم
هم تأکیدی دارد که همخوان با قابل تکرار شدن ما در « او»همین است.  اشهیهم توص« او»

. قدری که چند مفهومه است. کندیمتاکید  بر خط رشد و بر ارج قدر« او»است.  «او» مدار
 مان.خود یها و دانستن اندازهارج قدر یعنی پاس خود، پاس امکانات پیرامون، پاس فرصت
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 دیمنشأ عشق و ام یخدا
  ستی ش کناره ن  چیه است راه عشق هک یراه 

 منتشر در 
  یهست

 انسان 
 انسان  یردپا

 محصول انسان
 ری حسابش مگ  چیهعشق رفت  یعمر هک ب 

، تکناره نیس چشیعشقی که در حاشیه نیست، ه ؛به خدای منشأ عشق و امید رسیدیم 
در رد پای انسان  ، در انسان،است که در هستی یادهیراهی است که راه متن است و پد

به  که انسانوجود آمده و از وقتیکه هستی بهمحصول انسان منتشر است. از وقتیو در 
در  ، همهم در انسان است ،هم در هستی است ،هستی ملحق شده، رد پای عشق

عمر که بی عشق رفت هیچ حسابش »در محصول انسان هست. هم انسان و  نیچنقطه
را  اوین معجونی هست که محصول هم ،؛ یعنی آنچه از انسان به جا مانده«نگیر

 انگیزاننده و نهایتًا سرپا نگه داشته است. 
 

 عشق ممزوج با 
 آموزش
 «او»   پرورش
 دهش

 

« او»و دهش « او»پرورش  ،«او» . عشق با آموزشمیرویآرام در کادر خدا و عشق مآرام
حافظ این را  ممزوج با عشق است.« او». آموزش، پرورش و دهش ممزوج است

 ردیم:استفاده ک پیش از این تئوری آهنگین یکرد. دو هفته پیش یا هفته شازهیتئور
 او هب ما مشداق بود ،می ما هب او محداج بود  معشوق ارگ افداد رب عاشق هچ شد  هیسا
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 . یعنی وجودیآوردیمدر  حافظ اینجا دیالکتیک احتیاج و اشتیاق را بر محور وجود 
 چه وجه کلی و ـ ستیم. بر محور این وجودست، جزئیتش ما ها« او»کلیتش  که هست

احتیاجی صورت  یک دیالکتیک و اصطکاک و چالش مثبت عشق و ـ یچه وجه جزئ
احتیاج داریم. به دلیل این اشتیاق از « او»ما هم به  ،به ما اشتیاق دارد« او. »ردیگیم

اریم بگذ« او» جا پای ترقیدق میتوانیو به دلیل این احتیاج از طرف ما، ما م« او»طرف 
 عرضه کنیم.  رامونمانیرا به پ «او»ی هاو در حد خودمان داشته

 
 عشقش ـ مهرش  یدر جستجو 
 اعالم ؛ اقدام « : او» یها«عام»

  دباریدار امجلوه یهاهی: نما یدر هست «وا»پژواک 
 گشا آوا، گرهخوش ا،ی: پرآ «او» یایقیموس
 راه  دیام حی: عام : تصر «او» اتیادب
  قیخاص: تصد     

 تیو مز یی: تقدم وجود بر کارآ «او»منش 
 

در  ؛پیش شروع شد ی، بحثی که از دو هفتهمیرویم« او»حال کامل در کادر 
در پاگردهای مختلف پی  توانیوجو را معشقش و مهرش. این جست یوجوجست

« او»عالم عام عام. ا یهاعام و اقدام یهااعالم ؛دارد ییهاعام« او»گرفت و جلو آمد. 
اقدامش هم  .مذهبی، غیرمذهبی، موحد، غیرموحد، منکر، مؤید ـ مشمول همه است

 و نوع بشر مشمول رحمت این است که «او» یهاعاماعالم مشمول حال همه است. 
سرریز است و اقدامش هم این است که در جایگاه و موضع تشکیالتی  رحمانیت و 

 رحیمیت قرار دارد. 
 51تا 48در هستی رسیدیم. دو تکه آیه بود که آیات « او» یهابه پژواک« او» یهابعد از عام

 گرفتیبر م رعد را در یو یک تک آیه از سوره 1ی فرقانسوره 51تا 48 آیات روم وی سوره
در هستی بود که « او»ویژه  یهاجلوه در هستی بود. باردار و امیدجلوه یهاهیکه حاوی نما

 ار امید و مهر و عشق در کل هستی و در ایوان مقابل انسان بود. انتش یدهندهنشان

                                                                                                                 
شده در نشست پنجاه و چهارم،  مریم ذکر شده که با توجه به آیات قرائت. در سخنرانی سوره1

 ی فرقان صحیح است. سوره
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ه در ک هاییگشاحاوی آیاها، آواها و گره ،هم داشت که پرطنین بود ییایقییک موس« او»
س أی هم امیدبخش، مهرآور، ضد آنکردیم که  مرورنمل ی سوره 69تا  61 یهیچهار آ

 ضد قنوط بود.  و
که تصریح امیدراه به نوع انسان بود که قنوط نورز و  ؛عام یات، ادبدارد« او»ادبیاتی هم 

ی از تریجد یو تقاضاها ترژهیخاص هم به کسانی که نیاز وادبیات  .امید از دست نده
که ادبیاتش در . و.. ، همسر عمران، محمد، خود موسیمثل مادر موسی ؛داشتند« او»

دیق یک تص است. ها تصدیقیبا آن ،ها تصدیقی بود. با عام تصریحی بودآنه با همواج
ن ماجایی  ؛از تصریح است تریفیمرحله ک و  ردیگیست که تصریح به خودش تعیُّ

 . کندیمصداق بیرونی پیدا م
را هم مرور کردیم؛ تقدم وجود بر کارایی و مزیت. به نوع بشر، نوع انسان، « او»منش 

هایی که در موضع . لذا انساندهدیبها م شیهاییو کارا هاتیستقل از مزم ،به خود آدم
« او» ؛شوندیدار ممشکلو  کنندیرا تعریف م یاپروژه« او»و با  رندیگیتقاضا قرار م

 پروژه را دارد تا خود پروژه.  یبرندهشیپ یحل مسئله یمقدمتًا دغدغه
 

 « او» یالگو 
 دعوت، خوانش، بشارت 

  تیوضع صیتشخ
  تیمداخله در وضع ت،یورود به وضع

 پس از دهش هیتوص
 

آیه و چند گزاره که مجموع چند آیه بود، هم که از چینش و خوانش چند تک« او»الگوی 
با بحران  ـ چه انسان عام و چه خاصـ  مقدمتًا در دورانی که انسان« او»درآوردیم که 

 .کندیامیدوار م وخواندیکند، ممی دعوتاو را عاطفی مواجه است،  ی ـروان ـ یروح
ا ی مثل تشخیصی که در مورد وضعیت مادر موسی ـ دهدیبعد وضعیتش را تشخیص م

مداخله  و کندیبعد به وضعیت ورود م یو یا حضرت محمد داشت. مرحله خود موسی
بعد از این  .کندین جدید رهنمود مبه دورا کندی. فرد را از وضعیت خارج مکندیم

ی به ما داشته تو هم رویکرد ،هادارد که پس از این سیر و روند دهش یاهیپروسه توص
 و رغبتی نسبت به ما نشان بده و نسبت به ما نزدیکتر شو. باش
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 «او»سمت عرضه :   سمت تقاضا : ما 
  هینما  حس و درک

 خوانش    ازین
 درک نوسان انسان    دیام
 بشارت   و قنوط اسی

 مودت  یجوهر یتلق
  کرد«یرو»دعوت به 
 رفاقت 

 «اعتماد»دعوت به 
 

در کادر بحثمان یک سمت تقاضا هست که ما هستیم و یک  .میرسیگذشته م یبه هفته
ما حس و درکی  ،در سمت تقاضا ،است. در کادر بحث عشق« او»سمت عرضه هم 

ز و بعضی ا میکنیوسان یأس و قنوط را طی مداریم، نیازی داریم، امیدی، سینوس و ن
بحث به تلقی جوهری  یدر ادامه شاءاَّللان که ،اندرسیده به تلقی جوهری هاانسان ما

 ست. ا هابرسیم. این سمت ما است، سمت انسان
دارد، نوسان انسان  یاقابل مطالعه یهاامیدبخشی دارد، خوانش یهاهینما ،«او»سمت 

بشارت  ر کشاکش نوسان انسان از امید به یأس و از یأس به امیدد ،کندیدرک م ار
ت دهدیم  و کندیمدعوت ، به رفاقت کندیرویکرد دعوت م ، بهکندیمدعوت ، به مود 

 . کندینهایتًا به اعتماد ویژه دعوت م
اد به اعتم« او»استنباط و اعالم کرد که تلقی جوهری انسان با دعوت  گونهنیا شودیم

یوسف که دوستان جوان هم روی آن  یسوره 81-86جنس هستند. یعنی آیات  از یک
 ]با دعوت جوهری او پدر یوسف دارد ،ست که یعقوبا ایتلقی که حاوی تأکید کردند

نفی  وبا کفر که ناامیدی  کندیاعالم مؤکد م و. یعقوب تصریح از یک جنس هستند[
ناامیدی را » که رسدیهم بعد از یعقوب به این م مولوی حقیقت محض مرادف است.

. خدا هم به انددهیبه همین تلقی رس هم ی در دوران مایهاانسان« .خدا گردن زده است
با اعتماد یک جنس  استکه تلقی جوهری  1هانهیآن دو سبز .کندیاعتماد دعوت م

 استدالل کنیم. پایان بحث بتوانیم این را  شاءاَّللان که دارند
 

                                                                                                                 
ها در اسالیدهای در حال نمایش است که در اسالیدهای باال به . اشاره به رنگ سبز نوشته1

 اند. دار مشخص شدهصورت زیرخط
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 سمت تقاضا: ما 
 درون جوش جهان به درون ما یروین زیحس و درک: سرر

  ابمیخواهمت ـ در ی: مازین
 دوارتمی: امدیام

 

 ،چه آیات کتاب آخر ـ از مجموعه آیات ـ که ما هستیمـ پیش در سمت تقاضا  یجلسه
ها قرض کردیم از انسان که ییهاگزاره درها هستند، ها که آیات انساندار کالمچه آهنگ

و  میکنیحس و درک به این رسیدیم که حس م یدر مرحله ـ و به بحثمان سرریز کردیم
که سرریزی از نیروی  ـ کندیو درک م کندینوع انسان حس مـ  میکنیدرک م

 .میکنیمو آن را حس  ردیگیمصورت  جوش جهان به درون مادرون
مرا  ،خواهمتیم»ین است که نوع انسان به پیش ا یهفتهبحث  یخالصه ؛نیاز 

م کالهیرسیده است. نوع انسان امیدوار است و در مخاطب قرار دادن خدا به تک «دریاب
از واژگان شعر  ،جوش جهان به درون مادرون نیروی . سرریزرسدیم« تمامیدوار»

ه ب» ینیاز در دعا«. هر لحظه بخروشانترم» ،شدیتراوش و از آن عنصر ساطع م مولوی
 درامید  ویافت[ ]تجلی می« که مرا به خویشتن نزدیک کن خواهمیاز تو م جودت،

]قابل رهگیری  «.خواهمیرغم پوکی استخوان از تو فرزند مهب»زکریا به خدا،  یجمله
و هیچ  هیاولکه هیچ مواد رغم ایناین است که به ی زکریاجمله. معنی امروزی بود[

 یدهندهظرف و ظروفی برای تولید ندارم، ولی باالخره ما را مولد کن. این نشان
 . تسا «دوارتمیام»

 

 و قنوط :  اسی
 ( یدیبه عدم تحقق ـ تبلور( )نوم نیقی)

 عام بر انسان 
 

سمت تقاضا به یأس و قنوط رسیدیم. یأس به مفهوم یقین در . میرسیم به بحث امروز 
له رسندیهایی به این میعنی انسان یا انسان ؛قق و تبلورعدم تح به دارند  که آنچه در مخی 

د. امکان تبلور و تحقق نداردیگر و روی آن حساب پیشینی باز کرده بودند، قدر مسلم 
رسیدگان با عبورکردگان از یأس بعد یأسبین به یا. مجادلهاست قنوط هم که ناامیدی

 بتوانیم روی آن یک مقدار درنگ بکنیم. بیتی مولوی ارچهکه در این  است از نوسان
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 یش کر  یعشق تو خود را هچ م  ربه  ندی گو
  ردوغجسم نباشد بقا،  یبعد از فنا

 ست هودهی چشم تو رد عشق ب  اش   ندی گو 
  ردوغچون چشم بسته گشت نباشد لقا، 

  می چو ز دور زماهن ربون شد ندی گو 
  ردوغجان،  نی سو روان نباشد ازان 

 راست  آن کسان هک رنفتند راه   ندی گو 
 ردوغبنده را هب جناب خدا،  ستی ن ره 

آمده است.  هاتیب یهم آخر همه «دروغ»آمده است و  هاتیب یاول همه «گویند»
ای . دیدگاهی است، تلقیانددهیگویند به این مفهوم است که طیفی به این دیدگاه رس

پی افکنده شده است. گویند، گویند، گویند، گویند، یعنی اتفاق  ایدئولوژیاست، ای
ها به ساناز ان یا. مجموعهندیگوینفره نیست، استثنا نیست، طیفی مساده نیست. یک

 . انددهیرس دگاهیاین د
کسی  .، یقین به نابارورییریگدروغ هم مساوی یأس کامل است. یعنی یقین به ناشکل

اش این است که هم خودش، هم مفهوم ژنتیک ،رسدییائسگی م که به دوران
د. تولید ایفای نقش کن یمجددًا در چرخه تواندیند که او ماهقطع امید کرد انشیرامونیپ

: دیگویهایی که مدر سطح ذهن برده است. یعنی آن این باور در سطح ژنتیک را مولوی
ن کامل ، به یقیانددهید، گویند، گویند، یعنی به یک یائسگی ذهنی رسگویند، گوین

 است و غیرقابل تحقق است.  ریگکه قباًل داشتند ناشکل ییهاکه انگاره انددهیرس
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 است، مرادف دروغ قرار داده که «گویند»این هنر را دارد که در این چهار  مولوی جانیا
گویند بهر عشق تو خود را چه »نفی قرار است، نفی دیدار است.  عشق است،نفی 

در جهان بروز نده. بعد از فنای  یشگیپقدر عاشقاین قدر تقال نکن،؛ این«کشیمی
 دار نکن. اگر چشم بسته شود لقاییچشمت را باران خودیجسم بقایی در کار نیست و ب

شته باش، روحت را ساییده و فرسوده نکن. وخروش نداقدر جوشدر کار نیست. یا این
بعد از این حیات دیگر میدان مانوری برای این جان نیست. روحی قابل پر کشیدن 

 ،اصاًل جنابی در کار نیست ،قدر که امید داری جناب خدا را ببینینیست و نهایتًا این
 !لقایی در کار نیست

بین مأیوسان و  یاکه مجادله و مناظرهضمن این بیت مولوی که در این چهاراین
ر را . بن سه عنصزنندییوسان این است که ُبن مأ، کاراکترمکندیبرگزار م داراننیقی
این  . اگرکنندیممنهدم  این سه پایگاه انسان را .بن عشق، بن قرار و بن دیدار :زنندیم

ق و مهر یعنی عش ؛ماندیبرایش باقی نم یاژهیو دیگر چیز ،سه پایگاه را از انسان بگیری
چه قرار تشکیالتی ، چه قرار عشقی دو جنس مخالف، چه قرار ما با هم ـ و انگیزه و قرار

و سیانور هم نه خودش زیر دهانش  آمدیاز نوع قرار صمدیه لباف که با شوق سر قرار م
لی خی زیر زبانشان بود!سیانور  آمدندیو نه کسانی که سر قرار صمدیه م گذاشتیم

نداشته باشد و به قراری هم دلخوش  یازهیمهم است. قرار داریم تا قرار. اگر کسی انگ
 نآکه گویند، گویند، گویند، نباشد و به دیداری هم شمارش معکوس نکند، واقعًا همین

که قراری در کار نیست و عشقی وجود ندارد و به این اندهصاحبان دیدگاهی که رسید
ق درست است. اگر عش شاننهایی باشد، حرف ینیست با جناب در آن مرحله بنایداری د

 و شوق به قرار و شوق به دیدار را بیرون بکشی، واقعًا همین است. 
ثر حداک ـ به لحاظ فرماتیک و فرماسیون هم این خیلی جالب استـ  جانیا ولی مولوی

ویند بهر گ» نید:ی، داده است. ببانددهیو به دیدگاهی رس ندیگویسانی که ممیدان را به ک
؛ تا اآلن گزاره در اختیار «بعد از فنای جسم نباشد بقا، کشیعشق تو خود را چه می

جمی را که برای حهاست. فقط آخرش خودش میدان گویش در اختیار آن ،هاستآن
است. یعنی دروغ  «دروغ» یکلمهفقط همین یک است، گویش خودش در نظر گرفته 

 ی. این مجادله، مجادله و مناظرهکندیپاتک و پادزهر دیدگاهی است که ترسیم م
 است که این عام بر انسان است.  داراننیقیمأیوسان و 
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که این جدال بین صاحبان یأس و صاحبان یقین  مینیبیم ،میرسیتلقی خدا را جلوتر م
های مختلف تکرار شده است. این را ، عام هست و در دورانقراربه به دیدار و  ،به عشق

 .مییآیبحث م یادامه]سراغ[  ،میاتمثیل گرفته
 
 و قنوط ، عام بر انسان اسی

سمت تقاضا ما هستیم. از امید و نیاز و حس و درک عبور کردیم، به یأس و قنوط عام بر 
، استفهامی هم کنداین را مطرح می .. یک جمله حضرت علی داردمیرسیم انسان

 :کندیو برای خودش مسئله و دغدغه است. عنوان م کندیممطرح 
 

 1«ست؟ین دایدر رکدارش پ یدواریشود او را كه ام ... چه یم»
 042البالغه، خطبه نهج

 

ست. خود حضرت علی معتقد است که اعتقاد در پس پیشانی یی ابیان، بیان خیلی زیبا
اد نه آن است که بر زبان آید. اعتقاد و عقیده آن است که اعتق» .ماندیو در کنج دل نم

روی بروز و  اشینیبحضرت علی در جهان« .هم بر زبان آید هم بر دست و اندام برآید
ظهور خیلی جدی است. عنصری که بروز و ظهور نداشته باشد، یعنی طراز اعتقادش 

شعرا خیلی جدی  ویدگمیبرخورد کرده است.  ءشعرا ینباشد، خدا با او در سوره
در سطح گویش است، در سطح کالم است، در سطح بیان است.  شانیهاانگاره ،نیستند

کامل  یبرعکس خود خدا که پشتوانه ؛2شان نیستندانگاره و گزاره یخودشان پشتوانه
 8، مسئولیم.مییگوی: ما در قبال آنچه مدیگوی. به همین دلیل ماست دیگویآنچه م

ه این مفهوم که ما مقابل هم مسئولیم و مورد سوال هستیم، نه! خدا در مقابل مسئولیم نه ب
نیست. ولی مسئول است در قبال آنچه اعالم  اشیکسی مورد سوال به این مفهوم انسان

 اش است. کرده که خودش پشتوانه
                                                                                                                 

 پس چرا امیدواری او در»؛ « نُی َرَجاُؤُه ىِف َعَمِلِه، َفُکلُّ َمْن َرَجا ُعِرَف َرَجاُؤُه ىِف َعَمِلِه َما َباُلُه اَل یَتَب ». 1
 «رکدارش ناپدیدار است؛ هر كه امیدوار است، امید او در رکدارش آشکار است.

ِبُعُهُم اْلَغاُوَن ». 2 َعَراُء یته ْ ىِف ُكلِّ َوا*  َو الشُّ ُ ُّهنه
َ

 ََلْ َتَر أ
َ

یُموَن أ َِ ْ یُقوُلوَن َما اَل یْفَعُلوَن *  د   ُّهنه
َ

-227)شعراء:  «َو أ
221) 

َك َوْعدًا َمْسُؤاًل  اکَن لََع ».... 8   (.17)فرقان: « َربِّ
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او را که  شودی: چه مکندیحضرت علی هم اینجا با همان اسلوب خدا عنوان م
به  کهآن طیف را ؛ فقط یک فرد نیست جانیا "او" ؟ر کردارش پیدا نیستامیدواری د
حتمًا  ،شخصی خودش یتجربهدر حضرت علی هم « گویند، گویند.» قول مولوی

امیدواری در  ؛دیگویافراد متعددی را دیده که امیدواری در درون نداشتند، قشنگ م
یست. یعنی یک منبع درون امیدی ندارند که این منبع درون امید کردارشان هم پیدا ن

از ساحت دیگر و منظر دیگری  بتواند ظهور و بروز بیرونی هم داشته باشد. اگر مولوی
رسیده است، حضرت علی هم از زاویه  ،دندیورزیو قنوط م دهیبه طیفی که به یأس رس

« .او را که امیدواری در کردارش پیدا نیست شودیچه م»؛ ]رسیده استبه آنان [ خودش
. مینیبینم ما که از درونش بجوشد و در اندامش ظاهر شود، ییعنی هیچ اثری از امید

 ینیبها با جهاناین خیلی عجیب است. عجیب به خاطر تناقض کارکرد این نوع از انسان
 ، خدا هم دینامیکندیبیرا هم دینامیک م ، خودشندیبیاوست. او هستی را دینامیک م

  از دیدار و از قرار پا پس بکشد. و پس دلیلی ندارد که از امید ،است
های مدار یأس و قنوط عام بر انسان به انسانکند که[]بیان می وسفی یسوره 771ی آیه

دوستان هم در  برگزیده و تحت آموزش و تحت پرورش و تحت دهش هم رسیده است.
دنبال  ]بخواهد[یوسف اشاره کردند. در قرآن هرکس ی سوره 771یآیهات قبل به جلس

ی سوره 771 یهیآ همین به و 81و  86 آیات طبیعتًا به د،و رد یأس را بگیر دامید برو
 :، بیان خودش استکندیاز کسی هم نقل نم ،. این کالم خدا استرسدیم یوسف

ُسُل َو » ْ َقْد ُكِذوُبا َحىته ِإَذا اْسَتیَس الرُّ ُّهنه
َ

وْا أ   ...«َظنُّ
، هاانیتا هنگایم كه صاحبان و عامالن رسالت ِه ماویس شدند و ظن بردند كه َب»
 («از عاَل واقع به دور هستند.)از واقعیت به دور هستندها( سی، بهادگاهید)

 اً صاحب و حامل باشد که مقدمت تواندیکسی م صاحبان و حامالن رسالتند.« ُرُسُل »
ال بازار به خودش اعتماد به نفس دارد. یعنی  رسیده باشد. یاژهیخودش به پایگاه و حم 

روی زمین بگذارد. وزن خودش را حمل کند،  تواندیرا کامل م شیهادو قدم دارد، قدم
 ست را تحمل کند، ضمنًا یک باریاهزار کیلو پنج فشار فیزیکی هستی بر خودش که

وزن خودش و حتی معادل تمام وزن خودش از ته  نیم  معادل یک سوم وزن خودش، 
بکشد و ببرد. یعنی اعتماد ویژه به خودش دارد. انبیاء هم همین  دانیمبازار تا سر سبزه

ه هم ،بار را هم .روندیمیدان متا سبزه افتندیهستند. انبیاء از کف بازار راه م گونه
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 ی، وسط بازار در حجرهمیرسیاو مغیر از یونس که به  ،اندمیدان زمین گذاشتهسبزه
 ها بار را رها کرد و از بازار بیرون زد.فروشفرش

ال در ادبیات ما لفظ نازلی هست و اهانت به حساب م . ولی از نظر خدا دیآیحم 
ال نوع دیگری از گویش حامل و رسول  ،های باربرندهانسان االن تاریخ هستند. حم  حم 

االن الن و صاحبان رسالت بودند. یعنی خودشان را مبنا حام، است. انبیاء هم حم 
 ، پایگاهی داشتند، بار رسالت را هم بر روی دوش خودشان گذاشتند. گرفتندیم

: مقاطعی بوده که دیگوی. مدهدیخدا در کتاب آخر دارد به محمد و به ما هم گزارش م
وا َو َظ » ؛رسیدند حتی صاحبان رسالت و باربرداران و حامالن مدار انسانی هم به یأسی ُنّ

ْ َقْد ُكِذوُبا ُ ُّهَنّ
َ

وا»این  «.أ وا»را بعضی تفاسیر در کروشه گذاشتند و  «َظُنّ خاطبان را به م «َظُنّ
وا»ها ولی بیشتر ترجمهربط دادند. انبیاء  ال ارتباط و اتص ،آمده است« َو »چون  ،را «َو َظُنّ

ن»ه سانی که به یأس رسیدند، ببا کسانی که به یأس رسیدند. ک کنندیبین آن ایجاد م « َظ 
به  ندتوانیواقعی نیست. یعنی نوع انبیاء هم م هاسیو ب هادگاهیکه واقعًا د ،هم رسیدند

أس که در آن یقنوط بورزند و به یأس برسند. اما این توانندیاین وضعیت دچار شوند. م
 ، نه! حتی یونس هم نماند. مانندیو قنوط م

 54 یهیآ. میکنیا هستیم، یأس و قنوط عام بر انسان را مرور مکماکان در سمت تقاض
قصص را برای پیشبرد ی سوره 86 یهیآ حجر وی سوره 55 یهیآ حجر،ی سوره
 ،دهدیخدا در گزارشی که م ،حجری سوره 54 یهیآدر  .میریگیعاریت م به مانبحث

 ابراهیم .دهندیبشارت فرزنددار شدن م که فرستادگان به ابراهیم رسدیبه سرفصلی م
 :ظاهرًا قنوط ورزیده است، ظاهرًا نه، حقیقتاً  جانیا

ُرون» ىَن اْلِکرُب َفمِبَ ُتَبشِّ سه ن مه
َ

وىِن لََعَ أ ْرمُتُ  بَشه
َ

 «َقاَل أ
 «؟ددهیت یمر؟ به چه بشاددهیگفت:با اینکه پریی مرا فرا رسیهد است بشارمت یم» 

 

فرزنددار شدن، محال بوده است. یعنی امیدی نداشته، شاید اصاًل در  در ذهن ابراهیم
 55ی آیه .ایمهبه لحاظ ژنتیک و سن عبور کرد]می گوید[ هم نبوده است.  اشلهی  مخ

 ی حجر: سوره
َن الْ » حَقِّ َفاَل َتُکن مِّ ِْ ْرَناَك ِبا  «َقاِنِطنَی َقاُلوْا بَشه
 ««ما وت را به حق بشارت دادمی. از ُنمیدان مباش.»گفتند:  »
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صل ، با حقیقت متمیدهییعنی بشارتی که ما م، «میدهیمما تو را به حقیقت بشارت »
ه بحقیقتی  تواندیهستیم، هم م« او»است. هم به منشأ حق متصل است، ما از جانب 

 گذارانیهم با وجودی که بن ابراهیم میدان مباش.باور کن، از نوآن را پس  ؛ش بگیرددخو
ید توحید نظری و توح یگذارانی، در بنمیکنیتوحیدی که ما امروز درک مـ  توحید است

 ،به قنوط برسد. نه در مورد وجود توانستهیم ییهادر بزنگاه همدست خداست ـ عملی،
 یایرو یاکه یک دوره یالهی  در مخ ،ود حقیقتنه در مورد وج ،نه در مورد وجود خدا

چون هم سنی عبور  بود، اصاًل آن را از ذهنش بیرون کرده ،آن را داشت که فرزنددار شود
 نه! قنوط نورز. پس ابراهیم ،گویندبه او می جانیهم جسمی عبور کرده است. اما ا ،کرده
 این را به ما آموزش بدهد. خواهدیرزد. خدا مدر مداری قنوط بو توانستهیهم م

 با آخرین حامل روی سخن دارد:  جانیقصص، ای رهوس 86 یهیآدر 
َك ...» بِّ ن ره ًة مِّ ن یْلَق ِإَلیَك اْلِکَتاُب ِإاله َرْْحَ

َ
 «َو َما ُكنَت َتْرُجوْا أ

 «ار وت وبد.وردگو وت امیدوار نبودی كه بر وت كتاب القا شود،بلکه این رْحىت از پر» 
ک از ی ییهاامکان بدون تصور پیشین. یعنی ما ممکن است بارقهیعنی ویژه« ءَرجا»

وقتی رجای واثق  ء،این رجا حال داریم. ءاما به آن رجا ،تحققی را در ذهن نداشته باشیم
شویم. بیفتد و ما به یک دستاوردی نائل ب ییک اتفاق ستا ، یعنی یقین داریم بناشودیم

ولی  ،نیست نمایعنی امید ویژه، حساب باز کردن تضمینی. یعنی پولی در جیب ءرجا
. در آن حساب پولی بریزدیکی بناست که  ،میکنیحسابی باز م ،بانک ملی میرویم
 نداشتی که یک یاژهی: تو امید ودیگویبه این مفهوم است. خدا به پیغمبر م« ءَرجا»

ولی این ناشی از رحمت  ،به تو عرضه شود از حقیقت و دانش و دستاورد یامجموعه
بود و تو امیدوار نبودی که بر تو کتاب القا شود. یعنی حضرت محمد هم در مدار « او»

 به چیزی امیدوار نباشد و رجاء جدی نداشته باشد.  تواندیخودش م
 
 نوسان انسان: و قنوط اسی

 ،یونس است. این را یک باردر  ،خدا در نوسان انسان یکه مثال ویژه میرسیبه یونس م
 : دیگویم چند ماه پیش استفاده کرده بودیم. مولوی

 گفتمش چونی جوابم داد رب اقنون خویش  یونسی دیدم نشسته رب لب ردیای عشق
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رسیم ت یریتصوبه شکل  سرگذشت یا روایت یونس را، از حیات یاتکه مولوی جانیا
که یونس از سیر نوسان از امید به یأس و امید گذشته است. از دل نهنگ درآمده،  کندیم

که آفتاب تابان و زمین ، ضمن اینهکنار ساحل انداختاو را از آب نجات پیدا کرده، خدا 
و  هکه خوابیدبعد از این است. بر باالی سرش درختی از کدو را رویانده ،تفتان است

پیشینش را که زمین گذاشته دوباره از سر بگیرد،  یست پروژها دوباره امیدوار شده و بنا
. کندییونس را ترسیم م «جانیا»؛ در «یونسی دیدم نشسته بر لب دریای عشق» جانیا

؟ نوع انسانی که پرسدی؛ از او پرسیدم. این را چه کسی از یونس م«گفتمش چونی»
 به نمایندگینوع انسان . کندیسینوس از یأس به امید را طی م خودش دچار نوسان است و

، خدا کندیروایتی که خدا م ،جا انسانی در کار نبوده است. آنکندیاز او سوال م مولوی
ر فرد دیگری د بوده، بوده و خود یونس دارهیبخش و سادرخت کدوی آرام بوده و دریا بوده و

 . کندیاست که از روی کنجکاوی از او سوال م ار نبوده است. فرد دیگر مولویک
؛ قانون خویش یعنی من هم مثل یک انسان سیر نوسان را «بر قانون خویش»جواب هم داد: 

تهیه  1ایمدم َکرجیآیعنی اول لب دریای عشق بودم،  .رسیدم به لب دریای عشق و طی کردم
 پرنوسان بود را ام را که همان کرجیتعریف کردم، در طوفان کم آوردم و پروژه یاکردم، پروژه

یک سر قانون خویش، قانون نوسان یا بر قانون خویش رسیدم. یک وجه  ، اکنونترک کردم
 یک سر آن هم رسیدن به موضع یقین مجدد است که یونس به آن رسید. ،انسان است

 
 ونسیلوح : از متن یاکهدر ت «او»شناخت 

دوستان اگر در کادر بحث خدای منشأ عشق و امید و  .میبریآرام به پایان مبحث را آرام
 یعجیب است که در سوره ]خوب است[. یونس بروند ییک بار سراغ سوره ،مسئولیت

ولی  ،و چند آیه دارد صدکه سوره رغم اینیونس خیلی اسمی از یونس نیست. یعنی به
یونس هم با خدا نبوده، عناوین  یگذارتعلقی به شخص یونس ندارد. این عنوانهیچ 

مشترک خدا و انسان است، خیلی مهم  ینقطه جانیسوره را انسان تعیین کرده است. ا
 یاند و با یک درایتی ُسَور را نامگذاری کردند، به نقطهاست. یعنی کسانی که نشسته

ای برای و خرده صدن مجموعه آیات را از یک تا مشترک با درک خدا رسیدند. خدا ای
                                                                                                                 

حمل و نقل محدود اسباب  یبرا هایکوچک است. کرج یاز شناورها یادوبه گونه ای یکرج. 1
 .ی(ی ویک)به نقل از دانشنامه شوندیم تیهدا بانیبه نام کرج یو توسط فرد روندیبه کار م
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هایی کرده است. انسان یگذارهیموقعیت یونس رسیده، ماترسیم وضعیت انسانی که به
ها را جمع کردند، چینش کردند و مبلمانش را در مبلمان نهایی هم که آمدند این نشانه

ان سیمی که از انسان پرنوسکه این سوره با این ترند به ایناهقرآن جاسازی کردند، رسید
این خیلی مهم است. به این علت این کتاب  .یونس گذاشت شودیاسمش را م ،کندیم

گذاری، شروع و روایتش انسان و خدا است. استارت، مایه مشترک   ،هم مثل خود هستی
نصب ، چینش ،. جمع کردنردیگیکمک م هم جا از انسانکه جابه ،از خدا است

 با انسان است.  اشیبندو فصل یارگذعنوان ،کتابی
مانندی را برای حضرت محمد ترسیم کند که و چند آیه، یونس صدخدا خواسته از این 

وخم بوده، در تالطم و پیچ ،شودییونس نازل م یخودش در آن مقطعی که سورهظاهرًا 
کاردئون این سوره را جمع کردند و در فصول آن یک  تبدیل به گانه774هایی هم که آ

که اسمی از یونس در این سوره نیامده و یا رغم اینند که بهاه، به این رسیداندفصل کرده
 یونس بگذاریم.  میتوانیولی اسمش را م ،در این سوره حداقل برخورد با یونس شده

با این تلقی یک بار دیگر دوستان اگر یونس را ببینند، خدا از همین موضوع نوسان یأس 
 ان بذرپاشی کرده است.و امید در انس

 

  ینشانه ها
02 ،20 ،22 ،23 ،25 ،55،54 ،42 ،42 ،025  ،021 

 

ست بعد از میانه و نهایتًا آخر. اتفاقی نی یهایعنی ابتدا، ابتدای مایل به میانه، میانه، گزاره
ها هم ممکن است از چشم و که بعضی از آنـ آیه  79-72در  713تا  72 یاتآ که از

به ما منتقل  خواهدیرا م یایک گزاره ـ است طورنیته باشد که حتمًا همعقل ما در رف
کرده و بحث نوسان انسان را از امید به یأس و از  یپاشکند. یعنی خدا موضوع را دان

 . افشان کرده است یأس به امید مجدد
مهم است. یعنی حاوی  .خدا کتاب آخر را کتاب حکیم ذکر کرده است، 71 یهیآدر 

م ،پروزن مخصوص دانش . نه فرصت است جدی یهاصاحب منطوق و صاحب مقو 
را خوانش  هایبعض وباشد. اولی  هانیا ینه شاید حوصله خوانش همه و هست

 کنیم.، بقیه را فشرده کردیم و خدمتتان عرضه میمیکنیم
 

                                                                                                                 
 «الر ِتْلَك َءایاُت اْلِکَتاِب اَِحِکمی». 1
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  یفاصله، فراموش ،یالیخوانش، آسوده خ ،ی:گرفتار02
 یرحمت، واکنش منف ب،ی: آس20
ش  :22 ش و کنار   نوسان در خوان 
 ی: نجات، سرکش23
  تی: خدا، منشأ سالمت ـ هدا25
 وعده خدا قتی: خدا، صاحب همه امکانات، حق55

 

 . کندیانسان پرنوسان را باز م یپرده 72 یآیه از خدا 
ْو َقائًما َف »

َ
ْو َقاِعًدا أ

َ
نِبِه أ جَ ِِ رُّ َدَعاَنا  ْ َو ِإَذا َمسه ااْلنَساَن الضُّ ن َله

َ
ُه َمره َكأ ا َكَشْفَنا َعْنُه ُضره   یْدُعَنا ِإىَل َلمه

ُه َكَذاِلَك ُزیَن ِِلُْمْسِرِفنَی َما اَکُُنْا یْعَمُلون سه  «  ُضر ّ مه
، خوابیده هم باشد، به پهلو هم که باشد ما را رسدییعنی انسان به استیصال که م

رسد که انسان گرفتار که و به این می ددهیادامه م .. این سینوس اول استخواندیم
آسوده خیال  ،شودیاش حل مدارد. بعد که مسئله یآوری، روخواندیما را م شودیم
 .کندیو ما را فراموش م ردیگی، فاصله مشودیم

 ،درسیآسیب م وضرر  ،زیانضر، به انسان که  دیگویم .گویش دیگری دارد 271ی آیه
مرتبه اش این و او بعد از حل مسئله میکنیسرریز م او را رحمت. ما از شودیآور مروی
ه ب دستاورد را و شودیمنکر ما م !ما واکنش منفی دارد روی، ردیگیمقابل ما قرار م دیگر

 .گذاردیحساب خودش م
 .خواندیآید و خدا را ممی ؛]کندیمبیان [ شش و کنار  نوسان انسان را در خوان   222ی آیه

 .ردیگیآرام کناره م، از خدا آرامشودیحل ممسئله که 

                                                                                                                 
ْسَرُع ». 1

َ
ُ أ ْکٌر ىِف َءایاِتَنا ُقِل اَّلله م مه ُهُتْ ِإَذا هَلُ اَء َمسه ن َبْعِد َضره ًة مِّ اَس َرْْحَ َذْقَنا النه

َ
َنا یْکُتُبوَن َمْکًرا ِإنه ُرُسَل  َو ِإَذا أ

ُکُرونَم    «ا مَتْ
ُُك ». 2 ِذی یَسرِیّ ا ِریٌح ىِف اْلرَبّ َو اْلَبْحِر َحىته ِإَذا ُكنمُتْ ىِف اْلُفْلِك َو َجَریَن هِِّب ِبِریح  َطیَبة  َو َفِرُحوْا هِبا َجاَءِْت  ُهَو اله

ْ َد  َعاِصٌف َو َجاَءُِهُ اْْلَْوُج ِمن كُل 
ِحیَط هِِّبِ

ُ
ْ أ ُّهنه

َ
وْا أ یَن َلئِن َمکَان  َو َظنُّ ِلِصنَی َلُه الدِّ َ مخُ نجَ  َعُوْا اَّلله َ

یَتَنا ِمْن َهاِذِه أ
ین ارِکِ  «َلَنُکوَننه ِمَن الشه
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، او بعد از نجات سرکشی میدهیما در اوج مهلکه نجاتش م کند[]تصریح می 291ی آیه
 .کندیم

کید م 252ی آیه خدا منشأ سالمت و هدایت است.  ت،نوسانا ی اینبعد از همه کندیتأ
به یک پایگاه  انسان را 25 یآیه رد ،آوردیکد م 29و  22، 27، 72آیات  که دربعد از این

 خدا منشأ سالمت و هدایت است. ید کهکه درک کن ،کندیدعوت م یعملی ـ نظر
خدا  یوعده، امکانات است یخدا صاحب همه شود کهتصریح می 558ی در آیه

یونس و انسانی از  های اینهمه . به نوعی مخاطبکندیتحققی است و حقیقت پیدا م
 .تاس نوع یونس

 

  دی: به رحمت خدا مفرح شو54
  ینه حزن ،ی: بر دوستان ممزوج خدا، نه خوف42
 :بشارت در ذات جهان و فرجام، 42

 ستین یلیخدا تبد یدر گزاره ها
 اوست، بدان ازی:منشأ رفع ن025
 کن و صبر بورز.. یرویشود پ یم ی: از آنچه بر تو وح021

 

شادان  وکه به رحمت خدا شادمان  میکنیما شرایطی فراهم م دیگویم 584ی در آیه
 ، مثل همان بازیافتی که یونسدیریگی. بازیافت مفرحانه را در خودتان سراغ مدیشویم

زیر  ، سرفصلی است که مولوی«به رحمت خدا مفرح شوید» جانیداشت. یعنی ا
 .رودیم، سراغ یونس درخت کدو و بعد از آرامش

باشد. خدا، خودش هم دیگر  ی ]مشابه[آیه دوـ  یکیآیه است و یا شاید تک 621ی یهآ
 . کندیآورندگان تلقی مولی ایمان و را ولی انسان

                                                                                                                 
حَق». 1 ِْ ْرِض ِبَغرِی ا

َ
ئُهْم ِإَذا ُِهْ ْیُغوَن ىِف اْْل نجَ َ

ا أ  ...«َفَلمه
ُ یْدُعوْا ِإىَل ». 2 ِدی َمن یَشاُء ِإىَل  َو اَّلله ََ ََلِ َو  ْسَتِقمی َداِر السه  «ِصَراط  مُّ
ْکرَثُِهْ اَل یْعَلُمون». 8

َ
ِ َحقٌّ َو َلِکنه أ اَل ِإنه َوْعَد اَّلله

َ
ْرِض أ

َ
َماَواِت َو اْْل ِ َما ىِف السه اَل ِإنه َّلِله

َ
 «أ

َمُعون». 4 ها یجَ ِتِه َفِبَذاِلَك َفْلیْفَرُحوْا ُهَو َخرٌی ِمِّ ِ َو ِبَرْْحَ  «ُقْل ِبَفْضِل اَّلله

ِ اَل َخْوٌف َعَلهِیْ َو اَل ُِهْ یحََزُُنن». 1 ْوِلیاَء اَّلله
َ

اَل ِإنه أ
َ

 «أ
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ه  » دیگویم جانیا
یاَء اللَّ هایی که خدا را دوست گرفتند، دوست ؛ یعنی مجموعه انسان«َأْول 

ین خیلی مهم است. یعنی با این تلقی، ا .با خدا ممزوج است شانیخدا شدند، و دوست
 خیلی .ولی  خدا باشد تواندیباشد، انسان هم در سطح خودش م تواندیخدا ولی  انسان م

کواریومی با خ ،پیله لهیشیبه یک دوستی ممزوج، ب تواندیمهم است. یعنی م دا شفاف و آ
 کوچک خداست.  برسد. خدا به این اعتبار ولی  است و انسان هم به این اعتبار ولی  

در مقام والیت با این  توانندیبه همین خاطر در تلقی ما هیچ انسانی حتی انبیاء نم
اصاًل کسی  ست.«او»ست، پروازگاه ا« او» یمفهوم قرار بگیرند. والیت عرصه

از این  .برسد با انسان تواند به آن سطح برسد که به رفاقت ممزوج و کاماًل خالصنمی
 :است طرف هم خدا قائل

 «است. بر دوستان ِمزوج خدا نه خوىف است و نه حزىن»
ما برسند، ما را دوست فرض با اعتماد  یمجموعه کسانی که به نقطه دیگویم یعنی 

و نه حزنی.  برایشان نه خوفی است ،پیله پیشه بگیرند لهیشیدوستی ب یهیکنند و با ما رو
 رها پروژه را یسید. دوسیه و پروندهیونس هم به حزن رسید، به یأس رسید، به قنوط ر

کرد. کالسور را درآورد و در دریا انداخت و خودش هم به خشکی زد و بعد به دریا 
. هم دچار حزن شد و هم در دریا و در دل نهنگ، دچار رسید مجددًا به خدا ؛رسید

ل مث تواندیترسا شد. این باز خطاب به نوع انسانی است که م وخوف هم شد، خائف 
ه شوید، نه خوفی، ن« او»یونس باشد. اگر با خدا رفاقت ویژه پیشه گیرید، ممزوج در 

 .]بر شماست[ی اگونهونسیحزنی و نه نوسان 
بشارت هم در ذات  کندیخیلی مهم است. عنوان م ؛بشارت در ذات جهان ،641ی آیه

هان کل است. فقط مخصوص این ج جهان است و هم در ذات آخرت است، پس در ذات  
آن  ـ نیست، مخصوص آن جهان هم هست. خدا مبشر اصلی در ذات این جهان و فرجام

نگفته صرفًا کلمه، در  ـ در کلمات خدا ،خدا یهادر گزاره کندیعنوان م .استـ جهان 
هایی که به هایی که به خط انشاء کرده و چه آنها، چه آنها و گزارهنشانهیعنی  کلمات خدا

اعتماد ه ببنا نیست که مبدل شوند؛ روی آن حساب کن و ـ  تبدیلی نیست ،تصویر انشاء کرده
زمانش هم ما مخاطب هم تواندیهمه خطاب به پیامبر آخر است که م هانی. اسویژه بر
 باشیم.

                                                                                                                 
ُم اْلُبْشَری». 1 ِ َذاِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظمی هَلُ ْنیا َو ىِف ااَلِخَرِة اَل َتْبِدیَل ِلَکِلَماِت اَّلله َحیوِة الدُّ ِْ  «ىِف ا
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  کند[ :]تصریح می 711 یآیه
ُ ِبُضر ّ َفاَل اَکِشَف َلُه ِإاَلّ ُهَو َوِإْن یِرْدَك » ُب ِبِه َمْن به خری َفاَل َراَدّ ِلَفْضِلِه صِیی  َوِإْن میَْسْسَك اَّلَلّ

ِحمُی   «یَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوُهَو اْلَغُفوُر الَرّ
نشأ م کندی. عنوان مکندیشفاف برخورد م و ، قاطع، معلمانهصریحمبر خیلی غپی اب 

است. اگر بخواهد بر تو سخت بگیرد، کسی جلودارش نیست. اگر « او»رفع نیاز 
تو در رحمت بازگشاید، کسی جلودارش نیست. مانع و رادعی ندارد که بر  بخواهد بر

 !بدان ؛ست«او»منشأ رفع نیاز  !تو خیر سرریز کند یا شر متصاعد کند. این را درک کن
 بدان یعنی با تمام وجودت درک کن، بفهم.

 : شودیتمام م ]سوره[ هم که 713ی آیه
ِبْع َما ویَحی ِإَلیَك َواْصرِبْ » َحاِکِمنَی  َواَتّ ِْ   «َحىَتّ یْحُکَم اَّلّلُ َوُهَو َخرُی ا

این کتاب که کتاب » کند[]تصریح می 7 یهیدر آن است. آ یاژهیخیلی مهندسی و
تمام  هم و با حکمت شودی، کتاب پر دانش است، با حکمت شروع م«حکمت است

حَاِکِمنَی » :شودیم ِْ یونس بین دو حکمت  ینی مجموعهیع «.َحىَتّ یْحُکَم اَّلّلُ َوُهَو َخرُی ا
حکمت هم این است  ؛که پایان آن است 713 یهیو حکمت آ 7 یهیاست؛ حکمت آ

م دانش ه ،هم دانش تشکیالتیـ  ، دانشیشودیکه مانند یونس نباش. آنچه بر تو وحی م
 گیر. را سرسری نـ هم دانش عقیدتی و ایدئولوژیک  ،هم دانش استراتژیک ،تحول تاریخ

 دوستانه یحضرت محمد طعنه هب ـ خدا اآلن آدرسش یادم نیستـ  1ی از آیاتدر یک
: سعی کن مثل صاحب حوت نشوی. مثل کسی که به دل نهنگ رفت دیگویمزند و می

نشوی. خدا نقد جدی به یونس دارد که چرا اعتماد نکردی؟ چرا به یأس دچار شدی؟ 
به خشکی زدی و ما دوباره تو را به  چرا کالسور پروژه را به دریا انداختی و خودت هم

  ؟دریا و سر کالسور آوردیم
 ،کندیم یگذارو به حق هم اسم گذاردیم یونساسمش را  انسان که بعداً  در این گزاره

 گونهنیآخر ا در انسان پرنوسان، انسان از یأس به امید و از امید به یأس، اینجا به محمد
پر نوسان  هایفتیم، گزارش را بر تو خواندیم، سیر انسانما گزاره را بر تو گ :کندیتمام م

در  ]که ییهاانسان[، رندیگیفاصله م شودیمسئله که حل م و آورندیروی م را که به ما

                                                                                                                 
َك َو ال َتُکْن ». 1 ُحْکِم َربِّ ِِ ُحوِت ِإْذ نادی َفاْصرِبْ  ِْ  (11قَل: ) «َو ُهَو َمْکُظوٌم  َكصاِحِب ا
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و  دکشنی، شاخ و شانه مکشندیقمه م ،ستندیایمقابل ما م ،میدهیمهلکه نجاتشان م
بدان و از آنچه بر تو وحی  ،ستا« او»پس تو بدان که منشأ رفع نیاز ! مدعی هستند

 گذشتهیکه در آن زمان بر محمد چه م میدانیپیروی کن و صبر بورز. ما نم شودیم
ولی حتمًا نوسانی داشته است. حتمًا در  ؛توانیم دقیق و قاطع هم بگوییماست. نمی

ش و بشی بوده است. ش و بش بودن و در نوسان قرار گرفتن اصاًل عیب نیست.  ش  در ش 
مهم این است که در  .انسان است ،ممکن است جریان سنتی تکفیر کند، نه! انسان

کامل قبولی بگیرد و از عرصه  یمحمد آخر سر نمره انندمنزلگاه شک و تردید نماند و م
که سیر یونس را  کندیمدعوت  خدا مستقیم و غیرمستقیم 713 یدر آیه بیرون برود.

: حکمت دیگوییروی کن و صبر بورز. آخرش هم مپ شودینرو، از آنچه بر تو وحی م
 جهان این است. 

، یآوریداستان رو ،یونس گزینش شد یسوره یآیه و نشانه 713این آیاتی که از دل 
یعنی اگر  !هستیم طورنیما خودمان هم هم است. به حساب خودنویسی ی ومندبهره

تعلق مبوده که اصاًل باکس  تصورمان این ،میدهیکیفی انجام میک عمل کیفی یا نیمه
که  زندیجایی هست که خدا تلنگری م جا،این. دیآیجا در منظر نمماست، خدا آن به

، «ما هم هستیم»نیست.  یخواهاز سر سهم ،هم «ما هستیم»ما هم هستیم. این 
ما  ،، ما را هم متوجه کند که در پروسهکردمثل محمد که متوجهش  ما را خواهدیم

 . میابوده
در  اشیمنداول، بهره یانسان در مرحله یآورییونس، داستان روایت رو یسوره

چهارم  یدر مرحله یریگسوم، فاصله یدوم، به حساب خودنویسی در مرحله یمرحله
شق برادرانه ای ع»است. این دوباره برخورد تاکتیکی با خدا  رسدیو باز که به استیصال م

یونس را  یسورهو  دیگویاز قول خدا م مولویرا « بگذار سالم سرسری را، پیش آ
 را مطرح کنند.  یاتوانند از قول خدا گزارهها هم میآری، انسان .کندیم یبندجمع
 را اممانیما را جدی بگیر، پ .پیروی کن شودیخدا: از آنچه بر تو وحی م یبندجمع

  جدی بگیر. ،شودیه تو منتقل مجدی بگیر، دانشی را که ب
 ،دعوت این است که انسان به پایگاه روی کند، رویکرد. دو آیه است که ما در این چینش

  .کنندیعامدانه جا انداختیم. دوستان اگر دنبالش بروند، جایش را خودشان پیدا م
ا َعَلیَنا » ِذیَن آَمُنوا َكَذِلَك َحقًّ ی ُرُسَلَنا َواله ه ُنَنجِّ ُ

 [321]وینس: « ُنْنجِ اْْلُْؤِمِننَی ُث
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 هانوسیو س هابیبعد از این فرازونش ؛؛ سپس«ُثمَّ : »دیگویخدا م هانیبعد از همه ا
ی ُرُسَلَنا» نجات کیفی، نجات در ذهن، نجات در عین، نجات  ـ ؛ ما نجات بخشیدیم«ُنَنجِّ

دند ه حامالن پیام بوکسانی را کـ  کنج دل، نجات در پروژهدر پس پیشانی، نجات در سه
را آوردند  یاهیدوستان جوان آن دفعه آ .پیام را مبنا گرفتند ها گرویدند وو کسانی که به آن

گوید نجات، حقی بر ما نسبت به می جانی؛ ا1است بر انسان حق ما یبخشکه نصرت
 719ه ]این آی رسوالن و گروندگان است. و عام بر رسول «اْْلُْؤِمِننَی » .هست مبناگیران

 ی یونس[ کلیدی است. سوره
هایی که انسان ی.آوری، نه روکندیکلیدی است. خدا رویکرد پیشنهاد مهم  715ی آیه
یشنهاد ها رویکرد به خود را پ]خدا به آندوستی رسیدند  به« او»سطح کیفی از رابطه با  به

است که خدا به او لقب  سطح خلیلی ابراهیم سطح دوستی، نیتریعال دهد[.می
به سطح  میتوانیدهد. سطوح دیگری هم هست. الزامًا این نیست که چون ما نممی

نازکش را هم رها کنیم، نه! سطح نازک برای ما و  سطح نازل ،دسترسی پیدا کنیم ابراهیم
  :باشد تواندیهم م

یِن َح » ِقْم َوْجَهَك ِِلدِّ
َ

ْن أ
َ

 «ِنیًفا َو اَل َتُکوَننه ِمَن اْْلُْشِرِكنیَو أ
زبان الکن پیش  این با حالاست که ما تا  ییهاکل بحث یبند، جمعیبنداین جمع

را در رویکرد با خدا عرضه کن. یعنی  تتمام موجودیت و یعنی قیام کن است. آوردیم،
ت را در تمام موجودیت ویعنی تمام صورتت  ـ وجه صورت معنی شده ـ وجهت را

فطرت در دین و در متن. کل یعنی پاک است؛ رویکرد بیاور. حنیف هم آمده یعرصه
وار، ، حنیف در متن ـ تاکتیکی یآورینه در روـ بیاور « او»موجودیتت را در رویکرد با 

 شریک نگیر.  «َو ال َتُکوَنَنّ ِمَن اْْلُْشِرِكنَی »نه در حاشیه. 
است. الزم  ریگکی، روایت انسان شرآوردینوسان ماین روایتی که خدا از انسان پر

جا که ن. یعنی آردیگینیست کسی از بیرون کسی را شریک بگیرد، خودش را شریک م
گذارد و به حساب به حساب خودش می میکنیاش را حل مما مسئله دیگویخدا م

 . پنداردی، یعنی خودش را شریک مسدینویخودش م

                                                                                                                 
ُر اْْلُْؤِمننَی ». 1 ا َعَلینا ََنْ  .(16روم: ) «َو اکَن َحقًّ
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ی ُرُسَلَنا»بجورند:  هایمیها به قول قداین دو آیه را خود بچه  ه ُنَنجِّ ُ
ِقْم َوْجَهَك »و  «...ُث

َ
ْن أ

َ
َو أ

یِن َحِنیًفا   آیات زا بتوانند کار کنند؛ اگر یک نفر یا یک جمعی هم روی این چینش .«...ِِلدِّ
عرضه کنند، چند هندسه  جانییک مهندسی خودشان دربیاورند، بیایند ا 72-713

 . کندیی فهمیدن بحث خیلی کمک مبرا ،دیدربیا
ا رویکرد تاکتیکی تـ  از رویکرد مناسبتی ،یونس ترسیم نوسان انسان استی سورهپس 
آوری، را نقد کند. در روی یآوریرو خواهدییونس خدا می سورهوجود. در تمام

ه! خرج ن ،ولی رویکرد بالمناسبه است.تاکتیک است، مناسبت است، خرج کردن خدا 
 . است ،در متن و با تمام وجودوارفیحن ،و در پروژه «او»برای خود 

 
 نوسان  ستگاهیا: و قنوط اسی

و  یأس و قنوط است . سمت تقاضا که ما هستیم،میبریبحث را با اسالید آخر پایان م
گاه امید. ایست ،قنوط، ولی آخرشـ  یأس، امیدـ  . امیدرسدیآخرش به ایستگاه نوسان م

 یستگاه یونس زیر درخت کدو است.نوسان کجاست؟ ا
تند که هس هانامیاست، ب نه یونس است، نه مولوی دیگرکسی که دعای افتتاح را گفته 

 دعاها به نامشان ثبت شده است. 
 خاطر  تی پس چنان شدم كه وت را بخوامن با امن »

 و درخواست كمن از وت ماُنسانه 
 1»راس.نه با ترس و ه

 

ـ  انسان یبندجمع ،این م هخدا  یبندجمع. انددهیهایی که به این سطح رسانساناست 
ل« پس چنان شدم» .است]آمده[ یونس  یآخر سوره در لیعنی من هم ق  خوردم.  ییهاق 

ست، نقطه نی رسیدم. بودم که از نوسان و یأس و قنوط به ایستگاه آرامش ایکدو قلقلی
با آرامشی که خدا آخر  ـ ن شدم که تو را بخوانم با امنیت خاطرروند است. پس چنا

و درخواست کنم از تو مأنوسانه،  ـ کندیمحمد را به آن دعوت م ،یونس یسوره
 ید:آمی یبندباز به کمک جمع مولوی امیدوارانه، نه مأیوسانه نه با ترس و نه با هراس.

                                                                                                                 
 «َک ْی ِالَ  ِه یَقَصْدُت ف میف  َک ْی مْسَتأِنسًا ال خآِئفًا َو ال َوِجاًل ُمِداًلّ َعَل ». 1
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 تی است چنانکعشق ایمن والی 
 رتس را نیست اندر او امید

 ره حیاتی هک یک دمش عمر است
 چون ربآید ز عشق شد جاوید

و  زساجبون ،آورترسعناصر  کهچنانعشق، والیت امنی است  یعرصه دیگویمیعنی 
، یونس در سیر . انسان شارح دعای افتتاح، مولویدهدینمرا به خودش راه  آورضعف

یونس هستند. پس انسان اگر  یسورهخدا در پایان  یبندجمعبا  نواهمخودش، همه 
 تبصرهیب ،رودیمبشر راه انبیاء را  کهآن شود[.درک میـ ]با خدا هم با تبصرهـ درک کند 

این است که قاعده را  اشتبصره 1.مشکل ایجاد کرد کهاین، کما کندیممشکل ایجاد 
 تـ در این صور یآوریرونه  ـ ، قانون را بشناسد، رویکرد به خدا داشته باشدبشناسد

ت که راه بشر تبصره بزنیم. تبصره این اس ـباشد که به راه انبیاء  یبندجمعاین  تواندیم
این سعی را انجام بدهد و به آخر  تواندیمآوری، است نه روی ،انسانی که دارای رویکرد

 برسد.
س . از مدار یونمیرسیمدیگر به مدار یعقوب  ،دیگر در سمت تقاضا یلسهج شاءاَّللان 

 . مدار یعقوب هممیرسیمو به مدار یعقوب  میکنیمیی مثل یونس عبور هاانسانو نوع 
را  بحث شاءاَّللاناست تا « او» ویژه نسبت به یژهیورسیدن به اطمینان کامل و امید 

دوم، یکی از دوستان جوان ی . تکهخواهمیمکردم، معذرت  تانخستهجمع کنیم. 
 .به بحث او توجه شود. متشکرم شاءاَّللانرا خواهد آورد که  بحثش

 

  

                                                                                                                 
 دهشراه طیدر کتاب ارجمند  بازرگانی شهید صابر به رویکرد نظری مرحوم مهندس . اشاره1

 است.  راه انبیاء، راه بشرو مجاهدین بنیانگذار در کتاب آموزشی 
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 کنندگانهای مشارکتآورده
 

  کارکردهای عشق در هستی

 هب خدا حجم آسمان کم نیست بیا بپر
 ربای عشق، ارگ عاشقی زمان کم نیست

 ات دوباره رگهی کنی؟  یادوباره آدمه
 ! ما خودمان ردداهیمان کم نیستزعزی

 رد اوج  رمدن و رد اوج  رمدن و رد اوج
 همین دلیل ربای رپندگان کم نیست 

 بیا و نقش بد قصه را هب عهده بگیر
 انگیز قهرمان کم نیسترد این دیار غم

با نام و یاد دادار عاشقان، چه آنان که به وصال معشوق رسیدند، چه آنان که نرسیدند 
 یه. تجربکنمیمگی پیروزند. در ابتدا من فقط مراد خودم را از عشق بیان مجملگی، ه

نیست. بنابراین آنچه بنده اینجا عنوان  ریپذانتقال یعشق، درک شهودی است. تجربه
ن آکه هرکس بخواهد  شودیدلیل بر این نم ،کندیو یا هرکس از عشق عنوان م کنمیم

که د. عین آن را بخواهد حتی بفهمد، چه برسد به اینبکن تفهمنعل حتی النعل بالرا طابق
ی است. شخص یعشق، تجربه یعمل کند. بنابراین تجربه و یا حتی بخواهد درک بکند

نظر من هم راجع به عشق طبیعتًا شخصی است. جایگاه عاشق بودن، جایگاه کسی که 
من هم اینجا ها است و از این حرف ترنیبخواهد بگوید من عاشق هستم، خیلی سنگ
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اساتید عذرخواهی  یدوستان، همه یادعایی ندارم. بنابراین در همین آغاز سخن از همه
 منظور خودم را درست به دوستان انتقال بدهم.شاید نتوانم که  کنمیم

تا به کارکردهای اجتماعی برسیم. یک  میشویچارچوب مفهومی سریع رد م یحوزه از
 یبعد از دیالکتیک یعنی تقابل دوگانه ،کنمیرائه مچارچوب مفهومی مختصر اینجا ا

عشق افالطونی و عشق رمانتیک، عشق راستین که عشق مورد نظر خودم هست و روی 
آن هم تأکید خواهم کرد در درک خواهم آورد و بعد هم به کارکردهای عشق در هستی 

 . کنمیخواهیم رسید و بحث را سریع تمامش م
ی که حت چدیپیبه دور درخت چنان م کهیعنی پیچک، « َعَشَقه»دانیم،طور که میهمان

« َشغف  »، واژه 1یوسف یسوره 91 یهیممکن است به آن آسیب وارد کند. در قرآن در آ
 : شومیو رد م خوانمیآن را سریع م یبکار رفته است؛ که من فقط ترجمه

راوده یز مصر قصد مزنان مصر آگاه شدند و زبان به مالمت زلیخا گشودند كه زن عز»
او را از  خود ساخته و ما یفتهی با غالم خویش داشته، حب ویسف وی را شیفته و فر

  «.مینَباللت یمضفرط محبت اکماًل در 
داشته باشد. من از فرهنگ  تواندیعنوان شد، چندین معنی م« َشغف»آنچه اینجا از 

ختگی، عشق سوزان، غالف ام: دلبادانشگاهی عربی به فارسی چند معنی را درآورده
دل، جای تولید بلغم، فراگرفتن، دربرگرفتن، دربرگرفتن دل، دربرگرفتن قلب هم معنی 

واقع همان شیفتگی و فریفتگی است. فریفته کردن و شیفته کردن کسی و  و در دهدیم
یا شیفته و یا فریفته کسی شدن؛ حال بستگی به نقشی که از لحاظ دستوری در جمله 

 بگیرد.  تواندیم
باید که از دو جایگاه به آن  را یوسف آمده یسوره 91 یهیآنچه در آ« َشغف»در مورد 

بان ز و . یک جایگاه زبان علمیکنمیرا نگاه م اشیعینگاه کنیم. من جایگاه زبان طب
عرفانی است که مراد من نیست.  یشناساصطالح معرفتزبان به و تخصصی عرفانی

 . شوندیمراحل مختلفی قائل م« َشغف»ق و بین عش آنجا عرفا چون

                                                                                                                 
ا َلرَنهَئ ». 1 ا ِإنه ْفِسِه َقْد َشَغَفَها ُحبًّ ُت اْلَعِزیِز ُتَراِوُد َفَتئَها َعن نه

َ
ِبنیا ىِف َو َقاَل ِنْسَوٌة ىِف اْْلَِدیَنِة اْمَرأ  « َضاَلل  مُّ
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روزمره بین اعراب هست و بوده  یوگواما در زبان طبیعی یعنی زبانی که در گفت
، عنوان 1مثل مصطفی عبدالرازق هایبعض .شودیعشق عنوان م یمعناهم« َشَغف»

ین نموم است. من چذعشق م ، به همین دلیلعشق در قرآن نیامده استچون کردند که 
 در ادبیات جاهلی وجود داشته باشد و یاکه یک واژه شودیعتقادی ندارم. دلیل نما

تکذیب و نفی آن باشد. من شخصًا برخالف  نیامدنش در قرآن تایید آن یا آمدنش
ادعایی هم ندارم فقط نظر خودم را عنوان  ـ کنمیفکر م گونهمصطفی عبدالرازق این

 واندتیبایی است و هر پدیده یا واقعیتی را هم م. اما در مجموع موضوع عشق، زیکنمیم
 گفته شدهضیافت یا مهمانی افالطون  یعشق افالطونی در آن رسالهدر شامل شود. 

فقط شما نسبت به همجنس خودت باید عاشق شوی و چارچوبش هم مشخص است. 
در عشق رمانتیک یک مثلثی بین صمیمیت و تعهد و کشش لذت جنسی تشکیل 

میل به لذت در عشق رمانتیک بیشتر مورد تأکید است. اما در عشق که  شودیم
که لذت در کار نیست، مثل عشق سقراط به الفیگادوس. اما  شودیافالطونی عنوان م

کید بنده است. این معشوق، هرکس هر پدیده  در مجموع یک عشق راستین هم مورد تأ
عاشق  تواندی. یک فوتبالیست مدریگیدربر م ،قعیتی را که به نظر عاشق زیبا باشدایا و

، رودیحضور در جام جهانی و گل زدن در جام جهانی باشد. من هیچ وقت یادم نم
وقتی حمید استیلی در جام جهانی آن گل  ،فرانسه 38، جام جهانی 11تابستان سال 

ن و که صدایش را ما از تلویزیو دیکشیداشت جیغ م چگونهبسیار زیبا را به آمریکا زد، 
. این مشخص بود که واقعًا عاشق کردیداشت م یاهی. چه گرمیدیشنیم هارندهیگ از

 یهااست. وقتی به ایران آمد و با او مصاحبه کردند عنوان کرده بود، مثل بچه
 تهرفیوقت از خانه بیرون نم امتحان بدهند هیچ خواهندیخوانی که برای کنکور مدرس
. تاس کردهو تمرین می نشستهیکردن، در خانه م. به جای مهمانی و گشت و گذار است

که  اکنونبرخالف  .دیکشیدر زمین جیغ م گونهکه این بودهمشخص است که او عاشق 
به جام جهانی صعود کنیم و امسال که جام جهانی شروع نتوانستیم سال گذشته ما 

کرد همه  که تیم ملی ایران به جام جهانی صعود 16باید غصه بخوریم، آذر  شودیم
هم  16. همه عاشق بودیم که تیم ملی به جام جهانی صعود کند. در آذر میخواستیم

                                                                                                                 
 . متفکر و ادیب مصری و شیخ جامع االزهر. 1
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در کف خیابان و هورا کشیدن و  حضور یهای من برای اولین بار، مزهسن و سال
دیم که و واقعًا عاشق بو میخواستیرا یاد گرفتند و تجربه کردند. چون م پایکوبی کردن

. میخواستی. باور کنید نممیخواستیسال گذشته نم تیم ملی صعود بکند. ولی
 ،، مربیان رقیب آقای علی دایی یا هرکس دیگریهاستیمطبوعات ورزشی، ژورنال

تش علی دایی ببازد که به او بخندیم. بگوییم پش میخواستیخواستیم صعود کنیم. منمی
 یآفریقای جنوب انیرا به خاک مالیدم. واقعًا عاشق این نبودیم که تیم ملی به جام جه

سال در  بیستو بعد از  میخواستیم 16شاهد حضورش باشیم. ولی آذر و  صعود کند
ور اولین بار حض براینسل من افتاد و  هجام جهانی حضور پیدا کردیم و آن پایکوبی را

 ها را حداقل توانست تجربه کند.در کف خیابان
دکتر  یاد دکتر غالمحسین صدیقی بهدهیاد دکتر خلیل ملکی، یا زنیا حتی عشقی که زنده

در ابتدا هدف و یا معشوق، در ذهن تصویرسازی  یعنی داشتند. عشق راستین مصدق
و بعد دنبال مصداقش بگردد. عشق  خواهدیشود. یعنی دقیقًا عاشق باید بداند که چه م

الب عشق افالطونی در ق توانیخلیل ملکی یا عشق دکتر غالمحسین صدیقی را نم
ونی آن عشق افالط توانستیفرتوت و پیر نم ین اعتقادی ندارم. مصدقنگذاشت. من چ

اولش،  یرا برای آقایان و این عزیزان داشته باشد. چون عشق افالطونی هم در مرحله
 زیبایی، زیبایی جسمی و ظاهری مطرح است. اما برای خلیل ملکی زیبایی ظاهری

 یدوسترانیداشت، عشق ا یپرستهنیمطرح نبوده، عشق ایران داشت، عشق م مصدق
. برای همین عاشقش شد. دیکشیداشت، عشق استقالل وطن را داشت، درد وطن را م

غالمحسین صدیقی هم همینطور و دیدیم چگونه هم این را ثابت کردند. به دکتر دکتر 
به جهنم است ولی ما تا جهنم  دیرویآقا این راهی که جنابعالی دارید م گفتیم مصدق

. این عشق خلیل ملکی بود. این یک نمونه عشق راستین است. مییآیهم همراه تو م
هستی در وجود پیشوای ملت  یهدف از عشق را تصویرسازی کرده بود و آمد در صحنه

اردیبهشت ماه  23من پیشاپیش ـ  ]متبلور دید[ ایران، زنده یاد دکتر محمد مصدق
 . میگویایران دوستان شادباش م یهمه و عزیزان یزادروز ایشان را خدمت همه

کارکرد عشق را در جهان هستی به نظر  خواهمیاما با توجه مختصر صحبتی که داشتم م
توانم ادعا کنم که نمی ـ به ذهن خودم رسیده چیزی است که آن عنوان کنم. خودم،
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نازنین است و یکی دو  1اردالن سرفراز یهاتأکید من روی ترانه ـ شهود محض بوده
. هروقت صحبت از عشق شده در این پورنیقیصر ام ادیزنده یهااز قطعه قطعه

وام گرفتند. من  ...چه تریبون اینجا و چه جاهای دیگر از مثنوی و حافظ و هابونیتر
زندگی کردیم و خوانندگان با  شیهااز اردالن سرفراز وام بگیرم که با ترانه خواهمیم

ها با آن زندگی کردند. حداقل خود من با آن 51 یآوای مخملی و نوستالژیک دهه
شاید مسخره به نظر بیاید، برای کسانی که ادعای  هایلیزندگی کردم. برای خ

 یین فردنا که مسخره کردن یک چروشنفکری دارند. ولی برای من مسخره نیست. چر
دیر فتحعلی سرفراز، م ادیآور است. پدرش زندهبه نظر من واقعًا شرم هاییبا چنین ترانه

گردآب بود که در استان فارس آن زمان که استان هرمزگان را هم شامل  یمسئول روزنامه
ر بودند. عاشق دکت. ایشان هم اتفاقًا از عاشقان پیشوای ملت ایران هم زدی، قلم مشدیم

 بودند و در عاشق دکتر مصدق ،بودند. برادر ایشان هم که ژورنالیست بودند مصدق
داراب به نفع ایشان به شدت فعالیت کردند. بنابراین تمسخر و سخره گرفتن اردالن 

گان تمامی پیشوایان، سرکرد شهیار قنبری، زنده یاد کارو و سرفراز، ایرج جنتی عطایی،
معاصر ایران به هیچ عنوان شایسته نیست و به نظر من حتی شرم  ییسراترانه ینو موج

 آور است.
داشته باشد ایجاد صلح در هستی و جهان است. در  تواندیاولین کارکردی که عشق م 

  :میکنیاول از همه از هستی پرسش میک، به آن برسیم:  میتوانیدو مرحله م
 خفتیشهیدی که بر خاک م»

 چنین در دلش گفت
 اگر فتح این است که دشمن شکست

 « چرا همچنان دشمنی هست
برای  .دستور زبان عشقدر آخرین دفتر شعرش  پورنیزنده یاد دکتر قیصر ام یقطعه

 میکنی. از جهان پرسش ممیکنیبرقراری صلح در هستی و جهان اول از هستی پرسش م
                                                                                                                 

است. عشق  یرانیو آهنگساز ا نیموج نو یسرا( شاعر و ترانه7923 متولداردالن سرفراز ). 1
)به نقل از  رودیشمار مبه یو یهاسروده یاصل یهیمامهاجر بن انیرانیا یو غربت، و زندگ

 .ی ویکی(دانشنامه
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ما پیروز شدیم و زدیم و کشتیم و  دییگویه جنگ و درگیری وقتی شما ماین هم بعد از
چرا هنوز که هنوز است کینه و نفرت و انتقام و دشمنی  پساین همه غنیمت گرفتیم 

د پیروز شدید، اینجا را گرفتید، آنجا را هستیهست؟ واقعًا چرا هست؟ شما که مدعی 
 دید، چه شد؟ گرفتید، تمام مخالفانتان را هم قلع و قعم کر

 :دیگوی. مدهدیدوم عاشق طراحی صلح در هستی و جهان را انجام م یدر مرحله
 خفت شهیدی که بر خاک می»

 نوشت دو سه حرف بر سنگ: زد و میسرانگشت در خون خود می
 به امید پیروزی واقعی 

 نه در جنگ 
 «که بر جنگ

 اش. بان عشقدستور زباز هم از همان  پورنیدکتر قیصر ام یسروده
چنین کاری انجام  تواندیتنه نمچون عاشق یکـ واقع عاشقان  عاشق و عاشقان، در دو؛

وجود آمدند، از یاد و یادآوران یاد ه وقتی عشق فراگیر و گسترده شد و عاشقان ب .بدهد
نهایت به  و هم به محیط اطرافشان و در دهندیآرامش و امنیت مهم به خود  ،کردند

 ،پیشوای ملت یوقتی خانه 7992مرداد  28. بعدازظهر روز تنفربرانگیز سراسر هستی
 آتش گرفتند، زنده یاد دکتر غالمحسین صدیقی به دکتر مصدق زیر را به دکتر مصدق

مدند رقدرت آگفت: چی چی را بد شد دکتر؟ دو اب گفت: بد شد، بد شد. دکتر مصدق
که ما را از صحنه خارج کنند، چی چی را بد شد؟ آرام بنشین و تماشا کن. آرام باش، با 

ماندند.  نآرامش نگاه کن. اتفاق آنچنان وحشتناکی نیفتاده است. تاریخ ثابت کرد که اینا
ها نماند. از آزموده چه ماند؟ از ولی آنان که آتش کردند و زدند و بردند، چیزی از آن

یک لحظه رنگ به رنگ شد،  عرضکه آن روز در  زادهیهبر حزب سومکا دکتر منشر
ه چ ،تا طرفداران شاه را دید، از شاه حمایت کرد کردیحمایت م قبلش داشت از مصدق

چنین حرفی بزند؟ به قول دکتر  تواندیکسی م ماند؟ ولی آیا درباره دکتر مصدق
 همچنان زنده است. مصدق یاتوزیان: خیر! افسانهک

 : هافراتر از زمان و مکان شدن عاشقان و انسان سه؛
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 ی رد هب ردم قلندرم قلندرم گمشده
 رفو رت از خاک زمین از آسمان رفارتم

 سپرده ام تن هب زمین خون هب رگ زمان شدم 
کان شدم  ساهی صفت رد پی تو راهی الم

یش . بشوندیاردالن سرفراز. عاشقان فراتر از زمان و مکانشان م یقلندر سروده یترانه
همچنان زنده است. تا  مرداد گذشته است ولی اسم مصدق 28از نیم قرن از کودتای 

ها پس از مرگش هم زمانی که صادق هدایت زنده بود کسی تحویلش نگرفت. سال
. ولی امروز کردندیمسخره م وهای ایشان را استهزا ملکت کتابحتی روشنفکران م

روع ش بوف کوراش را با کتابخوان شود، کتابخوانی حرفه خواهدین یا جوانی که مانوجو
، به هیچ عنوان قبل از رودیهای صادق هدایت فروش مقدر که اآلن کتاب. اینکندیم

خصوص هب ،های صادق هدایتبچاپ کتا یها. آمار افسترفتیانقالب فروش نم
که چه کسی ماندنی است و چه کسی ماندنی  کندیرا اگر دربیاورند، ثابت م ،بوف کور

 ،نیست. واقعًا صادق هدایت فراتر از زمان و مکان بود. حاال تفکرش شاید مذهبی نباشد
 اما به قول استاد شفیعی کدکنی : 

 هگ ملحد و هگ درهی و کارف باشد
 دو فتنه رپور باشهگ دشمن خلق  

 باید بچشد عذاب تنهایی را 
 رمدی هک ز عصر خود رفارت باشد 
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هدایت هم از عصر خودش فراتر بود. اشکال ندارد که ممکن است تفکرش با تفکر 
د. دکتر خلیل ملکی هم همینطور، تا زمانی که زنده همخوانی نداشته باشمذهبی ما 

دوم ملی هم همانطور که آقای  ی. از جبههدندکریبود، اصاًل شاید به ایشان نگاه هم نم
که یکسری گفت مثل این صابر اشاره کردند ایشان را به بیرون پرت کردند. دکتر مصدق

ما . اشودیبا افراد برخورد م گونهدوم ملی را اشغال کردند که این یاز ما بهتران جبهه
مثال امذهبی به آثار خلیل ملکی کشیده شدند و  بعضی از چپگراهای تدریجبهاآلن تازه 

مصطفی  از و از خلیل ملکی ،ادبیات سوسیالیستی را نگاه کنیم میخواهیما هم که تازه م
زاری کسانی که این همه روضه برایشان خواندند و گریه از . دیگرمیکنیشعاعیان شروع م

ولی از خلیل  ،ها به جایش هستم آن. احترامیکنیو..شروع نم هاانیو پو هایجزناز کردند، 
 که یک تیپ تئوریک بود و آن زمان تحویلش نگرفتند.  میکنیملکی شروع م

پیشنهاد  51دکتر غالمحسین صدیقی هم همینطور، موقعی که در هیاهوی سال 
. بهمن کردند یمهریها آن سال به ایشان بوزیری به ایشان شد، نپذیرفت. خیلینخست

 تواندیملی چهارم همینطور، کنار کشید. ولی کسی اآلن م یجبهه یدر کنگره 58
این  یناسشجامعه یرشته گذارهیاعتبار دکتر غالمحسین صدیقی را زیر سوال ببرد؟ پا

یر را ز اشیبا آن همه سوابق خدمت مملکت را زیر سوال ببرد؟ قائم مقام دکتر مصدق
عالی در فلسفه، روانشناسی شخصیت، تاریخ ادیان را کسی سوال ببرد؟ با پنج دیپلم 

هایی که ایشان در مورد تالس تا سقراط نوشت، تاریخ زیر سوال ببرد؟ کتاب تواندیم
زیر سوال ببرد؟ خیر! دکتر صدیقی آن موقع که  تواندینوشت را کسی م نایسادیان و ابن

را چ یق کرد که عشقش بود.اش نشست و درباره مشروطیت تحقبیرون آمد، کنج خانه
. موقعی هم که فوت کرد دیورزیعشق م آنبه دنیا آمده بود و به  7285 مرداد 74 که
 یالمللنیب یهاداخلی، در رسانه یهارغم سکوت رسانهعلی 7911اردیبهشت  71در

دو نهضت ملی ایران پس از  یبسیار سر و صدا کردند و از ایشان به عنوان مرد شماره
ت کردند، درست اس یمهرییاد کردند. درست است که به دکتر صدیقی ب صدقدکتر م

شاه  یریوزکه پیشنهاد نخستکه چه در دولت موقت ایشان حضور پیدا نکرد و چه این
ولی  ،ملی چهارم حضور پیدا نکرد و از همه کنار کشید یرا نپذیرفت، چه در جبهه

عشق ایشان را زیر سوال ببرد و آثار ایشان همچنان جاودانه جاودانگی  تواندیکسی نم
 و در آن حدی تواندینم ارسطو نوشته است، احدی فعالً  سیاستکه بر  یااست. مقدمه

 ایشان بنویسد. ینیست که بتواند در حد و اندازه
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 یپاک کردن کینه و نفرت از هستی؛ این کارکرد عاشقان است. قدرت از لولهچهار؛
، اما دیآیی تفنگ در م. بله قدرت از لولهگفتی، مائو درست مدیآیر متفنگ د

مب . با بدیآیتفنگ درنم ی. عشق از لولهدیآیتفنگ درنم یدموکراسی و آزادی از لوله
بخش دموکراسی و آزادی ایجاد کند. نسیم فرح تواندیو موشک و بکش بکش، کسی نم

گان، واقعًا صد افسوس و هزار افسوس که این . جشن مهردیآیآزادی از مهر و عطوفت م
را از ادبیات فارسی دوران ابتدایی بیرون آوردند. موقعی  و آیین سده درس جشن مهرگان

که کاوه آمد، ضحاک ماردوش را در کوه دماوند اسیر کرد، از کشتنش صرف نظر کرد، 
جشن مهرگان و آیین  دهم تا شانزدهم مهر،مهر ورزید و آیین میترائیسم هم از آنجا آمد. 

به همین . از آنجا بیرون آمد، اسیرش کرد ولی او را نکشت و مهر ورزید. سده است
کینه و نفرت را ما ایرانیان مهر باید زنده شود که دهم تا شانزدهم جشن مهرگان خاطر 
 یورزنهیقدر کاین]از بین ببریم[ و داشتیم و از بین بردیم،  مانخیدر تار طور کههمان

خطاب به خودم  حرف کنیم. چه خودم و چه اطرافیان خودم، باالخره قسمتی از اینن
 است. 
؛ «کشیخوش به حالت کبوتر هر جا بخوای پر می»آزادی است.  ،عشق پنجمکارکرد 

ا ر نژادیانیمازیار ک ادینژاد، خدا رحمت کند، زندهآوای مخملی و زیبای مازیار کیانی
اهنگ ایشان در رادیو و تلویزیون این مملکت خوشبختانه که هنوز هم که هنوز است نم

نه ، دیآیدست مه . عاشق رها از هر بندی است. با عشق است که آزادی بشودیاجرا م
هایش را هم گفتیم فراوان است. انقالب الجزایر، انقالب شهیدان نمونه با کینه و نفرت.

لجزایر دموکراسی است؟ هرکس به کجا کشیده شد؟ اآلن ا ،است. یک میلیون شهید داد
ث با ار ، حکومت رابال استبن یاحاال بوتفلیقه است، بومدین  دیآیکه سر کار م

! کنندیسال به نام جمهوری سلطنت م سیاشتباه گرفته است. آقایان هر کدام  اشیپدر
انقالب شهیدان یک میلیون شهید داد، به کجا رسید؟ الجزایر دموکراسی به دست آورد؟ 

ر کسی بخواهد بگوید دموکراسی بدست آورد، واقعیت این است که من در وجود اگ
 که دموکراسی را بخواهد در الجزایر تعریف بکند! کنمیخودم شک م

؛ عشق شکست نیست، عشق زندگی و پیروزی جاودانه است. ششمکرد راما در پایان کا 
و  عصریدر ممکن است عاشق به معشوقش نرسد و شکست ظاهری بخورد، حداقل 

عاشق را حقیر و خوار خطاب و قلمداد کند.  تواندیدر زمانی، اما به هیچ عنوان کسی نم
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باالتر از این  تشانیاگر خطاب کند، عاشقان مطمئنًا نخواهند پذیرفت. چون ظرف
 ها است. حرف

 رد زلف تو بند بود داد دل ما
 رد بند کمند بود داد دل ما

 دای داد هب داد دل ما کس رنسی
 از بس هک بلند بود داد دل ما

چرا  .رسدیاز داد بلندش هم باشد که به گوش هرکسی نم تواندیشکست یک عاشق م
ر ؟ چرا دکتکردی؟ با مردم عصر خودش صحبت نمکردیحضرت علی با چاه صحبت م

را اشغال کرده  هاابانیصدیقی در عصر خودش در آن هیاهو و شور و هیجانی که کف خ
دکتر ا آیادهای وطن وطن و کفن کفن تنها ماند؟ آیا صدیقی از دور خارج شد؟ بود با فری

و به بایگانی تاریخ ـ که البته شاید بایگانی در مورد  غالمحسین صدیقی جاودانه نیست
ین چیزی نتاریخ پیوست؟ نه چ Recycle binبه نظرات علمی وجود داشته باشد ـ و یا 

ی همچین حرفی بزند به نظر من اصاًل نیست. کسی اگر بخواهد درباره صدیق
این مملکت را نخوانده است. بنابراین عاشقانی که فرامکان و فرازمان  یشناسجامعه

 ،کنندیهستند ممکن است بعد از حیات و بعد از زندگی و عصری که در آن زندگی م
شناخته شوند. صدیقی را نسل من بهتر خواهد شناخت. خلیل ملکی، مصطفی 

. صادق هدایت هم همین جور، حتی شناسدیا نسل من خیلی بهتر دارد مشعاعیان ر
را هم همینطور. بنابراین به نظر من در عشق هیچ شکستی نیست و این  دکتر مصدق

هان، پش ضربان قلب این جتکه از داد بلند عاشقان باشد. به امید این تواندیشکست م
 آزادی باشد. ضربان عشق و

 

 بحث یدقیقه فرصت هست، اگر دوستان سوالی دارند از آورنده پنج: آقای صابر
 خدمت شما هستیم.
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قضیه  کنیم وحالی می ک: با عشق شروع کردید و گفتیم عشق و عاشقی و یپرسشگر
عاشق شو ار نه روزی کار جهان سر آید/ ناخوانده »تند شد، زحمت کشیدند، دلسوزانه؛

بله عشق یک مقوله تجربی است و همانطور که گفتید «. تینقش مقصود از کارگاه هس
 .دیآیم همیشه

 

 تان؟حال پرسش :کنندهمشارکت
 

 پرسشی ندارم. پرسشگر:
 

 دیگر دوستان؟ خیلی ممنون شب همه به خیر. آقای صابر:
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 1(11) دیمنشأ عشق و ام یخدانشست شصت و دوم: تبیین: 
 

ِن ا ْْحَ ِ الره ِحمیِبْسِم اَّلله . تیتر مینکیبه نام خدا، با کسب اجازه از دوستان بحث را شروع م .لره
ثابت است. جهان متغیر است. خدا هم ثابت و هم اهل تغییر است. شصت و دومین 

 : جلسه است که ذیل عنوان
 «آ من نزد بگشا، باب گشامی،من رفیقم، ره»

رورت ض»تحت عنوان  میکنیم که ذیل این تیتر باز یاچهیبا در میشویگرد هم جمع م
 دوم . نشست شصت و«گاهی با خدادالنه، مستمر، استراتژیک و همهصاف یرابطه

 یخدای منشأ عشق و امید، شماره ؛«او» یهاداشتهـ  تبیین ما»است. تیتر عمومی 
آرام تا آستان غروب رهنمون را با هم آرام 83ماه ی آخر اردبیهشتشنبهسه است؛«دهم

 یه، به متن بحثی که هفتمیکنیگذشته، یک مرور سریع بحث را م یهی. با رومیشویم
ر امروز به سرفصلی برسیم که دفعه دیگ شاءاَّللانرسیم. پیش به سرانجام رساندیم، می

 بتوانیم جمعش کنیم. 
 

 از خانه اول تا خانه حال
 «: او» هیما: توص ریس

 یعال لیم یازساده به عال
  یمت عالاز حس به اسباب س

 یعال ریس
 

دن به مفهوم رسی ؛در این شصت و دو جلسه ما سیری را طی کردیم، سیر  از ساده به عالی
از حس به اسباب. رسیدن از حس به اسباب سنت بشر است. ابتدا چیزی را در خودش 

                                                                                                                 
 است.  1815اردیبهشت  21شنبه سه ،برگزاری این نشست . تاریخ1
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پیدا  یتری، قوام جدزندی. بعد آن حس یک قل مکندی، حس مندیبیمحسوس م
ص آن پدیده  تریعال ی. آن درک در مرحلهشودیدرک مو تبدیل به  کندیم به تشخ 
ل به تبدی ،که قباًل حس کردیم و بعد فرآوراندیم، درکش کردیم یادهیو آن پد رسدیم

سد، ظهور بر ی. بعد آن شخصیت اگر بخواهد به منصهشودیشخصیتی برای خودش م
ا در ادبیات جهان و ما به آن متد اسباب و ابزار ر آنطبیعتًا اسباب و ابزاری الزم دارد. 

 . ندیگویم هیا در ایران ما روش بارورشد ندیگویم
سیری که ما از بیست ماه گذشته به این طرف طی کردیم، حس اولیه این بود که فشل، 

اش بربیاییم، خیلی آن کاری که بنا بوده از عهده .رمق هستیمیا کم رمقیب ،لخت
ا با هستی م یگونه است که رابطهحس پیدا شد این بود که این. درکی که از آن مییآیبرنم

که مختل شده است. از مختل شدن رابطه راه پیدا کردیم به این «او»و با خودمان و با 
نتیجه این است که ما دیگر عضو فعال هستی نیستیم. بنا بوده که در این جهان فعالیتی 

ارد که وجود د ای«چرایی»تی باشیم. داشته باشیم، عضو هستی و ضمنًا عضو فعال هس
ت ضرور ؛ما دیگر عضو فعال هستی نیستیم. به ضرورت خروج از مرحله پی بردیم

 به فعالیت و دینامیسم. بودن  passiveاز  ؛خروج از انفعال به فعال بودن
 یاکه مرحلهجدید رهنمون بشویم، با توجه به این یکه از آن مرحله به مرحلهبرای این

اگر بخواهیم از انفعال به  ،کردیم روندی داشت، از فعالیت به انفعال رسیدیم که طی
 طبیعتًا به ابزاری نیاز داریم. اسم آن ابزار روش یا متد است.  ،فعالیت مجدد برسیم

نت این س .از حس به اسباب رسیدیم ؛پس ما سیری طی کردیم. سیر از ساده به عالی
ه از حس تنهایی در غار رسید ؛اسباب رسیده استاز حس به  از ابتدابشر است. بشری 

پیرامون خودش را درک کند. پیرامون پرمخاطره است به روش  ،که بیرون بیایدبه این
ه ابزار هم ب ـ رسداش میو نهایتًا به ابزار و روش رسدیبرخورد با مخاطرات بیرونی م

که دیو و دد بیرون از  همان چوب اولی ]و هم به مفهوم غیرفنی[. مفهوم تکنولوژیک آن
زمانی بشر بود که در حد خودش مترقی بود و غار را نشانه رفت، خودش تکنولوژی آن

از حس به ابزار بود. این سنت بشر از  ،روشی هم که به کار برد روش از ساده به عالی 
برای ما تغییرناپذیر است.  ؛همان موقع تا اآلن است. این محکم تغییری نکرده است

 ز ساده به عالی و از حس به اسباب، مشی انسان از آغاز تاکنون بوده است. سیر ا
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هم به آدم « او» یهیهم همین بوده است. توص «او» یانسان، توصیه در کنار این مشی
 ندکنیاول تا آدم آخر که ما باشیم و بعد از ما و کسانی که همین لحظه از رحم سر باز م

ان عالی باشد، سمتت لتانیکه به سمت عالی میل کنید، م، این بوده ندیآیو به جهان م
عالی باشد، سیرتان هم عالی باشد. میل عالی، سمت عالی، سیر عالی، همان چیزی 
است که بشر هم به آن رسیده است. بشر هم به این رسیده که از ساده به عالی سیر کند، 

 ـ خر با آن مکانیسم استکه گزارش از ابتدا تا زمان وحی آـ کتاب آخر ]پیام[  یهمه
آن خیش  ؛میا، ما خیشی به شما دادهدیااین است که به سطح و پوسته بسنده نکنید. آمده

کنج دل شما است. با آن خیش، سطح را شیار ذهن و پس پیشانی و در سهو در دست 
ها را شیار بدهید. در آن این است که سطحآخر حرف خدا در کتاب  یهمه .بدهید

و شیاردهی از  یزنخود انسان در شخمبرید[. ]به عمق راه می هایزنشخم و هایارزنیش
لمبه کرا به نامبه یکی از وزرای لویی  .یک گاو نر هم برتر است و 

گاو نر لویی  ،1
ول شخم زد. شیارهایی که م. فرانسه را کراکردیساعت کار م 71یعنی روزی  ؛گفتندیم

به سطح زمین  ـ کردیساعت کار م 71روزی  و ر بوددر آن مدت زمانی که وزیـ ول مکرا
بل ماق یهافرانسه داد، این فرانسه از آن بیرون آمد. اگر فرانسه کماکان دست فئودال

 ،که. ایندیرسیول بود، فرانسه به این سطح از صنعت و پیشرفت و فرهنگ نممکرا
ان، کنج دلشسه، شانیشانیهایی هستند که وجودشان، دستشان، پس پهمیشه انسان

 . است ها برای شیارزنی دادهیک خیشی وجود دارد که آن خیش را خدا به آن
که رغم اینشیار بزن. به ،خدا هم به آدم اول گفت سطح این زمینی را که ما به تو دادیم

هان را ج یتوانستیولی سقوط نکردی. اگر سقوط کرده بودی که دیگر نم ،هبوط کردی
ل عالی، با می شیارزنی یکه خدا با آدم اول تعریف کرد، پروژه یاوژهتغییر بدهی. این پر

در  ،با آن اصطحکاک برقرار کن ،یعنی سطح را لمس کن .عالی بود سیر و سمت عالی
 جهان یتوانیو م یشویجدیدی رهنمون م یهادهیبه پد هایارزنیآن شیار بده و در آن ش

 ا میل و مشی انسان همخوان است. با ژن ما و ب« او» یهیرا پیش ببری. توص
 

                                                                                                                 
که  مدنظر است یسیانگل مداراستیو س لیوک( Thomas Cromwell) تامس کرامول. ظاهرًا 1

در انگلستان هشتم  یبانفوذ هنر رانیاز وز یکیبه عنوان  7541تا  7592 یهادر فاصله سال
 مشغول به کار بود.
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 شد و تحولاسباب برون
 دو مبنا انیم ریس«:او» هیتوص

 ابانیو  انیتجارب بشر جو
 آورده وند،یپ ،یما: فرآور یهایافزودن

 

سر اسباب  ـ نه کمتر و نه بیشتر ،هرکس حد خودش را دارد ـ آمدیم در حد خودمان
 ،کیی ؛بود« او» یهاهیتوص ،تحول یکیشد و ُشد و تحول رسیدیم. اسباب برونبرون

در دوران بحران، چه یک فرد « او» یهیما. توص یهایافزودن ؛تجارب بشر بود و یکی
]سیر میان دو مبنا  زده شودگونه بحرانچه یک جمع کوچک هسته ،زده شودبحران

 ـ نفر بودند شش تا هشتگونه مثل اصحاب کهف که جمع کوچک هسته است[.
 یاهیآمدند و به ایشان توص« او»دار شدند و به سمت بحران ـ داندیکسی نم عددشان را

 کرد. به پیامبر به عنوان لیدر دوران یاهیخدا به او توص ،دار شدهم که بحران کرد. ابراهیم
خورده  دو کسانی که با مبنای او پیونای دارد[. پیامبر ]توصیهخودش و فرادوران به نظر ما 

 یزدگبحران یدر مرحله دچار شوکی شدند. خدا به ابراهیمهم و به او گرویده بودند، 
 یک و به عنوان یک جمع یزدگبحران یبه عنوان یک فرد، به اصحاب کهف در مرحله

 زده به عنوانزده و بحرانهسته و به محمد و گروندگانش هم به عنوان یک جریان شوک
خودتان را در دوران بحران مبنا فرض  :جمع بسیار بزرگ رو به تغییر یک توصیه دارد

خودتان چیزی هستید، کسی هستید، خس و خاشاک نیستید. وزن مخصوصی  .کنید
مبنای ـ  ، خودتان را مبنا فرض کنیدکندیدارید، وزین هستید. زمین زیر پای شما صدا م

 ؛از خودتان به سمت من سیری کنیدو و مبنا کوچک و من را هم مبنای بزرگ. بین د
 . شودیشد از بحران فراهم محتمًا اسباب و ابزار برون

ی از استراتژیک و ذات یهایبشر هم که از ابتدایی که آمده جوینده و پوینده بود و فضول
بت مث یهایفضولـ  قصد اهانت نیستـ  هاینوع آدم اول و همسرش داشته است. این فضول

 یهاهیبشر را به اینجا رسانده است. پس تجارب بشر هم در کنار توص کهبه عمق بوده رو  و
یکی از اسباب  ـ بلکه در حد وزن و ابعاد خودش ،«او» یهاهینه هم طراز با توص ـ« او»

خدا و روی  یهیکه ما روی توص ییهایفرآور ؛ما یهاینهایتًا افزودن. شد ما هستندبرون
و نهایتًا  میکنیم و تجارب بشر برقرار« او» یهیپیوندی که بین توصتجارب بشر داریم، 

 خدا و بشر است.  یهایخودمان مکمل فرآور یهایخودمان. فرآور یهایفرآور
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عمران که خطاب به محمد و گروندگان آلی سوره 781تا  721 یهیخدا در شصت آ
وصیه کرده ت که قباًل به ابراهیمینکماا ؛و مبنا را توصیه کردد بینسیر  ،اش بودزدهبحران

ن خدا در آ ی. ما با سه فرآورده مواجه هستیم. فرآوردهکندیبود و اآلن به ما هم توصیه م
 یهافرآورده دیگری،شصت آیه که دوز و ضریب تغلیظ آن بسیار بسیار باالست. 

به لحاظ متدیک  شانیهافرآوردهها بخشی از عصر ما یا قبل از ما که آنبشرهای هم
. میرسیخودمان م یهایبخشی فرادورانی است. یکی هم آخر سر به فرآور و دورانی

فروشی و مرباپزی مراجعه کنیم، یک بادیه یعنی اگر که به شمال برویم و به یک کلوچه
، استاماًل ملس که کپک از آن گرفته شده و ک ختهیرمربای خیلی شفاف جوهرنمک

و  اشکالیوکاست و ببی کم ؛دارد که آن تغلیظ خدا در شصت آیه استوجود 
. یک پاتیلی هم وجود دارد که مربای انسان است. مربای انسان گاهی کپک خدشهیب
ن آن قابل استفاده است. یک ولی بُ  ،زندی، گاهی شکرک مشودی، گاهی ترش مزندیم

وخطایی درست آزمونصورت[  ]بههم ما برای خودمان فعاًل  ]مربا[ کوچک یشیشه
خودمان به یک متد  یهایبشر و فرآور یهایو فرآور« او» یهای. از فرآورمیکنیم

 . میرسیشد مبرون
 

 متد ما 
  هافیتکل نیی: تعازینشیپ

  ی«سهام»متن: جهان 
 تی«آدم»: امتداد پروژه یخروج

 

ه خودش اختصاص آغازین را ب یجلسه هفت ـ هشتمتد ما در حد فهم خودمان که 
 ازهاینشی، سطح متن و سطح خروجی. سطح پازینشی: سطح پداشتسه سطح  ،داد

نیم آن یرا آغاز کنیم و بب «باب بگشا»که درب خدا را بزنیم و این بود که ابتدا قبل از این
ا صد تانیهاو در پروسه تانیهاما را هم در روندهایتان و در پروژه کندیبابی که ادعا م

تعیین  ؛نیمک ییهافیرا وا بکنیم و تعیین تکل ییهاچه هست، قبل از آن یک سنگ ،بزنید
 . «او»تکلیف مشخصًا با خودمان، با هستی و با 

که همان  اشیو خروج ـ جهان سهامی ـها واکنده شده سر متن که این سنگبعد از این
انی هستی با مب ،هافیلو تعیین تک ازینشیواقع در فصل پ . درمییآیم، آدم است یپروژه
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ها واکنده شود . اگر این سنگ«او»با خودمان، با هستی و با  ـ میکنیما سنگ وام
تی به این هس میاکه ما عضو هستی هستیم، عضو فعال هستی هستیم و آمده میآوریدرم

که هستی را تغییر بدهیم، نه حافظ وضع موجود هستی باشیم. اگر بنا بود که از وضع 
د نیازی به این ندار ؛کندیخودش حفاظت م« او»ستی حفاظتی به عمل بیاید، موجود ه

هستی در وضع موجودش سیر و  خواهدیهم نم« او»که ما بادیگارد هستی شویم. 
میل کند. پس  تریخواهد که هستی از وضع موجود به سمت وضع عالسلوک کند. می

  د صورت گیرد[.]بای« او»تعیین تکلیف با مبانی هستی، خود، هستی و 
یعنی  .که این جهان سهامی است است شدهوجه دوم رسیدن به این باور تبدیل به یقین

را دارد. به تعداد موجوداتی هم که در این  خدشهیخدا سهم اصلی را دارد، سهم ممتاز ب
سهمی برای فعالیت، عضویت و مشارکت در هستی و  ،شوندیهستی وارد و خارج م

جهان سهامی است. یعنی  ،و سازهایش وجود دارد. به این اعتبار سازوکارها و ساخت
کاماًل انحصاری را راه بیندازد و موجودات دیگر  یخدا توان را داشت که یک موسسه

تا آنجایی که ما درک ـ بشوند. ولی حداقل برخوردش با انسان  «او» یهم ابواب جمع
عظیم و  یهیکت در این سرماانسان هم سهامی برای شربه این نیست و  ـ میکنیم

 پس به این اعتبار ما هم صاحب سهم هستیم.  ؛چرخان و گردان هستی داده است
ر و د دیآیکه انسانی م یااین است که در هر دوره اشیاگر این متن را بپذیریم، خروج

لق  کندیکه ما آمدیم و در این ملکی که جمهوری اسالمی فکر م یااین دوره ملک ط 
خلق کرد که او را آدم هستیم. آدم اولی که خدا  یپروژه یست، ما هم ادامهخودش ا

 ،روش ،این جهان را خودش، با سبکو بیاید از آن تماشاگه بهشت اولیه هبوط کند 
. خدا یهایهمراه یبه اضافه ؛که خدا به او واگذار کرده بسازد ییهااستیل و داده ،منش

محصول  ـ ست«او»که از آن  ی زمینعیش طبنه گرد ـاین زمین  یپس گردش ماهو
ن به ما شامشترک و پیشبرد مشترک خدا با آدم اول و آدمیانی است که سلسله یپروژه

آدم اول هستیم و  یها این است که ما هم از گونهرسیده است. پس خروجی این بحث
بل از خودمان های قانسان یهاهم در کنار پروژه یادر پیشبرد نقش داریم و باید پروژه

 در پیشبرد جهان تعریف کنیم.
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 ما : باب بگشا  نییتب
 عرضه  یتالق    تقاضا 

 «او» یشناستیظرف   خود یارشناسیع
 

ها و تحلیلی که از جهان گردشی، چرخشی، دیگر بعد از آن سنگ واکندن اکنون
ی است، تاگر بپذیریم که جهان مشارک ،مشارکتی و سهامی داریم، به تبیین که رسیدیم

و سر کوچک مشارکت ما در موضع تقاضا است در موضع عرضه  «او»سر اول مشارکت 
یین . بدون آن تبدادی. قبل از این معنی نمدهدیاینجا معنی م «باب بگشا»هستیم. این 

 برای و باب چه را ما بگشاییم ،ها و بدون خروجی مدنظرمانیا بدون آن سنگ واکندن
نی اینجا مع ؟الباب کنیم و درب آن را بزنیمبزنید، ما دق دیگویم« او»چه بابی را که 

را هم در موضع عرضه تلقی کنیم، یک « او»که اگر ما درموضع تقاضا باشیم،  دهدیم
 ،باشد« او»هستی که  یعرضه (pick)ی متقاضی که ما باشیم با پیک تالقی بین جامعه

 . دهدیوجود دارد. اینجا باب بگشا معنی م
، زیرن تالطم و در این کش و واکش میان نیروهای متقاضی با منبع عرضه یا داشتهدر ای

خودمان را هم  ،میشناسیعیار خودمان را هم م ،میکنیتقاضا م« او»که از ما ضمن این
ین ا یچقدر خودمان پشتوانه و عینی است و تقاضایمان چقدر واقعیکه  میزنیمحک م

 میدهیرا هم طبیعتًا مورد شناخت و شناسایی قرار م «او» یهاتیتقاضا هستیم و ظرف
ش  ـ ه  چگونه خدا ، چگونه است، کمیت آن چگونه است« او»نه مورد آزمون. کیفیت د 

. در این میکنیو نهایتًا قانون و چگونگی سرریز را ما درک م شودیاهل تخصیص م
است که نسبت  یداردار نامحدود است و داشتهداشته« او»که  میکنیکشاکش درک م

 . کندیم یزیربه تقاضای ما و متناسب با تقاضای ما داشته
 

 «دارا» یخدا
 بندمرحله؛ استراتژ؛ خالق؛ مهندسـ طراح 

 یخیتار لیو تحل دیصاحب د
  پردازدهیا

 منبع الهام 
 دیمنشأ عشق و ام
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جلسه است که ما این بحث را داریم؛ خدای دارا یا  چهلگفت که حدود  شودیم
 یهاتهچه داش« او» ،. ببینیم اگر ما در موضع تقاضا قرار بگیریمزیردار و داشتهاشتهد

 مان کمک کند. به این رسیدیم کهاکنونین و امروزینی دارد که ما را برای پیشبرد پروژه
خدای خالق، خدای استراتژ،  ]و بعد[ ؛مهندسی استـ طراحی « او»اول  یداشته

، منبع الهام و منشأ عشق و امید که پردازدهیلیل تاریخی، ابند، صاحب دید و تحمرحله
 تجهیز و دارایی است خدا مطلق   ،بوده است. به این اعتبار نماگذشته یجلسه دهبحث 

و  کندیست و متناسب با تقاضای ما، ما را مجهز ما« او»و جهاز کل هستی دست 
 . بخشدیدارایی م

 
 ما نییتب

 ما از چهار راه  
 ی«آدم»ژن  «او»با  یجودو وندیپ

 « او»معاشرت با   «او»آموزش 
 نقش کوچک ما یفایامکان ا

 خط رشد + ارج قدر« : او»همخوان با تأکید 
 

وند پی« او»این است که ما با آن، ما در تبیین خودمان به یک چهارراه رسیدیم. یک راه 
که وجود کاًل ضمن این ـ وجود کل است« او»ما وجود جزء هستیم و  ؛وجودی داریم

اما در درون خودش باالخره سهامی وجود دارد. ما صاحب یک  ،ناپذیر استتفکیک
 صاحب کل وجود است. « او»جزئی از وجود جهان هستیم، ولی 

آدم اول را تحت آموزش قرار داده « او»ست. ا« او»راه بعدی، آموزش  و وجه بعدی
هستیم. « او»طبیعتًا تحت آموزش ها ادامه پیدا کرده است. ما هم این آموزشاست و 

 نفرستاده است.  و جهان اعزام نکردهکویر نما به این ما را رها بدون قطب« او»
ی موجودات، از همه ـ وجه بعدی، ژن آدم است. ژن آدمی که او را از موجودات پیشین

ها را اسم ان پرتوی از قرآندر  نباتات و جانداران غیرنبات و مالئکی که آقای طالقانی
ها تفاوت داشت. آن یژن آدم اول با همه .کردیمتمایز م ـ گذاردینیروهای طبیعی م

 .ژن این آدم آموزشی و تغییردهندگی است
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. راهی که خودش است« او»مهمترین راه باشد، راه معاشرت با شاید نهایتًا راه آخر که 
یک مبنا هستید، من هم یک مبنا هستم. دو مبنا را یک راه فرض خودتان  ؛کندیتوصیه م

این را پذیرفت به توحید نسبتًا محض رسید و بقیه هم که پذیرفتند به یک  کنید. ابراهیم
 فالحی رسیدند. 

، نیست. چهارراه «؟چه کنم ؟چه کنم»پس این چهارراه، چهارراه حیرانی و سرگردانی و 
اولیه و مستمر  یهااز آموزش ،«او»از پیوند وجودی ما با  .روشن و شفافی است کامالً 

آمدوشد و نشست و برخاست  ونهاده، از معاشرت  تبه ما، از ژنی که در ما به ودیع« او»
« او»در هستی باشیم. « او»که ایفاگر نقش کوچک  میرسیما به این امکان م ،«او»با 

ما هم اگر در این چهارراه خودمان را سرگردان نکنیم  ؛داردیک نقش سترگ و کاماًل بزرگ 
قش ن میتوانیبرداریم، م یاو در این چهارراه شفاف بتوانیم از هرکدام از مسیرها توشه

همیشه بین ؛ «او»بشویم. چون « او»را ایفا کنیم و در حد خودمان چون « او»کوچک 
 م.بشوی« او» یبشویم، از گونه« او»توانیم شبیه ما می ؛تفاوتی وجود دارد« او»ما و 

در سراسر کتاب و در « او»همخوان است. « او»شدن با تأکید « او» یاین از گونه
و با مجموعه نیروهایی که  کندیخط رشد را توصیه م ،شخصی خودمان با ما یتجربه

 خودشان را رشد یجامعه توانستندیبه این جهان آمدند و صاحب امکان هم بودند و م
و برخورد  کندیبرخورد جدی کرده، برخورد جدی م ،ولی به انحطاط خوردند ،بدهند

صورت  فرعون در قبال مشترک با موسی« او»ازجمله برخوردی که  ـ جدی خواهد کرد
 و یعنی امکانات ؛نهایتًا توصیه به ارج قدر است. قدر خودتان را ارج بگذارید .داد

 و نهایتًا سایز و ابعاد خودتان را قدر بدانید.  رامونیپ یهارصتف
 

 دیمنشأ عشق و ام یخدا
 متن ریاکس

 : عشق
 « او»نشر 

  ینشر هست
 نشر انسان
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خدای منشأ عشق و  :گذشته است یجلسه ُنه یبه بحث این جلسه رسیدیم که ادامه
 :دهدیبحث ما را تشکیل م یهیمابیت جانبیت رسیدیم که آن نیمبه یک نیم .امید

 ستی ش کناره ن  چیهاست راه عشق هک  یراه 
خیلی از ابنای بشر سعی کردند که این عشق را به حاشیه برانند. در همین کشور خودمان 

سال پدر و پسری این کار را کردند، کل  51هم یک سی سال این اتفاق افتاد، یک 
باالخره همانطور که دیدیم پارسال  .ستندکدام نتوانولی هیچ ،قاجارها این کار را کردند

  1این عشق بعد از سی سال به متن آمد.
هست که ممکن است گود تعطیل شود،  ییهاگود پهلوانی عشق است. دوره ،متن

د در فیلم بو یادائم تعطیل شود. صحنه تواندیولی نم ،ممکن است تار عنکبوت بگیرد
کل کل ترک پهلوانی آمد، این صحنه خیل 51که شهریور  داش آ ی نمادین بود. داش آ

ید و مجبور است به گود پهلوانی بیاید، کل شودیکه عاشق مکرده یا ترک عشق کرده وقتی
. تنها ردیگیخانه مبسته را از صاحب یک قهوهزنگارگرفته و تارعنکبوت ییک زورخانه

ه اماًل تار عنکبوت گرفتکه ک ندیبیو م بنددیو در زورخانه را م اندازدیکلید را م رودیم
شق ع یایقیبا ضرب ذهنی که همین موس ،گذاردولی وسط گود که تخته شنا میاست؛ 

 ، آنداردیبه چرخش و به شنای ابتدا ساده و بعد پیچ و بعد هم به چرخش وام ،است
 کردندیها که فکر مکه در طول سالـ ها را تمام آن تار عنکبوت ،چرخش و شنای پیچ

و باالخره چون خودش عاشق شده  تندیم ـ را خالی کرده و تار بسته بوده عشق میدان
طور جاهای دیگر هم همین ـدر کشور ما  ،که. ایندیآیدوباره به گود پهلوانی م ،بوده
تواند میقاهر است و  کردهیقدرتی که مستقر بوده فکر م ـ ولی ما ندیدیم ،بوده
 کند. ُکشی و شیرابه یشک  َنَسق
م که خدا ناشر عشق است، هستی ه میریپذیبپذیریم که عشق اکسیر متن است، ماگر 

است راه عشق که  یراه]انسان هم ناشر عشق است و این شعر  ،ناشر عشق است
هایی که در مسیر تغییر قرار . انسانشودیهم دیوارکوب اتاق ما م[ ستیش کناره نچیه

یک دیوارکوب در اتاقشان دارند.  و دارند شانیشانیاند، یک دیوارکوب پس پگرفته
این عشق چسب هستی است،  شودیهمچنان که مثاًل عنوان م ؛از این نوع ییهاجمله

                                                                                                                 
 است.  7988ش اعتراضی مردم در سال ی شهید صابر به جنب. اشاره1
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هم به این نتیجه رسیده بود که ایدئولوژی چسب تشکیالت است. این مثاًل  نژادفیحن
یر تفس» دارد: یاس یک جمله. یا مارکاشیشانیهم در اتاقش رفته بود و هم در پس پ

مین یهوش یایا یک جمله« .جهان کافی نیست در تغییر وضعیت آن باید مشارکت نمود
 ،میشویساله درو م هر هوا. ما همچون برنجزارهای چهمیتریما از مرگ قو»دارد که 

ک یمثاًل فرض کنیم  ای« .مییرویتر و پربارتر دوباره ممحکم یهااما سال بعد با ساقه
 !خیلی مهم است «سه بار بعد از سرکوب به پا خیزیدیم.» :هند گاندی دارد سیر
سه بار پس از سرکوب به پا »گاندی:  ی، سه بار هند را خونین کردند. جملههایسیانگل

 «راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست»ی در کنار جمله تاین جمال «خیزیدیم.
 مصراعیـ که  «است راه عشق که هیچش کناره نیست راهی»اگر این  گیرند[.]قرار می

ما هم  ،را دیوارکوب اصلی تلقی کنیم ـ رسیده امانت گرفتیماست که از شاعر به یقین
شرایط ما را به سمت  یکه همهرغم اینهب ،های متن بشویمانسان میتوانیطبیعتًا م

 حاشیه و تماشاخانه سوق بدهد. 
 

 « او»   ما 
 در کادر       

 عرضه   تقاضا 
 هیمابا جان     
  اقیاشت   اجیاحت
 قصد هم، شوق هم  آهنگ هم ،ازین هم

 

 ف کوچکطرـ  که یک طرف این هستی ما هستیمبه اینرسیدیم  ی،ریگجهیبعد از این نت
ما  ؛است. در این دو سر، ما در کادر قرار داریم« او» ،یک طرف عظیم و نامحدود ـ و

در کادر عرضه قرار دارد. یک سمت هستی ما، یک سمت هستی « او» و در کادر تقاضا
از سوی ما احتیاج و از سوی  اشهیمادر کادر عرضه، جان« او»، ما در کادر تقاضا، «او»
 ی پیش مرور کردیم. اشتیاق است. این را دو جلسه« او»

ر ق که محواشتیاـ  و بر محور احتیاج هیماآغشته به یک جان ؛پس ما در کادر هستیم
سمت دیگر وجود است. احتیاج  ،اشتیاق ؛یک سمت وجود است ،وجود است. احتیاج

، رساندیحاجت را م وهم نیاز  ؛است که دوقلو است یاسمت ما است. احتیاج واژه
. حاجی کسی است که احتیاج دارد، دیآیرساند. حاجی از همین مهم آهنگ را می
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ه و انتظار داشت ندینشینم ؛فیکس نیست ،دارد. یعنی احتیاج کندیهم م« او»آهنگ 
امتش قد و ق یها با همهکه خدا بعضی وقتباشد که خدا به قد و قامتش بیاید. ضمن این

شود و خود هستی این است که اگر نیازی هست، نیاز اعالم می ی. اما قاعدهدیآیم
در مبتذل شده که قایناآلن . این حاجی که کندیانسان هم پشت سر آن نیاز حرکت م

 یهم سیاحت و هم تجارت هم کارهای دیگر است، در کتاب آخر و در سنت رابطه
 هم آهنگ. و هم نیاز و احتیاج  ؛انسان و خدا دارای معنای کیفی بوده است

هم به سمت ما، هم شوق است و هم قصد. « او»اشتیاق در ؛هم در حد خودش« او»
 ـ ما را دارد. این دیالکتیک مثبت هستی استو هم شوق  کندیهم قصد ما را م« او»

ر د هست.« او». یک سر این دیالکتیک ما هستیم و یک سر هم میفهمیاین قدر که ما م
ته ست، آغشا« او»گر که کادر نیروهای متقاضی که ما هستیم و نیروی انحصاری عرضه

اشتیاق که آن هم  یواژه ،دوقلو است و وجه دیگر یااحتیاج که واژه یهیمابه یک جان
مشارکت با ما ارتقا و به « او»و از شوق « او»سوی به دوقلو است. از نیاز ما و آهنگ ما 

گیرد[. ای شکل می]مهری و عشقی و پروژه ،کندیقصد ما م« او»که در پروژه و از این
 قصد همه ؛کردرا حنه فرار کرده ، قصد یونس از صمادر موسیقصد  ،موسی قصد «او»

به طور جدی، شفاف، « او»توانیم به سمت . ما هم میکندیرا کرده، قصد ما را هم م
هم همیشه مترصد « او»گام برداریم و  یگاهدالنه، مستمر، استراتژیک و همهصاف

تعریف کردند و  یاهایی را بکند که پروژهکه قصد انسانسرپنجه است برای این
چه  ،«او»که سمت اشتیاق، سمت سیری را آغاز کنند. رسیدیم به این اهندخویم

 دارد. هاییویژگی
 

 عشقش ـ مهرش  یدر جستجو 
 « او» یهااعالم
 « او» یهااقدام 

 « او» یهاپژواک
 « او» یایقیموس

 « او» اتیادب 
 منش او
 روش او
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 میتوانین و کتاب آخر ماین قدر که ما از کتاب هستی، کتاب تاریخ، کتاب خودما ،«او»
، ایقیها، موسها، پژواکاقدام ،هااعالم ،( دربیاوریمfactاستخراج کنیم و فاکت )

ها و الی ها و پژواکها و اعالمدارد. دو هفته حدودًا سر اقدام ادبیاتی، منشی و روشی
له با فاص ـ یداهکسانی که فاصله گرفت یا»این است که « او» یهاآخر ایستادیم. اعالم

  «قنوط نورزید و ناامید نشوید.ـ  خودتان و با من و با هستی
رحمانیت و  ،بر محور خودش« او»تشکیالت  ییعنی سرریزها« او» یهااقدام

رحیمیت بخشش خاص است.  و رحیمیت است. رحمانیت یک بخشش عام است
ی عناست، تشکیالت روشنفکری نیست. ی یگرتشکیالت  اقدام ؛تشکیالت سرپا است

خواهند روشنفکران که میاغلب گر مطلق است. برخالف انسجام مطلق و اقدام« او»
 ،دآم یابه انسجام مطلق برسند، حال هر وقت بهارک تاریخ آمد و بزکی نمرد و کمبزه

یک اقدامی هم بکنند! تقاوت روشنفکر محض با خدا این است؛ خدا یک انسجام 
لی تفاوت و ؛برای لجستیک انسجامش دارد مطلق و یک تشکیالت کاماًل پراتیک سرپا

ه ب ،سالی کتاب بخواندسی ـ چهل  خواهدیروشنفکر محض این است که باالخره م
تو در تو و  یهاداالن یمشکالتش را حل کند و از همه ییک انسجامی برسد، همه

برای خروجی  اشنهیحال شاید زم ،روشن ذهن رد شود، اگر به یک چیزی رسیدـ سایه 
اهل اقدام است و « او»ناگر این است؛ گر با اقدامدا کردن فراهم شود. تفاوت اقدامپی

 شاخصش هم رحمانیت و رحیمیت است. 
در کتاب آخر هم در تاریخ و هم در هستی، هم  شیهادارد. پژواک ییهاپژواک «او»

 51 تا 48 آیات روم وی سوره 51تا  48 آیات در ،را در کتاب آخر شیهااست. پژواک
 در هستی ژهیو یهارعد پیدا کردیم که جلوه یاز سوره یانشانهو تک 1ی فرقانسوره

 است. « او»در هستی، مبشر امید و مهر و سرریزی مهر و عشق  ژهیو یهاجلوه است.
وجو نمل جست یسوره 69تا  61 یهیدر چهار آ« او» یایقیهم دارد. موس ییایقیموس

بخش و امیدبخش و مهرواری است که دو سه آرام یایقیموس ،«او» یایقیشد که موس
 مرور کردیم.  مرتبه

                                                                                                                 
شده در نشست پنجاه و چهارم،  مریم ذکر شده که با توجه به آیات قرائت. در سخنرانی سوره1

 ی فرقان صحیح است. سوره
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ادبیاتی هم دارد؛ ادبیات عام و ادبیات خاص. ادبیات عام و خاص را که خالصه « او»
 :دیگویم که راه امید مفتوح است. راه امید مفتوح است را مولوی کندیکنیم، عنوان م

 تمیدی را خدا رگدن زده اس انا 
را درآوریم: تقدم وجود بر « او»منشی هم دارد که از سر عشقش است. منش  «او»

استخوان و متقاضیان های درشتچه انسانـ کس  با هر« او»مزیت و کارایی. یعنی 
تًا مقدم ـ های کوچک و متقاضیان فرعی و درجه چندم تغییراصلی تغییر و چه انسان

وجود آن فرد یا افراد برای  ،دهدیکه به وجودشان اصالت م ردیگیا پیش ماین برخورد ر
. برخالف ما که برخوردمان عمومًا شانیهاییو کارا تیخدا مهم است و بعد مز

ست که اینجا 1مثاًل روئین مییگویبار مصرف است. مبرخوردی است که شاید یک
ما به این دلیل مثاًل هوای رویین  .دهدیو چای و بستنی م دیآیساعت م مزیتی دارد. سر

گر نیست. ا گونهاست. ولی برخورد خدا با روئین این گونهایننوعًا داریم و برخوردمان 
را  اشیروئین روزی حوصله نداشته باشد که سر ساعت بیاید و بستنی و خرما و چا

 فردا صبح تلفنو  زنمیو به او غر م کنمیم برخوردمن از موضع طلبکارانه با او  ،بیاورد
« او» ام. ولیحال این برخوردها را من با روئین داشتهکه تابهکمااین ـ زنمیبه او م زیآمعتاب

ن است. . تفاوت ما با خدا ایکندیروئین کسل است، کسالتش را برطرف م ندیبیوقتی م !نه
 . اوست یگانهیمنش  ،دارد، منشی است که یگانه است. یک وجه از توحید« او»منشی که 

 دلواپسی، ـ بحران عشق پیدا کند وکس بحران عاطفی  هم این است که هر« او»روش 
، خواندیمقدمتًا او را به سمت خودش م« او»ـ نگرانی، بحرانی، یأسی، قنوطی بورزد 

 اش راو بعد هم وقتی مسئله کندیو مداخله م شودیاش وارد مخوانش؛ بعد به مسئله
 2«کشف کرداو را »بیرون کرد و به قول خودش  او را قبلیاز آن وضعیت  وحل کرد 

  8اگر فرصت کردی رغبتی هم به سمت ما نشان بده. دیگویم
                                                                                                                 

های اندرکار برگزاری نشستکننده و دست. اشاره سهید صابر به یکی از دوستان مشارکت1
 است. « باب بگشا»

ْن یجیُب ». 2 مه
َ

وَء  أ   (.72)منل: « اْْلُْضَطره ِإذا َدعاُه َو یْکِشُف السُّ

َك َفاْرَغب َو ِإىَل *  َفِإَذا َفَرْغَت َفاََنْب ». 8 اق، به پس چون فراغت یافىت، به طاعت دركوش؛ و با اشتی»؛ «َربِّ
 (.6-1)انشراح: « سوی پروردگارت روی آور
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 به محور وجود« او»ما و عرضه  یتقاضا 

 «او»سمت عرضه :   سمت تقاضا : ما 
  هینما  حس و درک

 خوانش    ازین
 درک نوسان انسان   دیامنوسان یاس و 

 رتبشا  یجوهر یتلق
 مودت

  کرد«یرو»دعوت به 
 رفاقت 
 جوهریدعوت 

 

سمت تقاضا را در سطح فهم خودمان یک مقدار بازتر و  رسیدیم. پیش یبحث هفته به
. ما حس و درکی داریم، «او»کنیم. در سمت تقاضا ما هستیم و در سمت عرضه  ترقیعم

شدی از یأس و امید نیازی داریم، نوسانی روی یأس و امیدمان داریم و بازگشت و آمد و 
مثل یعقوب که امروز بعد به  ـ هایی که از سیر یأس و امید عبور کردندداریم و نهایتًا آن

 . کنندییک تلقی جوهری پیدا م ـ میرسیآن م
دارد، خوانشی، نوسان انسان،  ییهاهیه با ما نماهدر مواج ،که سمت عرضه است« او»

ت فرام و ما دهدیبشارتی م ،کندیما را درک م . دعوت به رویکرد، خواندیرا به مود 
بین  یا. کل بحث عشق این است که بتوانیم یک رابطهکندیرفاقت و دعوت جوهری م

« وا»و دعوت  تلقی جوهری انسان از نوع یعقوب، از نوع ابراهیم ؛دو جوهر برقرار کنیم
ر سر اگر بتوانیم دو جوهر را به هم به درک جوهری از خودش توسط انسان. اینجا آخ

 کار کردیم.  ،بیامیزیم
 ما به اسم شهیدی بودند. هر یسه برادر در مدرسه ،ششم که بودیمـ  ما کالس پنجم

ک مدرسه یا ی هکه یک محلکدامشان شری بودند. یعنی آن سه برادر کافی بودند برای این
فرمولی پیدا کرده بود که دو جوهر را  ،هم بریزند. برادر وسطی که همکالس ما بوده را ب

. یک فرمولی درآورده بود و به کسی هم ساختیو یک جوهری م ختیآمیبه هم درم
. با جوهر پلیکان و آبلیمو و آب پرتقال و خرده گچ و جوهرلیمو یک جوهری گفتینم
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را باید  آن روپوش ختیریکه بسیار بسیار بدبو بود. وقتی روی کسی م کردیدرست م
آن بو  یشستیم ههرچ ـ کردندیشان مها روپوش تنها بچهآن موقعی ـ ختیریدور م

چهار سال است ـ خوشی که اآلن سه  یحهییک جوهری بود از نوع را! رفتیدیگر نم
. هرچقدر در رودیاین بوی تعفنش نم است! رسیده نژادیدر کشور ما آمده و به احمد

 . رودینم ی،زنیشت چنگ مت
خداست  یحهی، رامیرسیخوشی هم هست که حاال جلوتر به آن م یحهیک راولی ی

که بوی پیراهن رد روح و ریحانی خدا دا است.خدا را یعقوب درک کرده  یحهیکه این را
بال . دنمیرسیست که جلوتر ما« او»یوسف همین پیراهنی هست که آغشته به ریحان 

 نژادی نباشد. شهیدی و احمدی هایوع جوهراین جوهر از ن شاءاَّللاناین جوهر هستیم. 
 

 سمت تقاضا: ما 
 جوش جهان به درون مادرون یروین زیسرر حس و درک:

 ترم( )هر لحظه بخروشان
  ابمیخواهمت ـ دری: مازین

 کن ـ برآورم(  کمی)نزد 
بارش دیام  : فرو

 ( شودی)م
 :  اسیو  دینوسان ام

 (شودش؟ی)چه م
 

 درکی، نیازی، امیدی و نوسانی داریم. حس و درک ماسمت تقاضا؛ خب ما حس و 
در جهان وجود دارد که  یجوشیک نیروی درون میکنیما درک م ]ناظر بر این است که[

هر لحظه « .ترمهر لحظه بخروشان: ». به قول مولویشودیآن نیرو به وجود ما سرریز م
در وصل اصل  ،ی در وصل خوداهر هستی»هستیم. « وا»که وصل به  میکنیدرک م

 . ؛ باز از مولوی«اصل خود
یعنی ادبیات  ؛وجه دوم باالتر از حس و درک یا مبتنی بر آن حس و درک است؛ نیاز

ادبیات رمانتیک جدید،  ؛بود «خواهمتیم»عمومی. مثاًل ادبیات التی قبل از انقالب، 
 نزدیکم کن،»است. ادبیات انسان که در دعا آمده است:  «تو نیاز دارم و مرا دریاب به»
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این خیلی قشنگ است. یعنی یک ادبیاتی فراتر از ادبیات التی و فراتر از ادبیات  .«مبرآور
کادم وها همه است؛ هم الت متعلق به ،رمانتیک کار ه توانند بمی هاکیهم آ

که در دعا آمده است:  «دریابم و مرا به خودت نزدیک کنم، آورنزدیکم کن، بر»ببرند.
 .دهدیهمین معنی را م «که مرا به خویش نزدیک کنی خواهمیبه جودت از تو م»

یعنی  «.شودیم»امید است که  ؛امید است که مرادف فروبارش است]وجه بعدی[ 
د و امی رسدیپوک بود و صد و اندی ظاهرًا سن داشت، به این مزکریایی که استخوان

پوکی و کهنسالی و عبور از دوران تولید قبول به رغم استخوان ؛دارد که فرزنددار بشود
 «شود.می»چیزی  چنینبرای خودش جا انداخته که  و دارد

 شودشیچه م» :دیگویکه م میریگینوسان یأس و امید هم از حضرت علی کمک م 
و به خدا  ورزدییرامون باز یأس مامکانات امیدبخش پ یرغم همههنوع انسانی که ب

 «؟مأیوس است
 

 و قنوط عام است بر انسان  اسی
 نیائسیـ  نیحال قانطمتعدد وصف

  َبرانیـ ب بارانیب :وسفی 002
 بارداران ـ َبرداران  :حجر 55-52
 قصص 44

 

که ت اس یأس به مفهوم این .پیش بررسی شد یسمت تقاضا؛ یأس و قنوطی که هفته
فاق برایش یقین شود که آن ات و ظر کندصرفن یادهیر مطلق از تحقق و تعین پدآدم به طو

  .یعنی ناامیدی ورزیدن است؛ . قنوط هم ناامیدی و ورزیدن بر ناامیدیافتدینم
های مأیوس را و متعدد هم پیرامون خودمان انساناست عام بر انسان یاس و قنوط، 

. مثاًل دایناسور میادهیمأیوس را هم در هستی د. موجودات میادهی. در تاریخ دمیادهید
 ،کندیباره دمایش کاهش پیدا مکه جهان به یک یاکه در دورهمأیوس شده بود از این

فضا شود. به زیر اعماق جهان رفت و وداع کرد. ولی با این جهان دیگر هم تواندینم
 گی کردند و توانستندزنبور، اسب و حیوانات دیگر امید داشتند. میلیاردها سال زند

و  «مهستی»مختلف تطبیق بدهند، هستند و گفتند  یهابا دماها و با دوران خودشان را
: تگفیقبل از انقالب م یهالمیخدا گفت حال که هستید، ما هم هستیم. در یکی از ف
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هستم، خدا هم بفرما  دیگویبفرما زدی، من هم جا زدم! یعنی باالخره این انسان م
های متعددی هستند . انسانزندیجا م ،در مقابل انسانی که اهل هستن باشد و زندیم

یم و ممکن است آهبودگونه این ییهاو خودمان هم دوران میادهیو شن میادهیکه د
 به یاس و قنوط برسیم.  و بشویم گونههایی هم ایندوران

نی که مأیوس در کتاب آخر هم متعدد وصف حال قانطین و یائسین آمده است؛ کسا
 برانیو بـ دارند کسانی که بار برنمیـ  بارانی. هم نسبت به بورزندیهستند و قنوط م

 هم نسبت به بارداران و برداران. و ها آمدهنشانه و آیات نازل شده
: دیگویخدا خطاب به محمد م .را آن هفته بررسی کردیم 1یوسفی سوره 771ی آیه
  «حامالن رسالت هم مأیوس شدند.آن هنگام که حتی صاحبان و »

جلوتر به  ـ شوندیوارد م« او»وقتی مهمانان بر  ، ابراهیم2حجری سوره 55-54آیات 
ید ناام یالحظه]به صورت[  ـ میرسیم ،خدا بودند یآن دیالوگ با مهمانان که فرستاده

من فرزنددار شوم؟ نسبت به  که شودیکه بشارت به چه؟ مگر م گویداست و می بوده
 که فرزنددار شود. یعنی ناامید بوده نسبت به این ،دهیورزیخودش قنوط م

و تو امیدوار نبودی که »: دیگویخدا به حضرت محمد م 8قصصی سوره 86 یدر آیه
 هم ی ]نه دائم[ ـامرحلهدر شکل حداقل  ـ پس یأس و قنوط «کتاب بر تو القاء شود.

ن و برداران و راباربردا ـها هم شامل خاصـ است و  برانیو ب بارانیب ـها شامل عام
  ـ است. صاحبان میوه و ثمر

 

 نوسان انسان 
  ونسی نیلوح وز

 موضوع  یپاشدان
  یهانشانه

02 ،20 ،22 ،23 ،25 ،55 ،54 ،42 ،42 ،025  ،021 
 

                                                                                                                 
و». 1 ُسُل َو َظنُّ ُْ َحىته ِإَذا اْسَتیَس الرُّ ْْ ُسَنا َعِن اْلَقْوِم ا

ْ
َی َمن نهَشاُء َو اَل یَردُّ َبأ ُرَنا َفُنجِّ ْ َقْد ُكِذوُبْا َجاَءُِهْ ََنْ ُّهنه

َ
 «ِرِمنَی ْا أ

ُروَن)». 2 ىِن اْلِکرُب َفمِبَ ُتَبشِّ سه ن مه
َ

وىِن لََعَ أ ْرمُتُ  بَشه
َ

َن  (11َقاَل أ حَقِّ َفاَل َتُکن مِّ ِْ ْرَناَك ِبا  َقاُلوْا بَشه
 «(11اْلَقاِنِطنَی)

َْکِفِریَن ». 8 َك َفاَل َتُکوَننه َظِهرًیا ِلِّ بِّ ن ره ًة مِّ ن یْلَق ِإَلیَك اْلِکَتاُب ِإاله َرْْحَ
َ

 «َو َما ُكنَت َتْرُجوْا أ
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ونس توضیح کماکان در سمت تقاضا هستیم. خدا نوسان انسان را در لوح وزین ی
 فوق هایو موضوع نوسان انسان را از امید به یأس و دوباره به امید، در نشانه دهدیم

پایانی است. اگر شما به یک  وهم میانی  ، وها هم ابتدایی استنشانه .کندیم یپاشدان
پاشیده شده، آن  آن هم اول و هم وسط و هم آخر بذریرفتید که  یامزرعهو  عرصه

 ینیزمبیکل آن س ؛، شلغم درنیامده استینیزمبیوسط س !ادفی نیستتص پاشیدان
 است. 

 است.یونس پخشانده و پاشانده  یاین موضوع نوسان انسان را خدا در سوره ،کهاین
خود یونس شاخص نوسان انسان است. استارتی زده، متوقف شده، پروژه را ترک کرده 

دیگری  هایت. فقط هم یونس نیست. انسانو استارت زده اس هو دوباره به پروژه بازگشت
 هستند.  گونه، همینمیپنداریها را بزرگ مهم که ما آن

که مائو لیدر ـ انقالب چین  که در یک مقطعی بود ـ 1قباًل در تاریخ بحث شدـ در چین 
درصد کادرهای روستایی از بین رفتند. ولی  35درصد کادرهای شهری و  31 ـ آن بود

 دهن»یک انسانی بود که از نو، از نو، از نو شروع کرد و جلو آمد. یا همین باالخره مائو 
قی اتفا کردندی، بعد از سرکوب اول همه تصور مدیگویی که گاندی م«سه سرکوب و

نخواهد افتاد، ولی اتفاق افتاد. بعد از سرکوب دوم هم همینطور، بعد از سرکوب سوم 
بودند که جارو کردند و سرجای  هایشدند. هند بودند که جارو هایسیباالخره این انگل

 است، سیر یونس است.  گونهسیر بشر هم همین ،کهخودشان ایستادند. این
 7 یهیآ ، درکندی. سیری که خدا تحلیل مکندیحال خدا این سیر را در یونس تحلیل م

با است باز  713آخر هم که  یهیآ 2که این کتاب، کتاب حکمت است. دیگویخدا م
یعنی این آجر یا موزاییکی که خدا آمده در این  8.کندیحکمت تمام م لفظ حکیم و

آخرش هم با حکمت  یهییک آن با حکمت است، آ یهیموزاییک کاشته، آ 774 صحن با
 حکمت است.  ،آن یدهندهلیاست. کل موزاییک، موزاییکی است که عنصر تشک

 
                                                                                                                 

 است. « فراز، هزار نیازهشت »ی شهید صابر به مباحث . اشاره1

 «الر ِتْلَك َءایاُت اْلِکَتاِب اَِحِکمِی ». 2

ِبْع َما ویَحی ِإَلیَك َو اْصرْب َحىَت » .8 ُ َو ُهَو َخرُی اِحَ  َو اته  «ِکِمنیایْحُکَم اَّلله
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 ونسیموضوع در لوح  یپاشدان
  ن  ینقطه چ

 یآوریرو
 یمندبهره

  یسیبه حساب خودنو
  یریگفاصله
 یآوریرو

 

خالصه خدا در کل  که به طور پاشاند این استیونس می یحکمتی که خدا در سوره
 بگذارد که خواهدیرا پیش روی ما م نیچسوره و آیاتی که گزینش کردیم، این نقطه

اجی ح ، آنکندیخدا ترسیم مآور است. این انسانی که انسان متناسب با نیازش، روی
یا اگر هم خود  فیکس یآهنگ کند. در نقطه هم و نیست که هم احتیاج داشته باشد

خدا  یهاتاکتیکی است. وقتی از دهش آوریرو خود، آغازین یدر نقطه ،حرکت کند
و واقعًا تصور و  سدینویمند شد، آن دهش را انحصارطلبانه به حساب خودش مبهره

  .است خودش بوده و استارت را خودش زده و خودش است که کسب کرده ندکیتوهم م
ه به ، دوباره کردیگی، با یک تکبری فاصله مسدینویکه به حساب خود مبعد از این

]نوع روانشناسی  ترینو دقیق ریزترین «ظاهراً ». این آوردیروی م ،خوردیخنسی م
ظاهرًا، یعنی  مییگویمـ  گذاردیاست که خدا در کل کتاب پیش روی ما مانسان[ 

 .میفهمیتوان خودمان م متناسب باقدر که ما از ظاهر کتاب و همین
 

 در مواجهه با نوسان ما « او» یهیتوص
 کردیرو

 آوردن  ینه رو
 

ه توصی یآورییونس به رویکرد و نه روی سورهآخر  ،ه با نوسان ماهدر مواج« او»نهایتًا 
 :715 یهی. آکندیم

یِن َحِنیًفاَو » ِقْم َوْجَهَك ِِلِدّ
َ

ْن أ
َ

 « أ
ِقْم » :هایی که ما از اول زدیم در این هستحرف یهمه

َ
ْن أ

َ
 موجودیک ؛ یعنی خودت «َوأ

التی که از آن ح رهایگی، برای خودت یک وزنی قائل شو، سرپا بیا و به قول کشتهستی
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که ده نیست. ضمن اینرانخرابت کردند و ولو شدی بلند شو، کشتی ادامه دارد و یک
یِن َحِنیًفا»خیزی ، قامت برمییشویبلند م با  ؛؛ رویکرد جدی داشته باشد«َوْجَهَك ِِلِدّ

به سمت ما، با ویژگی حنیف،  ـ هم با تمام فرماسیون و هم با تمام محتوا ـ تمام صورت
این را از قول خدا آهنگین  . مولوی]بیا[ ـ فطرتی و عنصر متنپاک ویژگی موحدی  ـ 
 :کندیم

 آ شی عشق ربارداهن پ  یا
 را یبگذار سالم رسرس

محمد برادرانه پیش »بگوید:  خواهدییونس آخر سر به حضرت محمد می سورهکل 
به محمد  713 یآیه . دردیگویو به ابناء بشر هم همین را م «آ، بگذار سالم سرسری را

جدی بگیر و براساس ـ آن وحی را  ـ میکنیه ما به تو سرریز م: آن چیزی را کدیگویم
 وار در متن، راهت را ادامه بده و پروژه را پیش ببر. آن وحی قائم بشو و حنیف

دارد.  یخدا هم انتظار ،که؛ این«بگذار سالم سرسری را ،ای عشق برادرانه پیش آ»
دارد. انتظار ما از سر نیاز است. هم انتظار « او» ،که ما از خدا انتظاری داریمهمچنان

 بار برای آدم اول تعریفاست که اول یااز سر پروژه ؛از سر نیاز نیست« او»ولی انتظار 
که چند  است از سر عشقی است که پاشانده و از سر چسب منتشر در هستی ؛کرد

 جدید بحث امروز است. یشد. حال این تکه آن اسالید قبل صحبت
 

 یجوهر  یتلق
 چک لوح دو کو

 دو پرمغز لوح 
 حجر 54-50
 وسفی 14-42

  

حس و درک و نیاز آن یعنی از  .برویم« تلقی جوهری»به سمت  ـ ماـ سمت تقاضا در 
. میکنیمیل م ،و نوسان به سمت فرجام شناخت انسان از خدا که فرجام کیفی است
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شناخت شما و فرجام  مآبیعنی ( 41و  25)ص: « ُحْسَن َمآب» :دیگویکه خدا ماین
 و فرجام کیفی باشد.  مآبهم 

گیرد، یمریزنویسی شود کل این تابلو را دربر  و چنانچه اگر یونس یک لوح بزرگ بود
که کوچک است، پرمغز انتخاب کنیم. ضمن این میتوانیمکه هست هم دو لوح کوچک 

، یلوح اصل و حجر استی سوره 56تا  57 آیات . یکیدیآیاست و به کار بحث ما م
 یوسف است. ی سوره 38تا  81 آیات

حجر است. داستان این است که ی سوره 56تا  57 یدر شش آیه ،تلقی جوهری اول
ه ی آن ب. ابتداردیگیشکل م نشانیو دیالوگی ب شوندیوارد م دو مهمانی بر ابراهیم

 . ابدییمدیگری پایان  یبه گونهو انتهایش  شودیشروع م ایگونه
ّْئُهْم َعن َضیِف ِإْبرَاِهمَی » ا ِمنُکْم َوِجُلوَن ( 53) َوبَنِ ( 50)ِإْذ َدَخُلوْا َعَلیِه َفَقاُلوْا َسالًما َقاَل ِإَنّ

ُرَك ِبُغالم  َعِلمی   ا ُنَبِشّ َجْل ِإَنّ ىِن  (51)َقاُلوْا اَل وَتْ َسّ ن َمّ
َ

وىِن لََعَ أ ْرمُتُ بََشّ
َ

اْلِکرَبُ َفمِبَ  َقاَل أ
ُروَن  َن اْلَقاِنِطنَی ( 51)ُتَبِشّ حَِقّ َفاَل َتُکن ِمّ ِْ ْرَناَك ِبا ِة  (55)َقاُلوْا بََشّ ْْحَ َقاَل َوَمن یْقَنُط ِمن َرّ

ون آُلّ ِه ِإاَلّ الَضّ  («56)َرِبّ
 

گاهدیگویخدا به حضرت محمد م  : دیگویده؛ خیلی قشنگ م شانی: آ
، گفتند / آن هنگام كه درآمدند بر او و سالیم ن ابراهمیده از مهمانا شانیو آگاه»

دانا/ بشارمت  یبه فرزند میمدار كه ما بشارتت ده می/ گفتند بمیاو گفت ما از مشا هراسان
فتند بشارتت / گ د؟یدهیم دمیگرفته است؟ پس به چه ُن میفرا یریبا آنکه پ دیدهیم

پروردگار  زیكه قنوط ورزد از سرر ستیمباش / گفت ك دانیمبه حق. پس از ُن میآورد
 «رکدگان؟ گمجز راه شیخو

 

اینجا اگر بخواهیم این را آنالیز کنیم یک سرفصل است. چون سرفصل است خدا به 
سرفصلی از دانش که مشحون از  ـ که به مخاطبانت دانشی عطا کن دیگویمحمد م

گاه دیگویحکمت است. م ها سر یک روایتی را باز کن که از عنی با آنده؛ ی شانیکه آ
 خروجی کیفی را در بیاوریم. خروجی کیفی چیست؟  میخواهیآن روایت ما م

 سالم دو مهمان از جانب خدا بر ابراهیم ؛شودیآغاز سیر این شش آیه، با سالم شروع م
و  دهدیسالمشان را پاسخ نم . ابراهیماست که ظاهرًا همسرش هم کنارش بوده
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 از شما هراسانیم. ابراهیم ـ کندییعنی از قول همسرش هم صحبت مـ : ما دیگویم
ز جانب از سالم ا ،. پسکندی، تردید و بیم پیشه مکنندیها که سالم پیشه مبرخالف آن

 مبیها نفی . آنرسدیو همسرش ظاهرًا م اهیمبه تردید و بیم ابر ؛شودیمهمانان شروع م
 یها باز ادامهآن .«بیم مدار که ما بشارتت دهیم به فرزندی دانا: »ندیگویم و کنندمی

 . ـ بشارت دهندیسالم را م
، دوم دهدیاول که جواب سالمشان را نم ؛مجدًا روی حالت نفی خودش است ابراهیم

 :دیگویم ؛ ابراهیمبشارت به فرزند دانا ندیگویها مکند. آنهم نفی بشارت می
ی مقطع« ؟دیدهیگرفته است، به چه نویدم م یمبشارت به چه؟ من را که پیری فرا»

ها خدا را وسط آن ،یعنی اینجا«. گفتند بشارتت آوردیم به حق. »ورزدیقنوط م
اگر خیلی ما را قبول نداری، روی ما حساب نکن. روی ما هم  ندیگوی. مدکشنیم

بشارتت » ـ است؛ به حق محضـ  «او»حساب کنی، بحث ما معطوف به  یخواهینم
 «. آوردیم به حق

دو که بین  کردهیرا توصیه م . خدا از ابتدا ابراهیمافتدیم ،اینجا آن اتفاقی که باید بیفتد
. کنندیها این پیوند را برقرار مخودت یک مبنا ما هم یک مبنا. اینجا این؛ مبنا حرکت کن

 است اصلیکه مبنای « او»تو یک مبنا هستی، ما هم از جانب  ندیگویم به ابراهیم
 ماینجا ابراهی« پس از نومیدان مباش.»؛ دهندیآدرس حق را م ؛برایت بشارت آوردیم

. اینجا که گرددیبرم ،به ماهیت و محتوای اصلی خودش که فرآوری کرده بوده است
 بین مبنای کوچک ابراهیم یاو این دو نفر مهمان رابطه دیآیبحث حق محض به وسط م
ز کیست که قنوط ورزد از سرری» :دیگویم ، ابراهیمکنندیبا مبنای کل هستی برقرار م

 « کردگان.گمپروردگار خویش جز راه
. کندیصادر م یاو گزاره رسدیم «او»به اعتماد مطلق نسبت به  و آخر سر ابراهیم

کردگان چه طیفی جز ره گم»یک حکم هم در آن هست:  کندیکه صادر م یاگزاره
پروژه هستند، حنیف هستند، قنوط  ومتن  ،کسانی که اهل راه ییعنی همه «اند؟قانط

ول . اکندیامید سرریز دارند. آخر سر هم با یک سالم پایان پیدا م« او»و به  ورزندینم
تر یک سیر بود. دومی مهم ،بر ذات حق است. این هاست، پایان سالم ابراهیمسالم آن

 .است
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ی که به تلقی جوهر شوندیاز ما پیدا م ییهاهستیم. گونه ـ ما ـ تقاضاکماکان در سمت 
که قنوط رغم ایناست که اآلن بررسی کردیم. به ها ابراهیم. یکی از آنانددهیرس

 ،آخر سر به ذات حق و به پیام و بشارتی که از ذات حق برایش آمده ،ورزدیم یامرحله
 ـ آیاتنشانه  73. بعدی هم حدود کندیکامل م و، اعتماد کیفی آوردیایمان مطلق م

]در جلسه به سبب ضیق اش که امکان خوانش همه ـ است یوسفی سوره 81-38
تلقی جوهری اصلی است. دوستان مختلف از جمله هم وجود ندارد. این وقت[ 

 ن لوح کوچکای یهابه تعدادی از نشانه ،پیش بحث آوردند یکه سه جلسه دوستانی
 اشاره کردند. 

ُسوا»: شودیاین لوح کوچک از یأس شروع م
َ

ا اْسَتیأ این یأس را برادران یوسف  .«َفَلمه
دیگر اآلن روایت یوسف و یعقوب دارد به  ،سیری که طی کرده بودند یداشتند. با همه

 دیدار تاریخی یوسف و یعقوب، یرسد. در آستانهدیدار تاریخی یوسف و یعقوب می
ُسوا». کندیوارد م تریفیک یخدا روایت را از اینجا به مرحله

َ
ا اْسَتیأ ال ؛ حال و احو«َفَلمه

اند و یوسف را پیدا کردند و برادر دیگرشان را هم پیش برادران یوسف است که رفته
ها به نظرشان دیدار یعقوب و یوسف یک شرطی گذاشت که این ،اندیوسف جا گذاشته

که  یاسف محال است، به یأس رسیدند. یأس یعنی رسیدن به مرحلهیو]برادر کوچک[ 
ن ممکن نباشد. این برادران به یأس رسیدند.   تحقق و تعی 

سناریویی و سینماتیک وضعیت احوال دو طرف دیالوگ به شکل خدا کاماًل  89 یدر آیه
سیده و از راه طوالنی آمده و به یأس مطلق رو مأیوس  ،. وضعیت اولکندیرا روشن م

لو رمقیامکان دیدار منتفی شده و ب این طرف یعقوبی هست که چندین  !و شلخته و و 
 89 یآیه برای دیدار یوسف مرارت کشیده است. اینجا یعقوب درـ ها سال ده ـ سال
 : گویدمی

ِتِ »
ْ

ن یأ
َ

ُ أ یٌل َعیَس اَّلله ْمًرا َفَصرٌب ََجِ
َ

نُفُسُکْم أ
َ

َلْت َلُکْم أ ْ ََجِ َقاَل َبْل َسوه
ُه ُهَو اْلَعِلمُی ىِن هِِّبِ یًعا ِإنه

َحِکمُی) ِْ ىَل  (81ا َسیَف  َو وَتَ
َ

ُحْزِن َفُهَو  لََعَ  َعُهُنْ َو َقاَل یأ ِْ ْت َعیَناُه ِمَن ا ویُسَف َو اْبیضه
  «(81َكِظمٌی)

. صبر جمیل یعنی ستدیایم اشلیولی پدر روی صبر جم ،اندوسیاینجا فرزندان مأ
است. صبر جمیل ناشی، ناشی از صاحب منشأ است.  «ناشی»اینجا  صبر زیبایی که

ن . یعقوب در عیدیگویست. اینجا خیلی قشنگ به فرزندانش ما« او»صاحب منشأ هم 
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 یواژه ، خدا84 یهیدر آکند[. کند می]بر صبر میکه چشمش هم سفید شده حزن و این
ْت َعیَناُه » که ا اینضمن حزنش ب ،قدر اشک ریخته بودهنیعنی ای ؛بردیرا به کار م «َواْبیضه

یعنی چشمش  شده بود. چشمش سفید شده بوده و کاماًل هم نابینا ،امیدوار هم بوده
هم  چیزی رااش سفید شده بوده و ظاهرًا همه و دیگر سیاهی و مردمک و رنگی نداشته

داشته  أ. در چنین وضعیتی برصبر زیبای ناشی که ریشه در صاحب منشاست دهیدینم
« َعسَی الله»ست؟ چون ا« او»ست. چرا صاحب منشأ ا« او»منشا هم  که صاحب

. مطمئن بوده، به زودی کندی: به زودی زود خدا عمل مدیگویم شیها. به بچهآوردیم
که  تندگذاشیسینما م یندهیانگار فرض کنید قباًل برنامه آ ]اتفاقی رخ خواهد داد[ ـ زود

. یعقوب هم کاماًل مطمئن بوده که عمل خدا و تشکیالت سر دیآیماز فردا این فیلم 
 پای خدا به زودی عمل خواهد کرد و مسئله را حل خواهد کرد. 

رایط ش بر اساس مینیبیضمن دیالوگ م .معروف است یاین دو آیه ،میرویجلوتر که م
ولی د؛ هستنفته ها خموده و بر زمین فرو ر، آنکندیسینماتیک که خدا برای ما ترسیم م

ء ارتقا مدام ،سفید بوده و حزن هم داشتهکور و چشم ،یعقوب که از بس اشک ریخته
  :. این دیگر اوج سمفونی یوسف و یعقوب استردیگی، ارتقاء مردیگیم

ِ َما اَل َتْعَلُموَن  ْعََلُ ِمَن اَّلله
َ

ِ َوأ ی َوُحْزىِن ِإىَل اَّلله ْشُکو َبثِّ
َ

ا أ َ  (86) َقاَل ِإمنه
ِ َما اَل َتْعَلُموَن »این  بشر به آن  خواهدیهمان تلقی جوهری است که خدا م« َاْعََلُ ِمَن اَّلله

 برسد. 
یعقوب گفت: به طور مسَل، شکِوه اندوه منتشر و فسردگی خویش را به سوی خدا 

 كه مشا به آن عَل ندارید.  دامنو از خدا حقیقىت یم برمیم
حزنی  است؛ حزن منتشرو به مفهوم افسردگی « َبث  »دن. یعنی شکوه بر« َأْشُکو»اینجا 

فیدی از س ،که کاماًل پیداست و قابل کتمان نیست. حزن یعقوب هم قابل کتمان نبوده
ن : مدیگویولی دلش امید را داشته است. ماست؛ اش پیدا بوده چشم و از تکیدگی

ه « او»ان و برمالء به سوی خودم را از این حزن آشکار و پراکنده و غیرقابل کتم یشکو 
 دانمیمن از خدا دانشی دارم و حقیقتی م» :کندیو اینجا، جان کالم را مطرح م برمیم

در آن لوح کوچک صادر  اینجا دیگر مثل حکمی که ابراهیم« .که شما به آن علم ندارید
 :کندیحکمش را صادر م ،کرد
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ِ یا َبىِن اْذَهُبوا َفَتَحسه » ُس ِمْن َرْوِح اَّلله
َ

ُه اَل ییأ ِ ِإنه ُسوا ِمْن َرْوِح اَّلله
َ

ِخیِه َواَل َِتأ
َ

 ُسوا ِمْن ویُسَف َوأ
 («87) ِإاله اْلَقْوُم اْلَکاِفُروَن 

فرزندان من بروید و پی گریید از ویسف و برادرش و یأس ُنرزید از َنَفس خوش خدا، »
 «.نپوشاحق مأویس نشوند از نفس خوش خدا، مگر

است « َرْوح  »خوش در لغات عرب  یحهیخوش است. را یاحهیبه مفهوم را« َرْوح  »این 
ت هفت ـ هشاست که بین  ای. ریحان هم سبزیکندیکه با روح و ریحان ارتباط پیدا م

عه . یک دفعطرترین است[]خوش تجربه کردیمهمه خوردن که موجود در سبزی سبزی 
، ارندگذییم که ریحان که در سنت ایرانی کنار کباب مبا این انگاره سراغ ریحان برو

 1.کندیاست که با اولین تجوید یا جویدن، طعم و بویش تا ته مخاط را متاثر م یانهیسبز
 !خوش این چند سال راه انداختند یحهیبرادران شهیدی و راآن مثل همان عطری که 

این ریحان هم  !انده استسال جمهوری اسالمی، ته مخاط را سوز پنج ـ ششعطر این 
 . دهدیته مخاط را نوازش م

ِ » :یعقوب خیلی کیفی است یاین گزاره ُسوا ِمْن َرْوِح اَّلله
َ

یحان : از این ردیگویم «.َواَل َِتأ
 سیک ؛مأیوس نشوید گرددیبر م «او»و به  کندیکه تا ته مخاط را معطر م یانهیو سبز

ن به یقین مدرخصوص عدم تحقق و ع شود ومایوس می که از این رایحه  رسدیدم تعی 
 دست کشیده و مخاط خالی کرده است. 

. ادبیات هم، ادبیات زیبایی است. رسدیبزنگاه فرا م، میرسیم 36 یبه آیهجلوتر که 
ن لوح از ای یبیرون آمده است. بخش ،این ادبیات خدا است و از آن دیالوگ پسران با پدر

ا»سف و پدر است. اینجا دیگر انشاء خداست. دیالوگ یوسف و برادران یو ثاًل م ؛«َفَلمه
 ـ دوران ما صبحی بود و بعد هم خانم هاتفی ـ گفتندیکه در رادیو قصه م انیگوداستان

ا»: دیگویاینجا هم خدا م« !و اما» :گفتندیم دندیرسیبه یک بزنگاهی که م عنی ی «َفَلمه

                                                                                                                 
س نیز هست ـ روح. »1 م کشد و دوقتی است که انسان نفس می ـ اراح اإلنسان ـ در معنی تنف 

 -دانرد و نیز گفتهریحان چیزی است که بوئی خوش دا / واقعه(11ـ  )َفَرْوٌح َو َریحاٌن آیه:  آورد.برمی
یحاُن اند در آیه گفته -ریحان َحبُّ ُذو اْلَعْصِف َو الره ِْ یا برای اینکه فرزند رزقی ...  / الّرْحن(12 -)َو ا

یح -است از سوی خدای تعالی ك است -ر  ترجمه و ).« نیز معروف است و همان هوای متحر 
 (. 778، ص: 2تحقیق مفردات الفاظ قرآن، ج
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ید آمد مبشر، سر رس ؛«َجاَء اْلَبِشرُی »نگاه چیست؟ آن هنگام و آن بزنگاه فرا رسید. آن بز
. اتفاق افتاد . آنانداختیعقوب روی صورت  «لََعَ َوْجِهِه »مبشر پیراهن را آورد  !مبشر

یعقوب به پسرانش  81 یکه در آیهـ  «َرْوِح »را ناشی از همان  شیینای: یعنی ب «َفاْرَتده َبِصرًیا»
 کندیریحانی است که تا ته مخاط را معطر م و نهیسبز، «او»ریحان عنوان کرده بود که 

 : دیگویم نشانه اینجا زیباترین بازپس گرفت.ـ 
ِ َما اَلَتْعَلُموَن ...  ْعََلُ ِمَن اَّلله

َ
ُقْل َلُکْم ِإىنِّ أ

َ
ََلْ أ

َ
  (16) َقاَل أ

 دیدید بزنگاه فرا رسید؟ دیگویبه پسرانش م
 یعقوب سپ ویسف. پریاهن چهرش بر بیفکند ـمبشر  رسان ـآن هنگام كه بیامد مژده 

 ؟اریدكه مشا به آن عَل ند دامنیم حقیقىت خدا از تاننگفمت: گفت. گشت َبنا
تان از خدا نگفتم»که این یخدا در این لوح تا اینجای کار است. معن یبندجمعاین 

ما ام که ش، این است که سیری طی کرده«که از شما به آن علم ندارید دانمیحقیقتی م
ذهنی انباشتی زیرپوستی و پس ؛دیادهیکه شما نرس امدهیرس یابه تجربه ؛دیاطی نکرده

این است که به زمان  اشی. معندیادارم که شما ندارید و تبدیل به سیلو نکرده« او»از 
دارم که شما ندارید. این « او»از  یاژهینیاز بود که بر شما اثبات شود که من شناخت و

 38-31آیات خت ویژه همان جوهر یقینی و تلقی جوهری است که بحثش آمد. شنا
 :ندیگویها به پدرشان ماست. آن]این لوح کوچک[  پایان

ا َخاِطِئنَی » ا ُكنه ا ِإنه َباَنا اْسَتْغِفْر َلَنا ُذُُنَِّبَ
َ

 ( 17) َقاُلوا یا أ
ُه ُهَو اْلَغ  ْسَتْغِفُر َلُکْم َریبِّ ِإنه

َ
ِحمُی)َقاَل َسْوَف أ  «(18ُفوُر الره

 اآلن که ما موجودیت و یقین و تلقی جوهری تو را !: پدرندیگویها به پدرشان مآن
، ستیمخاطئین ه واز خدا بخواه ما خطاکاران ـ  رندیپذین مااینجا دیگر مأیوسـ پذیرفتیم 

ها آنشت بریزد و چنگ بزند و بشوید. یعقوب هم از قول خدا، به تو گناهان ما را در  ما
پروردگاه من، قدر مطمئن است به زودی، : به زودی، این «َقاَل َسْوَف »: دهدیقول م

 ،وشو داده که به این سرفصل یقین رسیدمها بار من را شستآموزگار من که ده و منیمرب
 شتی را فراهمتکارش همین است که « او»خواهد شویاند که شت استغفار تشما را در 

غییر رفته بتوانند عامل تهای شستهراه بیندازد و انسان انیشوانسانشت تکند و در این 
 شوند. 
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 عصاره لوح اول
 به حق  ژهیاعتقاد و
 قنوط  ی؛ ناف« او»بشارت 

 ؛ در ذات مبنا دیام
 

این را  خواهدیخدا مـ  56تا  57 ـ آیات حجر یهیآن شش آدر بحث را تمام کنیم. 
ی یعن ،«را بر مخاطبانت بگو تان مهمانان ابراهیمداس» گویدکه می؛ اینآموزش بدهد

 میااز جمله ما که اینجا نشستهـ  اش را برای دیگرانهم خودت بشنو و هم شرایط شنوایی
آن شش نشانه در آن لوح کوچک و پرمغز این است: اعتقاد ویژه  یفراهم کن. عصاره ـ

 امید در ذات مبنا.  ؛نوطنافی ق ،«او»بشارت  ؛به حقیقت محض
به کالم مهمانانش داشت که ما از جانب  اعتقاد ویژه به حق یعنی واکنشی که ابراهیم

ردی حتی ف ؛نافی قنوط است ـ یعنی بشارت حق ـ« او». بشارت میدهیحق بشارتت م
نهایتًا  .ورزدیم یاقنوط مرحله ،شدشناخت با ]سطح باالی[ با آن مثل ابراهیمکه 

بگوید امید در ذات  مبنا و در ذات  ایمان است. مهمانان ربط دو مبنا را بین  خواهدیم
را به اعتماد مطلق  برقرار کردند و ابراهیم ـ« او»وجود  محض ـو وجود  وجود ابراهیم

بعد سمت  یرساندند. کماکان سمت تقاضا هستیم. جلسه« او»و عشق « او»به مهر 
 . ندکیمعطوف به بحث عشق با این تقاضای ما چه م« او»که ببینیم  میرویعرضه م

  
 لوح دوم یعصاره

 جانبه ؛ مرجع همه«او»
 در ذات حق  دیام
 گشا ره ریس

 گشا دانش ره
 گشاتجربه ره

 

مرجع « او»یوسف، کل بحث این است که  یسوره 38تا  81 ، آیاتلوح دوم یعصاره
« او»در ذات حق است. سیری که با  ،شودیمنتشر م« او»جانبه است. امید که از همه

و  گشا است، رهشودیبه این سیر سرریز م« او»گشا است. دانشی که از ، رهشودیطی م
 گشا است. ، باز رهشودیانباشته م «او»هم که معطوف به  یاتجربه
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ث  بکه مرجع  دیگوییعنی م .شناسی یعقوب خیلی کامل است«او»و  ینیبجا جهاناین
 هم، به سمتباز است. اگر من گرفتار شوم و مشکل عاطفی پیدا کنم « او»هم  و حزنم

. چیزی هم نداشته رومیم« او». فقط این نیست که چیزی بخواهم به سمت رومیم« او»
یعنی من با تمام وجود به است، جانبه همه مرجع «او». این رومیم« او»باشم به سمت 

 ؛هم در انتظار است که مرا در آغوش بگیرد« او»و  رومیپیش م« او»با  یآغوشسمت هم
و سمت « او». ]آغوش حداثکری «او»یک آغوش حداکثری انسان، آغوش حداکثری 

وا ِإىَل اَّلّلِ » ؛میکنیبازش م شاءاَّللاندیگر  یهفتهعرضه را[  بازی  یعنی ما یک آغوش «َفِفُرّ
داریم، اگر حوصله دارید، اگر اهل عشق هستید، اگر اهل تعریف پروژه هستید، اگر 

و موانع تاریخ  انیهستید و با موانع دور ی لمس و اصطکاکاهل طی کردن پروسه
درآور به روی شما باز است. این را یعقوب یدربیفتید، یک آغوش خستگ دیخواهیم

 امید در ذات حقیقت است.  که دیگوییعقوب ماین را هم  ت.درک کرده اس
ِ َما اَل َتْعَلُموَن »که این ،بعد ْعََلُ ِمَن اَّلله

َ
ُقْل َلُکْم ِإىنِّ أ

َ
ََلْ أ

َ
گشا ر رهام، سییعنی سیری که من طی کرده «أ

و ر که سیلو شده ناشی از سی یات و تجربهااست. دانشی که از این سیر انباشت شده، رهگش
ست. این سیر و دانش و تجربه را حتی برادران یوسف که مأیوس ااش هم رهگشدانش انباشته

 یندبرا دیدیم. جمع ابراهیم یبندطی کنند و تجربه کنند. جمع توانندیط بودند هم منو قا
 این است که: مولوی یبندم ببنیم. جمعرا ه مولوی یبندجمع یعقوب را هم دیدیم.

 هک من دارم  یمست  یز ه  یهک تو دار یهست  یزه 
  بدی ز یهم  یرما مست  بدی ز یهم  یرا هست و ت 

  یدیهک بگز یعشق  نی هال بس کن هال بس کن هک ا
  ردیب  کندیم  یقبول  غمیب  دهدیم  ینشاط 

، هستی به دو کمپ احتیاج و اشتیاق قابل قسمت است. تقسیم کاری از منظر مولوی
آخر بحث ما، این است که یک سمت جهان، سمت تقاضا  کندیدر هستی م که مولوی

ربا آنجاست یک سمت جهان که سمت اصلی و متن وزین جهان و آهن ؛و احتیاج است
 اده هستیم، آن هم سمت اشتیاق است که هستی محض است. و ما بر
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 ؛ افسوس منفیندیگویافسوس مثبت را زهی م .«زهی هستی: »دیگویم اینجا مولوی
ستی ه و که تو داری ایهستیـ بر  یعنی افسوس مثبت، شادباش، درودـ . زهی نیست

 و برمیو پیش م کنمیمن که پروژه تعریف م محض است و باز شادباش و درود به
ضدتاریخ و ضد بشر درگیرم. از سر پیشبرد پروژه  یهاانیبا جر و آدم هستم یادامه

 تو و مستی هم زبینده یبندهیمست هستم. من هم یک مستی برای خودم دارم. هستی ز
 من است.

اصلی و اکسیری  ی؛ این ماده«که این عشقی که بگزیدی: »بنددیآخر سر هم جمع م
که برای کل هستی و برای انسان و آدم اول که تا ما هم ادامه دارد، انتخاب کردی، 

 ، ضد یاس، ضدکندیدینامیسم و وجدی منتشر م ؛«غمیب دهدینشاطی م»برگزیدی، 
، همان «ردکند بیقبولی می» «.ردکند بیقبولی می»قنوط، ضد ناامیدی ورزیدن، 

 .کندیو مسئله حل م دیآیبه زودی م ،. یعنی خدا در راه استیعقوب است یبندجمع
 دینامیسمش در راه است ؛آید. خدا شتابان دارد میدیآی، دارد م«َعَسی الله»یا « َفسوَف »
ما باشیم، در سمت متقاضیانی  میتوانی. پس یک سمت جهان مکندیحل مسئله م و

« او» دتوانی. یک سر اصلی هم مکه سرمست از تعریف پروژه و پیشبرد پروژه هستند
است که به دل  یامودبانه یعاشقانه یبند، جمعمولوی یبندباشد. آخرش جمع

 . ندینشیم
باکالس  یهااصطالحًا الت ـ خودمان بکنیم یهم از جامعه یامحاوره یبندیک جمع

و توک مانده بودند. ولی اآلن نه الت جدی قبل از انقالب هنوز تک  که ایران یجامعه
لُت.: »گفتندیها موجود دارد، نه الت باکالسی وجود دارد. الت باکالس با  یعنی« َقب 

 یهاسی بود، مهدی قصاب از آن جمله الت یتمام وجود قبولت داریم. در همین دهه
دم، گفتم آقامهدی را دی ی او. خواهرزادهاست باکالس بوده که باوری هم به خدا داشته

 تهشچطور بود؟ گفت آقامهدی یک فرقی با ما داشت. گفتم چه فرقی؟ گفت: من 
ان خدا ن گفتیقصابی باز کردم، آقا مهدی یک قصابی. گفتم چرا؟ گفت: آقا مهدی م

در همان یک قصابی است. ما الزم نیست دو قصابی باز کنیم. اگر خدا بخواهد نان 
 ی آن ]مسائلش[ یک ایمانی داشته است.با همه .دهدیم بدهد در همان یک قصابی هم

نی یع !شودینفر درگیر م چهلو با  َکندییک دفعه سر موضوعی، مهدی قصاب دری را م
دش به خو براینفر دربیفتد سر همان ایمانی که  چهلبا  توانستهیداشته که م یوجود



 581      (11) دیمنشأ عشق و ام ی: خدانیی: تبدومنشست شصت و 
 

 

لُت » است؛ عنوان یک الت باکالس داشته اریم. ما قبولت د گفتهیم یعنی به خدا .«َقب 
 مییگوییعنی ما به خدا م «َقِبلُت َتزویج»: دیگویاست. خدا هم م گونهخدا هم همین

یعنی حاضرم با تو مزدوج شوم، حاضرم به  .«َقِبلُت َتزویج»گوید: خدا هم می «َقِبلُت.»
دارد یا  پسر دوست ، یا مثالً که صاحب فرزند استازدواج با تو. خدا از ازدواج و این

. به شوردیازجمله جاهایی است که خدا در قرآن برم .شودیدختر، خیلی عصبانی م
تو صاحب پسری! و فکر  ندیگویطیفی هستند که به ما م دیگویپیامبر در قرآن م

و مجاز  میرویکنند ما اهل زادوولدی از نوع خودشان هستیم. نه! ما در این کادر نممی
 یامشترک است. اگر پروژه یدواج به مفهوم تعریف پروژههم نیستیم که برویم. از

و اگر مهدی قصابی پیدا شود و  میکنیتعریف کنید، ما در آن پروژه با شما ازدواج م
  .«َقِبلُت َتزویج»: مییگویما هم م «َقِبلُت »بگوید: 

های این ویژگی نیمیدیگر بتوانیم جا بیندازیم. بب یرا هفته «َقِبلُت َتزویج»این  شاءاَّللان
که  ییهامستی را سعی کردیم با همین نشانه ؟، چیستمیکنیترسیم م هستی که مولوی

بتوانیم بحث خدای منشأ عشق را جا  شاءاَّللانبود و با ادبیات الکن جا بیندازیم. 
 شاءاَّللنا. چشم میرویمآرام پیش بیندازیم. دوستان متعددی به ما منتقد هستند که آرام

 یدفعه اَّللشاءانجلسه طالب نداشته است.  ،دوم یکه بتوانیم بحث را پیش ببریم. نیمه
هم در نوبت هستند. اآلن  دوستان یهیبعد یکی از بزرگترها بحث خواهند آورد. بق

دهم، بود و توانستم پاسخ ب پرسشیمن خدمت شما هستم اگر  کندیجلسه پایان پیدا م
 . خیلی از بذل توجه شما متشکرم.کنمیوگرنه روی آن فکر م دهمیم
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 پرسش و پاسخ
 

، ستی نامطلوب ایاس و مایوس بودن یک پدیدهکه با توجه به این :پرسشگر نخست
 ؟دیکنیچطور یاس یعقوب را در این دوره طوالنی مدت توجیه م

 

 س رسیده بودند.فرزندانش به یا ؛به یاس نرسیده بودهکه یعقوب  صابر: هدی
 

 .کندیباالخره این سیری که این همه سال طی م :پرسشگر نخست
 

که اینا بنه در گزارش هیچ نشانی نیست که یعقوب به یأس رسیده باشد.  صابر: هدی
و حزن و اندوه خودش را پیش  زدیریقدر اشک مو این دهدیچشمش را از دست م

، ولی کشدیبردن، چندین سال طول م« او»، این حزن و اندوه پیش بردیم« او»
من از خدا دانشی دارم و به » کندی. آن جمله که عنوان موقت به یاس نرسیده استهیچ

زمانی  یفاصله ؛دو مقطع است یفاصلهمربوط به ، «دیدانیکه شما نم امدهیحقیقتی رس
سیر  ک. یعنی کسی که ابتدای یشودیزمانی که پیدا م یگم شده و فاصله یوسفکه 

این شناخت را دارد، انتهایش هم همین شناخت را دارد، روی شناختش پایدار است. 
برادران یوسف است، نه خود یعقوب.  یعقوب و به فرزندان معطوفآن یأس که آمده 

 وقت به یأس نرسیده است.یعقوب هیچ
 

 ...افسردگی شدیدی که دارد :پرسشگر نخست
 

ن یعنی حز بث  این  ؛هست آنضمنًا امید هم با ببینید آن افسردگی  ؛نه صابر: هدی
پراکنده. همه متوجه هستند که محزون است. ولی امیدی هم در دل داشته که باالخره 

 به زودی. یعنی «َفَسْوَف » ؛دیآیخدا دارد م ، یعنی«عیس اَّلل» :دیگوی. آنجا که مدیآیم
 . این امیدش است.کندیصدای پای خدا را درک م

 

 .ولی این امید نتوانسته جلوی افسردگی یعقوب را بگیرد :پرسشگر نخست
 

هم است. همه که از صبح که  او باالخره یک وجه انسان مشکالت صابر: هدی
ما  یهمه !رقصندیشاداب نیستند و با سمفونی تاریخ و هستی نم خیزند،برمی
وعنصره وجودش دطور هستیم. مودی داریم، الکی داریم، درونی داریم. او هم همین
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آن بوده است. حزن با یأس فرق دارد. محزون بوده از این  یک وجهبوده است؛ حزن 
سر پ ]مفقود شده است[. آن پسر هم، دل بسته بوده به او بوده که یک پسر کوچکی که

 ، یعقوب مطمئن بوده که این پسر بناست یکدانستهیاستراتژیکی بوده و علم تأویل م
ناپدید ] سالگیدر هشت ـ ُنه که بناست یک چیزی بشود، حال این پسری  چیزی بشود.

 برندیبقیه هم به هر ترتیب او را جایی مو  کندیاعتماد م ی فرزندانشبه بقیه شود[.می
م و دوها کرده از اعتمادی که به آن ، یکمحزون بوده وا کنند. ستیسر به ن خواهندیو م

 ده است؟چه شدر تاریخ معلوم نیست عنصر استراتژیک اهل تغییر یک سرنوشت اینکه 
حزن او از این است. ولی یأسی در این گزارشی که خدا داده، هیچ جا نگفته که مایوس 

. ، خدا اهل سانسور نیست، این را ایمان داریمخواستیشد و قنوط ورزید. خدا اگر م
 دهد. کمانخواسته که مثاًل یعقوب را قهرمان جلوه ب. اهل غلو نه اهل سانسور است و نه

او  دیگویخداست، خدا جایی م یهاپروژه یهم که شاگرد اول همه که ابراهیماین
 چیزی نیست. چنینراجع به یعقوب  مقعطی قنوط ورزید.

 

 قنوت به چه معنی است؟ ؟ستچیبا "ط" قنوط قنوت با "ت" و  فرق :پرسشگر دوم
 

، خوانش شودیدر نماز خوانده م کهایننه است. خوانش امیدوارا 1آن قنوت صابر: هدی
ـ ، ورز ناامیدی است. تفاوتش این است. در آن قنوت هم طامیدوارانه است. آن قنو

خوانش خاص خودش را دارد. آن خوانش  وقنوت  ـ خواندیهرکس نماز خودش را م
ل هم از نظر خدا محترم است، حال چه مذهبی باشی یا نباشی، چه شیعه باشی، اه

 سنت باشی. آن قنوت یعنی خوانش توأم با امید. 
 

خسته نباشید. آقای صابر شما در بحث یعقوب و یوسف شما گفتید که  پرسشگر سوم:
 یعقوب امید به بازگشت یوسف داشت.

 

 امید استراتژیک داشت. صابر: هدی
 

                                                                                                                 
طاعت و پرستش همراه با خضوع های قرآنی نظیر مفردات راغب به عنوان نامهاژه. قنوت در و1

 (.251، ص: 9، جترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآننیز ذکر شده است ) و فروتنی
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ه دممکن بود در این مسیر یوسف به هر دلیل بازگشتی در کارش نبو حال پرسشگر سوم:
. بعد هم ممکن بود یوسف ماندیباشد. فرضًا آن اتفاق افتاد و او در چاه افتاد و در چاه م

برنگردد. سوالی که برای من پیش آمده این است که اگر بازگشتی در کار یوسف نبود، 
 تکلیف یعقوب چه بود؟

 

 ، باز هم حزن و اندوهش رادهدیبا شناختی که خدا از یعقوب به ما م صابر: هدی
ًا دقیق ـ ، چهل سالسالسی من  گفتی. یک دیالوگ شفاف بود: مبردیپیش خدا م

گونه ایستادم، تو چرا مسئله را حل نکردی؟ به نظر من این بوده است ـ چقدر میدانینم
ه ب شیهاییی تنهاصاف و شفافی دارد و در همه ی. چون رابطهکردیبرخورد م «او»با 

شما حضور داشتید یا نه، ولی در بحث این بود که از  مدانیرفته است. نم «او»سمت 
که خدا مرجع غایی همه چیز است.  میکنیقدر درک مشناختی که یعقوب داشته ما این

هم  و مطرح کنی یتوانیمطرح کنی، هم حزنت را م «او» اب یتوانیهم عشقت را م
ست، اگر هم ا« او»هستی  یجانبهات. کسی که اعتقاد دارد مرجع مطلق و همهخواسته

ه بین خدا و یعقوب چ میدانی. ما هم خیلی دقیق نمکردی، منتقل مدیرسیبه نادیداری م
عنصر پایداری امیدوار  ؛کندیگذشته است. خدا روی یعقوب خیلی مثبت برخورد م

د فعال با خدا برخور ستهتوانیاست. طبیعتًا خدا با او برخورد فعال داشته است و او هم م
و یا به  «َعیَس اَّلل»شنوم من صدای پای خدا را می دیگویکه مباشد. ببنید وقتی داشته

 . یعنی انسانی هستبخشدییعنی خدا به زودی شما را م «ِفَسوَف »: دیگویفرزندانش م
به یک سطحی برسد که  تواندیمـ که  باشیم میتوانیما هم در سطح خودمان م یهمهـ 

باشد. خدا به او تودهنی نزده است؛ به تو چه که در کار  سخنگوی خدا ییهادر بزنگاه
خدا  !من وارد شدی یو به حوزه میآیم یمن ک یدانیتو از کجا م !من دخالت کردی

 برخورد نکرده است. گونهکه این
تماد ما هم به یقین تو اع ،گویند: حال که تو به همچین یقینی رسیدیفرزندان می ،کهاین

: به زودی. یعنی یک امیدی دیگویکه ما را هم تطهیر کند. او هم م آوردیم. پس بخواه
ه اند. حال یوسف کشتداشته که امید خدا متوجه فرزندان است که نوعًا قتل نفس کرده

، میآوریدیگر م یهفتهکه نشده و ته چاه مانده است. یک جمله داریم از حضرت سجاد 
ین ید از تو ناامید باشند. این یعنی یک یق: تبهکاران نبادیگویخیلی قاطع در صحیفه م
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حضرت  و دهش خدا تحت هر شرایطی. این هم محصول سیر خود یرسانویژه به کمک
که خدا  رسندیهایی که به این شناخت مانسان میگوی. حال من ماست سجاد بوده

 وندریبرسند باز سراغ آن منبع م یبستجانبه است، آخر هم که به بنمنبع و مرجع همه
 .یدد شودیم گونه. ایننندیبی. بیرون از آن که چیزی را نمکنندیشان را حل مو مسئله

  

آزمونی که فرد به این نتیجه برسد که استجابت خدا برایش برای فرار  :پرسشگر چهارم
رمان از انجام نشده، این کوتاهی از خودش بوده عدم تالش فرد را  ؟ چون گاهاست از ح 

رمان  اش به استجابت دعا و خواستهو  شودینم به سرانجام و دهدینجات نماز آن ح 
این آزمون را خودش را انجام دهد که ببیند آیا خدا نخواسته یا  شودی. چطور مرسدینم

 خودش آن تالش را برای رسیدن به استجابت نکرده است؟
 

یدی ا یک امبرای یونس حادث شده است. یعنی ب دییگویاین آزمونی که م صابر: هدی
 واندتینمکه  رسدی. بعد به این مکندیسال هم تبلیغ م چهلو  کندیسیری را شروع م

. رودیو م گذردیای برقرار کند، از خیرش ممخاطبش دیالوگ مفاهمه یبا آن جامعه
ه ب توانستهی. حال چه زمانی مکندیکه خدا دیگر هیچ کمکی به او نم کردهیفکر هم م

خودش مشمول یک حرکت تغییری که[ یک، ]زمانیپی ببرد؟  این خطای خودش
مخاطبی که خودش به هر علت نتوانسته بوده که  یجامعه؛ دوم، جوهری بشود

دا ها پیها برخورد فعالی پیشه کند، باید یک فرصتی هم آنمجابشان کند و با آن
مدتی که یونس از  . درکردندیآورند، تغییر میونس ایمان می یهاکه به آموزه کردندیم

و  رودیو به دریا م رودیو بعد به خشکی م کندیفرار م خود تحت آموزش یآن جامعه
 کندی، یک حرکت تغییر جوهری خودش مدیآیدر دل نهنگ بوده و دوباره به ساحل م

به یونس این را بگوید  خواهدی. خدا مکنندیها بیرون از یونس مو یک حرکتی هم آن
س اند. پها یک سیری را بدون معلم طی کردهیلی معلمی! در غیاب تو آنکه فکر نکن خ
معلم خودشان باشند، من هم در غیاب تو نقش آموزگاری را ایفا  توانندیخودشان هم م

نیست که مثاًل تو معلم یک هستی. هیچ معلم ریاضی در کل تهران وجود  گونهکردم. این
 وجود دارد. معلم مثاًل یک  وندارد 

اهمه ها مفبه یونس بگوید که تو خودت مشکل داشتی، نتوانستی با آن خواهدیا مخد
 ند، ایمان آوردند. یونسدورآمیها به چیزهایی که باید ایمان برقرار کنی، در غیاب تو آن
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جامعه پذیرای او  ندیبینه! جامعه پذیرای او است. بعد وقتی م ندیبی، مرودیهم که م
عداد ما بسیار بسیار ت دیگوی، خدا به مشودیبوده، تصحیح م خطاکه است و شناختش 

صدهزار عدد خیلی  ؛آمده است صد هزار هیمخاطبانمان را افزون کردیم. مثاًل در آ
 بزرگی است. 

ه وگرن است؛ که خودش مشکل داشته کردیاست. یونس باید درک م یکه دو وجهاین
 ؛کمک هست ،روی قاعده پیش برود خدا که اصاًل برای کمک ایستاده است. حال اگر

انجام شود، انجام شده  دیبایاگر روی قاعده پیش نرود در غیاب او، آن کاری که م
جامعه موکول  یهااش هم خیلی تغییر کرده و آموزشکه جامعه ندیبیاست. باالخره م

 به شخص او نبوده است. خدا خواست این را به او اثبات کند. 
 

امید  تعریف شما از کنید،مطرح میرا  کاستراتژیامید بحث وقتی پرسشگر پنجم: 
 دینکیاز امید چیست شما وقتی صحبت م فتانیاستراتژیک چیست؟ اصاًل تعر

ر تعریف ذهنیتی که پشت س م اینکه. دودیکنیو با امید ترکیبش م کاستراتژی دیگویم
یا ذهنیت است  عمومی یشما است چه ذهنیتی است؟ یک ذهنیت پراتیک در حوزه

 عرفانی است؟
 

استراتژیک هم یعنی مسیر  ؛دودیجانداری که م یهیماامید یعنی یک جان صابر: هدی
 که دکتر مصدق یاازا بخواهیم بگوییم آن جمله. اگر مابهفهممیقدر ممن این .دویدن

ر این جنوبی که من : ددیگویآقای خازنی م ؛دیگویبه آقای خازنی م 21 یابتدای دهه
 هستم، دولت ایرانی در کار نیست. جنوب دولت انگلستان است. دکتر مصدق

را به  (British petroleum)بریتیش پترولیوم  : تا چندی دیگر، جل و پالسدیگویم
 نه تخیلی است و نه رمانتیک است ؛استراتژیک است واین امید مبشر  ریزیم!می دریا.

 یاو خرده 61 نوجوان!که نه آن موقع رمانتیک بوده و نه  مصدق .Teenager از نوع نهو 
 . افتدیسال دیگر مهم هفت ـ هشت  اتفاقآن . زندیبوده که آن حرف را م سنش

مردم عادی که  نمیبیگوید: من روزی را مبا همان درک جوانی خودش می نژادفیحن
این  51و  رودیم 57سال  نژادفیهم علیه این نظام بیل و کلنگ به دست گیرند. حن

ر به هدف و این خواهمی. این را مافتدینسبی مبه طور اتفاق  که امید بگویم؛ ایمان مبش 
 ]این امید استراتژیک است[. را بدوانی
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ست، ا : این توپ فیکسگفتییک مربی داشتیم ماینجا صحبت شد، ما  مرتبه یک 
به  . بعدرودیتوپ را باید بدوانی. اگر توپ را بدوانی، خودت هم بدوی، بازی پیش م

یر توپ ز خواهدیم ،، فیکس استکندیبه کسی که ایستاده و حرکت نم گفتیما م
این  !اس ندهاو پ و به کند، اصاًل او را نادیده بگیر پحوصله ندارد است حتیپایش بیاید و 

 دهد[.]خدا هم به او پاس می سنت خداست. یعنی انسانی که در حال دویدن است
. همه خیلی مهم است .گذارندیم شمارکیلومتر ان فوتبالکنیاآلن ببینید روی این باز

کیلومتر دویده  74بینند. ژاوی در بازی با اینترمیالن اواًل چیزی حدود فقط مسی را می
 که مثاًل توپ بیاید کنندیتیم آماده م ی. همهدودیکیلومتر نم 74ت مسی است. هیچ وق

 او نیستیم. ولی ژاوی یهایژگینافی و ؛دارد ییهایژگیاو هم و !قدم که آقا گل بزند ُنهدر 
صحیح  پاس 39پاس داده که  718کیلومتر در بازی اول با اینترمیالن دویده است،  74

خطا داری. یک امیدی داری.  %71نی در آن کوران فقط خیلی مهم است. یع !بوده است
از تیم او را بیرون  است. همه را به هم دوختهو دست گرفته  به نخـ  سوزنیک ژاوی 

 .که امید مبشر داردآن طراوت را ندارد. خیلی مهم است. این ابکشند دیگر بارسلون
 خواهمیگل بزنم، م خواهمیبروم و خودم هم نم خواهمیمن در این بازی م گویدمی
خیلی مهم است.  .هم به گل برودتوپ  توپ در هجده قدم بریزم. از آن سی تا چهار سی

 مثال متعدد است. 
در  واینجا  کهو هنوز هم ممکن است در ذهنشان باشد،  کردندیدوستانی اینجا انتقاد م

د. اول به اول کوچک بودن ،حرف بزرگان زده شده است. آن بزرگان دائم 1کالس تاریخ
قول این جمهوری اسالمی، عددی نبودند. سیری طی کردند. بشارتی در درون داشتند. 

 او گفتندیشهری تهران جا داشت؟ همه م یکه از تبریز آمد، کجای جامعه نژادحنیف
 است. اصالً  زمختو بعد حرکاتش  کندتلفظ می «چشمش»ترک است و کشمش را، 

هم کالس بود،  نژادشامخی که با حنیفتقی ؟ ولی آقای کردیی او را حساب مچه کس
طی یکی دو سال کاراکتری از خودش نشان داد. مثاًل در در خوابگاه دانشجویی  گفتیم

دند سری بو، یککردندینرد بازی مسری بودند که تختهدانشگاه کشاورزی کرج یک
ها هم باز درب اتاق !کردندیبازی مسری هم بودند ورق، یککردندیی مبازمثاًل قاب

                                                                                                                 
 «. هشت فراز، هزار نیاز». سلسله مباحث 1
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رد  وقتی از راهرو نژادحنیف گفتیها بریزد. مبود، آن موقع که حراست نبود که در اتاق
. این جمع کردن پاسورها ناشی از ترسشان که کردندیهمه پاسورها را جمع م ،شدیم

ی اهمیت، چه کردندی فرض کنید چهار قلدر نشسته بودند و حکم بازی منبود. مثالً 
  !او حامل است کردندی؟ حس مداشت

اش را آقای میثمی یک بار آمد اینجا تعریف کرد و محترمانه گفت، ما هم محترمانه
کشاورزی کرج دانشکده با آقای شامخی در  7941یک بار سال  گفتی. ممییگویم

زی یک چی نژادگفت: این حنیف اشیعد آقای شامخی با همان لفظ اصل، بمیزدیقدم م
. بناست یک چیزی بشود نژاد. لفظش، لفظ خوبی نیست. گفت: این حنیفشودیم

اشی ن «یک چیزی بشود»که بناست او یک چیزی بشود. این  ندکردیدرک مهمه یعنی 
است، این  MRIعنصر دونده زیر دستگاه  .دودیدارد م درونشایمانی بود که  از همان
در  MRIپارسال زیر دستگاه  داندیمطمئن باش. این جمهوری اسالمی هم م را کامالً 

سه میلیون نفر دید چه اتفاقاتی بنا است بیفتد که سرکوب کرد. غیرممکن است جریان 
. ندزنیخودشان را به ندیدن و نفهمیدن م هامبشر تاریخ را کسی نبیند. حال بعضی

ک ی ندیبی. مدهدیو میدان م ندیبی. خدا مدهندیو به آن میدان م نندیبیها نه، مبعضی
 ، این خیلی مهم است. دودینفر دارد م
ی را یداعلی سال تیم ملی بود. اآلن  74 ؛بازیکن یک ایران بود یخانچیپرویز قل

دوپینگی را  یرضازاده !چون اصاًل خودش چهره نداردجمهوری اسالمی گنده کرده 
سالگی به تیم ملی  71 یخانچیپرویز قل !چهره کرده، چون خودش اصاًل چهره ندارد

سال سه ـ چهار  سال تیم ملی بود. 74توکیو هم بازی کرد.  7364رفت. در المپیک 
، یترفیکه م نشایهانیولی خودش کنار رفت. مثاًل وقتی سر تمر ،دیگر هم جا داشت

در تابستان و  دیپوشی، کاور مآمدیم 9ساعت  یخانچیبود، پرویز قل 4تمرین ساعت 
و عرقش کیل چهارکیلومترش را دویده بود و  دهکه دیگران بیایند، یک ساعت قبل از این

 باز او ،تندرفیبقیه که م .کردیبا بقیه هم باز کار م ،را ریخته بود و وزنش را کم کرده بود
که در  . طبیعی بودنندیبیرا همه م یخانچی. طبیعی بود که دویدن پرویز قلکردیکار م

که در بازی ایران و استرالیا، یک نفره استرالیا را شکست هست. کمااین ایاو یک ویژگی
در  یخانچیپرویز قل در استرالیا شکست خورد،استرالیا مقابل  1-9داد. وقتی ایران 

 ،ندگل سوم را هم بز توانستیده بود که استرالیا را شکست بدهد. ماستادیوم آزادی آم
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کست استرالیا را ش توپ به بیرون رفت. ،پا نبوداما توپ روی پای چپش آمد و چون چپ
هزار نفر  11. گزارشگر و کردیزاده گزارش مداد. همه باور کردند. آن بازی را روشن

، در 57سال در کننده است. یا مثاًل تعیین یانخچیایمان آورده بودند که امروز پرویز قل
جباری  31-89عقب بود. دقیقه  1-2های آسیا، ایران در بانکوک از تایلند جام ملت

آمده نتیجه را عوض کند. این  ـ آهنراه یبچه ـ سه گل زد. همه ایمان آوردند این جباری
 . توانید ببینید[]می نگاه کنید یارا همه جا در هر عرصه

تئاتری ایران درک  ی، جامعهسدینویرا م «ردیمیپهلوان اکبر م»ساله  25مثاًل بیضایی 
 58-51 هایسال .دیآیکردند که یک کسی با یال و کوپال آمده و صدای پایش دارد م

که ایمان به کادر جمهوری اسالمی داشتند  ییهاهم بچه ـاز دو طرف بودند  ییهابچه
آن موقع موتور  ـ ]آمده بودند که کاری کنند[. اهدین شدندکه جذب مج ییهاو هم بچه

سپاه که جذب جمهوری اسالمی شده بودند، موتور هوندای  یاولیه یهابچهیسازمان
که از دور  شانیهایبود. از صدای موتور بعض 725ها بود، موتور هوندای آن بچه 771

 یهیناست اتفاقی از ناحب ؛که حاملی سوار آن است یکردیحس م ـ دوطرف ـ آمدیم
م دینامیس یدهندهاو رخ بدهد. بناست مهر و عطوفتی بیاورد. آن صدای موتورش نشان
 درونش بود. به نظر من این هویدا است. بنا است کسی کاری بکند. 

اه بروید نگ ،که این باال در حسینیه در حال ساخته شدن است را اآلن شما ساختمانی
-71 یزیرکارگر هستند. زمان بتن ]نه سیاسی[؛ ایدئولوژیک هستندها نه کنید. اصاًل آن

یک  یبار کار بر عهده یکردینشستی و نگاه منفر شرکت داشتند. اگر در حیاط می 75
خوابید. آن یک نفر آمده بود ، کار میدیدیکشینفر بود. اگر آن یک نفر را بیرون م

. زدیریبتن م رودیای دیگر هم مریخت و رفت. جهم بتنش را  !کتابخانه درست کند
ار سیگ رودی، یک گوشه نمزندی، چرت نمزدیری، آب در بتن نمزدیریبتن را هم که م

 هستند و الزم نیست MRIبکشد. همه جا این عوامل صاحب امید استراتژیک که زیر 
باشد،  زیر، حال چه کارگر بتندهدییک اتفاقاتی درونشان رخ م !ببرید MRIزیر  ها راآن

اشد بیضایی ببهرام  بردار باشد، چهباشد، چه محمد نصیری وزنه یخانچیچه پرویز قل
است و  MRIسالگی فیلم رگبار را ساخت. هرکس باشد زیر  23-28 در سن که مثالً 

معلوم  ؛معلوم است آمده یک شخمی بزند ؛معلوم است آمده یک طوفانی به پا کند
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ری بزند. به نظر من این خیلی هویدا است. نه است آمده زمین زیرپایش را یک شیا
 ، نه عاشقانه و نه تخیلی است. واقعی واقعی واقعی است. نوجوانانهرمانتیک است نه 

در کمپ آورده و اردو برایشان زده و معلم ها را آنها را دیده، دوندگی اینوقتی خدا هم 
 ررا حل کرده، ه شانیحشده، برایشان وقت اضافی گذاشته و مسئله رو هاآن یتیتقو

ساله  73-78اول  . موسیشده است موسی بدل بهها جرأت داده، به آن انددهیوقت ترس
ی محصول نهایاگر ما ما این است.  بحث !همه را بزند با بوکس بکشد خواستیم ،بود

. ولی دیآوریبزرگان را م همیشهحق دارند بگویند که  دوستان ،را اینجا بیاوریم موسی
متن آمدند و از متن به سکو  داخلآرام از پیست که آرام ییزهایاینها همه ریز بودند. ر

 گونهآناول مگه  . ابراهیممقام ابراهیم ؛. خدا هم جایگاهی برایشان ترتیب دادهانددهیرس
ت دق مقدارما باید یک  یبه نظر من روشن و قابل مشاهده است. فقط همه ،کهبود؟ این

 کنیم. 
ایران به یک سرفصلی برسد. وگرنه  یبا این دقت امید است که این حرکت جدید جامعه

رتفاع انسان ایرانی ا .اتفاقاتی افتاده است !نه !: حرکت، سرکوبندیگویدر ذهن م همیشه
 نژادینگاه کنید. احمد نژادیانسان ایرانی را با احمد ین شما فاصلهپیدا کرده، اآل

تی ح ـ ارتفاع میانگین حرکت پارسال کجا !خواه ایران است؟تحول یجامعه ینماینده
خدای ناکرده کجا؟  نژادیاحمد یهاها و اندازهخواستهـ ساله باشد  28-21اگر 

محتوایی  یهاکسی را مسخره کنیم! اندازهفیزیکی نه! نفرین بر ما اگر  یهااندازه
اگر  .ها خیلی فاحش استکه یک ملتی را مضحکه کرده است. تفاوت نژادیاحمد

 اتفاق در حال افتادن است. ،ببینیم بینانهها را ریزاین
 

اشک بریزه  کهبه جای این هایشبا آن ویژگی حضرت یعقوب بهتر نبود :پرسشگر ششم
 گشت؟ میال یوسف به دنب ،و یک جا بشیند

 

. یعقوب تشکیالت پسر بوده است 71-77ان یعقوب پسرشمار ببنید  صابر: هدی
نفر بودند گفت  77-71ها داد. وجو را هم به آنوجو را راه انداخت و روش جستجست

 چندین دروازه دارد. هرکدام از یک دروازه وارد شوید، دیرویبروید، شهری که دارید م
وجو را جست یهاوجو را راه انداخت و هم روشتشکیالت جستمراقب باشید. هم 

 ها یاد داد. کار خودش را کرد.به آن
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بعد هم کارش را به کسانی واگذار  کار را کرد. چندین سال بعد این :پرسشگر ششم
 کرد که او را از او گرفته بودند.

 

 ک چیزی گفتند.ها رفتند و برگشتند. هر بار آمدند و ینه چند بار آن صابر: هدی
  

ها را آن یعنی برای یوسف ؟به شهرها نفرستاد ان راپسر آذوقهمگر برای  :پرسشگر ششم
  .نفرستاد

 

ذهنش این بود که یوسف  درکنند.  او یوسف را پیداها فرستاد که آن !نه صابر: هدی
]یعقوب  خودش را مطرح کرد یهاعامل تغییر است. بعد هم اول که یوسف آمد و توان

ین . نه! اکردیبود که تعبیر خواب م فرزندیساده این است که یوسف  گران او شد[.ن
ر هم که که به مصتأویل است. تعبیر خواب یعنی توان طراحی استراتژیک دارد. کمااین

سازمان جدید و طراحی استراتژیک. یعقوب نگران این  ؛طراحی استراتژیک کرد ،رفت
فرستاد.  را دنبال او است؛ فرزندانشگم شده  ،ت شودبود که یک استراتژ بنا بوده تربی

 قول داده بودند او را سالمت بیاورند. آن فرستاد. را دنبال قولشان فرزندانش دیگر اینکه
 بود.  فرزندانجو و هم آزمون خود وهم جست

 

« او»یم، خود باش« او»توانیم چون شما در فرمایشاتتان گفتید که ما می :پرسشگر ششم
 و ... ندارید.  این یعنی که شما اعتقادی به حالجتوانیم باشیم. نمی)خدا( 

 

. سعی نیستها اینجا عرفانی ببینید بحث خدا باشیم. میتوانیما که نم صابر: هدی
 یوندیپاز مجرای هم میتوانیم ،تحققی باشد. سر آن چهارراه که ما بایستیم میکنیم

، از معاشرت رسدیآدم اول داده و به ما هم مبه « او»که  ییها، آموزش«او»وجودی با 
سر چهارراه خودمان را  میتوانیدر وجود ما گذاشته است، م «او»و از ژنی که  «او»با 

 بشویم. میتوانیوخطای خودمان مبا سیر آزمون «او»مجهز کنیم و مدل کوچک محدود 
 چهل برای پس زدن فرعون خدا با موسی اینکهمثاًل گاندی در هند، مدل کوچک بود. 

 ،سال وقت صرف کرد، گاندی هم با تشکیالتی که داشت و نیروهایی که فراهم کرده بود
با و سال همان کار را در مدار انسانی خودش  سی ـ چهلتوانست طی مدت 

گوید شد. خدا هم می «او»توان مدل کوچک می ،که. اینش انجام دهدوخطاهایآزمون
 شما این ظرفیت را دارید که بشوید. 
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ت در فرمایشامورد دیگری هم  دو کنمیاستاد ببخشید من فکر م :پرسشگر هفتم
وط هم فرمودید که یأس و قن یو نگاه بود. یکی حضرتعال تعمقبود که قابل حضرتعالی 
 شود.وارد می حیوانات هم و بر دایناسور

 

 .کندینیست، خودکشی م آندوران دوران ، کندیچون فکر م ؛بله صابر: هدی
 

لبته شما ا شعور نیستند.ذیآیا حیوانات که  که سوال من همین بود ؛بله :پرسشگر هفتم
 یولی من احساس کردم یک واقعیتی را اینجا خواستید به منصه ،به عنوان مثال آوردید

 ظهور دربیاورید. 
 

فقط  ؛هستند ییهادهیاآلن هم پد فضا نیستیم. مثالً ها که همما با آن صابر: هدی
سال  هفت ـ هشتفارس خودمان هر دایناسور و ماموت نیستند. مثاًل در همین خلیج

 فهمدی. او مکنندیو خودکشی جمعی م ندیآیها به ساحل مها یا نهنگکوسه باریک 
ری یها هم ظاهرًا سکه آنبه آب برگردد. این تواندیکه اگر به خشکی بیاید، دیگر نم

 اش دیگر نیست. یا فکردارند. ممکن است مثل انسان نباشد. شاید فکر کند که دوره
 !، خودمان برویمبناست ما را شکار کنندکند حال که 

 

 داستان درمن احساس کردم که مطلب خیلی مهمی هم یک موردی را  :پرسشگر هفتم
 ی، وحی در حالت مکالمهبر ابراهیم فرمودید، وحی حضرتعالیکه  حضرت ابراهیم

وحی به این  ،کندیحال پیامبران را نگاه میعنی آدم وقتی شرحاست.  مستقیم با فرستاده
 یمستقیم نیست که افراد آنجا بنشینند و از طرف خداوند مکالمه یصورت مکالمه

 ؟ مستقیم کنند. آیا این را درست استنباط کردم
 

ها وحی شده فقط در کادر و دیگران که به آن ، موسیوجود ابراهیم یهمه صابر: یهد
یک مکان  برای ابراهیم . آنجاشوندیوحی شکل نگرفته است. دو نفر آنجا وارد م

، دهدی، جواب نمدهندیسالم م ها به ابراهیم. آندهدیآموزشی بوده که خدا ترتیب م
ر . بناست که تا آخر سکندینفی م ، ابراهیمدهندیها بشارت م. آنکندیتردید پیشه م

« او»با این دیالوگ به سرفصل یک شناخت جدید برسد که اگر بشارت از جانب  ابراهیم
خدا  یوگوهاگفت یخدا و همه یهاآموزش یاعتماد کرد. همه «او»ید به ست، پس باا
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تجربه هم بوده  و که از کانال وحی نبوده است. از کانال مشاهده، شنیدار با ابراهیم
 .میفهمیقدر ماست. ما این

نبع خدای مه ب و این بحث منشأ عشق و امید را تمام کنیم میکنیدیگر سعی م یهفته 
فکر کنند. یک جلسه هم باز دستگرمی و ساده  موضوع ها رویانرژی برسیم. بچه

جدید  یهارشته شانیهاها هم رشتهبچه . خیلی ازردوبدل شود مانیهایپنگی تلقنگیپ
ند بیایرا  شانیهاها و رشتهبا انرژی و اتم و مکانیک سروکار دارند. بحث ،علمی است

ود بیشتر بحث بیاوریم که بش شاءاَّللاناجتماع و تغییر وارد کنند.  یزهدر حو ؛کنند تعینی
 ، شب به خیر. محرکت کرد. خیلی متشکر تریجمع
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ِحمی ِن الره ْْحَ ِ الره . میکنیاز ما آغخیر و سالم به دوستان بحث ربه نام خدا، با عصربه .ِبْسِم اَّلله
هم [ ]فرعیما هم متغیر هستیم. عنوان  ،ثابت است، شرایط متغیر است]کلی[ عنوان 

 و شودیآرام متغیر مبه این لحاظ که شرایط متغیر است و ما هم متغیر هستیم، آرام
 به یک جایی برسیم.  شاءاَّللان

 «گشامی، باب بگشا، نزد من آمن رفیقم، ره»

 ،پیلهلهیشیدالنه، بگاهی، مستمر، استراتژیک، صافهمه یرابطه» برقراریبا ضرورت 
که این انتظار را از ما دارد. نشست شصت و سوم  ««او»غیرتاکتیکی و غیرمناسبتی با 

خدای »؛ میکنیرا بررسی م «او یهاداشته»، تیتر اصلی است. ذیل آن «تبیین ما»است. 
 . «میازده یمنشأ عشق و امید، شماره

است. خرداد ماه پایانی بهار است. آنجایی که بهار به تابستان  83 خرداد 4به، شنسه
تاریخ ایران هم تب و  ،تب و تاب دارد هم . هستی تب و تاب دارد، ایرانشودیوصل م

. رسدییک سالروزشان فرا مبهدر خرداد بودند که یک ییهاانسانتاب دارد. ویژه
محمد  ؛زمین خرمشهر را مرطوب کردند آرا کهخرمشهر، محمد جهان یهابچه

، محمود فامنی، عبدالرسول مشکزادگانعی، سعید محسن، اصغر بدنژادحنیف
سحرگاهی در میدان تیر چیتگر، جان در طبق اخالص  در چنینکه  زادهیعسگر

داد هم آخر خرگذاشتند. فدایی شهید امیرپرویز پویان، رضا رضایی و محمد بخارایی و 
، مجموعه کسانی هستند که ما روشی، منشی، محتوایی و سرمشقی مدیون شریعتیکه 
 ینیچنقطه ،خودمان یها، در اندازهآن یما هم بتوانیم نه در اندازه شاءاَّللانها هستیم. آن

 را مشترکًا بزنیم. 
 

                                                                                                                 
 است.  1815خرداد  4شنبه سه ،. تاریخ برگزاری این نشست1
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 از خانه اول تا خانه حال
 خروج  پیگیری حس تا اسباب

  یریس
  یاز ساده به عال
 «او» هیدر طول توص

 

 ـ 81شهریور سال  ـ شدیاول تلقی م ینخست که گرد هم آمدیم، خانه یدر جلسه
. سعی بود یاساده یآغاز نقطه یتا به اینجا کشاندیم. نقطه یدیمآغاز یابحث را از نقطه

ی میل کنیم. سیری که ما طی کردیم، ها رو به اعتال از ساده به عالآرام بحثآرام میکنیم
میزان و  یاسیر پیگیری حس تا اسباب خروج بود. حسی داشتیم که به ادبیات محاوره

چون چیزی در درون کم داریم در بیرون  .باالنس نیستیم و چیزی در درون کم داریم
 دیدیم این حس و وارسی کردیم مقدارخوبی باشیم. یک  یکنندهتوانیم عرضههم نمی

واقعی است. حس که واقعی بود به آثار و عوارض این حس پی بردیم. آثار و عوارض 
، میکنیآن این بود که فعالیتی در جایگاه خودمان نداریم و عضویتی در هستی حس نم

 عضو فعال هستی نیستیم. 
ده است. ما با سه مبنا مختل ش یتدقیق این بود که رابطه یدر پی تدقیق برآمدیم. نتیجه

برای  ییجوست. درصدد چارها «او»بنای خودمان، مبنای هستی و مبنای اصلی که م
خروج از وضعیت برآمدیم. خروج از وضعیت ساده نیست. همچنان که تصادفی به آن 

از آن مرحله خارج شویم. به یک  میتوانیمرحله نرسیده بودیم، تصادفی و حسی هم نم
هم سیری را از ساده به عالی طی کنیم.  رسیدیم. سعی کردیم ما ـ ضرورت متد ـ متد

 . هم هست «او» یهیدر طول توص ،این سیر از ساده به عالی که سنت و مشی بشر است
تی و نه ُفتور و سسکنید کنج منزل کنید، نه قوز هم این است که نه در سه «او» یهیتوص

ی از در یک ،ه بودقباًل بحث شد یاهیبه خودتان راه بدهید و سیر تعالی را طی کنید. آ
ْهَل اْلِکتاِب َتعاَلْوا»قرآن است:  هایسوره

َ
خدا به پیامبر آخر  (.61: عمران)آل« ُقْل یا أ

ال ح«. به کسانی که اهل کتاب هستند بگو که خودشان را تعالی بدهند» :دیگویم
یعنی  ـکه اهل کتاب هستند است کسانی ]خطاب آیه با[ سنتی این است که  تفسیر

 .نددهیهای مشخص و برجسته را پیش رو قرار مرسمی را اتخاذ کردند و کتاب یهانید
ا موسوی هستند یو یا یهودی  ترندیمیاهل کتاب هم یا مسیحی هستند یا اهل کتب قد
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به این دلیل که مشربش وسیع است، خودش اهل کتاب  مسلمان هستند. آقای طالقانی
دا به : خطاب خدیگویتفسیر سنتی ندارد. م و کندیتفسیر نمگونه متن است، اینو 

آن روی که خودش را  کندیکس که اهل هر کتابی هست، توصیه م به هر ؛عموم است
 ،کتاب و متن ارتقاء بدهد. این به مشی هستی و فطرت بشر و ما هم که بشر هستیم

 است.  ترکینزد
حال چقدر موفق باشیم  ؛میل داریم ـ به عالی حرکت کنیمما هم میل داریم از ساده 

 یهیما در طول توص است. هم سیر از ساده به عالی «او» یتوصیه ـ چیز دیگری است
 هک هستیم. ما هم سعی کردیم اینجا اهل کتاب باشیم. کتاب اول هستی است« او»

 ؛ن استانسااست. کتاب تاریخ که کتاب تصویری « او»کتاب تصویری و مشاهداتی 
ما هم تمایل داریم در آن مشارکت داشته  ،های قبل از ما در آن مشارکت داشتندانسان

ر . کتاب آخمیزنیباشیم. کتاب بعدی خودمان هستیم که خودمان محتوایش را رقم م
که محمد تقاضادار شده است هم که کتاب آخر گزارش تحوالت از ابتدا تا سرفصلی 

. میکنیفی او پاسخ داد. پس سیر از ساده به عالی را داریم طی مبود و خدا به تقاضای کی
ا ُقْل ی»هم که  در عرض تفسیر آقای طالقانی میخواهیست و ما« او» یهیدر طول توص

ْهَل اْلِکتاِب َتعاَلْوا
َ

م هما  ،میزنیکتابی که به کمک همدیگر ورق م عرض این چهار در «أ
 بتوانیم نشو و نمایی داشته باشیم. 

 
 شد و تحولاسباب برون

 سه فرآورده
 «او»

 بشر
 ما

 عبور از نقل 
 سمیکسیگذر از ف

 

ابتدایی  یشد و تحول که همان متد و روش است که روی آن چند جلسهاسباب برون
کید بر سه فرآورده بود ما.  یدهوربشر و فرآ ی، فرآورده«او» یفرآورده ؛متمرکز شدیم، تأ

از ابتدا تا اآلن هیچ محدودیتی نداشته است.  و زیاد است اَّللءاىل ماشا« او» یهافرآورده
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عمران بود آل 781تا  721 یهیآ شصت ،که متناسب با نیاز ما در آن دوره بود یافرآورده
ان، کردگارتفاع به شیب سقوط زمأیوسان، ا ،زدگانزدگان، بحرانکه خطاب به شوک

پریشانان بود که همگی هم یاران پیامبر آخر بودند. پاشیدگان و ایدئولوژیتتشکیال
آن شصت آیه برای این بود  یها را سر پا وادارد. همهخدا در آن شصت آیه سعی کرد آن

 ـ که مبنای اصلی استـ « او»و میان  ـ مبنای کوچک ـ که سر پا بیایند و میان خودشان
 :شد از بحران، این متد استزمان بحران و برای برون خدا در یهیقدمی بزنند. توص

 یاتفاق ،را هم مبنا فرض کنید، بین این دو مبنا قدمی بزنیدن م ،خودتان را مبنا فرض کنید
 حاصل شود. 

شر ب ها است.فرآورده یست که لعابش بیشتر از همها« او» یاصلی، فرآورده یفرآورده
شد داشته باشد بست برونتا از بن کندیطا را طی موخسیر آزمون ،دارد یاهم فرآورده

و از وضع موجود به سمت وضع نسبتًا مطلوب پیش برود. ما هم اگر نخواهیم صرفًا بر 
ر کنار د یاموظف هستیم که فرآورده ،خودمان فیکس نایستیم ینقل بمانیم و در نقطه

و  شردر تغار متوسط ب .]داشته باشیم[ که تغار بزرگ هستی است« او»اصلی  یفرآورده
 در حد خودمان یاالهیکوچک یا یک پ یدر کنار تغار بس عظیم هستی ما هم یک کاسه

ستیم و یدر نقل نیا ،در تغار متوسط انسان بگذاریم و سعی کنیم آخوندی پیشه نکنیم
ه به نقل بسنده نکنیم و نهایتًا از فیکسیسم عبور کنیم و ب ،روشنفکر ارتجاعی هم نشویم

 نامیسمی برسیم. دی
 

 متد ما
  یبا مبان فیتکل نیی: تعیورود
 یمشارکت یدر هست فایمتن: ا
 تی«آدم»پروژه  نیچ: نقطهیخروج

 

این بود که سه سطح دارد؛ ورودی،  ،متدی که به عقل ما رسید در حد کوچک و متوسط
 همتن منزلگاهی برای پژوهیدن، کاویدن و ب .متن، خروجی. ورودی استارت کار است

 ،ن بمانیمدر متو حقیقت رسیدن است و نهایتًا اگر نخواهیم باز روشنفکری پیشه کنیم 
داشته  کاربستی هاهافتیباید یک خروجی در انتها داشته باشیم و از متن عبور کنیم و 

 باشد. 
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مبنای ـ  «او»و ـ  مبنای کوچکـ  . خودماندبوـ  سه مبناـ تعیین تکلیف با مبانی  ،ورودی
ست. با خودمان تکلیف روشن کنیم آیا ما عضو ا« او» یهستی هم که جلوه و ـ بسیط

هستی  ما با یدر این چرخه مشارکتی داشته باشیم؟ رابطه میخواهیهستی هستیم؟ ما م
 این بود.  مانیهاورودی بحث ؟میاچیست؟ و در کجای هستی قرار گرفته

موجوداتی که در هستی  یهمتن هم این بود که هستی مشارکتی است، مجموع یخالصه
قش ن توانندیایفاگر باشند و م توانندیحیات و بقاءشان م یدر دوره ،روندیو م ندیآیم

ها هستیم. خروجی بحث این است که آن یمشارکتی در هستی ایفا کنند. ما هم ادامه
بود. ناهمیتی از ابتدایی که خدا انسان را خلق کرد، آن خلق، خلق ساده و تصادفی و کم

آدمی که فقط به یک نفر  ؛را خدا حول آدم تعریف کرد یااتفاق مهم هستی بود، پروژه
 های کیفیاز موجود به هستی عرضه شد که تفاوت یانوع آدم، گونه ؛شودیخالصه نم

عصر داشت. این آدم هم آمده بود که موجودات هم و و ماهوی با موجودات پیشین
 یپروژه یآدمیت را رقم بزند. ما هم ادامه یپروژه تغییر و تحول و یخودش پروژه

 آدمیت هستیم. 
 

 ما: ربط دالدل تقاضا و عرضه نییتب
از ورودی به تبیین رسیدیم. این جوهر درآمد که ربط دالدلی بین تقاضا  ،جلوتر که آمدیم

در موضع عرضه است. ربط « او»و عرضه وجود دارد. ما در موضع تقاضا هستیم و 
ه این مفهوم است که خیلی برتر و فراتر از ربط خالق و مخلوق است. ربط خالق دالدل ب

انسان و خداست. ولی سطح دالدل و ربط دالدل این است  یسطح اول رابطه ،و مخلوق
 نهاده به تواندیهم م« او» ؛ما باشد یپروژه تواندیکه یک متنی ما داریم که آن متن م

متن با متن وجود دارد. اگر دل را مرادف با متن  یهمتن ما تزریق کند. لذا یک رابط
است که برای مشارکت در  یاپروژه اشیرونیبگیریم، ما یک دلی داریم که صورت ب

ما دل  متن .میکنیتعریف م، هستی و ایفای نقشی که در لوح قبلی از آن صحبت شد
دل و دال یاست. یک رابطه شیهاهم سطح عرضه« او»عینی ما است، دل عینی 

 وصل   یین نقطها وجود دارد. «او» یتنگاتنگ و متن به متنی بین تقاضای ما با عرضه
 .شودیخالق و مخلوقی تلقی م وصل   یاز نقطه تریفیالجرم است و برتر و ک
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 «او »منشأ عرضه : 
 دارا « : او»

 طراح مهندس
 خالق 

 استراتژ
 بندمرحله

 یخیتار لیو تحل دیصاحب د
  پردازدهیا

 منبع الهام 
 دیمنشأ عشق و ام

 

دارا « او» ـ عالم امکان ییعنی صاحب همه ـ را منشأ عرضه تلقی کنیم« او»اگر حال 
منشأ عرضه است و دارای اول، ما هم « او»فهرست شده است. « او» یهاییاست. دارا
ن دها و امکانات برای تعریف، پیشبرد و به سرانجام رسانما متقاضی فرصت .مبدأ تقاضا

مان هستیم. اگر ما در موضع متقاضی رساندن پروژه مطلوبو به غایت رساندن و به 
انجام و سرانجام پروژه واقع شویم، دیگر  ،ها برای تعریف، پیشبردامکانات و فرصت

، مانیم[]منحصر نمی داریم« او»که ما صرفًا به عنوان یک خالق از  ایتلقی]به[ 
 یها. فقط یک خالق کهکشانی در دوردستشودیادر مدیگری به ذهنمان متب یهایتلق

بیرون از دسترس ما نیست. ما طبیعتًا اگر بخواهیم پروژه تعریف کنیم، پیش ببریم و به 
، یبنداحتیاج به توان طراحی و مهندسی، خلق، استراتژی، مرحله ،انجام برسانیم

 ها است. سرجمع این داشته« او»و الهام داریم.  یپردازدهیا
« او»یعنی اگر درک کنیم که این جهان مشارکتی است و ما هم یک پای کار هستیم و 

. دیگر شودیعوض م« او»ها است، تلقی ما هم از ها و دادهسرریز داشته یهم نقطه
بور ع خالقنیست. خدا فقط خالق است، نه! از خدای  ینیبسببتلقی فیکس و تک

 . یک وجهمیرسیوجهی م تینهایبه خدای ب ،میکنیهم عبور م رب، از خدای میکنیم
این است که اهل طراحی است، اهل مهندسی است، هستی را با طراحی و  «او»

درازمدت و دورافق است. در  یهایمهندسی رقم زده است. خالق است، اهل طراح
که در  یبنداستراتژی و مرحله روی .بند استمرحله شیهایچارچوب استراتژ
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زده یا ،بند و استراتژ بشودرا مجاب کرد که مرحله قرار داد و موسی پیشخوان موسی
یل به ما تحل تواندیجلسه حدودًا درنگ کردیم. صاحب دید و تحلیل تاریخی است و م

شرایط بدهد. از شرایط پیشین ما هم تحلیل بدهد. ما را به یک دیدگاه تاریخی برای 
حوض نامحدود، سریز و هفت شیهادهیاست و ا پردازدهیا .تحول مجهز کنداستارت 

و فورانش خاموشی و استراحت ندارد. منبع الهام است و نهایتًا  است که فواره انیپایب
 . است تا اینجای کار منشأ عشق و امید

 میوانتیدارد. م شیهاییعیار با کل هستی و با دارابا این تلقی، خدا دیگر وحدت تمام
ی است خدا یکـ  که توحید سنتیاز این زاویه به یک درک جدید از توحید هم برسیم. این

پر پیچ و خم و پیچیده مجاب  یخیلی شاید نتواند ما را در این دوره ـ و جز این نیست
و نامحدود توان دارد و در عین حال یک  اَّللءماشااىلکند. توحید یعنی متعدد، یعنی 

 . شودیدرک جدید از توحید م شاءاَّللانها است. این شأ توانپایگاه هم من
 

 مبدا تقاضا : ما 
 ها امکانات و فرصت یما: متقاض

  فیتعر
  بردشیپ

 انجام
 

نیاز « وا» یهایژگیبرای تعریف پروژه به تمام و ،اگر ما در موضع تقاضا باشیم اکنون
عریف ت« او»تنگاتنگ و دالدلی با  ییک رابطه ـ که مجبوریمنه این ـ داریم و الزم است

 مطلق تجهیز است و ما نیازمند به تجهیز. « او»کنیم. 
 

 ـ برآورنده  یمتقاض یما: ربط وجود نییتب
 «: ما»   « : او»

 امکان محدود  امکان مطلق
 کوچک فاگریا  محور فاگریا

 

 یهاییست و داراکه هستی ا« او»آن ربط اول، ربط دالدل بود بین متن و پروژه ما با متن 
اول  یتبیین از خانه یاست. جلوتر که آمدیم در ادامه شااَّللءمااىلدرون هستی که « او»
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 حال، به ربط وجودی متقاضی ـ برآورنده رسیدیم. اگر ما پروژه تعریف کنیم یتا خانه
کوچکمان، در جمع  ی، چه بیرون از خودمان در خانوادهمانیشخص یچه در حوزه ـ

که اگر بخواهیم سیر از  ،خودمان است یکه در سطح جامعه نشیو بزرگتر انمیفکر
ازی طبیعتًا محل ب ،ساده به عالی و از کوچک به بزرگ و از ساده به پیچیده را طی کنیم

اینجا یک ربط وجودی بین ما که  ـ خواهد بود هاتیبزرگ با کسب صالح یما جامعه
 . دیآیوجود مه ت بکه برآورنده اس« او»متقاضی هستیم با 

امکان مطلق است و در چارچوب بحث ایفا که از آن عبور کردیم، ایفاگر محور « او»
امکان  هم ما ،امکان مطلق است« او»است. ایفاگر اول و آخر و وسط است. اگر 

ر . اینجا دیگهستیم ایفاگر محور است، ما هم ایفاگر کوچک« او»کوچک هستیم. اگر 
 وجود، است« او»د کوچک که ما هستیم و موجود بی کرانه که ربط وجودی، بین موجو

دارد. این رابطه هم یک  انتهایب یهم یک کرانه« او» ،کوچک داریم یدارد. ما یک کرانه
 . دیآیبه وجود م« او»وجودی است که بین ما و  یرابطه

ما هم  سر قرار است و« او»اگر بپذیریم که  .دهدیاین رابطه سر یک چهارراه رخ م
« او»]سر قرار با  هستیم که سر قرار برویم. کسی که در موضع تقاضا است قراریب

لی وم هیچ وقت دسترسی پیدا نکنیم؛ ه شاید ،ما تا حاال در آن سطوح نبودیم رود[.می
سر یک چهارراهی برود که سر آن  خواستهیبوده، م قراریب ومحمد متقاضی  مثالً 

دو ماه  ،اش را حل کند. اگر او در سالوارد شود و مسئله نهمنشایچهارراه یک نفر لوت
ف یا َتَحنُ   ی، آن غار برایش چهارراهی بود که هفتهرفتیو به غار م کردیاختیار م ثَتَحُن 

پیوند وجودی وجود جزء به وجود کل  ،قبل از آن صحبت کردیم. یک راه آن چهارراه
های متقاضی هم آموزش داده، به انسانبه آدم اول « او»یک راهش این است که  ؛است

متفاوت  «او»این راه دوم است. مسیر سوم یا راه سوم ژنی هست که  ؛آموزش ادامه دارد
است، راه معاشرت است.  تریفیاز موجودات دیگر در ما رقم زده و نهایتًا راه آخر که راه ک

« او»، بین خودش و «او»ای خودش، مبنای مبن ؛برگزید معاشرت راهی است که ابراهیم
هایی که اهل معاشرت رفت و آمد و نشست و برخاست. انسان ؛یک قرن معاشرت کرد

ها به آن یتریمحشورتر خواهد شد و وقت جد وها معاشرتر با آن« او»هستند، 
م شوی ترقیاختصاص خواهد داد. ما در روابط پیرامون خودمان هم نظاره کردیم و اگر دق

استاد و شاگردی، مربی و شاگردی،  یرابطه که نظاره کنیم یتریدقت جدبه میتوانیم
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ها شکل ها در قدم زدنشلوغ و جمعی و پرهیاهو نیست. این رابطه یرابطه در آن
اتفاق در اوقاتی است که بیرون از هیاهو است، در  .ردیگی، تنگ غروب شکل مردیگیم

 .دهدیکیفی رخ م یهااین نوع رابطه ،شوندیم وندیپمسیری که دو نفر با هم هم
 ـ روندیهای متقاضی سر آن چهارراه ممعاشرت، مهمترین راه آن چهارراه است. انسان

 بنا است یک نفر سر این چهارراه و سر قرارشان بیاید.  ؛نه خود به خودی
آن طرف  ازاگر بپذیریم که خدا استراتژترین عنصر تاریخ است و دیدگاه محض است، 

هم با ادبیات امروزی بخواهیم صحبت کنیم، استادکار تشکیالت هم هست. استادکار 
دند هایی که متقاضی بو. اینرودیم ترقیشا و تریخصوصی جد هایتشکیالت سر قرار

« او»کسانی بودند که سر قراری رفتند که  ،جدی در هستی تعریف کردند یهاو پروژه
چهارراه ژن و آموزش و  ؛ود. آن چهارراه، مکان سر قرار استبنا بوده سر قرار ظاهر ش

هایی که سر این چهارراه با خدا قرار و مدار گذاشتند و سر قرار وجود و معاشرت. آن
جوع به قرار ر یحوصلگیخدا غیبت نکردند، دیر نیامدند، خمیازه نکشیدند و از سر ب

ان امک« او»طور که ند هماناهتنکردند و شایق و سرپنجه سر قرار حاضر شدند، توانس
ایفاگر « او»طور که ها هم در حد خودشان امکان محدود باشند و همانآن ،مطلق است
ها هم ایفاگر کوچک باشند. انبیاء و کسانی که ما برایشان در دوران آن ،محور است

ر حاض ـ «او»سر قرار  ـ جدید احترام قائلیم، نوعًا همین کسانی هستند که سر چهارراه
 شدند. 

 
 دیمنشأ عشق و ام یخدا

  ستی ش کناره ن است راه عشق هک چیه یراه 
 عنصر متن 

 عنصر منتشر
 وندیعنصر پ

 

 یعنی عشق عنصری ویژه«. راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست»سر بحث آمدیم؛ 
عشق عنصر متن است، در  .رودیاست که عشق در آن نم یاکناره هم محدوده ؛است

، عنصر منتشر در کل هستی و عنصر پیوند است. عنصر منتشر است کندیممتن ترشح 
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به خصوص که نشر ناشرین همه از این جنس است. جنسی است که در متن ترشح 
ها راهی ندارد. وسط راه، ها و جدولیجو یهیو حاش یها و حواشو به کناره کندیم

ر ًا کسانی که عنصر متن، عنصنوع ،کهوسط متن است. این ووسط خیابان، وسط بیابان 
منتشر و عنصر پیوند هستند، در تحوالت تاریخ اسب اول درشکه بودند و در عرصه 

 بودند و نه در حاشیه. 
 

 اقیاشت  اجیاحت
 )شوق ـ قصد( ـ آهنگ(  ازی)ن

 به محور وجود
 

بین سمت تقاضا و سمت  یایک معادله ـ قبل یسه، چهار جلسه ـ جلوتر که آمدیم
رقرار شد. جنس سمت تقاضا، احتیاج است و جنس سمت عرضه، اشتیاق عرضه ب

در سمت  ،بودند قراریشان بها که پروژه تعریف کردند و برای پیشبرد پروژهاست. انسان
اصطالح اشتیاق است. اگر به یدر حوزه« او»احتیاج هستند و  یدر حوزه واول معادله 

یگری یکی نیاز و د که میکنیدوقلو راه پیدا مشکم احتیاج را خالی کنیم، به یک موجود 
آهنگ است. اشتیاق هم به همین ترتیب، یک عنصر شوق در آن وجود دارد و یک عنصر 

سر برقراری ارتباط وجود کوچک با  وجودی و دالدل و تنگاتنگ بر یقصد. اگر رابطه
است، برقرار « او»به متن ما که دل عینی « او» یهابر سر تزریق نهاده و وجود بزرگ

را « او»هستیم و آهنگ « او»ما هم نیازمند  ؛کندیشایق است و قصد ما م« او»شود، 
 داریم. 

 
 عشقش ـ مهرش  یدر جستجو 

 ها اعالم
 ها اقدام 

 ها پژواک
  ایقیموساو

  اتیادب 
 منش 
 روش
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 ،عشقش و مهرش یوجومستقر شدیم؛ در جست «او»جلوتر که آمدیم یک مقدار روی 
ها، ها، اقدامتی و در کتاب تاریخ و در کتاب آخر و در مناسبات خودمان. به اعالمدر هس
عام  یها، اعالمشیهاپی بردیم. اعالم« او»، ادبیات و منش و روش ایقیها، موسپژواک

که قنوط  ]این است[ و روش ، منشی، مشیدئولوژیبه نوع انسان فارغ از او به همه 
خمیرهای امیدبخشی  ؛ها خمیر یأس و ناامیدی را ورز ندهیدنانوا یوهینورزید؛ به ش

 هرحمانیت و رحیمیت است که وجو ،هایشبرای ورز دادن وجود دارد. اقدام
ویژه  یهارا در جلوه شیها. پژواککندیایدئولوژیک و تشکیالتی و استراتژیک پیدا م

 .نمل شنیدار کردیم یرا در سوره شیایقیهستی دیدیم. موس
 «او» متوجه ابناء بشر است و ادبیات خاص« او»دارد. ادبیات عام  یعام و خاص ادبیات

متوجه کسانی است که نیاز به تعریف پروژه دارند و متقاضی تعریف پروژه و پیشبردش 
ن ای هم اشها بود. روشتقدم وجود بر مزیت و کارایی انسان« او»هستند. منش « او»با 

 . دهدیو تغییر م کندیو مداخله م دهدیبود که وضعیت را تشخیص م
 

 «او»سمت عرضه :   سمت تقاضا : ما 
  هینما  حس و درک

 خوانش   ازین
 درک نوسان انسان   دیامنوسان یاس و 

 بشارت  یجوهر یتلق
 مودت

  کرد«یرو»دعوت به 
 رفاقت 
 جوهریدعوت 

 

 و ما هستیماحتیاج یا تقاضا که سمت یک  .میکنیکماکان در دو سوی معادله سیر م
نوسان  و ست. ما حس و درکی ، نیازی، امیدیا« او»سمت اشتیاق یا عرضه که یک 

به  ،از این سینوس عبور کردند یأس و امیدی داریم و کسانی که مثل یعقوب و ابراهیم
مزه کردیم. پیش تلقی جوهری را یک مقدار مزه ی. هفتهانددهییک تلقی جوهری رس

، یاهیهم در سمت عرضه نما« او. »میستیایروی آن م ترین هفته یک مقدار جدای
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خوانشی، درک نوسان انسانی، بشارتی، مودتی، دعوت به رویکردی و نهایتًا رفاقت و 
 . ]دارد[ دعوت جوهری

جوش هستی به درون ما راه دارد و نیروی درون میکنیدر حس و درک، ما حس م
تقاضا داریم که ما را درک کند، ما را « او»ما از  ،نیاز، خالصه یسرریزی دارد. در حوزه

امید داریم و یک نوسان « او» یهاگر ما باشد. به فروبارش قطعی داشتهدریابد، عرضه
چه کسانی که حتی متقاضی بودند و چه کسانی که  ـ هم بین ابناء بشر ییأس و امید

هایی که از این دوره عبور کردند به تلقی وجود دارد و نهایتًا انسانـ متقاضی نیستند 
 جوهری رسیدند. 

بشر و هم تحلیل خدا روی آن  نیچیک متن واسط را انتخاب کردیم. متنی که هم نقطه
منتها بشرهایی که بنا است در حد وزن و  ؛در آن است. بشر اهل نوسان است نیچنقطه

و به  دکننین سینوس عبور مقد و قامت خودشان تکانی به هستی و تاریخ بدهند، از ای
که  شودیمنتشر م یاژهیو یجوهره ،رسند که از آن منزلگاه یقینییک منزلگاه یقینی می

 همان تلقی جوهری است. 
 

 انسان  دیو ام اسینوسان  انیب: ونسیلوح 
 از نوسان : « او» لیتحل

 یآوریرو
 یمندبهره

  یسیبه حساب خودنو
  یریگفاصله
 یآوریرو

 

گزارش آخر که لوح یونس است، روی  یگانه774ر لوح دهم از الواح خدا د
نوسان یأس و امید  نیچ؛ معطوف به ترسیم نقطهدهدیمانور جدی م یشناسانسان

باشد  یاهیآهم شد که در آن سوره خیلی صحبت از یونس نیست، شاید تکگفته انسان. 
ب انتخا ،که قرآن را جمع کردند ییهاکه به یونس بخورد. ولی اسمی که از طرف انسان

اصطالح خورند و متناسبی است. یونس دوران نوسان را طی شده اسم کاماًل منطقی و به
فرار از پروژه و نهایتًا امید مجدد  ،امید اولیه، استارت، تعریف پروژه، یأس، توقف :کرد
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ن خدا ای ـیونس ـ لوح دهم در این ویژگی غریزی انسان است که  .و بازگشت به پروژه
سیر را ترسیم کرده است. تحلیل خدا هم این است که نوع انسان ابتدا از سر نیازش به 

دستاورد را به حساب خودش  شودی، بهرمند که مکندیم یآوریرو« او»سوی 
و  ردیگیو بعد از آن مبنا که خدا اصرار دارد رابطه با مبنا قطع نشود، فاصله م گذاردیم

 . آوردیروی م« او»مت کنج به سباز در سه
 

 یمیابراه یسمت تقاضا: تلق
 سالم بر حق 

 حق مبشر
 در ذات مبنا دیام

 

 ـ تلقی ابراهیمیـ به یک تلقی  ،حجر یسوره 56-57سمت تقاضا، در آیات در 
 با هددی، سالم نمدهندیسالم م« او»هم دیدیم ابتدا بر کسانی که به  رسیدیم. ابراهیم

 کندیعتنا نما ،کسانی را که مبشر بودند و برایش بشارتی آورده بودند .کندیتردید نگاه م
بر تو ـ از جانب حق  ـ« او»ما از جانب  ندیگویها م. ولی زمانی که آنورزدیو قنوط م

. کندیم . به مبشر بودن حق کاماًل اعتماددهدیبر حق سالم م مهمان هستیم، ابراهیم
 براهیمکه ا یا. رابطهمینیبیکه امید را در ذات مبنا م دیآیاین درم کندیاز برخوردی که م

بنای بین م یا تلقی ابراهیمی، ناشی از یک قرن حرکت ابراهیم کندیبرقرار م« او»با 
 است.  «او»خودش و مبنای 

 
 یعقوبی یسمت تقاضا: تلق

 جانبه معاشرت همه
 جانبه معاشرت همه ریس یط
 جانبه:معاشرت همه نینشته 

 اعتماد مبشر
 

 یسوره گفت سرگل شودی، تلقی یعقوبی است که متریسمت تقاضا، تلقی جدباز در 
یوسف تعقیب شد. آنجا این  یسوره 38تا  81یوسف است. تلقی یعقوبی در آیات 
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. مجموعه شودیو به امید فرزندان منجر م شودیروع مگزاره از یأس فرزندان ش
 یدهندهنشان ،که در حد فاصل یأس و امید فرزندان یعقوب وجود دارد ییهاگزاره

جانبه دیدگاه ایدئولوژیک و اعتقاد راسخ یعقوب است. یعقوب معتقد به معاشرت همه
از  و من برمید نزد او میأس و اندوه خو»که :  دیگویوقتی به فرزندانش م ؛ستا« او»با 

ا جانبه بیعنی اعتقاد به معاشرت همه« .که شما از آن مطلع نیستید دانمیاو چیزی م
که تعریف کرده  یا، هم نیازهای پروژهبردیم« او»دارد. هم تقاضاهایش را پیش « او»

رمیم هم هر چیزی که برای ت ؛بردیم« او»و هم غم و اندوهش را نزد  بردیم« او»را پیش 
 است.« او»و اصالح قابل عرضه به 

چیزی « او»من از »: دیگویآنجا که به فرزندانش م ،یک وجه این بود، وجه دیگر
سیر معاشرتی را طی « او»دال بر این است که من با  .«که شما مطلع نیستید دانمیم

نی نشیجانبه بوده و از آن معاشرت، من به یک تههمه ،م که آن سیر معاشرتاهکرد
دال  .، اعتماد مبشرش بوده است«او»یعقوب با  یجانبهنشین معاشرت همهرسیدم. ته

بر این است که آن هجده یا نوزده نشانه که دیالوگ پسران با یعقوب و بالعکس است، 
 یاهتجرب ،دیاام که شما نرفتهبه فرزندانش بگوید که راهی را رفته خواهدییعقوب م
که امید مبشر و مطلق است، « او». این تلقی من از دیانکرده م که شما لمساهلمس کرد

 ها است. وآمدها و معاشرتمحصول این رفت
همانانی که به اینجا آوردیم، همین دیدگاه را یم ، ]کسانی نظیر[در دوران جدید هم

یژه روابط و« او»با مدرن داشتند. این دیدگاه، فقط دیدگاه متقدمین که در دوران ماقبل 
تر ها جوانیکی از آن 1آمدندنیست. دوران جدید هم دو خانم اینجا  کردندیرار مبرق
هم کهن، با دو ادبیات متفاوت یک گزاره را مطرح و تر بود. هم جوان کهن یدیگر ،بود

مثل  ـ یوسف بود. اقدامی را شروع کردند، موسس شدند یکه همان گزاره کردندیم
تفاوت ندارد.  دیگر موسس که خیلی با موسس ؛مثل ابراهیم ،قوبمثل یع ،موسی

حال هرکدام در سطح خودشان. اگر یعقوب  ؛دارند ییهایژگیو گذاراناننیها و بموسس
اگر یعقوب معتقد بود که خدا در همین  ؛هم به همین ترتیب هااینداشت،  یایمان مبشر

                                                                                                                 
ی محک( در نشست ها قدس )بانی موسسهابر به حضور و سخنرانی خانمی شهید ص. اشاره1

اب ب»ام ی مادر و کودک( در نشست سیزاده ـ بانی موسسهبیست و ششم و قندهاری )حکیم
 است که به ترتیب در دفترهای دوم و سوم این مباحث در دسترس هستند. « بگشا
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، «رسدیبه زودی م»، بردیکار مه را ب «َعیَس اَّلله »، مداست و خواهد آ هایکینزد
تر خانمی که مسن، «به زودی خواهد رسید. ،همین نزدیکی است»کار برد، ه ب «َفَسوَف »

تر، هر دو گفتند که ما در بدو تأسیس سال گذشته به اینجا آمدند و خانم جوانو بودند 
انات زیر صفر شروع کردند، امکانات اعتقاد داشتیم که امکانات خواهد آمد. با امک
 یلزلهز یهانفر از بچه پانصد و پنجاهبرایشان آمد. امکاناتی که منجر به سرپرستی 

امکاناتی که منجر به این شد که خانم قدس  بم شد؛های نفر از بچه چهارصدرودبار و 
دارآباد و  16سال  یاطبقه 72چیذر برسد به بیمارستان  68سال  یااز زیرزمین اجاره

 محک پیدا کرده است.  یبنیان مستحکمی که اآلن موسسه
ند و اهل تقاضا هست کنندیتعریف م ایکه پروژه یگذارانانیبن هایاندازو چشم هادگاهید

یکی است. نه به آن دوران ربط دارد، نه به این دوران؛  ،روندیو سر آن چهارراه م
اصطالحاتی بود که  ،51-41 یدهه همین تادورانی است. آن موقع قدیم، همه

قدر این معاشرت تکرار شده که دیگر با یعنی این «.در خانه باز»، «ندارخانه» گفتندیم
قدیم  یها. در محلهاست در کار نبوده ینداراز اول که خانه ولی. هستندندار هم خانه

بعد یک  یهمرحل ؛شودیبعد درب باز م یمرحله ؛از اول قفلی، کلونی بر در بوده
. بعد که بردندیبعد مهمان را در حیاط م ی. مرحلهشودیبوده، پرده پس زده م یاپرده
ال س چهل ـ پنجاهکه یعقوب در آن  یا. رابطهاست رفتهیبه اندرونی م شدهیم تریخود

  است. از این گونه یارابطه ،یا چهار ـ پنج دهه با خدا برقرار کرده بوده
 حسیحس است، بخدا کمـ به خصوص در دوران جدید ـ که  مینکیما همه تصور م
« او»امکان پیش آمدن به سوی ما را ندارد و ما هم امکان دسترسی به  ،و سنگین است

وزن است و ما هم ناچیز هستیم، از این ناچیز بودن ما با سنگین« او»را نداریم. چون 
که یعقوب خالف این را درحالیایجاد شود.  تواندینم یاوزن هیچ رابطهآن سنگین

که به اینجا آمدند، خالف  زادهمیخانم حک ؛دیگویخانم قدس خالفش را م ؛دیگویم
هم « او»وخیز هستیم. وزن هستیم، اهل جستما سبک ندیگوی. مندیگویاین را م
ست. مثاًل ما در محاورات ا جااست، همین هایکیوزن نیست. همین نزدسنگین

 همین سر کوچه مییگویبا برادرمان کار دارد، م زندیداریم یکی تلفن مخانوادگی هم 
است، یک دمپایی تا خانه فاصله دارد. اصطالحات قشنگی بود؛ یک دمپایی تا خانه 
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: خدا یک دمپایی با ما فاصله دارد، به دیگویم شیهافاصله دارد. یعقوب هم به بچه
 د آمد. زودی خواهد آمد، به زودی پیراهن یوسف خواه

ای هکه یعقوب از قفل و در و پرده و حیاط نهایتًا به اندرونی خدا رسید، انسانلذا این
قی این تلبا و این مختص دوران قدیم نیست.  کنندیدوران جدید هم همین سیر را طی م

 در این ،رسدیجانبه با خدا میعنی به یک معاشرت همه ؛یعقوبی ما خیلی کار داریم
 نینش. به آن تهرسدیم ینینشو به یک ته کندینبه سیری را طی مجامعاشرت همه

شود و  نشینپاتیلی ته ی واباید چند ماه در بشکه انگوری. یک ندیگویاصطالحًا ُدرد م
 رودیآرام به ته م، آرامکندیکه حل مسئله م یا. آن ُدرد، آن عصارهماندیزائدات باال م

ها انمکیفی از دید یعقوب و از دید این خ یرآبهی. آن شودشیکیفی تبدیل م یرآبهیو به ش
 کس که اهل پیشبرد و ایفای نقش در هستی است، همین اعتماد مبشر است.  و از دید هر

 

 « برآورنده» هیتوص
 و

 ان«یمتقاض» ژهیسمت و
 

 یجوهر یتلق  کردیرو
 

ا ه، نهادهکندیمبرآورده  ،اهل برآورندگی است ،است« او»برآورنده که در سمت عرضه 
است.  یاژهیای دارد. سمت تقاضا هم سمت وتوصیه ،کندیرا به پروژه و متن ما تزریق م

« او»وی به س رومتقاضی ویژه هستند و که رویکرد است. کسانی هم  ،برآورنده یهیتوص
 تلقی جوهری دارند.  ،دارند

 
 یجوهر  یتلق سمت تقاضا:
 لوح کوچک دو

 فوسی 42-14  حجر 54-50
 یعقوبی یتلق  یمیابراه یتلق

 مانیاعتماد ـ ا  رفاقت
 

واپسین بحث خدای منشأ عشق و امید، ما بتوانیم سمت تقاضا  یبنا بود که در مرحله
تا  57 آیات پیوند بزنیم. تلقی جوهری را در« او» یهیرا که تلقی جوهری دارد با توص
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 آیات بود و« او»ته آن رفاقت با  حجر دیدیم که اشاره شد. تلقی ابراهیمی کهی سوره 56
 بود.  اعتماد و ایمان ،اشنینشیوسف که تلقی یعقوبی بود که ُدرد و تهی سوره 38تا  81

 
 یجوهر  هیسمت عرضه: توص

 .بود ـ 713 و 715 ـ آیات یونس یسمت عرضه دو کلیدآیه در سوره
 یونس: 715

یِن َحنیفًا َو ال » ِقْم َوْجَهَک ِِلدِّ
َ

ْن أ
َ

 «َتُکوَننه ِمَن اْْلُْشِركنَی َو أ
 هم:  نسیو 713 

ِبْع ما » حاِکِمنَی  حیویَو اَتّ ِْ  «ِإَلیَك َو اْصرِبْ َحىَتّ یْحُکَم اَّلّلُ َو ُهَو َخرُی ا
 

کی «چنین است.مسلمًا این»یعنی « َو َأْن »یکی اینکه چند ویژگی دارد.  715ی آیه د تأ
 مخاطبش هم .کندیی عنصر یقین تأکید مخدا رو ؛آوردیعنصر یقین را م ؛ویژه است

ه از را ک یکه نوسان انسان را بین یأس و امید و سینوسحضرت محمد است. بعد از این
آخر به  ،دهدییونس به حضرت محمد توضیح م یدر کل سوره ،آن صحبت کردیم

 شتفهیم کردیم، گزارش کردیم، خوان توحاال این سیر را ما به  دیگوی. مرسدییقین م
 ،یونسی پیشه نکن، مسیر قائم خودت را برو. یقین بدان یاما سرانجام تو گزاره ،کردیم

یِن َحنیفًا »که تو باید  ؛است گونهبه یقین این ِقْم َوْجَهَک ِِلدِّ
َ

که بشوی نه این قائم !؛ قیام کنی«أ
یعنی خودت را یک مبنا فرض کنی. از خودت ایستگاهی را رقم بزنی که  ،فقط بایستی

 یعنی به متن با ویژگی «َوْجَهَک »در آن ایستگاه جای تحول و تفکر و دگرگونی هست. 
عنصر متن هستی، یقین بدان، قیام کن، قائم باش، خودت را مبنا  .حنیفی روی بیاور

 در متن نه در حاشیه.  ،تلقی کن، رویکرد به سمت ما داشته باش
ی ؛ یعنی سعی کن که از کسان«َن اْْلُْشِركنَی ال َتُکوَننه ِم »: کندیآخرش را هم قشنگ تمام م

کنار خدا ر دنباشی. شرک گزیدن فقط ثنویت و تثلیث نیست که ما  نندیگزیکه شرک م
بگیریم. به این مفهوم است که « او»کسی را منشأ و مبدأ فرض کنیم یا شریک برای 

 :دیگویم مولوی
 فی رمتدیطوف خود بطو چون هب
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مبنا فرض کنی، خودت را وسط را یعنی اگر خیلی خودت  .دیگویخیلی قشنگ م
بینیم بچرخی و یک ملتی را هم بگذاری و دور خودت مثل صاحبان قدرت که می

است. از آن طرف هم  یآلودبخواهی دور خودت بچرخانی، این طواف، طواف شرک
 ؛«َو ال َتُکوَننه ِمَن اْْلُْشِركنَی »کنیم:  این استفاده را میتوانیخطاب خدا به محمد ماز 

محمد که قائل به مبنا یا مبانی دیگری در کنار مبنای اصلی نبوده است. شاید مبنای 
: شریک نگیر، دیگویاست. اینجا که م دادهیبها نم ،قدر که الزم استخودش را این

به ما رویکرد  یتوانیو به تردید نرس. خودت مخود صالحیت و یعنی روی خودت 
روی مبنای خودت شرک نورز، روی مبنای  ،داشته باشی، به مبنای خودت ایمان بیاور

. به یک یرسیمن هم شرک نورز، اگر روی این دو مبنا شرک نورزی به وجود واحد م
 ؛ما به وحدت تو با خودمان نیاز داریم. نیاز نه از سر احتیاج ی؛رسیوحدتی با ما م

آن پروژه را تو با اتکا به این وحدتت، رویکردت به ما، مبنا گرفتن  ،تعریف شده یاپروژه
 خودت و مبنا گرفتن ما پیش ببری. 

آورد. مثال دوران  توانیهای متعددی برایش ماین رویکردها در دوران جدید هم مثال
؛ خوردیی خیلی به این آیه مدر دوران نهضت مل است. رویکرد مصدق مرحوم مصدق

یِن َحنیفًا َو ال َتُکوَننه ِمَن اْْلُْشِركنَی » ِقْم َوْجَهَک ِِلدِّ
َ

ْن أ
َ

بعد به  .رویکرد متن داشت مصدق .«َو أ
نبود که در ذهن فقط منزل  ایهم تئوری یاین تئور .ی منفی رسیده بودتئوری موازنه

که در دورانی که اکثر به این دیرسیمنفی م یاشت. موازنهکند، در عین هم تبلور د
خودشان را با یکی از این دو قدرت تنظیم کنند، ما ( levelسطح ) خواهندیکشورها م
سطح تنظیم کنیم باید روی ، که نخواهیم روی قدرتمنفی برسیم. وقتی یبه موازنه

وتور م یها، توده«او»از قدرت مستقر در هستی بیایید. قدرت مستقر در هستی، غیر 
 این بود که به سمت این دو او یمنف یهستند. خروجی موازنه برندهشیمحرک تاریخ و پ

مثبت رسیده بودند.  یکه اغلب به دیدگاه موازنه یادر دوره ای؟. در چه دورهقطب نرود
هم به  ،مثبت بود. هم به شمال یاش، موازنهآرا موازنهرزم مانند هادر ایران شاخص

ود. خیلی پر غلظتی هم ب یمثبتش، موازنه یانگلستان و هم به امریکا باج بدهد. موزانه
اصطالح دولت دمکراتیک ترکیبی آمد بهـ  7925سال  ـ 21 یدهه یمهیقوام هم که ن

ان تانگلسـ به شوروری امتیاز بدهد، هم به جنوب هم  خواستیدر ایران درست کرد، م
 مترقی باشد، کردیو سعی م کردیکه مدرن فکر مب توده هم با اینامتیاز بدهد. حز ـ
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 در عمل به این رسیده بود که نفت شمال برای شوروری و نفت جنوب هم برای انگلیس
رسیده  منفی یعنصری بود که به موازنهمثبت بودند. یک تک ی. همه دنبال موازنهباشد

بود، قواعد هستی را هم درک کرده  که خودش فعال هستیعنصر ازآنجاییبود. آن تک
 که، با ایندیدیرا م هاها، نیروهای درون هستی هستند. نه حزب توده، تودهبود. توده
مسائل حل شود. اآلن هم  ی. از باال همهدیدیحزب توده بود! توده را نم اشیاسم اصل

م اگر بخواهی خواهند مسائل را با قدرت حل کنند.بخشی از روشنفکران از روی تور می
 78از روی تور مسائل را با قدرت حل کنی، چه احتیاجی به والیبالیست وسط مستطیل 

داری؟ چه احتیاجی به دویدن و عرق ریختن و پریدن و اسپک زدن و ساعد گرفتن  3در 
 در این بازی ایفای نقش کند.  تواندیو دوبله کار کردن؟ توده است که م

یِن َحنیفًا »: دیگویمتن رسید. یعنی خدا م به مصدق ِقْم َوْجَهَک ِِلدِّ
َ

ْن أ
َ

ید. به متن رس «َو أ
چه بود؟ آن دفعه بحث شد که حدود یک دهه قبل از ملی کردن رسید  خروجی مصدق

. میزیریرا در دریا م (British Petroleum) که ما ُجل و پالس بریتیش پترولیومبه این
که خواست نفت را ملی کند چه گفت؟ گفت: ما به یاری خداوند و به قدرت مردم وقتی

نفت را ملی خواهیم کرد. به یاری خداوند، یعنی ما اتکاء ویژه به مبنای درون هستی 
آرا، ایدئولوژی ضد آدمیت بود. آن داریم و خودمان هم آدمی هستیم. ایدئولوژی رزم

آفتابه بسازد چطور  یلوله تواندیملتی که نم»: دیوگیآرا معروف است. مجمله رزم
. دادی، نه به ملت ایران بها مدادیآرا نه به خودش بها مرزم «نفت را ملی کند؟ خواهدیم

انگلستان را پذیرفته بود، مرعوب آن تکنولوژی بود. فکر امریکا و ولی تکنولوژی محض 
ه صنعت کسرپا نگه دارند. درحالی ندتوانیمفقط ها صنعت نفت پیشرفته را آن کردیم

دسان و مهنهمان کل پاالیشگاه را که برد، باالخره  ینفت که ملی شد، انگلستان نقشه
که به  ییهاو توده ایرانی، پاالیشگاه را راه انداختند. یعنی هستی به مصدق یهانیتکنس

 او اعتماد کرده بودند، جواب داد. 
تاریخ نیست که فقط به محمد و  یهاو دوردست هامیقد یطه، فقط رابطهپس این راب

اریخ تگونه و صاحبان کتب و صحف جواب بدهد. نه! اگر این و یعقوب و موسی ابراهیم
ر د بیاید. تواندینماصاًل خدا محدود به دوران قدیم است. در دوران جدید  ،را ببینیم

ساز ایفای نقش کند. اگر به این تلقی برسیم، به تلقی ساعت تواندیدوران مدرن خدا نم
خدا را قبول داریم.  یگذارانیکه بله ما بن ایم[ها ]رسیدهالهوتی قرن نوزده آلمان
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ولی اآلن خودش در الهوت است. ماشین  ،مهندسی است که یک ساعتی را کوک کرده
و از این به بعد بشر است که آن  رودیبا قواعد خودش پیش مرا کوک کرده و آن ماشین 

. نه! نیست« او». دیگر نیازی به کندیم یکارماشین را رتق و فتق و گردگیری و روغن
 . رسدی، به غیبت خدا ممینیبیاین تفکر در قدرت هم که اآلن م

کار هم کمککار محمد بوده و که خدا هم کمکاگر به حضور خدا و انتشار خدا، این
هر کاری دلش خواست در  کندیدیگر قدرت جرات نم برسیم، بوده، محمد مصدق

 شودیهمه کار م« او»در غیاب  ،دوردست است« او»انجام بدهد. چون « او»غیاب 
ما به آن  ،که. اینکنندیند و دارند ماهکرد میادهیکارهایی که در کشور خودمان د ـ کرد

به آن ورطه بیفتیم، هیچ تضمینی نیست ما هم اگر به جایگاه هم نیفتیم. اگر ما  ورطه
ها رسیدیم، همین کارها را تکرار نکنیم. یک گیری در روشنفکری مسلمان پیش آمده آن

ِقْم َوْجَهَک ِِل »این است:  «او» است. کلید تبیین« او»است. آن گیر هم در تبیین 
َ

ْن أ
َ

یِن َو أ دِّ
، به دوران دخوریاین کلیدکاری است که به دوران قدیم م «.ال َتُکوَننه ِمَن اْْلُْشِركنَی َحنیفًا َو 
 91و  21ی ، به دههخوردیم ، به مصدقخوردی، به دوران جدید مخوردیمیان م

و خانم سعیده قدس و خانم  88و سال  81 یو آخر دهه 81 ی، به دههخوردیم
. لذا قانون یکی است. مبنا فرض کردن خوردیاینها م یو همه 1هاایNAو  زادهمیحک

، تحرک در هستی، فعالیت در هستی، رویکرد وجودی به «او»خود، مبنا فرض کردن 
پروژه  خواهدینژادی، از نوع هرکس که ماز نوع مصدقی، از نوع حنیف ـ «او»سمت 

 تعریف کند و پیش ببرد. 
رالفکر یبا همه تفاوت دکتر مصدق ]این بود که عزم تعریف و  دوران خودش انمنو 

رالفکرتر از مصدقای داشت[. پیشبرد پروژه ب هم ادی ؛بعد از مشروطه زیاد بود منو 
 هابود. چرا آن از مصدق ترقیدق شانیشناسهم حکیم بودند و هم جهان ،بودند

در این  بود که آن یقین را مصدق وجود د منشأ دگرگونی شوند؟ یک یقینی درونننتوانست
نانوشته هم بخشی از روشنفکران با نسبیت محض  یسی سال مشترکًا در یک پروژه

شده که تبدیل لذا دیگر خدای آب !سوزاندند و هم حاکمیت جمهوری اسالمی سوزاند

                                                                                                                 
جهانی متشکل از زنان و مردانی است که یک انجمن غیرانتفاعی و . انجمن معتادان گمنام، 1

 مشکل اصلی زندگی شان بیماری اعتیاد است.
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 خوردیون شده که دستت را بخواهی با آن بشویی، دست بزنی ترک مبه یک قالب صاب
در تحوالت  تواندیطبیعی است این خدا نم است! ، خدا تبدیل به آن شدهزدیریو م

ین پروژه تعریف کند. ولی اگر به یق تواندینقشی به عهده بگیرد. طبیعی است با ما نم
ه نه به شمال و نه ب ،قدرت بها ندهیبه دو سمت  ،منفی یموازنه ـ برسی، یقین مصدقی

. همان تئوری که خلیل ملکی داشت با ]خدای یقینی در کار خواهد آمد[ جنوب ایران
ود. میان ب ایدیدگاه جوهری .که او مارکسیست بود. خلیل ملکی به نیروی سوم رسیداین

 کسم که کمپ سوسیالیسم آن دوره بود، ییکمپ امپریالیسم و کمپ مقابل امپریال
تعریف  گونهاین خواهندیها هم جهان را مقطب یهم وجود دارد. همه یاکمپ توده

این فرموالسیون سیاست خارجی استالین هم بود.  «یا با مایی یا بر مایی.»کنند 
یا با مایی یا با »فرموالسیون سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسالمی هم هست. 

ا روشن ر فتیتکل» :عد از انقالب هم همین بودب یهاسری گروهادبیات یک «ما نیستی.
رد. وجود ندا «هایییا با مایی یا با آن»اصاًل این تلقی  «هایی.کن؛ یا با مایی یا با آن
همین را بگوید که یک نیروی سومی وجود دارد که  خواستیمرحوم خلیل ملکی م

 هم از دیدگاه خودش منشأ تحول باشد و ما نماینده نیروی سوم هستیم. مصدق تواندیم
 تکنولوژیهای و نیروی کیفی تاریخ و هستی بود. تغییر هستی نه با تکنولوژی یندهینما
نه با صنایع سنگین برخاسته از سوسیالیسم دولتی شوروی.  رفتیپیش م هاییکایامر

 ایران بود.  یموتور تحول در همین متن جامعه
ِقْم َوْج »پس 

َ
ْن أ

َ
یِن َحنیفًا َو ال َتُکوَننه ِمَن اْْلُْشِركنَی َو أ . به خوردیها مدوره یبه همه «َهَک ِِلدِّ

َو »همین خاطر این کتاب متعلق به یک دوران نیست و فرادورانی است. عناصری که از 
یِن َحنیفًا َو ال َتُکوَننه ِمَن اْْلُْشِركنَی  ِقْم َوْجَهَک ِِلدِّ

َ
ْن أ

َ
اصله یقین است، ف؛ دیآیبیرون م «أ

به قول  ،گرفتن با نسبیت است. در دورانی که همه چیز شناور باشد و ما هم شناور باشیم
رخ بدهد؟ باالخره در این  تواندیباشیم چه اتفاق مبنایی م «خس و خاشاک»طرف 

وزانتش،  یجهان عناصر با وزن مخصوص سنگین وجود دارند. خدایی است با همه
وزن مخصوص خودشان هستند و یک یقینی هست که مشمول مردم مدار تغییر با 

یعنی  ـ عنصر قائم به خود]با وجود[ . یقین گم شد؟ شودینسبیت نم یهانوسان
ا ر« او»آدم فرض کنیم و  یپروژه یخودمان را مبنا فرض کنیم، آدم فرض کنیم، ادامه

 رفیت محدودو ظ« او» تینهایظرفیت ب و ـ حاضر در عرصه فرض کنیمپرهم مبنای 
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و بعد هم آغاز ملی کردن نفت با  میزیریرا در دریا م B.P1اتفاقی خواهد افتاد. ما  ما
کلیدی، هم  یهی، آ715ی این است که آیه ییاری خدا و به همت مردم، نشان دهنده

 بیاید و برسد تواندیهم برای قدما و هم در دوران اخیر، برای متاخرین م ،در دوران قدیم
 معنا داشته باشد.  ،ن مهمانانی که ما پارسال داشتیمتا همی

 تری است: ستراتژیکی[ ای یونس، آیه]سوره 713 یهیبعدی، آ یهیآ
ِبْع ما » حاِکِمنَی  حیویَو اَتّ ِْ  « ِإَلیَك َو اْصرِبْ َحىَتّ یْحُکَم اَّلّلُ َو ُهَو َخرُی ا

 ندکیو دعوت م دیگویان را مکه سیر انسان مشمول نوساینجا خدا به محمد بعد از این
که خودش را مبنا فرض کند، برخودش و بر وجود کوچک خودش شرک نورزد و وجود 

 یادهندهرا هم لحاظ کند و به متن بیاید؛ این ادبیات خدا، ادبیات تکان« او»بزرگ 
ِبْع ما » :است و  انیاین تبعیت، تبعیت پادگـ ؛ پیروی کن، تبعیت کن «ِإَلیَك  حیویَو اَتّ

ِبْع ما » ـ کورکورانه نیست ،51-61 ینظامی و تبعیت با ادبیات تشکیالتی دهه  حیویَو اَتّ
گاهانه از سر چه؟ ما که سیر را کامل به تو توضیح دادیم. «ِإَلیَك  گاهانه بکن، آ ؛ پیروی آ

ْع ما »سیر نوسان انسان، سیر نوسان یوسف، خودت مشمول آن نوسان نشو.  ب 
 وحییَو اَت 

َلیَك   تعریفش محتوای نیترو عام نیتروحی در ساده .؛ پیروی کن از محتوای پروژه«إ 
هم برسد، به  نژادهم برسد، به حنیف به مصدق تواندیپروژه است. حال این وحی م

سد، برخودش برسد، به خانم قدس هم  یمارکسیست هم روی پیشبرد پروژه یرااگوچه
ایی هبچهاینجا که بخواهند تاسیسی را صورت بدهند هم برسد.  یهابه هر کدام از بچه
کودکی را در افسریه درست کردند و یکی  یمثاًل فرض کنید یک خانهاینجا هستند که 

. وحی دهندیافغانی را آنجا آموزش م یهابچه ،گذارندیدو سال است برایش وقت م
ستی ه یژهیوحی داریم که با آن مکانیسم به تقاضاداران و یک بله ؛مختص این پروژه
سیر تحول بشر را رقم زدند. با  اصلیساز شدند، مراحل ها دورانعرضه شده که آن

یشتر شش ماه ب شکه دوران رسالتبا این خورد. با مسیح]ورق[ یک برگ از تاریخ  موسی
خورد.  ]ورق[برگ اصلی تاریخ  خورد. با ابراهیم]ورق[ رگ از تاریخ طول نکشید، یک ب

خورد. آن وحی کار خودش را کرد. اما ]ورق[ با محمد هم برگ آخر این کتاب تاریخ 
ِبْع ما »: شودمی پروژه دارد، این هم مشمول مصدق ن از ک؛ یعنی تبعیت «ِإَلیَك  حیویَو اَتّ

                                                                                                                 
1. British Petroleum 
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 ییهاچه بود؟ باالخره با خودش متن مصدق یخودت. محتوای پروژه یمحتوای پروژه
بدون نفت در سطح اقتصاد  یدر سطح ملی؛ متن بودجه منفی یرا آورد. متن موازنه

 سیاسی ملی و متن تئوریک تشکیل یملی؛ متن دمکراسی مشارکتی در سطح توسعه
  .آوردیها را هم متشکیالت. باالخره انسان کامل با خودش متن یحوزهملی در  یجبهه

ِبْع ما » بخشی و توانیم با الهامما می ،تقاضا هستی ییعنی تو اگر در حوزه «ِإَلیَك  حیویَو اَتّ
ِب »ات کنیم. مخصوص پروژه و خودمان به تو، تو را صاحب وحی خود پردازیدهیا ْع َو اَتّ

 اهندخویکسانی که م یو به همه دیگویاست که به محمد م مفهومبه این  «ِإَلیَك  حیویما 
ـ مثل محمد باشند  گاهانه  یاو پروژهـ اعم از زن و مرد  را پیش ببرند، تبعیت کن، پیروی آ

ما  ات آخر سرکن از محتوای پروژه، بردباری به خرج بده تا سرفصل داوری. سر پروژه
هم  ات رابارم ،تو ما هستیم، استاد ناظرت هم ما هستیم . استاد راهنمایمیکنیداوری م

 . میکنیرا هم ما تعیین م اتنگیرنک ،میدهیما م
ِبْع ما »بیت، مصرعی است که به این اینجا یک نیم  :خوردیم« ِإَلیَك  حیویَو اَتّ

 هب زعم رمحله عشق پیش هن قدمی
 و مردم ایران و نیروهایی که به مصدق ملی کردن برای مصدق !این مرحله است 

 ها و کسانی که به لحاظشهدای چهارم خرداد برای آن یگذارانیپیوستند، مرحله بود. بن
مادر و کودک در رودبار  یخانه 68تاریخی قبولشان کردند، مرحله بود. تاسیس سال 

خانم قدس مرحله بود. مرحله شاخ  برای هم در یک چادر، مرحله بود. زیرزمین چیذر
 فرد است.  یهاو دم ندارد. متناسب با اندازه

تو آمده بودی که  .«به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی: »دیگویاینجا خدا به محمد م
 77-71تحول را پیش بگیری که همین عشق است که اآلن  یعنصر جوشنده وجهنده

ِبْع َو ا»ترجمان بشری « عشق پیش نه قدمی به عزم مرحله. »میاستادهیجلسه روی آن ا َتّ
 است.  «ِإَلیَك  حیویما 

 یماندهیا ته کیفی یرابهیبود، ُدرد یا ش سمت تقاضا که سمت یعقوب و ابراهیم
« او»پیشه کردن و به اعتماد ویژه به « او»رفاقت ویژه با  ـ ، یکی رفاقت بودشیگشاراه

 یتا پاشنهو  بتا چارچوب در اشیی، دمپا«خواهد آمد» ،«است نزدیک» .رسیدن
، اصطالحات ادبیات کوچه و بازار «یک دمپایی مانده به در»یک قدم فاصله دارد.  بدر
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. تلقی جوهری :خودمان است که خیلی کیفی بود. سمت تقاضا به این رسیده است
 .جوهری یهیسمت عرضه: توص

 

  یوجود کرد«یرو»
 ژهیروژه با اعتماد وپ «بردشیپ»

 

این خیلی مهم ! رویکرد وجودی داشته باش. وجودت را در اختیار پروژه و رو به ما کن
 یروژهپ هزار، ایران کشور رسدیبه ته نم یا، پروژهرودیپیش نم یااست. اگر اآلن پروژه

نافرجام و زن هزار همسر است، علت این است که رویکرد وجودی نیست. رویکرد 
، جوهری نیست. یک وجه کندیتوصیه م« او»که  گونهو نیمه است. رویکرد ایننصفه 
برد وجه دیگر پیشاست؛ جوهری، رویکرد وجودی به هستی و به مبدأ هستی  یهیاز توص

که همین متأخرین دارند و از نوع اعتماد  یاژهیاز نوع اعتماد و است؛ پروژه با اعتماد ویژه
 یهمه با این متقدمین، موجوداتی مثل همین متأخرین بودندکه متقدمین دارند.  یاژهیو

آرام سرشناس شدند. یعنی اردویی آرام وآمدند در کمپ  که همین متأخرین یهاضعف
داشت و رویکرد پروژه داشت، سر مورد « او»به رویکرد  بود،این سر چون وجودی 

 ودهاول سرشناس بطرف سرشناس است، مگر از  ندیگویکه ماین !شناسایی قرار گفت
. یک سر و گردن از بقیه باالتر است گفتندی. قدیم مآوردی؟ سری از میان سرها برماست

باالتر بود. رفت حراء و آمد. حراء رفتن هم از سر  هایشیمحمد یک سر و گردن از قر
ز آن ا و به یک حقیقتی برسد خواستیتصوف نبود. از سر الهوت و ناسوت نبود. م

پیرامونش را تغییر بدهد. سری برآورد از میان سرها. این خانم هم سری  جهان ،حقیقت
است، چرا یکی شاخص شد؟ افراد  اَّللءماشااىلبرآورد. مادر صاحب کودک سرطانی 

 تا کسی که پول دادهی. از کسی که مثاًل لباس کهنه مدندیرسیها مزدهزیادی به زلزله
 .است ختهیریم 3333ن تومان به حساب فرضًا میلیو پنجتا کسی که فرضًا  دادهیخرد م

ازمان در کانکس س ،ماه به چادر رفته، از چادر بیرونش کردند ششیک نفر پیدا شده که 
ه پیوند سال هفتاد ـ هشتادخانم مسن  پنج ـ ششبا  ،را گرفتند کانکسملل رفته، از او 

وح مختلف به ها و سطخورده است. او سری برآورد از میان سرهایی که در حوزه
 رودبار و بم کمک کردند.  یهازدهزلزله
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باشد.  تواندیبه ما هم م ؛یونس، به همه استی سوره 713و  715پس رویکرد این آیات 
در پردازش کتاب آخر از انسان کمک  ؛ادبیات خداستو  آن دو آیه هم، آیات انشاء خدا

 اش : خالصه ؛ژه. رویکرد وجودی، پیشبرد پروژه با اعتماد ویاست نگرفته
 عشق پیش هن قدمی  یهب زعم رمحله

باالی تپه آمدی و مدام  ،رارت باال آمدیمتحول مرحله است. حال محمد این سیر را پر
 و زانیرکه کردی، عرقهم پیدا  !آمدی یک نفر را پیدا کنی، پیدا شد ،سراغ ما آمدی

کیالتی تش یتی، هستهبعد به علی گف ،به همسرت هم گفتیآمدی پرهیجان و پرخلجان 
 یاهیرا بستی با آن توص تیهاستالیرا تشکیل دادی و کر تیهافیرا درست کردی. ط

ت را، اطرافت را پوشش بده، ا؛ جناحین«َواْخِفْض َجَناَحَك »که ما به تو کردیم. 
این تشکیل هسته و ساختمان کریستالیزه برای چه؟ برای  یرا بساز. همه تیهاستالیکر

ن. گونه با ما برخورد نکتحول رسیده است. یونسی پیشه نکن. یونس یرحلهتحول. م
 . «عشق پیش نه قدمی یبه عزم مرحله»

 یهیجوهری و تلقی جوهری؛ توص یهیتوص: اگر بتوانیم این را پیوند بزنیم، کار کردیم
 و مصدق ،ابراهیم ،ست. تلقی جوهری، تلقی از نوع یعقوبا« او» یهیجوهری، توص

ه آدمیت ک یبا هم دارند ولی در نوع و در پیشبرد پروژه ییهاخانم قدس است. تفاوت
بحث ما است، تفاوتی با هم ندارند. قطعًا با هم در پیشبرد تفاوتی ندارند. در کیفیت 

قاطع و و به این ت شوندیم وندیپپیشبرد و توان پیشبرد تفاوت دارند. این دو با هم هم
 . رسندیتالقی م

 
 « جوهر»بستر مشترک دو 

جوهر انسانی ابراهیمی و یعقوبی و محمدی و عیسوی و  ـ بستر مشترک دو جوهر
ه ب ـ و ژاندارکی و خانم قدسی ییرااگونژادی و گاندیی و چهموسوی و مصدقی و حنیف

با هم بنا م، دو شودییدا م. اینجا دیگر بستر و آبشخور مشترک پرسدیم« او» یهیتوص
. در جاهایی که دو مبنا با هم بر محور وجود و از سر عشق یگانه شدند، شوندییگانه م

ده گزی وهم سرشناس شدند. از اول که سرشناس  برندگانشیها تعریف شده، پپروژه
 :کندیپردازش م نبودند. مولوی
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 ما  اریخسرو ع  یا من دوش گفتم عشق را
 دسدار ما  یارس رد مکش منکر مشو تو ربده

 کار ما نی از تَوست ا یواپس جوابم داد او ن 
هسار ما  ییچون رهچ گو  وادهد همچون صدا کر

ه   صدا گفدار ما  نی و ا می من گفتمش خود ما کر
 مخدار ما یا نبود اریهک هکر را اخت  اریز

ود که این ب وچک و مبنای بسیط. هنر مولویمبنای ک ؛این دیالوگی بین دو مبنا است
فتم من دوش گ» .اینجا تقاطع را جوش داده است. یک جوشکار کیفی بین دو مبنا است

ار ما یا، عشق را من مبنای کوچک هستم، خسرو عیار ما یعنی پادشاه « : خسرو عی 
ار عیار در ادبیات ما وجه منفی هم است.  صاحب سلطنت کل عالم بسیط امکان که عی 

ند و ز ار یعنی کسی که بر دیدگاه  هم است. نگردارد، به معنی تردست و زبل و ر  ولی عی 
عنصر بر دیدگاه خودش خدا است.  نیترکینامیدینامیک است. د وخودش رقصنده 

عشق  من دوش گفتم»: کندیاین با خدا، مبنای کوچک با مبنای بزرگ، دیالوگ برقرار م
عشق کاماًل ممزوج و مرادف خسرو عیار یعنی صاحب سلطنت  .«اخسرو عیار م یا را

ار ای دستتو ُبرده ،منکر مشو ،سر درمکش»برقرار شده است.  هستیاصلی و سلطان 
ی سمرد است. یعنی دستار ک یهی، سرمادستار در ادبیات قدیم و در ادبیات مولوی .«ما

را از دست داده بود. آن موقع فرض کنید زیر دستار، ابزار  اشهی، سرماشدیبرداشته م
ینجا فرد زیر دستار بوده است. ا یهیسرما ؛گذاشتندیپول و شیء قیمتی م ،گذاشتندیم
  «.ای دستار مامنکر مشو تو ُبرده» :دیگویم
: نه! به خودت رجوع کن، دیگوی؛ به او م«واپس جوابم داد او نی از توست این کار ما»

 چون هرچ گویی: »آوردیتو هم یک مبنایی، ما هم یک مبنا هستیم، بعد خدا استدالل م
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؛ یعنی به نسبتی که تو تقاضا داشته باشی، پژواک «وادهد همچون صدا ُکهسار ما
، متناسب با تقاضای تو همچنان که پژواک داشتی، ما میشویتقاضای تو را ما متوجه م

بگوید دو مبنا وجود دارد، یک مبنای کوچک، یک  خواهدیبرآورنده هستیم. این مهم 
ش سر این پروژه کار پی ،مبنای بزرگ. از سرجمع امکانات مبنای کوچک و مبنای بزرگ

گفت که کار را چه کسی انجام داد. کار را  شودی. آخر سر دیگر خیلی نمشودیبرده م
موقت هستی هم ما  یهاست، فعالا« او»لی هستی فعاالن هستی انجام دادند. فعال از

 وحدت بر جوهر، :است از مجموعه بحثی که ما تا اآلن داشتیم هستیم. این درک مولوی
لی و درتنیدگی یا تقاطع عرضه و تقاضا. بحث را جمع م الد   . میکنید 

 
  هامیدقت بر تقس
 اقیاشت  اجیاحت
 جذب ژهیو  کردیرو

 کینامید یهست کینامیعشق د
 

 ها دقت کنیم. یک سمت، سمت احتیاجحول پیشبرد پروژه هاتیبر تقسیم کارها و ظرف
 در آن اشتیاق یک ،و یک سمت، سمت اشتیاق است. آن سمت که سمت اشتیاق است

نیاز نه از سر احتیاج. خدا انتظار دارد که  ؛یک نیاز هم هست ،انتظار هم هست
متبلور  وانندتیو م نندیبیهایی که کیفیتی در خودشان متبلور مکیفی، انسان یهاانسان

بخوان و بدان و مشاهده کن و سیر  گوید[]اینکه مدام میکنند، به این چرخه بپیوندند. 
در این کتاب فقط از این زاویه یک نفر ]نمود انتظار خداست[.  کن و گردش کن و...

محمد فرمان حرکت از نو داده است؟ فرمان تر و تازه شدن بررسی کند چند بار خدا به 
خیلی  داده است؟ این یبرندگشییونسی و پ یهیداده است؟ فرمان فاصله گرفتن از روح

ه محمد ب« او»که اشتیاقی که  دیآیمهم است. یک پژوهشی اینجا صورت بگیرد این درم
م قر رد و بالاستفاده نماند اهتیدرونی محمد است که ظرف یهاتیاشتیاق به ظرف ،دارد

یک نیاز و یک انتظاری وجود دارد.  ،. پس در آن اشتیاق خدابیاید زدن یک تحول دورانی
است، صمد  ازینیخدا عزیز است، صاحب عزت است، ب ؛نیاز نه از سر استیصال

محض است. در عین حال انتظار و یک نیاز با تبصره دارد که انسان بیاید و در این تقسیم 
 کار شرکت کند. 
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را کرده و آهنگ تعریف « او»که آهنگ  محتاجیاگر انسان  ـ تقسیم دوم ـ وجه بعدی
 داشته باشد، او هم به قول مولوی« او» هعیار بپروژه را دارد، همین حنیفی و رویکرد تمام

هم یک هستی . این سو یک عشق دینامیک است و آن سمت کندیجذب ویژه م
 دینامیک است. 

 

 ها «کن ادی»
 از  یحاک

 ها«میتقس»
 

کامل وجود دارد در قرآن به خط عثمان طه،  ییک صفحهو هود، یک راسته  یدر سوره
اگر اشتباه نکنم. دوستان اگر رجوع کنند به قرآن با  ؛است 223 یصفحه کنمیفکر م

 یاگر من اشتباه کردم دفعه .دهود را بیاورن یاز سوره 223 یخط عثمان طه، صفحه
: یاد کن، یاد کن، یاد کن. یاد کن دیگویآنجا خدا به محمد م 1.کنمیدیگر تصحیح م

یاد کن از زکریا و  ؛یاد کن از شور و شوق همسر ابراهیم ؛از برق چشم همسر زکریا
ریات»همسرش که  خَ ِْ ریات یساِرُعوَن »بودند.  «یساِرُعوَن ىِف ا خَ ِْ یعنی در  ؛(12)ابنیاء:  «ىِف ا

اهل سبقت بودند. یاد کن از برآوردن حاجت  و خیر سرعتی داشتند یهاپشبرد پروژه
ن، یاد ک»یعقوب؛  یایوب؛ یاد کن از گره و گشودن گره یالیاس؛ یاد کن از حل مسئله

وی اج و سها حاکی از این است که یک سو در این تقسیم، سوی احتی«یاد کن، یاد کن
 تقاضا است و یک سو هم سوی جذب و برآورندگی است. 

از  223 ی، این صحفهگفت که در یک تکه کوچک در دیوان شمس مولوی شودیم
 آهنگین شده است:  یقرآن با خط عثمان طه ترجمه یصحفه 619

                                                                                                                 
به خط عثمان طه(  918ی ی انبیاء )صفحه. ظاهرًا بحث شهید صابر ناظر بر آیاتی از سوره1

ه ِإْذ َناَدی و ....»است که با ساختاری نظیر  ذْ »شوند و این تکرار می ...« َربه چنانکه در متن « إ 
ها در ی دیگری از یادآوریمباحث نیز امده از نظر هدی صابر نماد یادآوری است. نمونه

آغاز  «َو اْذرُکْ ىِف اْلِکَتاب»( است که همگی با 56و  54، 57، 47ی مریم )به ویژه آیات سوره
َو اْذرُکْ »ده که با ( آم48و  45، 47ی ص )آیات ها در سورهشوند. مشابه همین یادآوریمی

 شوند. آغاز می «َعْبَدَنا
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 دولت منصور ما  یا سور ما یا ای نور ما
 [ش از کار مااپ وامک ]

 شود انگور ماجوشی بنه رد شور ما ات می
یعنی کسی که راهنمای پروژه هستی، « !سور ما یا! ای نور ما»کل بحث این است. 

چه با صاد و چه با سین، تراوشش یکی  لنورافشانی پروژه از توست. سور ما هم حا
 صاحب جشن تاریخیمان توانی در سرآمد پروژهنهایه میالیعنی کسی که ما را ب :است

ی یعن؛ ؛ دولت در این ادبیات به معنی لجستیک است«ای دولت منصور ما»بکنی. 
پشتیبان  ،کسی که لجستیک پروژه ما هستی .کابینه، یعنی تشکیالت پشتیبان پروژه

ما  ]جوشی در کار پیروز است وتشکیالتی پروژه ما هستی، مشی تو هم مشی منصور 
سی که راهنمای عمل پروژه هستی، کسی که جشن پایان ک یا . پس از تکه اول:بنه[

ما  یپروژه دبننتی، کسی که پشتیبان تشکیالتی و کابیزنیما را هم تو رقم م یپروژه
دوم:  یکند. تکهما کمک می یپیروزت به پیشبرد پروژه یهم تو هستی و کسی که مش

، مثل تو میادهیسمی رس؛ ما هم در حد خودمان به یک دینامی«جوشی بنه در شور ما»
هستی را داریم یک  یوخیز نداریم که کل هستی را متاثر کند. اما یک گوشهجست

 . ]پس در کار ما درآ[ میدهیم یاتکانه
میلیون مردم چین بروند روی ارتفاع یک متری و بپرند،  هشتصد: اگر این گفتیمائو م

تکان دادن داشت و باالخره  یخودش هم انگیزه !خوردیباالخره زمین یک تکانی م
از هستی، هرچه  یابگوید که باالخره ما در یک گوشه خواهدیتکان هم داد. این هم م

. حال میدهیداریم م یاسوار کردیم، یک تکانه یاکه کوچک هستیم، یک تاب و سرسره
 یهقل وارد کن، به مرحل ی؛ این دینامیسم ما را تو به مرحله«جوشی بنه در شور ما» تو

بروز و ظهور و تصاعد یک  یلعاب وارد کن، به مرحله یجوش وارد کن، به مرحله
کیفیت نو وارد کن. ما هم پروژه شروع کردیم. ما هم از تو انتظار داریم به عنوان پشتیبان 

کمکی کنی و این دینامسیم ما از حالت حسی از حالت  برندهشیو کابینه و سلطان پ
انداز دار، تعریف شده، چشم یبه یک مرحله ،خودی دربیایدخودبهشبه

عنی ؛ ی«پا وامکش از کار ما: »دیگویقبلش هم که م .شده و کیفی وارد شودیبندمرحله
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ما بیرون  یحال که وارد شدی از پروژه ؛ما وارد شوی یباالخره ما انتظار داشتیم در پروژه
 ی«درآ درآ در کار ما». «کار مادر درآ درآ »کالمش این است که هیهمیشه تک نرو. مولوی

، یعنی ما هم در حد عقل بیاوریم خودمان یهارا اگر بخواهیم در خدمت بحث مولوی
دق »ما در بیا. اینجا که تو گفتی  یتو در کار پروژه ،پروژه تعریف کنیم میتوانیخودمان م

  !اگر به سیری وارد شدید، ما را هم خبر کنید. حال خبر از ما و لجستیک از تو ،کنید «بالبا
اما اگر  ،ما یک سیر فرآوردی را آغاز کردیم «.شود انگور ماتا می»: دیگویآخر سر م

 میتوانیما م ،ما وارد شود ینیروی تشکیالتی تو هم به پروژه و پشتیبانی، لجستیک
 یقطهما را به ن ؛ما است ی، خروجی کیفی پروژهنینشکه آن ته شویم ینینشصاحب ته

 گوارا وارد بکن.  نینشبه ُدرد و ته ،اندازیبه لعاب ،کیفی یبه مرحله ،غلیان
جوهری  یهیبحث خدای منشأ عشق و امید تا این مرحله که تلقی جوهری را با توص

 سینوس و یست که از مرحلهتلقی جوهری از انسانی ا ماند[.]باقی می پیوند بزنیم
جوهری هم از منشأ عرضه است. بحث که اینجا تمام  یهیتوص ؛نوسان عبور کرده است

ن دیگر تمام شود؛ یکی ای یقول بدهیم هفته شاءاَّللان، دو بحث دیگر داریم که شودیم
، یک عنصر قدیمی یک، :که عشقجویباره شدن دو مجرا را پیوند بزنیم به اینبحث یک

عنصری است که در و دوم، مثل خود هستی مثل خود خدا است.  ؛نصر ازلی استع
طراز بین عقل و عشق، عنصر برتر است. چیزی که اآلن در این دوران کسی باور ندارد. 

مفقوده است و طیفی از روشنفکران هم فکر  یخصوصًا در ایران ما که اآلن عشق حلقه
عشق یک عنصر درجه  دیگویاند، اصاًل متهعقل قرار گرف یدر سرآمد نقطه کنندیم

 توانیبا عقل و محاسبه م کنندیکار پروژه است. همه تصور مچندم، ناپیدا و غیر کمک
 که هست.  شودیکه نباشد وضعیت همین م هیماولی جان ،کار را پیش برد

 و بحث عشق قدیمی و طراز عقل و عشق ؛میکنیبحث را جمع م شاءاَّللاندیگر  یدفعه
]را پی  قعش یبرندگشیریب پضاست یا  تریفیعقل ک یبرندگشیریب پاینکه ض

این  وم بزنیم ه امروز بتوانیم در حد توان به یبنداین دو را با بحث جمع گیریم[.می
 دیگر سر خدای منبع انرژی برویم.  یاز دو هفته شاءاَّللانبحث را جمع کنیم. 

خیلی از حضور مجددشان در جمع خوشحال  دوم جلسه آقای دکتر ملکی که یتکه
ار دوم جلسه در اختی یهستیم، بنا است که بحثی را خدمت دوستان ارائه بدهند. تکه

دوستان هم حضورشان ادامه  شاءاَّللانآقای دکتر خواهد بود و ما خدمت ایشان هستیم و 
  .از همه داشته باشد. خیلی متشکر
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 طانعشق و سر  :1طرح بحث دکتر محمد ملکی
 به دلیل بیماریاگر . رمیگیخواهی که دقایقی از وقت شما را مبا عرض سالم و معذرت

 هم خورد، مرا ببخشید. اما چراهبگویم، ب خواهمینظم آنچه م میهاگاهی در صحبت
در جلسه بحث  نمیبیسفر م آمدن ازمزاحم شدم، مدتی است که بعد از  در این روزها

آمدند و  مان. دوستان جواندیگویانی سخن از عشق معشق مطرح است. هرکس به زب
 داشتند.  ایبسیار زیبا و آموزنده ییهاصحبت کردند. استادمان بحث

را مطرح کنم که شاید عنوان آن برای شما عجیب باشد.  یامسئله خواهمیمن امروز م
حال  بگذارم. «عشق و سرطان»عنوان بحث را  خواهمیآن روز به آقای هدی گفتم که م

چه ارتباطی بین عشق و سرطان است؟ یکی مظهر زیبایی است، عشق و یکی مظهر 
امروز این نسبت را تا  خواهمیها وجود دارد؟ مزشتی، سرطان. چه نسبتی بین این

حدودی که بشود مطرح کنم. چون من معتقدم که عشق تئوری نیست. در طول تاریخ 
عشق شیرین و فرهاد، عشق رومئو و  عشق لیلی و مجنون، ؛از عشق زیاد صحبت شده

ها و در تاریخ فراوان است. اما من به این نتیجه رسیدم و ژولیت و از این قبیل در کتاب
که یک  2اعتقادم این است که عشق یک چیز عملی است، تئوری نیست. این دو خانمی

ن باشم آمدند و از کار خودشا شاندر جلسه اینجا سال پیش من افتخار داشتم که
ها دو عاشق بودند و کارشان یک کار این .صحبت کردند که از هیچ به کجا رسیدند

 . دندیرسیبه هیچ جا نم ،عاشقانه بوده است. اگر غیر از این بود
رده و بعد به طور بسیار بسیار فش کنمیاز عشق م یتعریف ،شعرقطعه من اول با یکی دو 

و مسئله را در عمل مطرح خواهم کرد. ما این د ی. بعد رابطهکنمیتعریفی از سرطان م
ن ممک هایلی، خواستن توانستن است. خمییگویدر فارسی داریم که م یایک جمله

                                                                                                                 
 .7951در سال  رانیانقالب ا یروزیدانشگاه تهران بعد از پ سیرئ نیفعال حقوق بشر و اول. 1

در رشته بهداشت و  7941و در سال  تحصیل کردهدانشگاه تهران  یدر دانشکده دامپزشکوی 
ان و انگلست شیرشته را در اتر نیا یتخصص یهاشده و دوره لیالتحصفارغ ییغذا عیصنا

 ی ویکی(. ه است )به نقل از دانشنامهگذراند
محک( در نشست  یموسسه یها قدس )بانخانم یبه حضور و سخنران دکتر ملکی یاشاره. 2
اب ب» امیمادر و کودک( در نشست س یموسسه یـ بان زادهمی)حک یو ششم و قندهار ستیب

 مباحث در دسترس هستند. نیدوم و سوم ا یدفترهادر  بیاست که به ترت« بگشا
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طور است که اگر واقعًا کسی چیزی را است این را قبول نداشته باشند. ولی عماًل همین
د و کردند و طور که این دو خانم خواستنآن کار را انجام بدهد. همان تواندیبخواهد م

 خودشان بودند. یموفق شدند. چون عاشق بودند، عاشق ایده و اندیشه
 اسداد کائنات هک این کارخاهن ساخت 
 مقصود عشق بود، جهان را بهاهن ساخت

عاشق بود. این جهان را به زبان  ،آن خدایی که معتقد هستیم این جهان را خلق کرده 
، یردش را عملی بکند. استاد اقبال الهوعشق خو خواستیم شاعر، بهانه کرده است.

: دیگویو م کندیچند بیت شعر دارد که شاید شما شنیده باشید. اول تعریف زندگی را م
، صدفی که در دریا به مرور زمان «زندگی در صدف خویش گهر ساختن است»

 سازد[:]مروارید می
 زندگی رد صدف خویش گهر ساختن است 

 داختن استرد دل شعله رفو رفتن و نگ 
 اما عشق چیست؟  !شما در دل آتش بروید و نسوزید، ابراهیم شودیبا عشق م

 عشق ازین گنبد رد بسته ربون اتختن است
 ی ماه ز بام فلک انداختن استشیشه

ه ـ ماه را ب از این جهان خاکی، فراتر بروی و این شیشه یتوانیتو اگر عاشق باشی م
 .بزنی دیوار ینهیفرضًا به سو  بگیری را ه کرده است ـشیشه تشبی

ای در عشق دارد. اگر سیارات ریشه ،کندیکاری که هر موجودی م باید قبول کرد که هر 
را به دهان گرفته و  یادانه ی،ااین قانونمندی عاشقانه است. اگر یک مورچه ،گردندمی

قای آ تیتری که عمل عاشقانه است. این هم باز یک ،بردیاش مبا تالش به طرف النه
خدا منشأ عشق است.  دیگوی، منددر این تابلو قرار داده بود امروز و روزهای قبل صابر
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تعریفی از خدا داریم؟ کسی که آن باال بر تختی نشسته چه ؟ میکنیما خدا را چه تصور م
کسی  یحال با ارادهاست که در هر  ییهایو یا یک قانونمند کندیو دارد جهان را اداره م

 چیزهایی گاهی میهاییمن در تنها ؟که ما اسمش را خدا گذاشتیم، ایجاد شده است
 . یک روز گفتم:میگویم ]اشعاری[

 معنایجنون و عشق هن رحفی است الف و ب 
 هک این فساهن نداند مگر دل بیمار

داستان  «جنون به دار انا الحق کشید بس حالج» بیماری به آن مفهوم خاص خودش.
 .دیدانیآن مسائل را که شما بهتر از من م دار و حالج و

 جنون هب دار اان الحق کشید بس حالج 
انر  ز عشق شیخ هب رگدن نهاد صد زر

ق و بعد عش دشویم دختر ترسا آن ابهت عاشق وداستان شیخ صنعان که با آن عظمت 
اگر مباح شود » چرانی کند و مشروب بخورد و مست کند.که خوک کندیوادارش م

ار در دادگاه اقر«. اقرار کنمیخون عاشقان در شرع )که شده(/ قسم به عشق که بر عشق م
 این عشق به آیا همه بدانند ریختن خون من مباح است. تاکه من عاشق هستم  کنمیم

جدا  ،خدا کافی است؟ من اعتقادم بر این است که عشق به خدا از عشق به خلق خدا
ده خدا خلق کررا است اگر بگوییم عشق به خدا داریم، اما آنچه  یمعنینیست. اصاًل ب

 .، فراموش کنیموجود آورده استه و ب
قدر زیاد است که به قول موالنا، ها و اشعار اینو صحبت هافیدر مورد عشق تعر 

 که عشق زیباست. ندیگویزیبا بود، همه م مثنوی هفتاد من کاغذ است. اما این عشق  
زشت است. خیلی معذرت  ندیگویله هم راجع به سرطان بگویم که همه مچند جم

، یک یادآوری دهمیراجع به سرطان م ی کهکه توضیح دیدانیالب شما مغ ،خواهمیم
تمام موجودات از سلول  دانندیاست. سرطان چیست؟ هیچ چیز خاصی نیست. همه م

ولی داریم. یک میکروب یک اند. ما موجود یک سلولی داریم، موجود پرسلتشکیل شده
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رفتن بین از  و ها در رشدسلول است، فیل میلیاردها سلول است. این سلول
 وضع شده است. برایشان د که ندار ایقانونمندی

. یعنی این سلولی که در دیآی، سرطان بوجود مخوردیم مه وقتی این قانونمندی به
 باید بمیرد یا تلقیح بکند، آن نظم بهبشود و یا در زمان معین  سلول زمان معین باید دو

. ودشیا م، چهار تکه در عرض بیست دقیقه فرضًا دو تا بشود. به جای اینخوردیم مه
ها لول. سکندیست، عمل نمیاند که چکنترل کننده که علما اآلن پی برده یهاآن دستگاه
می به آن تومور که از نظر عل ندیآیبه صورت چیزی در مو  کنندیم هیرویهم رشد ب

که تومور  (Malign)و (Benign)هستند؛  میخ. این تومورها یا بدخیم یا خوشندیگویم
جرا مها وقتی زیاد شدند ممکن است یک بدخیم چیزی به نام سرطان است. این سلول

طرف  مییگویخالصه کارهای مختلفی را بکنند. همان چیزی که ما مو  ببندند یا رگی را
رطان. س شودیست، یعنی نظم قسمتی از بدنش بهم خورده است، این مسرطان گرفته ا

ن ، فالندیگویم یشناسدر سرطان .شاید شنیده باشید که یک اصطالحی هم هست
هایی که کنترل لداد. یعنی پخش شد. یعنی این سلو (Metastasis) سرطان متاستاز

در بدن پخش شوند.  و ممکن است از طریق گردش خون بروند هستند ندارند و شورشی
ه مغز بروند، . بردیگی. به کلیه بروند، کلیه سرطان مردیگی، کبد سرطان مبروند به کبد

. حال به اصل آن چیزی که بود . این هم تعریف سرطاندیآیسکته مغزی بوجود م
 . پردازمیمطرح کنم، م خواهمیم

هرانم به مالقات من حصار بودم. متوجه شدم که یکی از خوادر قزل 64من در سال 
. چرا شودیبه همه چیز حساس م ،شودیعوض م اشی. آدم وقتی هم که زندگدیآینم

ه متوجه کنیامد؟ آن دفعه نیامد، این دفعه نیامد. چه شده؟ چه اتفاقی افتاده است؟ تا این
در ذهنم به  یاشدم که این خواهر من سرطان گرفته است. از همان موقع یک جرقه

در  اششهی؟ ررندیگیها سرطان مکه این سرطان چیست؟ چرا انسان وجود آمد
چون تخصصم مواد غذایی  و کجاست؟ قباًل در دوران دانشکده و مطالعاتم خوانده بودم

نسبتی بین مواد غذایی و سرطان وجود داشته باشد؟ این  تواندیگفتم آیا م با خودم بود،
 . مطالعه نبود یلهیفکر در من ایجاد شد، وس

از یک  یاجمله .بیرون که آمدم مطالعات زیادی راجع به نقش غذا در سرطان کردم
در  «رژیم غذایی و تغذیه» (Diet and Nutrition)علمی که در اروپا به نام  یمجله
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منجر به مرگ به آنچه ما  یها: حدود یک سوم از سرطاندیگویدقیقًا م ،دیآیم
یک و  شودیمسرطان خوریم موجب ه ما میمربوط است. یعنی غذایی ک میخوریم

اند غذایی است که ، عامل این سرطانی که گرفتهرندیمیهایی که از سرطان مسوم آن
و از طرفی ذهنم  ستب این برای من که تخصصم غذا و بهداشت غذاو. خخورندیم

که من به عنوان استاد  کردمیفکر م مداممتوجه سرطان شده بود، خیلی جالب بود. 
ر کاه بکنم چ باید خدمتیدانشگاه و به عنوان کسی که در هرحال سوای خدمت درس 

اینجا بود که  ،با توجه به حساسیتی که نسبت به سرطان پیدا کرده بودم ؟بکنم توانمیم
 باب گشاده شد. 

دت یک مرفتم. سازی در قزوین کالباس یکارخانهبه یک اول  .چند کارخانه رفتمبه 
وجه رب گ یکارخانه بهبعد  .ون از دانشگاه دیگر بازنشسته شده بودم. چکردمیکار م

 کنندیکالباسی که درست م دمیدی. مکردمیکار م رفتم و آنجادر کرج  فرنگی گلبانو
گ که شکل و رن زندیریگذشته از گوشت و... چیزی به نام نیترات و نیتریت در آن م

که کپک نزد، چون مواد اصلی آن کپک سازی دیدم برای اینرب یبگیرد. در کارخانه
 که دیگر کپک نزند. مطالعه زندیریم مشت مشت ، چیزی به نام بنزوات سدیمزندیم

 که یاکرد؟ در این کارخانه شودیخدایا چه م. زا استها سرطانکردم دیدم همه این که
آیا من ؟ بکنم توانمیزا است، من چه کار مکه سرطان دهدیمحصولی م کنمیکار م من

 باب گشوده شده است دیگر!  ؟مسئولیت ندارم
فنی دانشگاه تهران سمیناری در مورد گوشت بود. در آن سمینار  ییک روز دانشکده

یکی از شاگردانم پرید و مرا گرفت و  آمدمیشرکت کرده بودم، داشتم از پله پایین م
ه در ب یدارارخانهگفت: یک کار مهمی با تو دارم. گفتم چه است؟ گفت: یک آقای ک

اش یک مرکز تحقیقات مواد غذایی درست در کارخانه خواهدی. مگرددیدر دنبال تو م
صاحب صنایع غذایی بهروز. ما  ،خالصه ما را با آن طرف آشنا کرد، بهروز فروتن .کند

یک مرکز تحقیقات صنایع غذایی برای اولین بار در ایران  خواهمیرا برد و گفت: من م
این را درست من در ذهنم ایجاد شد.  یاارخانه درست کنم. یک مرتبه جرقهدر یک ک

این  اچه برخوردی ب بکنیم. میتوانیکار مه ببینم چ ،کنم و یک سری تحقیقات کنم
یم. بکن میتوانیزا است، مو سرطان زنندیم به مواد غذایی که ییهانگهدارنده یمسئله

رکزی درست شد که واقعًا هرکس آمد از آن کار شروع شد، حال به چه طریقی، یک م
 تعریف کرد. 
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یعنی تحقیقات روی غذاها و ارتباطش با سرطان و  ،من کار تحقیقات روی سرطان
داخلی و خارجی را  غذاهای مختلف یهاها را از آنجا شروع کردم. نمونهنگهدارنده

ا کمال تأسف دیدم نگهدارنده در آن هست یا نه. ب آیا که کردمیو آزمایش م گرفتمیم
زا مثل بنزوات سدیم، سوربات پتاسیم، که در غذاهای ایرانی به وفور مواد سرطان

 ییهاکه جنس ییهاوجود دارد. غذاهای خارجی را از فروشگاه و... نیترات، نیتریت
برخورد به این مواد ها کمتر آن در .کردمیتهیه م آورندیرا از خارج م... مثل سس و 
 یها. از این جنسدهمیخواستید به شما نشان م ،اش هستال مقالهکردم که حا

 :کردندیها هم به وفور مواد نگهدارنده استفاده مخارجی فقط سه کشور بود که آن
و غالبًا هم قاچاق  آوردندیاز این کشورها م هاییپاکستان، ترکیه و هندوستان. جنس

. رخ و..شربت گل سآوردند که در آن، میی بسیار قشنگ یهاشهیبود، مثاًل از پاکستان ش
خریدند. خالصه مشغول گران می و کردندیو مردم هم استقبال م بود ، خیلی زیبابود

 . شدیم ها در ایجاد سرطانتحقیق روی این نگهدارنده
ت، ، دخترم که شیمیست اسکردمییک روز در مرکز تحقیقات صنایع بهروز داشتم کار م

غذایی را  یکار داشت. من در آزمایشگاه مشغول بودم و آن ماده دیدن من آمد و با من
با یک چیزی به نام بنزن مخلوط کرده بودم، روی دستگاه گذاشته بودم ببینم وجود دارد 
و اگر دارد چقدر دارد. دخترم گفت: این چیست پدر؟ گفتم: این آزمایش برای بنزوات 

بنزن. دیدم رنگ از رویش پرید.  لت چیست؟ گفتم:ات چیست؟ حال  است. گفت: ماده
ها ب. گفت: مگر در کتاکنمیبا بنزن کار م ،؟ گفتم: بلهیکنیگفت: با بنزن کار م

ون چ ؟رندیگیکنند، معمواًل سرطان مکه تمام کسانی که با بنزن کار می یخوانینم
 ،ب چرا به کسان دیگرو. گفت: خدانمیاری است. گفتم: چرا مبسیار فر   یماده
این کار را بکنم.  خواهمی؟ گفتم: نه! من خودم مدیدهیکه اینجا هستند نم ییهابچه

چندین هزار نمونه آزمایش کردیم. آزمایش به نتایجی رسیده شد. خوشبختانه در وزارت 
ها و با درگیری با استاندارد شاگردان زیادی داشتم که با کمک آن یبهداری و اداره

نستیم استاندارهای موادغذایی مملکت را به این صورت توا .ها و..صاحبان کارخانه
که اآلن خورید، آب اناری تغییر بدهیم که کاربرد مواد نگهدارنده ممنوع است. همین 

  .ه شدشتانوشته فاقد مواد نگهدارنده. این قوانین گذ ،اگر پشتش را نگاه کنید
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و  هایریو درگ اهیها و مراحلی پیش آمد و چه مشکالت و چه بدبختحال چه دوره
که کار عملی درست انجام بدهد و تهدیدها بماند. چون صاحب کارخانه به جای این

و خیالش راحت بود! دیگر کپک  ختیریرعایت بهداشت را بکند، یک مشت بنزوات م
 ...و  کردیم یگذارهیباید خرج اضافی و سرما ]برای درست عمل کردن[. ولی زدینم

مواد  برایها استاندارد هم تصویب شد که اآلن هم هست. دهاین استاندارد  خالصه
کجا نگاه کنید، حق کاربرد مواد نگهدارنده را ندارند.  مطلقًا هر]اعمال شد[ که اسیدی 

  .و.. هاوهیانواع ترشی، مربا، آبم
زاست، تحریک شدم که بیشتر مطالعه سرطان اتیمن وقتی دخترم گفت بنزن مصرف

یی را مطالعه کردم، دیدم این یک واقعیت است، اما کار خودم را هاکنم. رفتم کتاب
کردم. اینجا احساس کردم که عاشق شدم. عاشق کی؟ عاشق مردم. مردمی که این 

 . عاشقخورندیکه مثل نقل و نبات کالباس م ییها. عاشق این بچهخورندیغذاها را م
رت و قورت قو رندیگیم ظرف پپسی را دست شودیکه تا سرشان گرم م ییهااین بچه

زار در دانشگاه صنعتی شریف برگکه  یا. نتایج کل تحقیقات را در کنگرهکشندیسر م
شده، شناخته شد و خوشحال بودم که ارائه دادم و جزو بهترین مقاالت ارائه ،شدمی

 کاری انجام دادم. 
ن آ ومریه مکم احساس کردم که حالم زیاد مساعد نیست، طبیعی نیستم. کوه کاما کم

، دیگر نیستم. مراجعه کردم به رودیمحمد همیشه جلوتر از همه م گفتندیکه همیشه م
، شودیپروستات که بزرگ م .داد PSAپزشک، مشکوک شد. آزمایش پروستات یا 

. خالصه مشخص شد که پروستات من بزرگ شده است. شودیهم زیادتر مPSA مقدار
 د این سرطانینکردند که ببین یبردارردند، نمونهمتعددی ک یهاشیبعد آمدند و آزما

 دوستانی که در بیمارستان بودند، ( شدم و حتیBiopsieاست یا نه. سه بار بیوپسی )
 ها تایید کردند که ایشان دچار سرطان پروستات است. فرستادند، آنبه امریکا نمونه را 

روزی به بیست که من  که در خدمت هدی، در زندان بودیم، شما یادتان است 81سال 
ایش را از سومین آزم در آن بیست روزبیمارستان دی، بستری شدم.  در بیمارستان رفتم.

 یهیبق م؛ادچار سرطان شده صد در صدمن کردند و در بیوپسی مشخص شد که من 
تا امروز که به  انجام دادمرفتم و از کشور خارج دررا  و فیزیوتراپی هاشیآزما

 . کنندییده است، ده سال گذشته است. خود دکترها تعجب مرس یدرمانیمیش
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 ر تورنتود وقتی من به تورنتو رفتم و مدارکم را به یکی از معروفترین پروفسورهای اتریش
، تمام پزشکانش هم یهودی هایهودیچون در تورنتو بیمارستانی است مخصوص ـ  دادم

 ه دخترمبنتایج آزمایش من را دید،  وقتیـ  هستند و بهترین پزشکان دنیا آنجا جمع شدند
مربوط به ایشان است؟ دخترم گفت: بله. دکتر گفت: من در  هاشیگفت: این آزما

تعجب و شگفتم که ایشان چطور زنده است؟! به من گفت بالفاصله باید بروی و 
 . محبت کرد وچون بیمه نیستم کنمیبخوابی و عمل شوی. من گفتم: اینجا عمل نم

حاالها  امیدوارم حاالو نوشت و من هنوز زنده هستم.  آنجاپزشک متخصص  به یانامه
اری که آن ک کنمی، فکر مدیآیکه وقتی درد سراغم مبرای چه؟ برای این دیدانیباشم. م

چند نفر امروز به دلیل  دانمیها نفر، صدها نفر، نمکه من کردم موجب این شده که ده
، درد را احساس شودیها سرطان نگیرند؛ درد فراموشم مخوردن مواد آلوده به نگهدارنده

 . کنمینم
. عشق به مردم، عشق به همنوع، ندیگویاین عشق م ، بهبه شما جوانان بگویم خواهمیم

ب زرد را تممکن است خودت فدا شوی. داستان آلبرت شوایتزر را شنیدید که در آفریقا 
دها هزار نفر انسان را از تب زرد خودش تب زرد گرفت و مرد. اما صکن کرد.ریشه

، باید این عشق خودش شودینجات داد. عشق باید در عمل باشد. وقتی انسان عاشق م
و همه هم اینجا  میشناسیچون ما همه را نمـ را عملی کند. آن دو خواهر ما و دیگران 

هیچ  معاشق بودند و هستند. من تصمیم داشت ـ کنندیو خودشان را معرفی نم ندیآینم
 یهمه حتیتا زمانی که زنده هستم، فاش نکنم.  امیوقت این مسئله را در زندگ

برای مردم فاش  خواستم، اما می، مقاالتش هستشناسندیمن را م هاچیموادغذایی
فقط در خاطراتم بنویسم خواستم میعلمی خصوصی است و  بعضی چیزهاینکنم. 

اطر که خودم را مطرح کنم. به این خاطر که ین کاری شد، آن هم نه به این خنکه یک چ
سفانه در این یورش اخیر خاطرات من هم أنمونه و سرمشق باشد برای دیگران. اما مت

برده شد. خیلی فکر کردم که این در یک جایی در هر حال منعکس شود که عشق چه 
 . والسالم.دهدیانجام م یاو چه معجزه کندیم
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 1(12) دیمنشأ عشق و ام یخدابیین: نشست شصت و چهارم: ت
 

ِحمی ِن الره ْْحَ ِ الره  . میکنیخیر، بحث را آغاز معصربه . بابه نام خدا .ِبْسِم اَّلله
 «گشامی، باب بگشا، نزد من آمن رفیقم، ره»

 ،تر. تیتر کوتاهمیبریتبیین به سر م ینشست شصت و چهارم است. در حوزه
امروز بحث  شاءاَّللان. «دوازدهم یعشق و امید، شماره، خدای منشأ «او» یهاداشته»

خرداد  77شنبه دیگر سر بحث جدید برویم. چند ساعت از سه یرا ببندیم و از هفته
 به بحث اختصاص بدهیم.  شاءاَّللانرا  یاباقی مانده است. یک ساعت و خرده

 
 از خانه اول تا خانه حال

  تیپیگیری حس تا اسباب خروج از وضع
  یریس

 یرو به تعال
  یبه عال« او» هیدر طول توص

 اهل الکتاب تعالوا ایقل 
 

که به ما دست داده بود تا سرفصل اسباب  را حسی ـ حال یاول تا خانه یخانهـ از ابتدا 
پیگیری کردیم. سیری که طی کردیم از حس  ،که در آن قرار داشتیم را خروج از وضعیتی

از  ،ترفاز تشخیص به ضرورت برون ،یص رسیدیمبه درک رسیدیم، از درک به تشخ
. حس کردیم که منفعل رسیدیم رفترفت هم به جهازی برای برونضرورت برون

درک کردیم که رخوت داریم و تشخیص دادیم که دیگر عضو فعال هستی  ،هستیم
 و اتراق کنیم (passive) نیستیم. نخواستیم در آن منزلگاه رخوت و انفعال و پاسیو بودن

 از وضعیت خارج شویم.که بمانیم. نهایتًا به سنت بشر تصمیم گرفتیم 
                                                                                                                 

 است.  1815خرداد  11شنبه سه ،. تاریخ برگزاری این نشست1
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برای خروج از وضعیت نیازی به اسبابی بود که روی آن اسباب بتوانیم تأمل و تدقیق 
اسباب استفاده  آنکنیم و از امکانات بیرون از خودمان و درون خودمان برای سازوکار 

ر از حس به سی ؛یر بشر رو به تعالی استس ،کنیم. سیری که طی کردیم، سیر ما نیست
هم  «او» یهاهیسیر بشر است. در طول توص ،خروج و پیدا کردن اسباب خروج

 که تآدمی یابتدای پروژهرا  به عالی شدن یهیبه عالی شدن هست. این توص ]توصیه[
آدم بود و هم  به آدم اول و سر سلسله آمد، خدا برقرار کرد و درسی که داد هم درس

م رغولی سقوط نکردی. به ،آدم که ما هستیم. گفت: هبوط کردی یدرس به سلسله
را انتخاب کردی، آموزش و هدایت برای رشد  آنرغم تنزل جایگاه که خودت هبوط و به

خودمان هم گناه  ـ کندیبنا است تو رشید شوی. انسانی که هبوط م ؛برقرار است
ت و تد فرورفتگی و در درون فرورفتگی و شمادر خو یبعد از گناه یک دوره ـ میکنیم

 ؛ما داریم، تجربه کردیم و از این به بعد هم خواهیم داشت یسرزنش و خودزنی را همه
از هبوط سرگیجه گرفته بود و  و ما انسان هستیم. آدم هم که در همین پیله بود یهمه

د آورده بود، وجوه و از وضعی که خودش برای خودش ب کردیت خود متاحتمااًل شما
کرد. گفت: هبوط کردی، اما آموزش برقرار  بخشیخدا با او برخورد تعال ،نادم بود

شید که تو بتوانی رکه قباًل هم برقرار بود. هدایت پابرجا است برای ایناست. کما این
  1بشوی.

 یبه عالی است. قباًل عنوان شد، هفته« او» یهیتعالی و رشد و قد کشیدن در طول توص
ْهَل اْلِکتاِب َتعاَلْوا»است:  یاهیکه آ ،پیش هم عنوان شد

َ
همه  (.61عمران: )آل« ُقْل یا أ

و روی آن مت توانندیهای رسمی هستند مند که فقط کسانی که اهل کتاباهتفسیر کرد ن به عل 
: نه! هرکس اهل هر کتابی دیگویم برسند و خودشان را تعالی بدهند. ولی آقای طالقانی

این کار را بکند. ما هم صرفًا یک کتاب را در دستور  تواندیهست، اهل هر متنی هست م
ی هر کتاب یهستی و تاریخ و خودمان و کتاب آخر. خواننده ـ قرار ندادیم. چهار کتاب است

 ندتوایدهد. انسان مخودش را عالی کند و تعالی ب تواندیمهم ، کتاب مستقل از این چهار
ش بیاید و سیر تعالی را طی کند.   هم در درون و هم بیرون از خودش ک 

                                                                                                                 
ىنِّ ُهًدی َفَمن َتِبَع ُهَداَی َفاَل َخْوٌف َعَلهِیْ َو اَل ُِهْ ». 1 ُکم مِّ ِِتنه

ْ
ا یأ یًعا َفِإمه بقره: )« یْحَزُُنَن  ُقْلَنا اْهِبُطوْا ِمنَها ََجِ

11).  
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همین ناصر حجازی که  ؛بان جوانی آمددروازه 41-48سال پیش، سال  چهلحدود 
وقت بازی او  آدم هر 51تا سال  .خیلی گل کرد 41-48سال  .اآلن سرطان گرفته است

ش  کردیحس م دیدیرا م است. انسان  متریسانت 92متر و  هفتدروازه  .دیآیمدارد ک 
 44متر و  2. دروازه باشدتواند مییک سوم دروازه  ،اگر تمام دستش را هم جمع کند

متر. اولین بار بود که آن موقع سانتی 81متر است، ناصر حجازی یک متر و سانتی
 او پیراهن رنگی با .دندیپوشیمشکی م. آن زمان گلرها تمامدیپوشیپیراهن رنگی م

باب کرد. یعنی هم در ظاهر و فرم با بقیه فرق داشت و هم در را شورت و جوراب سفید 
نبات کشی، مثل آب 51تا  41از سال ]ناصر حجازی[  کردیمیل به تعالی. آدم حس م

ش م آدم اول هم بنا بود که ناصر حجازی بشود. ناصر  !دیآی، کش مدیآی، کش مدیآیک 
بان اول بود. حس هسال ایران را تحت تأثیر خودش قرار داد و درواز نزدهپاحجازی 

 و میل به ارتقاء دارد.  شودیکه از درون دارد کشیده م یکردیم
آدم اول، شکالتی بود که بنا بود کش بیاید. خودش، خودش را فرو خورد و قوز کرد و 

رفت و کشید و گفت هدایت نبات را گدر قوز کردنش هبوط کرد. ولی خدا این دو سر آب
بنا است که همان کش آمدن خودت را ادامه دهی. لذا کش آمدن هم  هست وو آموزش 

فسرده بشری که نخواسته قوز کند، نخواسته خم شود، نخواسته درون ؛سنت بشر است
بنا بوده که کش بیاید. این کش دادن از آدم شروع شد و آدم هم خودش را طبیعتًا  ؛شود

تشکیل داد، زادوولدی، فرزندی و ادامه پیدا کرد. ادامه پیدا کردن  ایو زندگیپیدا کرد 
این بود که این موجود بنا است که کش بیاید. این  یدهندهآدم با زوجیت حوا، نشان

 از ساده به عالیسیر کش آمدن اآلن به ما هم رسیده است. این سیری که ما طی کردیم، 
 ست. ا« او»تعالی که مد نظر بود و از خمیدگی و خمودگی به 

 
  یمتد سه وجه
 دو مبنا انیم ریس«: او»

 بشر: گفت سالفان
 یگ«عالوه»ـ به یما: فرآور

 

 ـ معلم اول و وسط و آخرـ « او»بنا شد برای خروج به متد برسیم. یک وجه متد به 
 . گشتییک وجه آن به بشر برمو  گشتیبرم



 4باب بگشا؛ دفتر پنجم: تبیین ما ـ       636

 

 

بعدش است. یک وجه آن هم به خود  یاهبشر هم معلم خودش است و هم معلم نسل
ا توجهی از مقابل یاگر آموزه وبرای خودمان معلمی کنیم  میتوانیکه م گشتیما برم

 باقی بماند.  متصاعد شد بتواند به سنت بشر قبل از ما برای آیندگان هم
شوک،  وکمک اول را به ما کرد که در شرایط بحران  ،در ساخت الگوی متدیک« او»

مبنای  بین ،من هم مبنای بسیط هستم ،مبنای کوچک فرض کنید دیتوانین را مخودتا
ی رفتبه راه برون دیتوانیوآمد مکوچک و بسیط قدمی بزنید و از آن قدم زدن و رفت

برسید. بشر هم که سنت خاص خودش را داشته، تجاربی از او به جا مانده است. به 
 : قول مولوی

 آری بودرگهچ ره رقنی سخن
 لیک گفت  سالفان یاری بود 

 که گفتمان، شوندیافرادی پیدا م یاهر دورهدر که گرچه  دیگویاین را م یعنی مولوی
ها که ما با آنرغم این، اما بهآورندیرفت جدید مروش و منش و راه برون ،پارادایم
گفت  ـ کسانی که پیش از ما بودند «گفت»ولی پارادایم و  ،میامانی گرفتهز یفاصله

که بشرهای در دوران جدید، یاری باشد. کمااین تواندیم و هم ارزشمند استـ سالفان 
و گفت  « او» یهیرسان باشند. ما هم عالوه بر توصاند ما را یاریقبل از ما توانسته

وگی قرار داریم. یعنی باالخره خودمان هم باید یک عالسالفان، در موضع فرآوری و به
این است  ،که صرفًا مورد مصرف هستند ییهادهیچیزی تهیه کنیم. تفاوت فرآورده با پد

است. اآلن اگر در روستاها هم  اشیمحل یکره ،هرکس یساده بگوییم فرآوردهاگر که 
رد، محلی تولید ک یاز اول کره. یعنی آن کسی که مینیبیفرانسه مو  1ورکآن یکره مبروی

 ییعنی خواسته ؛محلی است ی. فرآورده، کرهکندیمحلی تولید نم یاآلن دیگر کره
 خود تهیه کند.  محلی خودش را به کسب و تحصیل یخدا این است که هرکس کره

و مدام  مپردازیمیصرفًا به نقل ]در فیکسیسم[ مرز دینامیسم با فیکسیسم این است که 
اگر بخواهیم دینامیسم از خودمان بروز بدهیم، ما  !وییم خدا گفت و بشر قبل از ما گفتگمی

 فرآوری بپیوندیم.  یهم باالخره یک جای کار هستیم. ما چه؟ خدا انتظار دارد ما هم به چرخه
                                                                                                                 
1. Anchor Butter 
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 ـ ردندآنچه خلق ک و اکتساباتشان ـ هایمکتسبات قبل کندیهست که تصریح م یاهیآ
در چارچوب استفاده از گفت سالفان به  اشرابهیدرست است که ش 1د.برای خودشان بو

 خودتان چه؟  ،، اما خودتان چه؟ گذشته تمام شدرسدیما م
بوده و سنت بشر قبل از ما هم این خواست خدا که این مهم است  ـ لذا از همین اول

نیم، از متدی برای خروج از بحران و خروج از وضعیت طراحی ک میخواهیکه م ـ بوده
متد را  یک میتوانی. یعنی آنجا مشودیهمان جا پیوستن ما به مدار تولید و تغییر آغاز م

ا ی شودی، در دانشگاه ما مشودیهمان کاری که اآلن در صنعت ما م ـ از بیرون بگیریم
 اآلن در کشاورزی ما هم آمده است. 

ده است. خیلی خوب بشر در اقتصاد کشاورزی مدرن بو یتجربه 2ونیکپاین هیدرو
از خیش و  میتوانیولی ما که سیر خودمان را طی نکردیم. نم ،است استفاده کنیم

ه به خیار و گوج یاونیک بیاییم و فرض کنیم با یک لولهپهیدرو یگاوآهن سریع رو
 یوهی، مغربکشاورزی  یونیک در تجربهپرسانی و غذارسانی کنیم. هیدروفرنگی آب

 !میکنیونیک مپهیدرو طورجا را همینداریم همه حاال ما هم جدید سیصدساله است.
آرام خودمان گذر کنیم و به محصوالت جدید برسیم. لذا بنا است از اول بنا نیست آرام

 ع باشیمز  مثل دیگران ُمَو  میتوانیحتی در متد. ما هم م ؛تولید بپیوندیم یما هم به جرگه
 مولد باشیم.  میتوانیم یا

و آن گیرایی  میریگیم« او»یک وجه از متد سه وجهی کار معلم اول است که از  ،کهاین
ی عالوگفرآوری و به هم ناپذیر است. یک وجه گفت سالفان است و یک وجههم پایان

 خودمان است. 
 

                                                                                                                 
ا َكَسْبمُتْ ». 1 ا َما َكَسَبْت َو َلُکم مه ٌة َقْد َخَلْت هَلَ مه

ُ
آن َجاعت را روزگار به سر آمد؛ دستاورد آنان »؛ ...«ِتْلَك أ

 (111)بقره: « برای آنان و دستاورد مشا برای مشاست

نوع  نیا. در استکشت بدون خاک  وهٔ یآبکشت ش ای (Hydroponics) کیدروپنیکشت ه. 2
که  یخاک با استفاده از آب یکرده و به جا یریگرا اندازه اهیگ ییغذا یازهایکشت متخصصان ن

ه توسط مواد نگهدارند اهیو نگهداشتن گ کرویبا افزودن عناصر ماکرو و م شودیداده م اهیبه گ
 .ی ویکی()به نقل از دانشنامه شودیم یبه خاک منتف ازین عمالً  تیمانند پرل اثریب
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 متد ما 
  فیتکال نیی:تعازینشیپ

 یفاگریمتن: ا
 تی«آدم»پسامتن: ادامه 

 

. ، متن و پسامتنازینشیسه سطح داشت: پ ،رآوری شدف ،این متد که در حد فهم و وزن
تیم. ، هستی و خودمان که مبنای کوچک هس«او»، تعیین تکلیف با سه مبنا بود؛ ازینشیپ

یم که در جهان ایفای اه. یعنی ما آمداست متن آن هم پرداختن و پردازش به ایفاگری
تی و ، هس«او»یم و با نقش کنیم. پسامتن آن هم این است که اگر تعیین تکلیف کرد

واکنی کردیم، به ضرورت ایفاگری رسیدیم، خروجی و پسامتن بعد از خودمان سنگ
 آدم را پیش ببریم.  یبتوانیم پروژه]اینکه[ آدمیت است و  یادامه ،این متن

 
 ما: ربط دالدل تقاضا و عرضه نییتب

 ربط خالق ـ مخلوق ترازیفیبرتر و ک
 نقطه وصل الَجَرم 

 وژه ـ متن نهادهمتن پر
 

ما جلوتر که بیاییم به تبیین خودمان رسیدیم. از متد و از  یاول تا خانه یاز خانه
و پیشاتبیین عبور کردیم و به تبیین رسیدیم. در تبیین در چارچوب همین  ازهاینشیپ

ا وا ها ر، بحث عمومی تقاضا و عرضه است. یعنی اگر سنگمیبریبحثی که پیش م
عتًا ما پیش ببریم، طبی یاایفاگر باشیم و پروژه میخواهیکه میم به اینکندیم و رسید

. جای کیفی خدا در شودیجای کیفی خودش در هستی م« او»و  میشویمتقاضی م
کننده، اینجا یک ربط دالدل هستی صرفًا خلق نیست. یعنی ربط متقاضی و عرضه

هنر اصلی خدا خلق نیست. هنر از ربط خالق و مخلوق است.  تریفیو برتر و ک شودیم
دهی بعد از خلق است که معمواًل در رسانی و سرویساصلی خدا گارانتی و خدمت

  کشور ما مغفول است.
عه برای مجمو نشیدرحقیقت گارانتی خدا و تضم ،ربط دالدل تقاضا و عرضه ،کهاین

و پردازش  و پروژه تعریف کنند روندراه آدم اول را پیش  خواهندیکسانی است که م
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الجرم است. یعنی متقاضی الجرم به  وصل  وصل، نقطهکنند و پیش ببرند. این نقطه
در موضع  دیبایم ـ نه از سر ناچاری ـ گر هم الجرم. عرضهونددیپیگر معرضه
متن ؛و تغذیه و تزریق قرار بگیرد. اینجا دیگر ربط دالدل، ربط دو متن است یگرعرضه

، متن نهاده است. اگر «او»ما است و متن  یمتن پروژه و ایده . متن ما،«او»ما و متن 
 ،بخواهی پروژه تعریف کنی، پردازش کنی، پیش ببری و به سرانجام و فرجام برسانی

ها، ایده و تشکیالت و استراتژی و دید تاریخی و تحلیل دارد. نهاده ییهانهاده« او»
 کردیم. تاریخی و الهام و ایده و سیری بود که با هم طی 

خالق و  یاش را از رابطهاینجا دیگر خدا همچنان که از آدم اول انتظار داشت که رابطه
ببرد، از ما هم انتظار دارد همان رویه را پیش  یگرمتقاضی و عرضه یمخلوقی به رابطه

کیفی  یاش با آدم اول بعد از هبوط به یک رابطهکه رابطه خواستیبگیریم. اگر خدا نم
. فردوس اول، جای خورد و خواب داشتیآدم را در همان فردوس اول نگه م ،دوارد شو

م از جنس مخالفت ه ،این کارت پستال هستی را ببین ؛بصری بود ذ جنسی وذو تل
دم اول و متصاعد شود. اگر خدا از آ یاز تو اتفاق و بنا نیست به تولید بپیوندی !لذت ببر

. هر داشتین نداشت، همانجا نگهشان مزوجش و یا زوج اول انتظاری بیش از ای
 ندیبیجا بمانید، اینجا قرنطینه است و کسی نمهمان گفتی، مکردندیفسادی هم م

ید. برای بین هستی بیاه، کارتان را بکنید. ولی بنا بود آدم اول زیر ذردیکنیشما فساد م
تی دات کیفی هسبین هستی بیاید؟ موجودات قبل از انسان که مالئک، موجوهچه زیر ذر

از اول چند و چون کردند که این چه کیفیت برتری نسبت به  ،و نیروهای طبیعی، بودند
بین به ما هم رسیده هبین برد. ذرهما دارد؟ به خاطر همین خدا آدم اول و زوجش را زیر ذر

 خواهیم بکنیم. بین هستیم که در دوران جدید چه میهما هم زیر ذر و است
ل دالد یمخلوق با خالق به رابطه یآدم و زوجش از رابطه یر داشت رابطهلذا خدا انتظا

دو  هم آن ساده و اول است و کیفیت یاز آن رابطه تریفیتقاضا و عرضه برسد که ک
 که برای ایفای نقشی که بنا بوده گرددیاست. وجه اول کیفیتش به انسان بر م یوجه

ر قبول اگ .شودیم یتریفیخدا، خدای کهم جا تعریف کند. این یابرعهده بگیرد، پروژه
اول نیست که فقط خلق کرده  یکنیم که خدا دینامیک است، خدا دیگر خدای ساده

 . شودمی نهاده به پروژه یکنندهده و تزریقخدای سرویس دیآیم« او»باشد. اینجا 
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 زیمطلق تجه« : او»ما:  نییتب
 : ما   او:  

 هاکانات و فرصتام یتقاضا  مهندس ـ طراح
 یبرا   خالق 

 بردشیپ   استراتژ
 بندمرحله

 یخیتار لیو تحل دیصاحب د
  پردازدهیا

 منبع الهام 
 دیمنشأ عشق و ام

 

ش تعریف کنیم، پردازش کنیم، پی یااگر بخواهیم ایفاگر شویم و پروژه ،با این تلقی
کنیم، ما  سالفان ثبت یشدهثبت یهادر کنار پروژه یاببریم و به فرجام برسانیم و پروژه

. ودشیهم مطلق تجهیز م« او. »میشویها برای پیشبرد ممتقاضی امکانات و فرصت
جهیز در ت« او»جدی داریم. ولی  یهاضعف ،ما در تعریف و پیشبرد پروژه نسبی هستیم

ما را به سمت  اشیبا ویژگی طراحی ـ مهندس تواندیمطلق است. در همان بدو م
 اند. فقط علومبرندگان همیشه مهندس هم بودهکه پیشندسه ببرد. کمااینطراحی و ه

به ذهنشان برسد و بگویند حاال این ایده به ذهنمان رسیده  یادهیانسانی نبودند که یک ا
ار ایند، کیعلم و صنعت و فنی و شریف بیرون بهای[ ]دانشگاهبگذار مهندسانی از 

مهندس  ،«او»به کمک  . موسیکنندینیکی فکر نممکا گونهاین برندگانشیپ !هاستآن
 .مهندس پروژه خودش بود« او»محمد، به کمک  ؛خودش بود یپروژه

است.  یفیک یدارد که کتاب آیین نبردبه نام  یکتاب سوریه دفاع، وزیر 1مصطفی طالس
او سی سال  !ستندابدمدت ه، میکنیکه ما داریم تجربه م انهم مثل همین هایاهیسور

 ـحضرت محمد  یمهندسو اآلن هست یا نه. درک و ذکاوت  دانمیوزیر دفاع بود. نم
ترسیم  خوب را در آن کتاب خیلی او ـ نظامیمهندسی هم مهندسی استراتژیک و هم 

                                                                                                                 
در حد  ی. وبود یسور یو نظام مداراستی، س(7392-2171عبدالقادر طالس ) یمصطف. 1

 .آمدیشمار محافظ اسد به کانیبود و از نزد هیدفاع سور ریوز 2114 تا 7312 یهاسال فاصل
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 گونهدر ارتش این]بخوانند[. حتمًا آن کتاب را  روندیکه خدمت م ییها. بچهکندیم
درسی بود. از آن سوال قالب کتاب مصطفی طالس، کتاب کمکبعد از ان که بود
سربازی که انسان وقت زیادی دارد، کتاب مصطفی طالس خیلی  ی[در ]دوره. آمدینم

قریشی از پشت کوه آمده  یکه محمد یک آدم ساده یمکنی. آنجا درک ماستخوب 
ته نظامی نداش یکه سابقهبا این و بند استجدی است، استراتژ است، مرحله !نیست
اهد خو. پس کسی که میاست دادهییک لیدر نظامی را بروز م یی ویژههاتیفیولی ک

کفا اما در پروژه خود ،ردیگیبشر کمک م یپروژه تعریف کند، درست است که از تجربه
. ولی باالخره باید کندیو با گفت سالفان جبران م« او»را هم با  شیهااست. ضعف

در داخل استراتژی  ،کند، خلق کند، استراتژی طراحی کند مهندسیـ  طراحی
اشد، بخش بکند، دید و تحلیل تاریخی را صاحب شود، ایده بپردازد، الهام یبندمرحله

 عاشق هم باشد که بحث امروز است ،از منبع الهام هم کمک بگیرد و نهایتًا برای پیشبرد
جهیز از طراحی تا نشت عشق و امید ت که مطلق  « او»به آخر برسیم. لذا  شاءاَّللانو 

 . شودیکار پروژه ماینجا دیگر کمک ،است
 

 دیمنشأ عشق و ام یخدا
 ـ برآورنده  یمتقاض یربط وجود
 جزء ـ کل  وندیچهارراه : پ کی

 آموزش
 ژن

 معاشرت
 قاعده : محتاج ـ مشتاق کی

 

 هپیش بود یربط بعدی، در چارچوب خدای منشأ عشق و امید که بحث سه چهار هفته
جلو  . یعنی به نسبتی که ماشودی، اینجا دیگر ربط دالدل تبدیل به ربط وجودی ماست

« او. »دهدیو کیفیت جدیدی بروز م دیآیهم جلو م« او» ،بشویم تریفیبیاییم و ک
ساده  یرا یک رابطه« او»خودمان با  یولی دلیلی ندارد اگر ما رابطه ؛کیفیت است مطلق  

د. اگر جلوتر بیاید. اصاًل دلیلی ندار« او» ،ابتدایی و رقیق تعریف کنیمو بسیط، خیلی 
و  غذافقط خالق است. به ما هوا و « او»خالق باشد، « او»ما بخواهیم مخلوق باشیم و 
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به ما بدهد.  یتریجد یها. دلیلی ندارد آموزشدهدیامکان تولید نسل و تولیدمثل م
. اگر کیفیت شودی، خدای رب مشودیمربی م وار آموزگ« او» ،اگر ما سر پروژه بیایم

نی یع ؛شودیربط وجودی م« او»مان بروز دهیم، ربط ما با در پیشبرد پروژه یتریجد
در جایی که ما مخلوق ـ جانبه. اول یک خدای خالق بوده خدای واقعًا موجود همه

دای یک خ ،ذیریمرا بپ« او»استادی  و شاگردی کنیم میخواهیدر جایی که ما م ؛هستیم
در شرایطی که ما بخواهیم ربط وجودی  شودی. یک خدای کیفی کیفی مشودیمربی م

در  میتوانیبرقرار کرد و ما هم م« او»با  که ابراهیم یااز نوع رابطه ؛برقرار کنیم« او»با 
 حد خودمان مثل همان رابطه را بازسازی کنیم. 

بط وجودی بین متقاضی و برآورنده یا بین تقاضا و عرضه برقرار شود، راین که برای این
یک  ،شویموارد یک چهارراه مقابل ما قرار داده است. چهارراهی که اگر درونش « او»

 یرا شناسایی کنیم، درک کنیم، تشخیص بدهیم و با آن رابطه شیهاتوانیم راهبه یک می
و کل است. یعنی هستی وجود دارد، وجودش به کنیم. راه اول، پیوند جزء  برقرارکیفی 
ما هم در این هستی موجود، به عنوان یک وجود  است؛است که وجود کل « او»اعتبار 

 پیوند دو تا وجود.  ؛جزء وجود داریم
و . ژن است وجه بعدی یا راه بعدی، آموزش است. از آدم اول شروع به آموزش کرده

نیروهای کیفی و طبیعی  ـ نیروهای ماقبل مامالئک و  یهیرمایما، خم یخمیرمایه
نبوده است که بیشتر اهل تمکین بودند و کارگزار تغییردهنده نبودند. انسان آمد ـ  طبیعت

 ]انسان آمد که[ شاخش را هم خدا به او عرضه کرد. ؛که با کمک خدا به هستی شاخ زد
 ا انسان دارد. ر یبرندگشیزنی و پبه هستی برای تغییر شاخ بزند. این ژن شاخ

وجه بعدی هم معاشرت است. یعنی خدا از همان ابتدا با آدم اول کریدوری درست 
کرد که او یک مبنا است، خدا هم یک مبنا است، امکان معاشرت و رفت و آمد بین آدم 

مسیرها  یوجود دارد. این چهارراه، چهارراه کیفی است. یعنی از اول همه« او»و ما با 
که انسان به تعبیه شد برای این ـ میشویرا متوجه م مورد ما چهار ـ دیمتعد یهاراهو 

مدار تغییر بپیوندد و از یک موجود ساده و مخلوق اول در بیاید. این ربط وجودی در 
ا ه. قاعده صحبت شد که ما برای نهادهکندییک چهارراه و در یک قاعده تحقق پیدا م

 .وژهتاق است برای تغذیه و تزریق ما در پیشبرد پرمش« او»برای پیشبرد پروژه محتاجیم و 
تعبیه شده برای  ،ها و مسیرهای متعدد و این یک قاعدهاین اتفاقات و چهارراه یهمه
 باز و متعددی را برای ایفا، ارتقاء و تغییر مقابل خودش ببیند.  یهاکه انسان و ما راهاین
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 «او» یهاهینما
 ها اعالم
 ها اقدام 

 ا هپژواک
  ایقیموس

  اتیادب 
 منش 
 روش 

 کار کمک
  دوستمیتنظ

 ـ عرضه تقاضا
 

و کمک به پیشبرد پروژه در کادر خدای  یبرندگشیچارچوب پـ در این چارچوب  «او»
، ادبیات، یاقیها، موسها، پژواکها، اقداماعالمکه  دارد ییهاهینماـ  منشأ عشق و امید

انگیزه مان داشته باشیم و خوشکه انگیزه برای پروژهناست. ما برای ای «او» و روش منش
نیاز به شنیدار و دیدار برقرار کردن با این اعالم، اقدام، پژواک،  ،پیش ببریمتا باشیم 

ها کمک کار و باالنسر و در این حوزه« او»موسیقی، ادبیات، منش و روش داریم. لذا 
 تقاضا و عرضه است.  یتنظیم کننده

 

 عرضه:    : تقاضا
  هینما  حس و درک

 خوانش    ازین
 بشارت   دیامنوسان یاس و 

 جوهریدعوت   یجوهر یتلق
 

. سمت «او»سمت تقاضا ما، سمت عرضه  :میشویآرام به دو سر معادله وارد مآرام
 کنیم که در جهاندرک می ؛تقاضا که ما هستیم در کادر عشق و امید، حس و درکی داریم

امیدی وجود دارد که نیرویش به درون ما سر ریز است. وجه دوم  یک منبع مهر و منبع
 یما را دربیابد، درک کند، دریافت داشته باشد و با ما رابطه« او»نیاز داریم که  ؛نیاز است
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ه امید داریم، ب ؛میکنیبرقرار کند. اما در این کشاکش ما سینوسی را هم طی م تریجد
. سینوسی است که هم میشویدوباره مأیوس م ،میوشیدوباره امیدوار م ،میرسییأس م
های اول، انسان های دیگر[. بزرگان،شوند و هم تمام انسان]با آن مواجه می بزرگان
ار هستند که ب ییهاباربرداران اول نوعًا حمال و ، اسبان اول درشکهبرندهشیهای پانسان

 و یاکنندهحمل دید. موسیگونه را باید این موسی. کنندیجا میک اسکله را جابه
. جا کندجابه خواستیم ،دیرسیمبه مصر باری را که از رود نیل  حمالی است که کل

حمال یک قایق هستیم.  ؛: ما حمال این دو مغازه هستیمدیگوییکی هم هست که نه! م
کل باری باشد که از هستی به مصریان  ینندهککه حمل خواستیم ولی موسی

 جزیرهشبهکل باری باشد که از هستی به  یکنندهحمل خواستی. محمد مدیرسیم
باری باشد که از دریای جنوب  یکنندهحمل خواستیم . مصدقدیرسیم ]عربستان[

هرکس  ،که. اینشدیغارت مچپو و  ،مصادره B.P1ولی توسط  ،بنا بود به ایرانی برسد
 ،هم در کادر انبیاءـ هایی هستند که . حال انسانکند[]باری حمل می به نسبت خودش

. آن تلقی جوهری را جلوتر رسندیبه یک تلقی جوهری مـ هم بیرون از کادر انبیاء 
 ببینیم چه بوده است. تا  ـ قباًل هم به آن اشاره کردیم ـ میکنیبررسی م

ه، اگر این طرف حس و درک، نیاز، نوسان یأس و امید دارد و باالخره به در سمت عرض
دارد،  یاهیآن طرف هم، خدا که در موضع عرضه است، نما ،رسدیتلقی جوهری م

به آرام جوهری دارد. حال آرام یخوانشی دارد، بشارتی و نهایتًا دعوت ،دارد یاهیطال
  رویم.ربط تلقی جوهری و دعوت جوهری میسمت 

 
 ونسی: ایلوح گو کی

 از نوسان انسان : « او» لیتحل
 یآوریرو
 یمندبهره

  یسیبه حساب خودنو
  یریگفاصله
 یآوریرو

                                                                                                                 
1 .British Petroleum بریتیش پترولیوم، شرکت نفت ایران و انگلیس که بعدًا شرکت نفت :

 رفت. بریتانیا نام گ
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سر اول، سر تقاضا است که ما هستیم. سر دوم،  ؛ستهاینجا یک متن واسط بین دو سر 
 یونس یلوح گویایی وجود دارد که سوره واست. متن واسطی « او»سر عرضه است که 

از نوسان « او»تحلیل  . ]حاوی[است ـ گزارش آخر یگانه774لوح دهم از الواح  ـ
بوده که  یاپروژه یکنندهبرنده یا تعریفانسان است. اسم سوره هم یونس است که پیش

چهل سال پی امیدش  ،، امیدوار بوده استکندینوسان داشته است. پروژه تعریف م
دی، مگذاردیزمین مرا[ ]پروژه . بعد از چهل سال رودیم و از عرصه و از مدار عرضه  بر 

که در این سوره خیلی روی . خدا اینجا بدون اینشودیاست، فراری م« او»که مدار 
یونس مانور داده باشد، روحیات انسان را که روحیات نوع انسان است و در یونس دیده 

ونس را برای محمد فسفری ی نیچخدا یونس را بولد کرده و نقطه ؛کندیشده تحلیل م
 خودش را برود.  دارمسیر پای و کرده و از محمد هم انتظار دارد مسیر یونس را نرود

خدا  ،پخش استی یونس[ ]سوره 713 یهیآیات اول تا آ که در بین آیه 78-71 در اینجا
آور کنج رویخدا نظرش این است انسان در سه .کندیانسان را ترسیم م نیچنقطه
نیم کمی هیتغذ و نیتام ـ چه اجتماعی و کیفی و چه فردی ـ اش راوقتی ما پروژه ،است

را ا و م سدینویبه حساب خودش م شودیمند که مه، بهرمیکنیتزریق ماش و به پروژه
، با ما معاشرت زندیدر آن کریدور قدم نم ،ردیگیاز ما فاصله م ؛ردیگیفاکتور م

باز به روی خودش  آوردیکه ما هستیم. اما وقتی کم م ردآویبه روی خودش نم ،کندینم
  1!دیآیکه ما هستیم، باز سمت ما م آوردیم
 

 یجوهر  یتلق
 یعقوبیگونه  یمیگونه ابراه

 انتظار مبشر دیواجد ام نشست معاشرت:حق :ته
 حهیبهبود را یبو: اعتماد مبشر: شامل اعتماد

 

                                                                                                                 
1 .« 

َ
ُه َمره َكأ ا َكَشْفَنا َعْنُه ُضره ْو َقائًما َفَلمه

َ
ْو َقاِعًدا أ

َ
نِبِه أ جَ ِِ رُّ َدَعاَنا  ْ یْدُعَناَو ِإَذا َمسه ااْلنَساَن الضُّ ُه  ِإىَل  ن َله سه ُضر ّ مه

هد یا نشسته یا به پهلو خوابی ـ سد، ما راو چون انسان را آسیىب ر»؛ « َكَذاِلَك ُزیَن ِِلُْمْسِرِفنَی َما اَکُُنْا یْعَمُلوَن 
اریی كه به او رود كه گویی ما را برای گرفتخواند، و چون گرفتاریش را برطرف كنمی چنان یمیم ـ ایستاده

وینس: ) «دادند زنیت داده شهد استرسیهد، نخوانهد است. این گونه برای اسرافکاران آنچه انجام یم
 ی یونس. رهسو 24تا  27و نیز آیات  (12
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این  هایی که از. یعنی انسانمیرسیوهری ماز این لوح واسط که عبور کنیم، به تلقی ج
یک  و اما به یک پایگاه مطمئن ،سینوس عبور کردند، این نوسان را باالخره تجربه کردند

وبی یعق ییک گونه، گونهو  ابراهیمی است یمنزلگاه دائمی رسیدند. یک گونه، گونه
 . دهدیخیلی مانور مـ  ابراهیم یبه خصوص روی گونهـ ها است که خدا روی آن

درک که حق ما است  ـ ، درک کردیمی حجرسوره 56تا  57از آیات  ؛ابراهیم یگونه
قدر داشته باشند، ما این خواهندیکه حق دیگران است که هر درکی مهمچنان ،کنیم

ها سالم داد و نه به نه به آن ابراهیم .بشارتی آوردند که دو مهمان به ابراهیم ـ فهمیدیم
پرهیز از  هم بر ]ابراهیم ها گفتند این بشارت از حق استبشارتشان اعتنا کرد. وقتی آن

ود در درون خ کردیحس م کهاز این ؛قانط بود ابراهیم از این، قبل ناامیدی تاکید کرد[.
اسًا د، اسنتولید بپیوند یکه به چرخهو همسرش مواد دینامیکی وجود ندارند برای این

دی ها یک تلنگر یا یک شوک جبرایش منتفی بود که مولد باشد و فرزنددار شود. ولی آن
ی برای ف، سالم کییی تواعتنایبه رغم این ب ؛هستیم« او»به او وارد کردند که ما از جانب 

 56 یهآی هم در که این را گفتند، ابراهیمتو داریم و بشارت ما، بشارت حق است. وقتی
 گوید[:]می حجری سوره

وَن » اُلّ ِه ِإاَلّ الَضّ ِة َرِبّ  «َو َمْن یْقَنُط ِمْن َرْْحَ
 مست، ابراهیا« او»هستیم و بشارت ما هم بشارت « او» وندیپها گفتند ما هموقتی آن

هم عنوان کرد که قنوط و ناامیدی ورزیدن ناحق است و فقط از کسانی که راه گم 
 عنوان کرد که:  مولوی «نای»با  . اینجا ابراهیمزندیاند، سر مکرده

 شنومیجهان م  ز اوضاعبوی بهبود 
ه خاطر ب ،که چندین سال از پسرش یوسف دور افتادیعقوبی؛ یعقوب هم وقتی ینهگو

نشستی از این معاشرت پیدا که در این مدت فراق معاشرت ویژه با خدا داشت، تهاین
 کند[:]یعقوب تصریح می ی یوسفسوره 81-86آیات ]در بین[  کرده بود.

...« ِ ُسوا ِمْن َرْوِح اَّلله
َ

 (87ویسف: ...« ) اَل َِتأ
 ـ رپدـ وجو و پیدا کردن و آوردن یوسف نزد یعقوب فرزندانش که از جست هیعقوب ب

و قانط شده بودند و فراتر از قنوط مأیوس شده بودند و  دندیورزیناامید بودند و یأس م
  «یأس نورزید.»رشان نیست، گفت: نتظاحلی برای تحقق اهیچ راه کردندیفکر م
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ه  » یمعن
. یعنی سبزی معطری که دیآی. رایحه از ریحان ماسترایحه  «َرْوح  اللَّ

ه ب ؛کردیتا ته مخاط را فقط یعقوب درک م یحهی. این رارودیتا ته مخاط م اشحهیرا
 خدا رفته یکاریخاطر این رفت و آمدی که چندین سال و چندین دهه سر جالیز و سبز

 آندرک  یل ما که هنوز به مرحلهمث؛ یعقوب هم ممکن بود درک نکند در بدو امربود. 
 . میادهینرس

 ؛«مشنویبوی بهبود ز اوضاع جهان م»ابراهیمی رسید به این که به هرحال  یولی گونه
که شما درک  شنومیم یاحهییعقوب هم به رایحه رسید. به فرزندانش گفت: من را

. بیت دیاشما نکرده ام کهپیمایشی کرده ؛دیاام که شما نرفتهیا راهی رفته ؛دیکنینم
ن ایدئولوژیک آهنگی یبندجمع ، بیتی است که باز مولویمشترک یعقوب و ابراهیم

 این است که: . تلقی جوهری یعقوب و ابراهیمکندیم
 1ردکند بییغم قبولی م دهد بیمی این عشق هک بگزیدی نشاطی

نداری و از پشت پرده رسیدن به وآمد خانهیعنی در رابطه با خدا به خاطر این رفت
یکی از  ی خدا تحقق خواهد یافت[.]وعده به این رسیدند که قدر مسلم ،اندرونی خدا

نی . قدر مسلم یعکندیاست، یعنی حتمًا تحقق پیدا م «قدر مسلم»خدا  یهاکالمهیتک
که در ذهن شما است اگر با  یاکه این انگارهقدر مسلم یعنی این .یم شدنتسل یاندازه

دعوت  ـ همین است امیتلقی جوهری به من پیوند بخورید که من هم دعوت جوهر
 ومسلمًا آن اتفاق به قدر  ـ مپیدا کنی جوهری خدا یعنی تلقی جوهری به قدر مسلم

و یعقوب از کالم  شترک ابراهیمتقدیر خودش خواهد رسید. تقدیری که در دیدگاه م
غم قبولی دهد بیاین عشقی که بگزیدی نشاطی می» این است که: آهنگین مولوی

و قدر مسلم از مردودی  کندی؛ یعنی قدر مسلم فاز غم را به نشاط مبدل م«ردکند بیمی
 .کندیجلوگیری م
بخواهد  ،رسدیبه تلقی جوهری م« او»نیست که با کسی که با  یامدرسهخدا مدیر 

ماهی که بنا است از خرداد به شهریور معلم شهریوری مدیر و یباالگذارندهنقش طاقچه
بعد بروی، ایفا کند. نه! طاقچه باال  یبه مرحله و بعدًا به مهر راه پیدا کنی ،برسی

                                                                                                                 
 ینشاطی / دیکه بگز یعشق نیهال بس کن هال بس کن که ا. بیت کامل به این ترتیب است: 1
 . ردیب کندیم یقبول غمیب دهدیم
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 خواهندیو یعقوب این را م ابراهیم !مادهولو با تک ،دهدیو قطعًا نمره را م گذاردینم
وهری این تلقی ج !ماده بعد از چند سال به یوسف رسید. باالخره یعقوب با تکبگویند
 است. 

 
 یدعوت جوهر 
  یوجود «کردیرو»
 آرامدل «بردشیپ»

 

، آخر شودیأس شروع میونس بود. اول با ی یسوره 713و  715دعوت جوهری در آیات 
ر م یبندخدا جمع و « او». بر رویکرد وجودی انسان به سمت بردیرا روی امید مبش 
که سمبل یأس  ـ که روایت یونسبعد از این 715 یدر آیه. کندیآرام تأکید مپیشبرد دل

از تو انتظار است که  دیگویبه محمد م کندیرا تمام مـ و امید و نوسان و سینوس بود 
آخر  یهیکه آ 713 یآیه آخر سر هم در. 1قد به ما داشته باشیوجود و تمامرویکرد تمام

پیروی کن. تمثیل وحی اینجا  ،پیشبرد پروژه ی: از قاعدهدیگویم ،یونس است یسوره
فکری و  یهیما: جانکندییونس معنی م 713 یهی. خدا وحی را در آشودیمشخص م

ِبْع » :: روی محتوای پروژه شک نکندیگویروژه. به محمد ممحتوای پ ؛انگیزشی پیشبرد َو اته
 ،میکنیتو تزریق م یبه محتوایی که به پروژه ،میکنیآنچه ما وحی مبه یعنی  «َما ویَحی ِإَلیك

 است.  ندگانبرشیپ یاعتماد کن و رویکرد وجودی داشته باش و پیش ببر. این توصیه به همه
 

 دو جوهر یدگیدرتن
 ه قدمیعشق پیش ن   یعزم مرحلهبه 

 فیفّن شر نیکه ا دیو ام ورزمیعشق م
 دگر موجب حرمان نشود  یچون هنرها

 مشترک:  امیپ
 است با خود دار ینشان اهل خدا عاشق

 

                                                                                                                 
یِن َحِنیًفا َو اَل َتُکوَننه ِمَن اْْلُْشِرِكنَی ». 1 ِقْم َوْجَهَك ِِلدِّ

َ
ْن أ

َ
كه به دین حنیف روی آور، و زهنار از »؛ « َو أ

 .(101وینس: )« مباش مشراکن
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 ،شودینه آن ازدواجی که خدا از آن عصبانی م ؛حاال سر ازدواج خدا و انسان برویم
 ؛ونددیپی. ولی سر پروژه، ازدواج به وقوع ماست ازینیخدا اهل ازدواج نیست، خدا ب

دو سر. اینجا دیگر خواستگاری یک فرد  ـ مزدوج شدن سمت تقاضا با سمت عرضه
وکول م پنجاه درصدحل باشد،  پنجاه درصدمعمولی از دختر پادشاه عربستان نیست که 

 نه! اینجا دو سر تضمینی است.  !به جواب دختر پادشاه باشد
 یخدا به همه .از زبان خدا است این گویش، گویش مولوی؛ ضهسمت اول، سمت عر

یا این که آ دنشویمردد م یاو لحظه کنندیپیش برندگان که سینوس یأس و امید را طی م
پروژه به پایان برسد و بار در اسکله به زمین گذاشته شود یا نه، خدا اینجا یک تزریق 

  :ندکیوجودی م
 ی عشق پیش هن قدمیههب زعم رمحل 

ولی  ،. عشق جاری و ساری است و از اول بودهشودییعنی اینجا دیگر عشق، مرحله م
است. یعنی باالخره  یبردارعشق اینجا مانند حرکت دوم در حرکت دو ضرب وزنه

یم را که از وزن خودش حداقل یک و ن یابردار با هزار بدبختی از روی زمین وزنهوزنه
 و . آنجا در مقطعی که وزنه روی سینه استکشدیروی سینه م ،برابر بیشتر است

 ،بردار را نگاه کنیموزنه یاز روی سینه باال بکشد، اگر چهره خواهدیم برداروزنه
وبشی که یونس در آن قرار گرفت، وزنه را پرت شش یوبش است. مرحلهشش یمرحله

در آن قرار گرفت. حس هم  م در آن قرار گرفت، موسیکه محمد ه یاو فرار کرد. مرحله
ها ند. اینجا خدا به آناهها هم در این مراحل قرار گرفتاز گزارش آخر که آن میکنیم
 یاجدید مرحله یجدید است. مرحله ی: سیری طی کردید، اینجا مرحلهدیگویم

ور اگر دا یبرداردر وزنه !یخ منتظر است. تاربیاوریباالی سر باید است که وزنه را 
عشق عبور کرده و آن فرد  ییعنی از مرحله ،سه چراغ روشن شود و انگشتش را بزند

ار بگذ ،: باالخره محمد تا اینجا پیش آمدیدیگویروی سکو رفته است. اینجا خدا م
 تو ،کرد تاریخ برای تو روشن شود. وزنه را رها نکن. یونس وزنه رها یگانهچراغ سه

سال در کریدور ما قدم زدی و با ما معاشرت  چهلباالخره این همه آمدی و رفتی، 
ما هم به اعتبار آن کیفیت،  ؛را مطرح کردی اتیفیکردی، به حرا آمدی، تقاضای ک

 :را به تو بخشیدیم. پس اینجا هیماجان نیتریفیک
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  قدمیعشق پیش هن   یهب زعم رمحله
 هخیلی در آن استاد بودند، ب هایرانیحرکت که ارکت بود. آن سهحسه یبرداقباًل وزنه
س  ،رساندیکه به جسم خیلی آسیب مدلیل این ر  حذف شد. آن حرکت سوم، حرکت پ 

. یزدیبا دو پا قیچی م باید و یآوردیبود. حرکت پرس یعنی وزنه را باید روی سینه م
. اینجا آن یآوردیا وسط م، حرکت سوم ریزدیقیچی خیلی مشکل بود. قیچی که م

ات را ات را انجام بده، قیچی: محمد حرکت پرسدیگویقیچی زدن است؛ به محمد م
که تا آخر  کندیم تحریککه محمد را  .«عشق پیش نه قدمی یبه عزم مرحله»بزن، 

ِبْع َما ویَحی ِإَلیك». رودیپیش برود، محمد هم تا آخر پیش م  . کندیم «َو اته
است. این هم کالم  ، کالم خدا از زبان مولوی«عشق پیش نه قدمی یزم مرحلهبه ع»آن 

 :گذاردیسنگ تمام م اینجا مولوی ؛است پروژه از زبان مولوی برندگانشیپ
 فن رشیفورزم و امید هک این عشق می

این  اشیفیمفهوم ک «َقِبلُت الّتزویج». این دیگویم «َقِبلُت »اینجا دیگر محمد به خدا 
قیچی را بزن، یک قدم مانده تا روشن شدن این سه چراغ. محمد  دیگویاست: خدا م

 : دیگویم
 فی فنا رش نی هک ا دیو ام  ورزمیعشق م 

 درگ موجب رحمان نشود  یچون هنراه
هر  ارگفتیم کهم قباًل  ،قط کار محمد نیست، کار همه استف «ورزمعشق می»

 یفدایی است. نوع بشر، پشتهفشان و جانو مادر جاناست موجودی است که در خانه 
. اینجا دهدیبه خدا جواب م و کندیعنوان م]این بیت را[ اینجا  ـ چه زن چه مردـ آدم 

 مشاعره است. 
شد. آن تهران خلوت می و های خاصی بودد، شبدر رادیو بو یاما یک مشاعره یدوره

. آن کردیموقع هم همه تلویزیون نداشتند. مشاعره بود، مهدی سهیلی مشاعره م
. مشاعره این بود که یک نفر نشستندیکوب مهمه میخ و دقیقه بود 45مشاعره  یبرنامه
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را  دیدیبیت ج و و فرد بعدی باید آخرین حرف شعرش را بگیرد خواندییک شعری م
و  ردیگیرا انسان م «ی»؛ آن «عشق پیش نه قدمی یعزم مرحلهبه »بگوید. یعنی اینجا 

 : دیگوی. اینجا نوع انسان به خدا مدیگویشعر جدیدی م
 فی فنا رش نی هک ا دیو ام  ورزمیعشق م 

 درگ موجب رحمان نشود  یچون هنراه
فعل استمراری است.  «ورزمیم»ورزم. من عشق می؛.رسدیبشر به تلقی جوهری م

ورزیدن هم فعلی است که در آن عرق است، خون است، شوق است، یأس و بریدگی 
، آنجا وجود نانوا روی ورزدیم ندیگویجانبه است. میعنی یک فعل همه ؛ستهم ه

که یک نان دو تنوره از آن دربیاورد. یک وقت است  دهدیخمیر افتاده است و آن را ورز م
ی را مثل بختک رو اشییلویگیری که یک شکمی دارد، وزن صد کنهیک چا شودیکه م

 یک !آن را کاری کند تواندیکند که تنور آن وقت نم، خمیرش میاندازدیاین خمیر م
این چانه گیرها را اگر  !که وسط آن هم خمیر است. یک وقت نه دیآینان بربری در م

. یسنگک وایاند، خصوصًا این نانهیچ کدام شکم ندارن یاحرفه یرهایگببنید، چانه
نگک دارد. ولی برای س ریگنان بربری را اگر ببنید، نقطه اتکاء مسطح چانه یمحل چانه

 یسنگکی باید قائم به خود باشد و همه ریگلرزان است. خود چانه ،نیستگونه این
ل به قو وجودش را ببرد روی وزن که نان دور ندهد و یک نان سنگک دو آتشه و دو تنوره

 رزموی، عشق مامیسنگک ریگ: من آن چانهدیگویبیرون بدهد. اینجا انسان م هایمیقد
 که این فن شریف.  ورزمی، عشق مورزمیو امید دارم. قانط نیستم، قنوط نم

ر . فن دداندیرا فن معشق . اینجا بشر داندیقبلی عشق را مرحله مبیت خدا آنجا در 
اقدمی  واقدامی برای عبور از وضع موجود  ؛ی تحول استادبیات بشر، اقدامی برا

 ند؛بربه کار میفن اصطالح هماوردی و تن به تن  یهادر این ورزش اندازنده است.پیش
قی که تو را پیش بیندازد. هب وجودو  ،در کاراته ل  خصوص در کشتی. فن یعنی عمل و ق 

شیند علوم انسانی نیست که بن . انسان دیگر روشنفکرشودیم «فنی»اینجا دیگر انسان 
 ]بحث نظری کند[. که از در و دیوار و تخته و فیزیک و داخل آب و هرجا که اراده کند

هم  ندکیفنی است. مهندسی است که قبول م یاینجا انسان دیگر یک انسان ورزنده !نه
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 با دارد یازهیاین فن یک مم دیگوی. اینجا مکندیورز بدهد، هم عشق را فن تلقی م
موجب حرمان و ناامیدی را فراهم بیاورند. حاال اینجا  توانندیهنرها و فنونی که م یهمه

صدر، نیم بیت یا مصراع خداست. ذیل، بیت یا دو مصراع انسان است. یک پیام مشترک 
 . رسندیهم خدا و انسان، سمت عرضه و سمت تقاضا به توافق م

 :کندیتوافق مشترک را اعالم م 1حافظ
 ن اهل خدا عاشقیست با خود دارنشا

برنده از خودشان های پیشکه انسان یاهیکه نما رسندیخدا و انسان مشترکًا به این م
با خود »خدا و انسان این است که  یهی، عشق و مهر است. آخر هم توصدهندیبروز م

 نهگویندر درون جذبش کن و با آن همزاد شو. اگر هستی را ا ،حفظ کنآن را یعنی  ؛«دار
یک سر آن اردو یا کمپ  ؛آن عرضه است دیگر تقاضا و سر آن یک سر که ببینیم

 . ردیگیگر، تقسیم و تجمیعی صورت ممتقاضیان، یک سر آن سراردوی عرضه
 

 هاعیـ تجم هامیتقس
 اقیاشت  اجیاحت
 جذبژهیو   کردیرو
 ها«کن ادی» :عشق سمینامید

 

آن سمت، سمت اشتیاق است. این سمت،  ؛تقسیم: این سمت، سمت احتیاج است
عشقی انسان و  ؛جذب است. تجمیع آنآن سمت، سمت ویژه ؛سمت رویکرد است

 !خالق و مخلوق ی، نه صرفًا سر رابطهدهدیاین عشق در پروژه معنی م ،عشقی خدا دارد
چه پروژه علمی باشد، هنری باشد،  ـ کندییعنی کسی که پروژه تعریف م .در پروژه

ی باشد، ایدئولوژیک باشد، ورزشی باشد، تشکیل خانواده باشد، ترمیم یک عشق سیاس
. پروژه شاخ و دم شودییک پروژه م ـ ناکام حتی معطوف به دو جنس مخالف باشد

ندارد. اگر این پروژه تعریف بشود، نیست اال از سر عشق. یعنی مجموعه کسانی که 
و بروز  با محاسبه و عقل ؛نداهگرا نبودعقل کالسیک و صرفاً افراد ند، اهپروژه تعریف کرد

                                                                                                                 
 ذکر شده است.  . در سخنرانی مولوی1
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اصلی  یهاکه پروژه. کما اینماندیپروژه تعریف کرد. پروژه م توانیویژگی کالسیک نم
در حال پیشرفت است. پیش جهان ولی در کشورهای دیگر  ،در کشور ما مانده است

عشق هم  به پروژه است. عقل خوب است، به تراز عقل و ه، چون عشق سرشترودیم
ز ج ،ولی شما این عشق را از عقل ممیز کن ؛انسان است یبرندهعقل پیش .میرسیم

 . ماندیجهان رباتیک چیزی باقی نم وجهان کالسیک 
عاشق  یکنندهعاشق است، خدا هم عرضه ،پروژه یبرندهاین است که انسان پیش

، در «او»عشقی در کند. نمیاست. خدا هم از سر رویکرد کالسیک به پروژه تزریق 
. اگر کندیها خودش را متجلی موجود اول و آخر و وسط هست که آن عشق در نهاده

 منتقل کند، الهامی یادهیکنندگان پروژه افیندارد به تعر یدلیل ،خدا عاشق نباشد
ببخشد، دید تاریخی بدهد. چقدر خدا وقت گذاشت که به محمد دید تاریخی بدهد؟ 

ی تاریخ وقت اختصاصی خداست برای محمدی که ای فلسفهدار یاین هفت سوره
زمان با محمد یا بعد هم خواهندیپروژه پیش ببرد و برای تمام کسانی که م خواهدیم

صاص اخت ،ما هم باشیم. خدا وقت اختصاصی تواندیاز محمد پروژه پیش ببرند. این م
« او»سبتی که در طه برویم، اعراف برویم، به ن یدرون سورهبه نسبتی که ما  است. داده

 برای ما وقت خواهد گذاشت. 
 یم.اهکالسیک را تجربه کرد یهاما معلم ی. همهورزدیدریغ نم است،عاشق  که کسی

کالسیک هستند. معلم  یهاولی معلم ،بخشی از روشنفکران امروزی معلم هستند
و درس د 3:75 ، ساعتدیآیکالس م سر 8 ساعت کالسیک، معلمی است که

سوالی داشته  3:75. هرکس بعد از رودیو از کالس بیرون م کندیرا تمام م اشیواحد
اک ، تخته را پکندیرابطه برقرار کند. گچ را پرت م تواندیباشد با آن معلم دیگر نم

نیست. نیمه شب زنگ  گونه. ولی معلم دینامیک اینرودیو از کالس بیرون م کندیم
 برندگانشیشب پنیمه یهازنگ یدهنده. خدا، خدای پاسخددهیپاسخ م ،بخورد به او

خصوصی  یدر حوزه دیگویگوید که من خواب هستم. نمپروژه است. آنجا دیگر نمی
وقت زنگ زدن است! اینجا طبیعتًا  77بعد از مگر که  کندیت نمتمن وارد شدی، شما

 گر عاشقی است. گر هم عرضهاین عرضه
و  یک سرش رویکرد ؛اشتیاق است آن احتیاج است و یک سر هامیاینجا یک سر تقس

 ،دینامیسم عشق است. یعنی متقاضیان ،هامیعجذب است. ولی تجیک سرش ویژه
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 ها پاسخ داده است.بسیار جدی و کیفی رو به خدا کردند. خدا هم بسیار کیفی به آن
کن از برق یاد » دیگویبه محمد م ،که آن دفعه صحبتشان شد ییها«ادکنی»این 

یاد کن از ایوب » ؛«، وقتی از پیام دو مهمان مشعوف شد.چشمان همسر ابراهیم
 «که ملتهب بود. یاد کن از مادر موسی» ؛«دیده که از آسیب او را خارج کردیم.آسیب

، است قمتقاضی عاش :دیگویها، یعنی خدا به محمد میادکن، یادکن، یادکن
 . است کننده هم عاشقعرضه

 :دیگویکه از زبان انسان به خدا م زندیآهنگین م یبنددست به جمع اینجا باز مولوی
 :؛ یعنی ما باالخره به امید تو آمدیم پروژه را تعریف کردیم«پا وامکش از کار ما»

 اجوشی بنه رد شور م، اپ وامکش از کار ما
کیفی و  یتو جوشی بنه. جوش نقطه ،ما شور است ی، آوردهمیاما یک شوری آورده

، انگوری رفتیم یحال ما به مزرعه .«شود انگور ما تا می» :شور است آنانداز لعاب
 برای تغلیظش به تو احتیاج داریم.  ،جور کردیم، فرآوری کردیم انگوری

اشین شخصی شدم. راننده در حال سوار یک م ،چند وقت پیش یک شب دیروقت بود
وه شروع کرد شی مقدمهیتا ما در ماشین نشستیم، ب !زده بود و هوایی بود، احتمااًل می

ضع در موهم باید شراب گرفت؟ من  گونهچ یدانی. گفت: م]شرح داد[ شراب گرفتن را
وضیح ت ایهدقیق بیستشروع کرد  !. گفتم نهکردمیدیگری بودم و به چیز دیگری فکر م

ر د ویریبگویم یا نه. خودش گفت. شروع کرد م یخواهیاصاًل هم نپرسید که م !دادن
ریزی[! ]می و مثاًل در بشکه یآوریو م ینیچیم گونهمزرعه و انگور قرمز را این

در  یریگ. یعنی نوع شرابگفتیاستتار و اختفاها را هم م یهمه !تشکیالتی هم بود
و  یکنیروی و استتار و اختفایی فراهم م: میگفتی. متگفیجمهوری اسالمی را م

، بشکه آبی یا سبز است، بشکه را باید رنگ خاک کنی که از یکنیفراهم م ییهابشکه
و بعد با چوب به جانش  یزیریفراهم کنی. انگور را م یادور معلوم نباشد، یک پشته

ار . آن خودش کیکنیم ایشره. بعد از یک مدت که با چوب به جانش افتادی، یافتیم
. یعنی برخوردش، برخورد شودی. بعد از یک مدت تبدیل به شراب مکندیخودش را م

پا وا مکش از کار ما، : »دیگویم بود. ولی انسان آنجا که از قول مولوی یامنفعالنه
با آن خم  ایا برخورد منفعالنه؛ اینجا خد«شود انگور ماجوشی بنه در شور ما، تا می
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م هاش را ما فراهم کردیم، انگورش را : بشکهدیگوی. اینجا بشر به خدا مکندیشراب نم
را بلد نیستم. در  اشیزنخیلی چوب ،من چیدم و پاک کردم و در بشکه هم ریختم

ه ک یاندهاینجا خدا با آن ران «شود انگور ما. می»کن تا  مبذولفرآوری به ما کمک ویژه 
 ،کردیم یامنفعل بود و با خم برخورد منفعالنه یاندازبا ما برخورد کرد و در شراب

. احتیاج، اشتیاق، رویکرد، جذب ویژه و کندیخدا برخورد منفعالنه با این سیر نم
سر  بر داپروژه با خ برندگانشیوحدتی است که در پ ،این دو طرف تقسیم شده یرابهیش

 عشق حاصل شود. 
دعوت ، جمع شود. تلقی جوهری شاءاَّللانسر بحث آخر برویم که بحث ما امروز 

ان ها و بستر مشترکشتک آنتک جوهری و به هم پیوستن دو مجرا را هم دیدیم که مولوی
 .میرویو سر ماهیت خود عشق م میگذاریرا آهنگین ترسیم کرد. آن بحث را موقتًا وام

 
 عشق

  هیـ آت نهیشیپ
 تراز 

 دهیدر تن سمینامید
 

 ؛داز داردانو یک چشم صبغهیعنی یک  ؛دارد یاهیو آت نهیشیپ یادهیاین عشق مثل هر پد
متر خودش و متر  ؛خودش متر است ،دیآیترازی هم دارد. یعنی هر پدیده که به اینجا م

یک دینامیسمی  هادهیپد یهبیرون از خودش. این عشق مثل هم یهادهیمقایسه با پد
گر متفاوت دی یهادهیعشق، با پد یدهیآتیه، تراز و دینامیسم درتن ،هم دارد. منتها پیشینه

 است و کیفیت دیگری دارد. 
 مبادله به این مفهوم است یرابطه است. مبادله یتحت عنوان رابطه سدر اقتصاد بحث

برای سنجش آن کاالی محوری  ،ی استکه کاالیی را که در اقتصاد آن کشور کاالی اصل
ت مبادله یک بشکه نف یرابطه ،. مثاًل در اقتصاد مادهندیکاالها مبنا قرار م یهیبا بق

 اهندخویاقتصاد ایران وقتی م کنندگانلیلیتر است. تحل 753است. یک بشکه نفت 
ک تن گندم یارزش  ندیگویمثاًل م ،تولیدات جامعه ایران را با نفت ببینند یبقیه یرابطه

فت . در اقتصادهای پیشرفته نشودیبشکه نفت است. آن نفت شاغول م پنجبرابر با 
 نیست. 
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 (High tech)تکنولوژی در اقتصاد امریکا که سلطنت های مثالً  اآلن در اقتصاد پیشرفته
یک عنی ی ؛کندیمبادله را تعیین م یرابطه است که افزاراست یا در اقتصاد ژاپن، آن نرم

فرض کنید یک واحد  ندیگوی. مشودیمبادله م یانسان. آن رابطه یواحد فکر فشرده
مثاًل  ودشیآن م ،کندیمیتسوبیشی صرف م]کمپانی[ که یک مهندس در  یافکر فشرده

 . کنندیولید متدارند اش با اقالم دیگری که برای تولیدکنندگان ژاپنی رابطه یکنندهتعیین
 یانهیشیپس عشق یک پ ؟زندیرقم مچیز مبادله را ببینیم که چه  یطهدر هستی این راب

، نآ اش چقدر است. ببینیم که چقدر آینده دارد. ببنییم که شاغولدارد، ببینیم پیشینه
کنند.  تراز« او»شاغول معمولی است؟ یا نه شاغول برتر است؟ بقیه باید خودشان را با 

و خلجان و شتاب درونی دارد و چقدر  چگونه است؟ چقدر هیجان اشسمینامید
 دیگر است؟  یهادهیدرتنیده با پد

 درسی. درست یهاکتاباز جمله ؛میریگیها کمک مکتاب یطبق سنت گذشته از همه
بعد ما هم کتاب هستیم و تاریخ هم  ؛است که گفتیم کتاب هستی، کتاب اول است

ن کتاب آخر است. ولی باالخره هم گزارشی است که داده، قرآ« او»کتاب است و کتاب 
با  میتوانیعشق را م یهیمتعددی هم داریم. اینجا پیشینه و آت یهاو متن هایدرسکمک
رقم بزنیم و در رفت و برگشت با آن چهار کتاب هم بتوانیم تغلیظ و  هایدرسکمک
 کنیم.  اشیفرآور

 

  هیـ آت نهیشیعشق:پ
  یعشق ازل

 از ازلجنبش خلقان ز عشق جنبش عشق 
  تی«ازل»عنصر 

 گر پا نبود عاشق با پرِّ ازل پّرد
 

که این عشق ازلی است. در آن چهار متن هم  میکنیدرک م گونهاین هایدرسدر کمک
 هدسابقه نیست. کسوتش یعنی کم ؛که این عشق ازلی است میکنیدرک م گونهاین هم

 :سال و نیم قرن و اینها نیست، ازلی است بیستسال و 
 ش خلقان ز عشق جنبش عشق از ازلجنب 
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ا هاشرف آن ـ اند؛ یعنی خلقان، مجموعه کسانی که خلق شده«جنبش خلقان ز عشق»
خلقان که در صدرشان انسان  یمجموعه مخلوقات، مجموعه ـ شودیانسان عنوان م

ی اند. اما جنبش عشق، جنبشی بوده که ازلشان را از عشق گرفتهایستاده است، دینامیسم
 یهیآرام در بقآرام میتوانیعنصر ازلیت را م حادث نیست. وتازه  ؛ده استبو

 :به وفور بیابیم و در بحثمان از آن استفاده کنیم هایدرسکمک
د رگ اپ نبود عاشق با رپا    ازل رَپَّ

 تواند با عشق به پرواز]می . اگر انسان پا نداشته باشدخوردیاین کاماًل به بحث ما م
که خدا توصیف کرد و به  یامرحله، نی که به آن مرحله رسیده استانسابرسد[. 

 ریگیسرفصل فن رسیده باشد. فنی که برای عبور از وضع موجود الزم است. یک کشت
شش دقیقه بر روی تشک برود و فن نزند. اآلن کشتی خیلی کالسیک شده و  تواندینم

 شود. فن بایدشتی تمام میو ک کردن و یک خاک شودیفقط یک بارانداز رد و بدل م
د»فن هم فقط یکی نیست.  !بزند انسانی که  ـ ؛ اگر عاشق«گر پا نبود عاشق با پر ازل َپرَّ

بخواهد از وضع موجود به وضع مطلوب فنی بزند، اگر پا نداشته ـ به مرحله رسیده باشد 
 ابل  ول قدر نمای ا پا عنصر کالسیک است، پا عنصر   ]توان پرواز با عشق دارد[. باشد

؛ با پر ازل، یعنی یک توان درونی دارد که «گر پا نبود عاشق با پر ازل پرد»تظاهر است. 
متقدم  یادهیبر هر پد آن را ازلی است. توان درونی ازلی همان عشقی است که مولوی

 . داندیم
، بحث ما هم شودیم ترقیعم . به نسبتی که مولویشودیم ترقیبحث عم مقداری

این  .مینکیمورد نظرمان بررسی م یدهیدر پد . کماکان پیشینه و آتیه راشودیم ترقیعم
 : عشق ابدی هم هست. هم ابدی و هم ازلی است

 

  یعشق ابد
 و انگور بود  یاز آن کاندر جهان باغ م  شی پ 

 ر بودجان ما مخمو یال زیاز رشاب ال
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مایه را . اما این عشق و جانداندیجدید م وو انگور و باغ را حادث  می ،اینجا مولوی
. الیزال یعنی چیزی که جاویدان است، حد ندارد، قدری برای آن داندیالیزالی م

تراتژیک اسوجود ، صحبت کنیم میخواهب ن اگرتعیین کرد و با ادبیات بحثما شودینم
که انگوری بیاید و انسان انگور را بشناسد و آن راننده پیدا شود و دارد. قبل از این

 را آموزش بدهد، ما مخمور بودیم.  یریگشراب
م اآلن هبود؛ خیابان سازمان برنامه در بهارستان  ابتدای یاقبل از انقالب، داروخانه

ستری که بعد از انقالب باب همین دل ـ . مخمر آبجوفروختیمخمر آبجو م .هست
جو از آن مخمر آب رفتند، میکسانی که بیمار بودند .دار، منتها دلستر ساده نه طعم؛شد

 ،رفتندی. الکل هم در آن نداشت، شرعی هم بود. کسانی که به آنجا مگرفتندیم
ا رو به ر شانیمارییعنی دنبال آبجویی هستند که ب« اینها مخمور هستند.» گفتندیم

قبل  دیگویهم م . مولویرودیرو به حل م شانیماریو ب شوندی. مخمور مبردیحل م
و انگور بیاید، این داروخانه سر بهارستان بوده است. از اول تاریخ این  که باغ میاز این

ن هم از انساداروخانه سر بهارستان بوده است. یعنی از اول هستی، جنبش خلقان، قبل 
  .«جنبش عشق از ازل ،جنبش خلقان ز عشق»؛ موجودات دیگر بودند

 !نه ؛که این پدیده ازلی، ابدی و استراتژیک است دیآیدرم هایدرساینجا کاماًل از این کمک
اما اگر بخواهیم از موجود اول، وسط و آخر عبور کنیم،  نیست. خدا ازلی و ابدی یبه اندازه

از آن صحبت داریم است که ما  یادهیصدر جهان همین پد در حلیل  عنصر اول قابل ت
 پیشکسوت اول است. حاال ببینیم تراز آن چیست؟  ،. یعنی بعد از خدامیکنیم
 

 عشق : تراز 
 عرصه نامحدود
 عرضه نامحدود

 هایعامل فرآور
 

 تتوافق غایی و نهایی دارند. یعنی شما خاطرا برندگانشیمجموعه پ عشق، سر تراز
گاندی و  و نژاداز ژاندارک و فلورانس نایتینگل و حنیف ؛را بخوانید برندگانشیپ یهمه

ین خاطرات را که بخوانید ا .ژنتیک یکنندهشیریاضیدان و شیمیست آزما تامین هوشی
 ی کهرگیکشتی ،پردازش کرده است. در کشتی . این تراز را هم باز مولویدیآیتراز درم
 «مسگری»دارد  ندیگویآرام آماده کند، به او مچیزها را آرام یهمه ،که فن بزندبرای این
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ید، آرام کنید یا هر فنی را بزنید، جفت را بگیر چیپلهیتی. یعنی اگر شما بخواهید فکندیم
د : طرف دارندیگویانجام دهید، مباال بیاورید و بعد بتابانید و نخواهید با شتاب 

مسگر یک  دهد[.، ]مسگر انجام می. مثل کاری که در بازار مسگرهاکندیمسگری م
است که حلوا را بعد از  یدارچکش دارد. آن چکش مسگر، مثل نوک قاشق خانم خانه

. فرض کنید یک حلوایی دهدی، دالبر مکندیو در بشقاب پهن م دهدمیکه ورز این
میلی ندارد که به سمت آن اصاًل کسی  ؛اندازندمثل یک تکه در بشقاب می است که

 .کندیمنقش مآن را و  دهدیو چینش م دهدیآرام به آن دالبر مبرود. یکی هست که آرام
 :دیگویبین عشق و عقل را مسگری کرده است. م یرابطه اینجا مولوی

 آغاز رکد  یو اترج دیبد یعقل بازار
 بازار او بازاراه  یزان سو دهیعشق د 
 بسا منصور پنهان ز اعتماد جان عشق ای 

 رتک منبراه بگفته ربشده رب داراه 
 اه عاشقان رددکش را رد ردوهن ذوق 
کاراه  رهی عاقالن ت    دل را رد ردون ان
  ستی اپ منه کاندر فنا زج خار ن  دیعقل گو 
 در توست آن خاراه عقل را کان دیعشق گو 
 دل بکن  یز اپ ار یخمش کن خار هست  نی ه  

 گلزاراه  شتنی رد ردون خو ین ی ات بب  
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آورد. شاغول هستی همین عشق است نه عقل. شاغول را وسط می ،مولوی پنج بیتاین 
یک مقدار افراطی با عقل برخورد  «دلن تیرهعاقال»: دیگویدر جایی که م مولوی

با عقل برخورد نکنیم. ولی بشر امروز که رسیده به  گونهاین میکنی. ما سعی مکندیم
ًا ، اساسمبرییکه خدا جهان را بنیان گذاشت و از این به بعد ما با عقلمان پیش ماین
  !چنین نیست و نخواهد بوداین

: عقل یک بازاری را دید، تا بازار را دید شروع به تجارت کرد. ولی دیگویم[ ]مولوی
 مولوی را دید. یعنی یارهیبازارهای زنج ،عشق که یک عنصر استراتژیک است، پس  بازار

نامحدود عشق هم  یعرضه ،عشق نامحدود است یعنوان کند عرصه خواهدیاینجا م
 وبین کسانی که منبررو هستند با کسانی که به منبر اکتفا  کندیم یاسهیاست. اینجا مقا

. منبر هستی، منبر  دار است. یعنی روندیسر منبر هستی م]بلکه[ ، کنندیبسنده نم
کنند که  را طی ییهاآرام باید پلهآرام اندرفتهیاز اول پذ ،اندکسانی که پروژه تعریف کرده

 اههای مستقر از همان اول اینبوده که قدرت یاشان، پروژهپروژهیا دار بروند. حال  سر
 یاقدرت مستقر نیستند و در حوزه یسر دار ببرد، یا نه اصاًل در حوزه خواهندیرا م

آرام باید جان بدهند و تدریجی هستند که غیر از سیاست بوده، آنجا معلوم است آرام
 : زندیمثال حالج را ممستهلک شوند. اینجا 

 بسا منصور پنهان ز اعتماد جان عشق ای
نفی  ، مولویشوندیم (bold) که اینجا مکرر بوده که همیشه بزرگان بولد را بحثی

حالج  . ذیلنندیبیهمه فقط حالج را م !بسا، یعنی بسیارند منصوران پنهانای .کندیم
ها هم مثل منصور که آنـ بسا منصورهای پنهانی  به قول مولویـ ی سپاه و یک طیف

یعنی عشقی که خودش دینامیسم دارد. ترک  ؛حالج اعتماد ویژه به جان عشق کردند
 خوان بشوند، نخواستند سخنرانکالسیک کردند، نخواستند آخوند و روضه یهابونیتر

وشنفکری باشند که فکر کنند تغییرات در جهان فقط از مجرای کالم بشوند، نخواستند ر
، هاپیتخوش یبود خدا همه گونهاگر این گذرد!صرفًا نمی . نه! از مجرای کالمگذردیم

  .زدندی. انبیاء خوب حرف مکردیرا انبیاء م هاستیسخنوران و ژورنال
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دا وقتی خ ،، لکنت زبان داشتولی باالخره موسایی را که اصاًل حرف بلد نبود بزند
، دومین چیزی که خواست گفت: من لکنت زبان کرد برای تحول رانییک دو یندهینما

 . کردیدارم، هارون را به من بیفزا. هارون خیلی سلیس صحبت م
جرای یر از متغی کنندیاستادانه، مسگری کرده و آمده کسانی را که فکر م اینجا مولوی

به  کنندیکالسیک عبور م یهاونیب، با کسانی که از ترگذردیکالسیک م یهابونیتر
پروژه با  برندگانشیتفاوت پکند[. ]مقایسه می رسندیکیفی م یبه یک نقطه ودار  سر  

 ، بیت، در میانه است، در بیت وسطاندهدکرنکسانی که برای خودشان پروژه تعریف 
 ست:سوم از پنجم ا

دکش را رد ردوهن ذوق  اهعاشقان ردر
خدا را دارند. باالخره شراب مخموری تولید  یهایژگییعنی عاشقان ُدردکش همان و 
در درونه . »است که محصول فعل و انفعال هم خودشان است و هم عنصر کنندیم

به خم شراب هستند که هم درون خودشان یک ذوقی  یزن؛ در درونه یعنی چوب«هاذوق
. اینجا مرز عاشق و عاقل کنندیوجو مارند و هم این ذوق را درون بشکه و خم جستد
. کندییم مترس مولوی ـ بگوییم ترقیاگر بخواهیم دقـ  را مرز غیرکالسیک با کالسیک و
با سپاه عقل افراطی [ ]مولوی؛ اینجا عنوان شد «عاقالن تیره دل در درون انکارها»

تحلیل هزینه ـ فایده  و میدانی برای محاسبه را عقل درون انسان .برخورد کرده است
 . کندیتلقی م

بود که ما در  یاکیفی دانشکده یهااز بچه داشتیم، 1ما یک دوستی به نام محمد بنکدار
 بود. یبرای خودش چریک به فلسطین رفته بود. 55-56. سال میخواندیآن درس م

اول جنگ  .آوردیاو درم را« اتحاد جوان»به اسم  61تا  58های نوجوانان سال یمجله
                                                                                                                 

کالس دهم  به دنیا آمد.)شاهپور سابق(  نژادحنیف یدر محله 1881آبان  22. محمد بنکدار 1
 شناسیمهای اسالو کالس های دکتر شریعتیبود که از طریق برادرش با حسینیه ارشاد و اندیشه

اد شده در دانشکده اقتصادغامدر مدرسه عالی بازرگانی ـ  بعد از دبیرستان و سربازی،آشنا شد 
نظم های نامدر روزهای اول جنگ با ستاد جنگپس از انقالب،  .ـ پذیرفته شد عالمه طباطبایی

 28در وی  ران به همراه شهید تندگویان و سایر نیروهای مردمی به جبهه اعزام شد.شهید چم
 .به شهادت رسید روز عاشورا در آزادسازی سوسنگرد با اصابت خمپاره و مقارن با 7953آبان 
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آمد و آسیب دیده بود. من پیش او رفتم و گفتم آنجا چه خبر بود؟ گفت: آنجا ]از جبهه[ 
دام م، میروییک خبر ویژه بود. گفتم: چه خبر؟ گفت: ما روشنفکران که به آنجا م

ا رد یا اگر تیر کمانه کند از کج دیآیاآلن تیر طرف م میکنی. محاسبه ممیکنیاسبه ممح
جنگ را حل کنند و از دانشگاه  یلهئاند مسشویم که به ما نخورد. اما این کسانی که آمده

 میخواهی، نه ما که مبرندیها دارند نبرد را پیش منیستند. آن گونه، اصاًل ایناندامدهیهم ن
  !برویم و آموزش بدهیم و مراقب خودمان باشیم و روشنفکری پیشه کنیم فقط

. وقتی افراد متعددی در دیگویهم همین را م ، مولویدیگویمحمد بنکدار که این را م
مختلف روی یک عامل تأکید کنند و یک حقیقت را بیان کنند، یعنی این قاعده  یهادوره

آوری کسانی هستند که اهل فر هاکیغیر کالس ،کهقانون است، استثنا نیست. این است،
شان حقیقت برای تزریق به پروژه نینشهستند، ُدردکش هستند، دنبال شیرآبه و ته

 خواهندیها که فقط مدر درونه، هم درون خودشان و هم درون خم. ولی عاقل ؛هستند
باشند، با کت و شلوار و کروات و پاپیون برای  در مدار عقل بایستند و عناصر کالسیک

ها درون خودشان را به میدان فعالی برای فرآوری، تبدیل تغییر بخواهند بیایند، آن
نه تحلیل هزی ،شودی، این بشود چه مکنندمی محاسبه دائم. در درون خودشان کنندینم

ند، در این سطح محاسبه ک تخواسی. اگر خدا مرسندیمتغییر نهایتًا به انکار  و و فایده
. باالخره خدا برای خلق انسان در درون کردیوقت این جهان را خلق نمخدا هم هیچ

خدا  !جدا شد، خدا ریزش داد «او»از هستی هزینه داد. ابلیس، کادر اول و کادر اصلی 
داختن راه ان ینهیتغییر و هز ینهیخدا هز 1برای اول بار مورد کنکاش و تردید قرار گرفت.

 کارگاه جدید را داد. 
، مرز خدای کالسیک با خدای غیرکالسیک است. هاکیرکالسیبا غ هاکیمرز کالس

 . ولی خدایدیآیهای جدید نمو دنبال خلق کندیخدای کالسیک، به خلق اول بسنده م

                                                                                                                 
َعُل ». 1  تجَ

َ
ْرِض َخِلیَفًة َقاُلوْا أ

َ
َك ِِلَْمَلئَکِة ِإىِن َجاِعٌل ىِف اْْل َماَء َو ِفیَها َمن یْفِسُد ِفیَها َو یْسِف  َو ِإْذ َقاَل َربُّ ُك الدِّ

ُس َلك ُح بَحْمِدَك َو ُنَقدِّ جانشیىن  من در زمنی»و چون پروردگار وت به فرشتگان گفت: »؛ ...« نْحُن نَُسبِّ
ها گماری كه در آن فساد انگیزد، و خونآیا در آن كیس را یم»[ گفتند: ، ]فرشتگان«خواِه گماشت

 .(10)بقره: « «پردازمی.كنمی؛ و به تقدیست یمحال آنکه ما با ستایش وت، ]وت را[ تنزیه یمبریزد؟ و 
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 مرا شناسایی کنیم و با هم پیوند بخوری« او» میتوانیخدایی است که ما م ـ غیرکالسیک
 کار عاشقان ُدردکش است. ست که کمکادایی خ ـ

، گذاردیم پس پیشانی مامقابل  ،جلوی چشم و فراتر از چشم این پنج بیتی که مولوی
 یعرضه ،عشق نامحدود است یعرصه که این را در بحث تراز عنوان کند خواهدیم

و عامل فرآوری  ؛است یارهیزنج و ر عقلبازارهایش پس بازا ،عشق هم نامحدود است
 تواندی. عقل هم در مدار خودش مگذاردیعقل بازاری را پیش روی ما م ؛هم هست. بله

اگر  ،دقابل اعتنای بشر را تحلیل کنی یهاپروژه یبه فرآوری منجر شود. شما اگر همه
 ، عنصر اول، عنصر عشق است. دعناصرش را آنالیز کنی

 

 عشق: تراز
 زن  عقلهتکان

 

 هک. افالطون، در ادبیات جهان پذیرفته شده میشویدیگر از تراز وارد م یبه یک مرحله
 :کندیاینجا در بحث تراز با افالطون سنگ وام سمبل عقل است. مولوی

 بجنباند  شی چو عشق سلسله خو
 جنون عقل فالطون و بوالحسن باشد

فالطون در تاریخ کل جهان، سمبل عقل  و ریخ ما سمبل عقل استدرتا 1بوالحسن
 ،لعاق مییگویمجامعی که اهل فکر و عقل و اندیشه هستند، تا مدر است. یعنی مثاًل 

در ادبیات فارسی مثل « چو» ؛: چودیگویم . اینجا مولویدیآیم]به ذهن[ افالطون 
ذ» ذ»رب است که خدا از آن در قرآن استفاده کرده است. در ادبیات ع« ا  یعنی « ا 

بزنگاه. در بزنگاهی که عشق  یعنی در ادبیات فارسی،« چو»جدید، بزنگاه.  یمرحله
ل مث رسد[.اعتباری عقل فرامی]زمان بی خودش را نمایان کند و بخواهد تکان بخورد

 وقت ؛. وقت نمایانی استندکنیهمه دارند نگاه م ،رودیورزشکاری که وسط گود م

                                                                                                                 
 چهارم یمنطقدان و دانشمند معروف در سده لسوف،یف ی،عامر وسفیابوالحسن محمد بن . 1

 نایسنو اب یفاراب انیم یزمان یاست که در فاصله یلسوفانیف نیتراز جمله مهم ویبود.  یهجر
 .ی ویکی()به نقل از دانشنامه است ستهیزیم
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. ندزنیکه زنگ برای ورزشکار مآن است وقت  ؛خوردبدست مرشد به طبل  آن است که
 ندخویش بجنباند، یعنی آن زنجیره را بجنبا یسلسلهو اگر عشق لخت شود و وسط بیاید 

 دیگویم شود[.زن عقل می]تکانهـ  قبلی ترسیم کرد یدر تکه آن زنجیر را که مولوی ـ
 دیگویم .؛ ولیبازار تعقل و محاسبه و ارزیابی طرح و.. ؛که عقل هم یک بازار دارد

را به که در بازار تبریز بروید، از سمثل این ، پشته!پشته، پشته ؛متعدد بازار دارد عشق
روید میط دوباره به حیابعد پشت حجره  ،دیروی، از حیاط به حجره مدیرویحیاط م

، نه بازار دداننیهایی که بلدند مفقط آن !ته ندارد دیکنیو اصاًل این بازار تبریز را فکر م
ویش چو عشق سلسله خ» بازار تبریز بدون ته است. ،، عشقتبریز ته دارد. از نظر مولوی

و  ، زمان جنونبجنباندپشته را  یهاسلسله یپستوها و همه ی؛ یعنی همه«را بجنباند
وید، بگ خواهدیم . اینجا مولویرسدیبرای عقل افالطون و بوالحسن فرا م یاعتباریب

 زن عقل است. عشق تکانه
 

 عشق: تراز
 بردشیتحول و پ یعنصر اصل

 

افظ ح. دیگویمرا[ ]همین بحث، بحث تراز است. اینجا حافظ هم با یک ادبیات دیگر 
 هم در دیدگاه خودش: 

 رحیم عشق را ردهگ بسی باالرت از عقل است
 کسی آن آسدان بوسد هک جان رد آستین دارد 

ها را اسم آن همان که مولوی ـ کسانی که این جهان را تا اینجا پیش آوردند یمجموعه
سنده صرفًا به گفت ب ـتغییر سابق  یهادگان گفتمانزننیعنی رقم ،گذاردیسالفان م

آنالیز  ها رانآ تشکیالتی برای گفت منجر به تغییرشان داشتند. اگر ینکردند، پشتوانه
اند در این جهان جان بدهند. یکی در آزمایشگاه مجموعًا کسانی بودند که آمدهم، کنی

ر د است که نژادکی حنیفی ؛دهدییکی برای واکسن سل جان م ؛دهدیژنتیک جان م
یکی گاندی است که معلوم است با مرگ طبیعی و رختخوابی  ؛دهدیچیتگر جان م

ن از ایاو را و  زندیکه سه تیر به او م شودییکی پیدا م است. رفتهینباید از جهان م
 . کندیمیدانی که در آن وارد شده است خالص م
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که به تغییر فضا و پیشرفت کاروان بشر منجر شدند،  برندگانشیکدام از این پ هر
آن  که بنا است آستانی را ببوسند. اندرفتهیاصل و از اول پذ مجموعًا کسانی بودند که در

 آستان را اگر بخواهند ببوسند، جان در آستین دارند. جان در آستین دارند، یکی ابراهیم
 شودیم ؛سال تدریجی این جان را باید مصرف کند. یکی نه 778ل کرده که قبو شودیم

. در ماه است ششکه عمر یک چریک  میارفتهی: ما پذدیگویدر دادگاه مکه علی باکری 
 دیآیآن دادگاه بازجوی ساواک هم بوده است. بازجوی ساواک که از آن دادگاه بیرون م

اکری : این علی بدیگویم ه فکر فرو رفته است.، بندیبیمجاهدین را م یهابچه یهیو بق
 مشکل است.  این ماه است. درک ششکه عمر یک چریک  میارفتهیگفت ما پذ

باالخره یک  ـ نداریم که به چه سیری رفت اشیکاری به دوران بعد ـ 1این تقی شهرام
سروان  به یا، یک دورهرودیبود. در زندان ساری که م برندهشیبرای خودش پ یادوره

از  است که . سروان احمدیکندی. سروان احمدی را هم جذب مخوردیاحمدی م
. یک دیالوگ خیلی قشنگ بین تقی شهرام و دهدیزندان ساری تقی شهرام را عبور م

شاید غیرمودبانه باشد ولی برای استفاده از بحث از آن ـ  ردیگیسروان احمدی در م

                                                                                                                 
 رانیخلق ا نیشاخص سازمان مجاهد یهااز چهره یکی( 7953ـ 7926شهرام ) یمحمدتق. 1

از  یاضیرشته ر لیالتحصفارغ ویبود.  14و عامل تغییر ایدئولوژی سازمان موسوم به ضربه 
م از جمله کادرهایی بود که شهرا. وستیپ به سازمان 7948دانشگاه تهران بود و در اواسط سال 

سال حبس محکوم  71شهرام به . در پی این دستگیری، شاه شد سیگرفتار پل 7951 وریدر شهر
. در دش دیتبع یزندان، به زندان سار طیدر زندان قصر به شرا انیاعتراض زندان و پس از شد
به  انیمداح نیحسریستوان دوم ام خود، دانبانشهرام موفق به جذب زن 7952 بهشتیارد

. ونددیپیم نیو دوباره به مجاهد زدیگریاسلحه و مهمات م یادیشده، با مقدار ز نیمجاهد
از بحران سازمان، به  یبندسازمان با جمع یبه کادر مرکز یابیاز زندان و راه ییپس از رها یو
 کیوجود آوردن به یتناقض با اهداف آن برا سازمان در یمذهب شهیکه اند دیرس جهینت نیا

ازمان به اهداف س دنیرس یرا جوابگو یستیمارکس شهیقرار دارد و اند یدیطبقه توحیجامعه ب
 شیگرا یاوشد که ح کیدئولوژیمواضع ا نییتب یهیانیامر منجر به انتشار ب نیکرد و هم یابیارز

 فیراز جمله ترور ش یدرون سازمان یهاهیآن حذف و تصف یبود و در پ سمینیـ لن سمیبه مارکس
و در مرداد  ریدستگ 58ماه  ریشهرام در ت ی. تقتوسط شهرام پی گرفته شدلباف  هیو صمد یواقف
 محاکمه و اعدام شد. یواقف فیشر دیبه اتهام صدور دستور ترور مج 53
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در سازمان ما همه پسر هستند، هیچ کس ازدواج : دیگوی. تقی شهرام ممیریگیکمک م
: شما عجب مردانی هستید. ما دیگوی. مشودینکرده است. سروان احمدی متعجب م

نظر من را بخواهید، اگر مردانگی به آن کار  !مردانگی چیز دیگری است میکردیفکر م
گاه، دیدگاه خیلی مهم است. یک دید هادگاهی. تفاوت دمیاما هزار بار مرد شده ،است

که هزار بار مرد  کردهیتزاج جنسی، تلقی ممسروان احمدی است که مردانگی را در ا
یکی هم تلقی تقی شهرام بوده که سازمان ما، سازمان پسران است. مهم  شده است.

خودشان را از  یاست. سازمان پسران است یعنی مجموعه کسانی که بخشی از غریزه
 . اندستادهیند. به جد، پای مدار تغییر ااها حذف کردهکادر برنامه

نسان ا یغریزه و دیدگاه بازجو با دیدگاه علی باکری است. نوع انسانهم ]تقابل[ آنجا 
 ای استسمبل ایدئولوژی انسانی به سمت پایدار شدن و جاودانه شدن است. فرعون

کی از اعضای دولت گذشته، ی یکه دنبال جاودانگی است. اخیرًا همین هفته
له برای سا دهساله و  پنج یکه داشته گفته برنامه ییهایدرافشان ینژاد پیرو همهاحمدی

 یما دنبال برنامه دیگوی! کسی که ممیاساله پنجاه یما دنبال برنامه]معنا ندارد[،  ما
ابلمه و ق خواهدیمثل رامسس ششم م ،رسدیفردا وقتی مرگش فرا مساله هستیم، پسپنجاه

 !ها استفاده کندطال و جواهرش را هم با او در قبر بگذارند که وقتی زنده شده از همان
سال بنا بوده عمر مصرف  778که  چه از نوع ابراهیمـ تغییر پیوستند  یکسانی که به پروژه

از اول بنا بوده که  ـجوان بودند و در ذهن ما مورد احترام هستند  ،کند، چه کسانی که نه
ها. حافظ این بحث را حوزه یحال در همه ؛یا ناگهانی جان بدهد یا تدریجی بدهند

. خروجی بحث حافظ این است که عنصر اصلی تحول و پیشبرد همین عشق ردیپذیم
است. درگه آن بسیار بسیار باالتر از درگاه عقل است. اینجا متر و شاغول هستی که از 

 . آرام بحث را تمام کنیم، صحبت من زیاد شد. عشق شودیم ،بحث شدآن 
 

 عشق: تراز
 خدا با  یمواجهه

 :برندگانشیپ؛ کارداران؛ بارداران
 دادن« دل»زیتجه

 کردن  قیاز پا ننشستن زمان تزر
 زاندنیاز نو خ
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توانیم کتاب خودمان ]میعشق تراز را در کتاب هستی در کتاب تاریخ و در کتاب آخر و 
اء نیست که خدا فقط در کتاب انبی گونه. ما خودمان هم کتاب هستیم. اینریم[پی بگی

از  ءما بالاستثنا یهمه یبرود. نه! در کتاب ما و در متن ما هم آمده است. تجربه
از و خدا با تاریخ  یههاز مواج، خدا با هستی یههاز مواج ،خدا با خودمان یههمواج
 ـ ایم که خدا با باردارانرسیدهبه این : ما دیآیبرمخدا در کتاب آخر این  یههمواج

کاری  ـ کاردارانو  ـ گرده دارندبر و باری در درون و  ،چه زن چه مرد ،کسانی که حاملند
 اش چیست؟ هههستند مواج برندهشیپ ـ و دارند یادارند و پروژه

مشاهده کن، ببین، بشنو،  :دهدیها عقالنیت میک وجه آن، وجه تجهیز است. به آن
. این نوع تجهیز در مدار عقل است. هستندها همه در مدار عقل این ؛روش تصحیح کن

 مدام به .برندگان چیست؟ دل دادن استخدا با پیش یههعناصر مواج یهیاما ببینیم بق
دن، حال دا جرأت دادن، دل دادن، گوید[.]می «الَتخافا»و « الَتَخف» و هارون موسی

احوال دادن، دعوت به از پا ننشستن، دعوت به محمد که مانند یونس نشو، زمان تزریق 
دل دادن، از پا ننشستن، زمان به پروژه تزریق کردن، از  کردن، حوصله کن، از نو خیز.

 میکنیه درک مهاینجا، در ادبیات خدا، در مواج ها ماهیت دیگری دارد.نو خیزاندن، این
 ی و کیفی بر تجهیز صرفًا عقالنی دارد. که عشق تفوق کم  

الی عق کنندیفکر م هاتیحاکم ـ برای تغییر صرفًا از عقالی کل خواستیاگر خدا م
نان گزیمنزلو  ـ عقل کل هستند کنندیکل هستند، بعضی از روشنفکران هم فکر م

ها کسانی . اینفتریو محمد نم اردوی عقل کل کمک بگیرد، سراغ نوح و موسی
هستند که به جز عقل یک چیز دیگری هم دارند. اگر محمد، متقاضی صرفًا عقل بود، 

: این روایت تاریخی که ما دیگویبودند. خدا به محمد م]عاقالن[ در همان قریش 
اگر فقط محمد  1گوییم اگر تردید داری از عقال بپرس، از اهل ذکر بپرس.برایت می

مپ کو  را دو ماه به غار برود و از خدا تقاضا کند؟ سراغ عقالی کلمتقاضی عقل بود، چ
ای بر یتریکه غیر از عقل عنصر جد ردیگی. اینجا خدا از کمپی عضو مرفتیعقل م

                                                                                                                 
ذیَن یْقَرُؤَن اْلِکتاَب ِمْن َقْبِلَك لَ  َفِإْن ُكْنَت ىف». 1 ْنَزْلنا ِإَلیَك َفْسَئِل اله

َ
حَ َشكٍّ ِِمها أ ِْ َك َفال َقْد جاَءَك ا قُّ ِمْن َربِّ

ْرَسْلنا َقْبَلَك ِإاله ِرجااًل ُُنحی»؛ (11وینس: )« َتُکوَننه ِمَن اْلُْمرَتیَن 
َ

رْکِ ِإْن ُكْنمُتْ ال  َو ما أ ْهَل الذِّ
َ

ِإَلهِیْ َفْسَئُلوا أ
 (. 6)ابنیاء: « َتْعَلُمون
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ها در کشور ما خوابیده است؟ چون د. چرا پروژهنپیشبرد پروژه داشته باش
اصطالح ینه ـ فایده بهبا محاسبه، با تحلیل هز کنندیفقط تصور م کنندگانفیتعر

 گونهطرح را پیش ببرند. نه اصاًل این توانندیاقتصاد، با ارزیابی طرح، م یهادانشکده
]چون چرا ماسیده است؟  است.همه چیز ماسیده  !رودیکه نم رودیپیش نم !نیست

 یک عنصر عقل و محاسبه دارد. پیشبرد کنونی[ فقط 
برای تجهیز و  برندگانشین، کاردارن و پخدا با باربردارا یههیک وجه مواجپس 

روش معرفی کردن است. ولی وجوه دیگر، با دل کار دارد، با پس  وعقالنیت دادن 
پیشانی کار دارد، با مهر کار دارد، با تحریک و تحریص و با انگیزه بخشیدن کار دارد. 

بود که  . اگر معلم اندیشه و روششدیغیر از این بود، خدا معلم اندیشه و روش م
اگر بنا بود خدا در جهان فقط معلمی  !افالطون کم از خدا نداشت ،افالطون خدا بود

بود. اما معلم صرفًا اندیشه و روش  ییاندیشه و روش کند، افالطون برای خودش خدا
سی»، کار تیماردارنده و کار تیمارداری و کار برندگانشینیست. با پ ر  . کسی ندکیم «ب 
سایر  ت بهنسبعشق  برایکه عشق را در کنه پذیرفته باشد و  کندیم برسی وتیمارداری 

 برتری قائل باشد.  هادهیپد
 

  دهیدرتن سمینامیعشق : د
 دار عشق جان
  یعشق مسر
 عشق فاتح

 

 یاهییشینه و آتیک پ ،چقدر است. این پدیده]عشق[ دینامسیم این ببینیم که برسیم به این
 دارد.  هم دینامیسمی یک ی دارد،دارد، یک جان و درون

 هب جان عشق هک جانی ز عشق جان َنبََرد
 ورگ ردوهن صد ربج و صد بدن باشد 

برای تعیین جایگاه عشق و توصیف دینامیسم عشق  گفت اوج هنر مولوی شودیاین را م
موجود جانداری که  ؛به جان عشق؛ یعنی عشق خودش جانی دارد خوردیاست. قسم م
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جان بدر نبرد و َنَبَرد از این پدیده، اگرچه در درون صد برج و بارو و صد بدن نهفته باشد. 
. اینجا سه ردیگیاگر درون صد برج و صد جسم برود، باالخره آن جان، جانش را م

ا م !کن نیستول . عشق جاندار است، مسری است و فاتح است.دیآیعنصر از آن در م
کن خلق مستمر بعد از خلق اول کار داریم. خدا ول «کن نیستول»با این  ماناتیدر ادب

نبود که جهان را به اینجا رساند. انسان هم دنبال تغییر جهان از غار اول تا اینجا نبود که 
 رندگانبشیکن نیست. پیگیری خدا، در پیگیری پ. ولرودیدارد سراغ کرات دیگر م

 یگانهناشی از همین درک سه هم هاپروژه برندگانشیری پها، متبلور است. پیگیپروژه
پیروز است،  وعشق فاتح  و است: عشق جاندار است، عشق مسری است مولوی

 ونهگنه! اصاًل این ؛شودیببینیم چه م میروبدر شش و بش نیست.  ،مغلوب نیست
نزدیک است، خدا یک قدم با ما فاصله دارد،  خدا همین !شودینیست. تلقی یعقوبی: م

ه»، «َفَسوَف »  «. َعَسی اللَّ
 

  دهیدرتن سمینامیعشق: د
 مستقل از کالم 

 قائم به ذات 
 در نسوج

 

 درتنیده: دینامیسم  ؛بنگریم 1دیگر به ادبیات حافظ یهیاز یک زاو اکنون
  ستی عشق هک از رحف و صوت مستغن  ثی حد

 رخوش و ولوهل بود رد  یدفا و ن  یهب انهل
و  گان از تریبونکنندبا مرز صرفًا استفاده شانهیبا دستما برندگانشیببینید اینجا مرز پ 

ه بندارد : داستان و روایت عشق برای پدیداری نیازی دیگویحرف و صوت است. او م
بندی و level صرفکه آقا آرمان دو ساعت وقت خودش را و این levelمیکروفن و آن 

اصاًل نیازی به اینها ندارد. از حرف و صوت مستغنی است. عشق برای  ؛یم تلف کندتنظ
؛ دف در ادبیات «به ناله دف و نی در خروش و ولوله بود. »خواهدیبیان، تریبونی نم

                                                                                                                 
 ذکر شده است.  . در سخنرانی مولوی1
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ت سم دسدینامی یندهیو در ادبیات ایرانی و در ادبیات کوچه و بازار ایرانی، نما مولوی
ی دست یعن .کندیدینامیسم دل و نای است. خیلی قشنگ ترسیم م یندهینی نما و است

نای  ؛. نای داوودندیبیولی دل و نای را که کسی نم ؛نندیبیهمه م است که عضو بیرونی
 دهان را و و از حلق تا زبان دیآیمری به حلق ماز را که  یارا که کسی ندیده است. لوله

ه است. تشریح بدون تیغ کردحافظ مگر بعد از تشریح.  ؛کسی ندیده است ،کندیفتح م
حدیث عشق که از حرف و صوت مستغنیست/به ناله دف و نی در » به این مفهوم که

اندرکار جنبش و جهش هم عناصر و اعضای بیرونی عشق دست«. خروش و ولوله بود
جانبه زمان و همهش همااعضا درونی انسان است. تکانهو ناصر عانسان است و هم 

، عشق را کندیکه عنوان متکانه هم به عناصر پیدا و هم به عناصر پنهان. این ؛است
چه »است: این سینوس  .«چه پیدا و چه پنهان و چه پیداست خدایا» :کندیتوصیف م

 درتنیده است و موکول عشق، مینامسید ،کهاین .«پیدا و چه پنهان و چه پیداست خدایا
هم یک مصراع دارد که در طول دو  ترنییپا]حافظ[  .نیست بیانعنوان عضو ه ان ببه زب

 مصراع صدر است:
 هب زبان  دیسخن عشق هن آنست هک آ

جلوه بدهند.  1، دون ژوانشهیپبودند که خواستند خودشان را عاشق هایلیدر تاریخ خ
 هاشهیقش عاشق پ، مثاًل دون ژوان بود. همیشه ن2عمر شریف 51-41 یدر سینما دهه

ه در گوارایی کچه .گوارا ساختندراجع به چه های. اتفاقًا یک فیلم هم غربکردیرا ایفا م
 یانستتویپیشه بود. اصاًل نمدادند که عاشق یشریف را به عمر او ذات عاشق بود، بازی

 دون ژوان که با ادبیات آن یپیشهعمر شریف عاشقدیدی میبه آن سینما بروی وقتی 
سخن عشق نه آن است که آید »بخواهد نقش چه گوارا را ایفا کند.  ،موقع دخترکش بود

                                                                                                                 
مغرور، جوان  زادهبیوان نجژدون . موتسارت است یدر دو پرده با آهنگساز ییُدن ُژوان ُاپرا. 1

که معاشقه با زنان را در راس امور خود قرار داده و خواهان  باشدیم یدر امور جنس یو الابال
سرانجام دچار عقوبت  نکهیاتا  باشد؛یو تأهل م یسن ،یظاهر طیها با هر گونه شراآن یتمام

 .ی ویکی()به نقل از دانشنامه شودیم

سرشناس  یشهیهنرپ( 2175 – 7392شلهوب ) یتریمید شلیم یبا نام اصل فیعمر شر. 2
 .ی ویکی()به نقل از دانشنامه بود وودیهال ینمایس یمصر
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، برای بیان نیازی به عمر شریف و آلن دلون ندارد. خودش مستقل از بیان، «به زبان
تظاهر و بروز و ظهور دارد. آن دو مصراع و این تک مصراع را اگر به نمایندگی از  نامکا

 م: عشق مستقل از کالم، قائم به ذات و در نسوج است. بخواهیم جمع ببندی حافظ
 

 ـ عامل بقاء  کیعشق: اول عنصر استراتژ
 یبخشدوام  یبخشاتیح

 

عشقی که ازلی است، عشقی که ابدی است، عشقی که درتنیده و دینامیک است، 
 عنصر اول استراتژیک و عامل بقا تلقی شود.  تواندیم

 عمر است  کدمشی هک  یات یره ح 
 دیز عشق شد جاو دین ربآچو

 بخش این عشق است. بخش و دوامعنصر حیات

 هن هک ره هچ رد جهانست هن هک عشق جان آنست 
 همه جاودان نماند  ین ی زج عشق ره هچ ب 

پس این عنصر ؟ است اشهیماعشق جان ،که هر چه در جهان وجود داردمگر نه این
تنیده است و همه چیز را به خودش ابدی و ازلی است و دینامیک و در از اینکه جدای

 بخش هم هست. و دوام بخشاتی، حکندیآغشته م
 

 : ما «او»ما و  یهایبندجمع
گفت تجربه  شودیدارد. خدا هم نم یابشر تجربه .سر عشق ؛برویم یبندسر جمع

 یدبندارد. ببینیم این دو طرف جمع یبندخدا هم جمع ؛دارد، خدا برتر از تجربه است
 یک سمت، سمت ما است، سمت انسان است. ایوب:  .چیست

  1وت رهمریزترین رهمریزاىن. رسیهد است. بیبه من آس
                                                                                                                 

ویَب ِإْذ نادی». 1
َ

ْنَت  َو أ
َ

رُّ َو أ ىِن الضُّ ىنِّ َمسه
َ

ُه أ اِْحنَی َربه ْرَحُم الره
َ

 .(11ابنیاء: ) «أ
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در یک بیماری بود که درون  ـ دقیق آن را کسی نگفته است ـ ایوب چندین و چند سال
که در وجودش کرم  ندیگویم های. بعضخوردیایوب خوره بود. خوره داشت ایوب را م

ادبیات امروز، ویروس خورنده در درون ایوب بوده است. صبر ایوب، با  ؛بوده است
سیده به من آسیب ر دیگوییعنی کنار آمدن و ایستادن بر این آسیب بوده است. به خدا م

که: تو  دیگوی، آخر قضیه را مخواهمیگوید کمک م. نمییکنیاست و تو هم درک م
اح  »این  !مهرریزترین مهرریزانی از ایدئولوژی ایوب درآمد که ادبیات  «میَن َأْرَحُم الرَّ

خدا درک ایوب را از خودش تبدیل به ادبیاتش کرده  !خدا شده است. خیلی مهم است
میَن »است.  اح  ها شده و کسی سعی زبان یو لقلقه ندیگویهمه م اکنونکه  ی«َأْرَحُم الرَّ

 یشناسییدئولوژیک و هستو به کنه آن راه پیدا کند، دیدگاه ا کندبه عمقش فکر  کندینم
 «به من آسیب رسیده، تو مهرریزترین مهرریزانی.» :ایوب است
  «ملتهبم، دریابم.»: دیگوی، حتمًا دیالوگی با خدا داشته است. ممادر موسی

 !کس بخواهد تعلق بگیرد نیست که به هر ایامام اول، علی است. امامت چیز شوخی
نه! ذاتی است. در کنه علی آمده بوده که ]آن حاکمیت و شخص[.  به این حاکمیت یا

باشد. شیعه هم به این اعتبار شیعه شد. شیعه این نیست که در این سی سال  برندهشیپ
عه کشی کند، عمرکشون راه بیندازد. شیترسیم شده که هرکس با ُسنی در بیفتد و سنی

. امام علی است یکنندهو مشایعتیعنی کسی که امامت ایدئولوژیک علی را پذیرفته 
  .اول، یعنی درحقیقت وسط میدان است

مادر  ،هپروژ برندگانشیپاز پروژه هستند.  برندگانشیپ ،ها همهتلقی او چیست؟ این
اش نجات فرزند و وصل مجدد به محصول است. هر چیزی پروژه کهاست  موسی

ق که همین عش اشهیماطی که هدف داشته باشد و جانبه شر ؛پروژه فرض شود تواندیم
 :دیگویدرونش وجود داشته باشد. امام اول م ،است

میدان ] فراوان او بریون نتوان رفت هایمأویس نشود. از نعمت «او»كیس از رْحت »
 « هیچ گنهکاری ناامید نشود. «او»خداوندی كه از آمرزش  [ست«او»جهان میدان 

له فاص« او»بینی علی هم این است که مجموعه کسانی که با جهانیعنی ایدئولوژی و 
  نیستند.« او»اند، مأیوس از شده دور دور دور  « او»قدر گناه کردند که از گرفتند و این
 ؟دیگویسجاد چه م
 « تبهکاران از وت نا امید نشوند.»
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 گوید: ؟ میدیگویمثل تلقی علی است. دیگر چه م
 .« ماختهی وجود به سویت گر یبا مهه به سوی وت است. گریزگاه و پناهگاِه»

مشترک  ، امام اول، امام چهارم با تلقی جوهری یعقوب و ابراهیمایوب، مادر موسی
است. ک مشتر هستند. بشر امروز هم با ادبیات خودش، با تلقی یعقوب و تلقی ابراهیم

 ها چیست؟آن یبنداند، جمعشان را سالم زمین گذاشتهکسانی که پروژه
 

 داران: پروژه: ما
قدر . اینکندیاز اهالی فردوس نقل م یاو گزاره فاطر جمله یسوره 94 یهیخدا در آ

ه ک کنندیکسانی عضو فردوس هستند و آن بهشت موجود را تجربه م میفهمیکه ما م
به  ،انداند، به سرفصل رساندهپروژه را با مرارت پیش آورده ،اندکرده تعریف یاپروژه

. تلقی من از بهشت این است که جایگاه آسودگانی است که اندافتهییک آرامشی دست 
حال  ـ تعریف کردند یااند. عاشق بودند، پروژهعمر را در فاز اول به مرارت طی کرده

چه پروژه بزرگ و  ،نوزاد از دست داده چه پروژه کوچک باشد در سطح رسیدن به
ها است. آنجاست که ما درک آنجا، جایگاه آن .باشد ابراهیم یدورانی مثل پروژههمه

 یچراندر آنجا چشم نندینشیها نمآنجا َلغوی وجود ندارد. آن دیگویخدا م میکنیم
 !شان را رد و بدل کنند. جای َلغو نیستمبتذل خود یهادهینش ـدیده  نندینشیکنند. نم

غو : جای لدیگویزندگی کیفی داشتند. تبادلشان هم در آنجا تبادل کیفی است. م
  1نیست، جای سالم است، سالمت محض.

اینجا خدا باز  ؛ندیگوی. اهالی فردوس مدهدیآینده را نشان ماز آنجا خدا دارد برنامه
وده به اند و آسشان را تعریف کردهها که پروژهانسان از ادبیات بخشی از کندیاستفاده م

، ها چیست؟ علی، موسیآن یبند؟ جمعندیگویها چه مآن .فاز بعدی وارد شدند
 سجاد، اینها عناصر زنده بودند. عناصری که از دوران حمل پروژه عبور کردند. 

ْذَه »
َ

ِذی أ ِ اله ا َلَغُفوٌر َشُکورَو َقاُلوْا اَِحْمُد َّلِله َ ا اَِحَزَن ِإنه َرِّبه  «َب َعنه
 : ها است. اهالی فردوسآن یبندجمع

 خدایی كه اندوه را از ما بزدود، به ]و درود و هورای تاریخی برای[ سپاس»گویند: یم»
 .««شناس استپروردگار ما آمرزگارحق قتیحق

                                                                                                                 
ْم ِرْزُقُهْم فیها ُبْکَرًة َو َعِشیا». 1  (.72)مرمی: « ال یْسَمُعوَن فیها َلْغوًا ِإاله َسالمًا َو هَلُ
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 ـ اینجا دیگر مسلم ـ د. به حقیقتحزن را از درون ما زدودر کنه به ما آرامش بخشید؛ 
  .است بخشی از بشر یبندشناس است. این هم جمعمسلمًا پروردگار ما آمرزگار حق

 

 در کادر بحث عشق «او»جایگاه 
 روم 25/  بر من است یاریحق 
 نساء  025/  یآوریرو یکرد به جا یرو
 احزاب  4و 5/  ظیغل ثاقیم

 ذاریات 52/  دیزیبه سمت من بگر
 ی روم: سوره 41ی آیهبرای خودش چه جایگاهی در کادر بحث عشق قائل است؟  «او»

ُر اْْلُْؤِمننَی »؛  «حق یاری بر من است.» ا َعَلینا ََنْ  «َحقًّ
یعنی بر مجموعه کسانی که ایمان آوردند، من را و حقیقت مندرج در هستی را مبنا 

. رسانی استیاری و یاری ـ قائل است یافهیبرای خودش وظ ـ من یفهیگرفتند، وظ
بیان ی است. این آیه آوریرویکرد، به جای رو ]تاکید بر[ نساءی سوره 725ی آیه

 :کندیعنوان م گونهاین. است وضعیت ابراهیم
َة » َبَع ِمله ِ َو ُهَو ُمْحِسٌن َو اته ْسََلَ َوْجَهُه َّلِله

َ
ْحَسُن دینًا ِِمهْن أ

َ
َذ  ِإْبراهمَی  َو َمْن أ خَ ُ ِإْبراهمَی َحنیفًا َو اته   اَّلله

 «َخلیاًل 
و چارچوب اعتقادی چه كیس هبرت از آن كیس كه وجود خود را متامًا سالم رکد و از »

  «رکد. اخذ دوست را ابراهمی خدا و رکد؟ پریوی منت در و گراحق آینی ابراهمی
ح خدا یاینجا گونه است. یعنی کسی که کل وجودش سالم است.  ابراهیم ی، گونهمرج 

ت، در متن اس به رفیق اول است و و« او»سالم َسرَسری نیست، کل وجودش تسلیم به 
رخ و با ابروی رخ و سهیمحنیف است. تمام وجودش را هم به سمت خدا کرده است. ن

 !تمام وجود رو به خدا ؛نیستگونه چشم به خدا سالم نداده است. اصاًل ایننیمو کج 
ح ینهیگز  گوید: . بعد خدا میاست« او» مرج 

ُ ِإْبراهمَی » َذ اَّلله خَ  « و ما او را به رفاقت گرفتمی.»؛ «َخلیاًل  َو اته
را رفاقت خودش کرده،  که ابراهیمأم با سماجت. خدا در ایناخذ یعنی گرفتن تو

 دهاین لیوان را بگیرم، ممکن است  خواهمیسماجتی داشت. یک وقت است که من م
 راهیمخدا اب «!بگیرم»این را  خواهمیمرتبه از دست من بیفتد. ولی یک وقت است من م
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دارند، سالم جدی به « او»که رویکرد وجودی به  یکسان ت گرفت. مجموعهرا به رفاق
دا دوست خ توانندیم ـ پروژه برندگانشییعنی همان پـ متن هستند  درو  دهندیم« او»

اش به . ماندال، پروژهدیرسیاش به ته نمتلقی بشوند. اگر غیر از این بود، گاندی پروژه
ته  شان بهوچک و بزرگ مورد احترام ما هستند، پروژهکسانی که ک ی. همهدیرسیته نم

 . دیرسینم
 .«یاد کن: »دیگویم 1احزابی سوره 8و  1 آیات بعدی میثاق غلیظ است. به محمد در

  است: یعنی یک بزنگاهی
از  ،از ابراهمی ،حاز ُن ،غلیظ گرفتمی از وت میثاقكه [ در بزنگاهی]یاد كن در سرفصلی »

 « .مرمی بنیسیو از ع موىس
ها ما میثاق غلیظ گرفتیم. میثاق این یو هم مادرش مریم را. از همه آوردیرا م هم عیسی

که کارش، کار عشق است نه صرفًا از عقل صرف. اگر از  دهدمیغلیظ را کسی به خدا 
خدا حتمًا بخل به خرج  ،میثاق غلیظ گرفته بود خدا از او بود کهاردوی عقال کسی 

 یها میثاق گرفته است، چندوجهکسانی که خدا از آن ی. همهکردیو معرفی م دادینم
 51 ی، آیهآخر سر عقل دارند، دل دارند، تشخیص دارند، مهر هم دارند. ؛هستند

 : کندیحرف را تمام م 2ی ذاریاتسوره
وْا ِإىَل اَّللَفِف »؛  «به مست من بگریزید.»  «  رُّ

گریزگاهم تویی، با تمام وجود به »سجاد هم هست:  یبندبندی خدا، جمعاین جمع
 « .امختهیسمت تو گر

 

  یـ ابد یازل« او»
  یـ ابد یعشق ازل

 منتشر  «او»
 عشق منتشر 

                                                                                                                 
ح  َو ِإْبَراِهمَی ». 1 ِبنَی ِمیَثاَقُهْم َو ِمنَك َو ِمن ُنُّ َخْذَنا ِمَن النه

َ
َخْذَنا ِمُهْنُ مِّ  وىَس َو ُم  َو ِإْذ أ

َ
یَثاًقا َو ِعییَس اْبِن َمْرمَی َو أ

یَس  (6َغِلیًظا) ِلمًی)ئلِّ َ
َعده ِِلَْکاِفِریَن َعَذاًبا أ

َ
اِدِقنَی َعن ِصْدِقِهْم َو أ  «(1َل الصه

ی سوره 12ی ی نساء نام برده شده، اما با توجه به متن آیه، آیهسوره 21ی . در سخنرانی آیه2
 ت مدنظر بوده است. ذاریا
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 عشق 
  «او»در ذات 

  یدر ذات هست
 در ذات ما 

 در ذات پروژه
 

حد امروز ما را تحمل کردید، بیش از روزهای دیگر، عذر زیاد از  ـ میکنبحث را جمع
منتشر « او»ابدی است. ـ  ازلی ـ ابدی است. عشق هم ازلیـ خدا  ـ« او». خواهمیم

، در ذات هستی، در ذات ما، در ذات «او»است، عشق هم منتشر است. عشق در ذات 
برسد. مثل هزار  نیست که به ته ایبدون عشق، پروژه ی. پروژه]حضور دارد[ پروژه
است که در کشور ما تعریف شده و هنوز به ته نرسیده است. یک گیری وجود  یاپروژه

 . رسدیدارد که پروژه به ته نم
عنصر و نهاده همین عنصری است که امروز  نیترکیبرای حرکت استراتژیک، استراتژ

 ،به ذات است قائم ،دارد؟ ازلی است، ابدی است ییهایژگیاز آن صحبت کردیم. چه و
 ،مسری است ،منظربخش است ،بخش استدوام ،بخش استجان ،دینامیک است

  کارگری است. بخشزهیانگ ،فاتح است
 کوه بی رفاهد خسی است هب دست باد

ت خسی است در دس» که از سر عشق کوه را بتراشد، به قول شاعر دفرهادی نباش یعنی 
صر پیش ببریم، عنصر اول همین عن یام، پروژهاگر ما بخواهیم کار استراتژیک کنی« .باد

از یک نیم مصراع ب ها است.پروژه برندگانشیپ یاست. این پیام بشر است. پیام همه
 : دارد مولوی

 روح سخت لطیف است و عشق سخت غیورهک 
 .شودی، آزرده مشودی، زخمی مافتدیروح سمبل انسان است. یعنی روح انسان خش م

ست که ه. اما یک عنصری کندیاین روح است که آن سینوس یأس و امید را طی م
. قدر قائم نبوداین ،اگر خدا غیرت نداشت .«عشق سخت غیور»این است:  یپوشاننده

که مجموعه کسانی که پروژه  میریپذیاگر بپذیریم که مظهر غیرت عالم خداست، م
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درک  هایلیغیور بود. خ ستراتژیک با خدا غیور شدند. مصدقپیش بردند، به دلیل ربط ا
. چه کسی به سرفصل جمع کردن سفره و بساط کندیدارد چه کار م B.Pکه  کردندیم

ام خدا ما با ن»و چنبره رسید؟ کسی که غیور بود. چه کسی غیور بود؟ کسی که گفت: 
پیوند « او»به نسبتی که با  «.میکنیایران ملی م و با یاری ملت ایران نفت را در سراسر

 . وندندیپیها هم به کمپ غیرت مآن ،بخورند و پروژه تعریف کنند
، با روحیبا ساختار ب .خواهدیمایه مکار استراتژیک جان .بحث را جمع کنیم

نه  ،دشویانداز و منظر ترسیم کردن کالسیک، با عقل صرف، پروژه نه تعریف مچشم
 اساسی و ی. چند دهه در کشور ما پروژهرسدیو نه به سرفصل م شودیراتژیک ماست

]با بار و  هشتسال  721؟ گیر در اینجا است. مردم ایران، در است کیفی پیش نرفته
عقد  ،تغییر یدهیتغییر و با ا یشهیبار، با اند ُنهسال گذشته احتساب جنبش اعتراضی[ 

رفصل نرسید؟ گیری داشت. گیر صرفًا در محاسبه نبود. ها به ساخوت بستند. چرا پروژه
این همه جان  !نه ی ]وجود ندارد[.که هیچ عشقگیر در این کمبود ویژه است. نه این

نه! منظور این نیست. پروژه  . ]بروز و ظهور عشق است[.دادن، این همه کف خیابان و..
این فیلم  «.ستدیایم»اشد پروژه اگر آن نب ؛مستمری نیاز دارد یهیمابرای پیشبرد به جان

 این را نشان داد.  خیلی دور، خیلی نزدیک
ود رفته بکه بود  یپسر عاشق ]داستان[ خیلی دور، خیلی نزدیک،]داستان فیلم[ 

خریده بود ستاره رصد کند. پسر عاشق بود. پدر با یک بنز آمد. بنز پس  یتلسکوپ
بنز هستند، این است که  یفتهیه همه شک هایرانیجهان و از جمله ما ا یپیشانی همه

ت که بسیار بسیار پر سرعرغم اینبه هانیاین باالخره یوزپلنگ انسان است. هنوز ماش
راری استها مسابقهآن نیترمثاًل پر سرعت ـ هستند  .]بنز یوزپلنگ انسان است[ ای ف 

راری مهاجم اول تیم ایتالیا در دهه متر جا  سیمقابلش را  یهادفاع ؛بود. تیزپا 91 یف 
 گذاشتند. ولی فراری هنوز نتوانسته یوزپلنگـ تیزپا  ـ . اسم ماشین را فراریگذاشتیم

خیلی دور، . که نگرفته است ردیگیرا بگیرد. در تلقی بشر این است که بنز یوزپلنگ را م
 (High Technology)تکنولوژی یها و نیترنشان داد که پرسرعت خیلی نزدیک

با پر  گر پا نبود عاشق» :دیگویکه مشر که بنز است، در کویر فرو رفت. اینسرعتی ب
پسر  کس هم آنپسر سرطانی هم بود. هیچ ،تازه در آن فیلم! پرید و رفتپسر ؛ «ازل پرد

را ندید. پسر از کویر عبور کرد، پدر در کویر ماند. خیلی قشنگ بود. کل بنز زیر خاک 
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قدر خاک ریخت، خاک ها بود. از آنجا اینمتحرککویر رفت. بنز هم از این سقف
رار . پدر از خاک کویر ف، رسیدپدری که پشت بنز ماند]زیر گردن[ به اینجا که ریخت، 
نه!  .داردیاز طبیعت محفوظ م او را ماشین آمد. فکر کرد که تکنولوژیداخل کرد و به 

پسر نجاتش داد. هنر نجات داد؟ همان او را طبیعت جانش بیشتر بود. بعد چه کسی 
کارگردان هم این بود که صورت عشق را پنهان نگه داشت. هیچ گاه صورت پسر را نشان 

د هم کرد رص ،پسر به ته رسید. رفت و با تلسکوپی که پدرش خریده بود ینداد. پروژه
و برگشت. ولی پدر در کویر گیر افتاد و پذیرفت که عشق تیزپاتر از بنز است. یوزپلنگ 

. شدک  یماو را هستی دنبال چیزی است، فقط دنبال درندگی نیست، یک چیزی  هم در
این کسری برطرف شود و ما هم  شاءاَّللانَکسر است.  ،ما یهاآن چیز در پروژه

 را تعریف کنیم. مانیهاپروژه
چسب بخورد. ]به این بحث[  تواندیدیگر خدای مبدأ انرژی را داریم که م یاز هفته

هام دیوار همسایه و دیوار به دیوار ایده بود، اینجا هم انرژی، همسایه و که الهمچنان
 یها در جلسات دیگر بحث بیاورند. تکهبچه شاءاَّللان دیوار به دیوار بحث عشق است.

م. من سوء استفاده کردم، زیاد صحبت کردم. بنا بود بحث را امروز ببندیم. از یدوم ندار
. خیلی متشکرم.خواهمیر مطوالنی شدن بحث خیلی خیلی عذ
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