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

 یگاهههم، 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  8913تا  8917
 محصول دوران پختگی فکری ایشان است. 

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

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

، هانمونهی کتاب آخر، 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»بر در سه سطح این مباحث توسط هدی صا

چهاردهم  که با افزودن نشست گرفتیمسیزده نشست آغازین را در بر « پیشاتبیین»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»بخش  منتشر شده است.
ال تا س ارشاد هینیشده در مباحث حسمحور ارائه ُنهعالوه بر طرحی که مدنظر هدی صابر بود، 

سامان  ی ونگرش روندک، یاستراتژ دیخالق، د یطراح ـ مهندس، خدا ی)خدا 8913
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 دستگنشستماندن  تماممهیکه با ن گرفتیدر بر م زیرا ن( دارآرمانمسئول، خدای 
، هانشستهمچنان که عالقمندان به این . 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

را در « یینتب»و پنجمین و آخرین بخش از سطح « بگشاباب »دفتر پیش رو، ششمین دفتر از 
هار که اختصاص به چ« بگشاباب»ی دوم تا پنجم از مباحث دفترها. پیش از این، ردیگیمبر 

کارکردها و »نشست و هشت مورد از  51بخش از سطح تبیین داشته و در مجموع حاوی 
، اندشدهارائه « باب بگشا»ارم ی پانزدهم تا شصت و چههانشستبود که طی « ی خداهاداشته

ی هانشستدر  شدهطرحی داشتهدر اختیار عالقمندان قرار گرفته بود. هفت کارکرد و 
، خدای خالق یطراح ـ مهندس، خدا یخدای دفترهای پیشین عبارت بودند از: گانهپنجاه

، یخیتار لیتحلو  یخیتار دید، یاسامان مرحله ی ونگرش روند، کیاستراتژ دید صاحب
 . دیمنشاء عشق و ام یخدا، خدای منبع الهام، دهیصاحب ا یخدا

های شصت و پنجم تا هفتادم( و یک داشته و دفتر پیش رو حاوی شش نشست پایانی )نشست
 بندی هدی صابر است: خدای منبع انرژی. کارکرد دیگر خدا مطابق صورت

ید بلـ  خدای منشاء عشق و امی پیوند مباحث دفتر قنشست نخست این دفتر به نوعی حلقه 
ـ به بحث خدای منبع انرژی است. از منظر شهید صابر، عشق و انرژی دو عنصر همسایه و 

ها هر حرکت فردی و جمعی محکوم به شکست است؛ از تودرتو هستند که بدون حضور آن
 رو اصل بقای انرژی و عشق را اصلی اصیل و در ردیف اصل اصیل توحید قلمداد کردهاین

 ی بس مهمی است که در این دفتر مکررًا مورد تاکید بوده است. است. این نکته
تهای پردازد. چنانکه در انپنج نشست بعدی این دفتر اختصاصًا به بحث خدای منبع انرژی می

 نیهی تعطیلی حسیشود، هدی صابر درصدد آن بوده که بعد از وقفهنشست هفتادم مالحظه می
آغاز کند. متاسفانه « خدای هادی»ی بعدی خدا را تحت عنوان ، داشته8913ارشاد در مرداد 

در  ی هدی صابربا دستگیری و سپس به شهادت رساندن ناجوانمردانه« باب بگشا»مباحث 
زندان اوین، در همین داشته متوقف ماند. هرچند این مباحث تا انتها و تا سطح پساتبیین 

دتری ارائه شده بود و چه بسا از این رهگذر قابل تکمیل )چگونگی رابطه با خدا( در جمع محدو
ای تدوین شود، دفتر کنونی، آخرین دفتر از مباحث باشد. تا زمانی که چنان مباحث تکمیلی

 ی ارشاد و به صورت عمومی ارائه شده است. خواهد بود که در حسینیه« باب بگشا»
ی مباحث دفتر، کیفیت تنظیم و ارائه کوشش آن بود که در هر« باب بگشا»در تدوین شش دفتر 

های زیادی در کار وجود دارد. از عموم رغم این کوشش، تردیدی نیست که خللارتقا یابد. به
شود خطاها و پردازند دعوت میعالقمندانی که به مطالعه و تدقیق در مباحث باب بگشا می

« یادر فیروزه»ه در پایگاه شدشده را از طریق آدرس پست الکترونیکی درجهای مشاهدهخلل
های بعدی به تدریج اصالح و کنندگان این مباحث برسانند تا در ویراستبه اطالع تدوین

 پیرایش شود. 
*** 



 ت

، مورد تصحیح و ویرایش شهید صابر قرار گرفته «باب بگشا»ی دفتر نخست هانشستغالب 
اری ح نشده و این مسئله، دشوی یازدهم به بعد توسط ایشان تصحیح و تنقیهانشستبود. اما 

. در تنظیم مباحث حداکثر تالش به کار رفته که در کندیمو مسئولیت کار تنظیم را دوچندان 
تبدیل سخنرانی شفاهی به متن مکتوب و ویرایش نگارشی و ادبی متن، وفاداری به ادبیات و 

و صحت  ه بر درستیسبک بیان هدی صابر حفظ شود و گاه، وفاداری به این سبک و ادبیات ویژ
داده شده است. دلیل این امر مشخص است؛ هدی صابر  حیترج،هاگزارهادبی و فنی جمالت و 

و  گرفتیمی داشت، اصطالحات و تعابیر خاصی به کار رینظکمادبیات و سبک بیان ویژه و 
، ت. این سبک ویژه، خود موضوعی قابل بررسی و کاویدن اسزدیمگاه دست به خلق واژگان نو 

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

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

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

 است:  توجه
  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
دالیل دیگر، معلم شهید در ابتدای هر جلسه بخشی از زمان نشست را به مرور و 

 ناخواهخواهو این امر  انددادهشین اختصاص ی پیهانشستنکات  نیترمهمبازخوانی 
 تکتکمنجر به تکراری بودن برخی مباحث شده است. اما به جهت حفظ هویت مستقل 

، این مباحث  تکرارشده، هاتصرفی و به حداقل رساندن دخل و دارامانت، هانشست
ین و با تدو؛ امید است که اکنون مقارن گرددیمبدون تلخیص و تصرف به خواننده ارائه 

که فاقد  یادهیچکبتوان با تلخیص مباحث، « باب بگشا»تنظیم و انتشار کل مباحث 
 تکرار و تناوب باشد، به عالقمندان ارائه کرد. 

 به طور کامل خود را  کنندگانمشارکتبرخی  هانشستکه در بخش دوم نظر به این
ما به ، ااندنکردهسجم ارائه صورت منظم و منو برخی دیگر نیز مطالب را به نکردهمعرفی 

کید و اصراری که معلم شهید بر جمعی بودن مباحث داشت و اهمیتی که برای  جهت تأ
را با حداقل دخل و تصرف در  هانشستی دوم هابخشمشارکت حاضران قائل بود، 

و تغییراتی که صورت گرفته، در این حد بوده  میادادهی بحث اصلی هر نشست قرار ادامه



 ث

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

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

 وزین  یترجمه ازذکر شده برگرفته  هایپاورقموردی در ی آیاتی که به صورت ترجمه
 آقای محمدمهدی فوالدوند است که بسیار مورد توجه و ارجاع هدی صابر بود. 

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

( اعالم نمایند. www.hodasaber.netای )به آدرس از طریق پایگاه در فیروزه
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ِحمی ِن الره ْْحَ ِ الره  :کنیمعصر بخیر، بحث را آغاز می و دوستان به نام خدا، با سالم به .ِبْسِم اَّلله
 

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

 گاهی و اسرتاتژیک با خدامههدالنه، مستمر، صافی رابطهضرورت 
 

نشأ عشق خدای م ،تبیین ما»جلسه را به یازده  است.« تبیین ما»عنوان کلی این نشست، 
رسیم. قرار ما به بحث خدای منبع انرژی می اختصاص دادیم، از این جلسه  «و امید

مام فصل تماه قبل دادند این بود که هر وقت هفت، هشت  دوستان طبق پیشنهادی که
ه ک غیررسمی و تبادلی برگزار شود ییک جلسه ،خواستیم وارد فصل جدید شویمشد و 
 ،آمادگی ذهنی مشترک پیدا کنیم گیهم غرض از فصل جدید چیست، بگوییم در آن

. وارد بحث جدید شویمبعد بتوانیم و مشترک کنیم  تا حدیرا هم  مانمفهومی ادبیات
دایی حداکثر سه ربع توضیحات ابتدر  کار کنیم و کنیمسعی می با همین شیوههم  باراین 

ه بها بچه هم مشارکت کنند. بنا به دالیلیدر فراوری بحث و بعد دوستان  داده شود
مثل تابستان و گرما و امتحان و علت را گردن مسائل بیرونی معمواًل آیند. کالس نمی
اینجا وجود دارد. شاید اشکال احتمااًل در هم  یاشکال هاندازیم. البتمیکار و ... 

 با کمک]امیدوارم[ رود. ها تکراری یا کند پیش میمحتوایی باشد، یا اینکه بحث
گیریم. ها را جدی پیش بیگر بحثو از دو هفته د داخلی کنیمیابی علتدوستان بتوانیم 

و اینجا کالس برگزار  2ی خاصی استی دیگر احتمااًل هفتهی دیگر اینکه هفتهنکته
 خدمتتان خواهیم بود. شاءاَّللانشود؛ دو هفته دیگر، اول تیر، نمی

                                                                                                                      
 است.  1811خرداد  11 شنبهسه ،. تاریخ برگزاری این نشست1
 است.  1811خرداد  22ی شهید صابر به تقارن تاریخی با سالگرد . اشاره2
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 1حال یاول تا خانه یاز خانه

 از احساس به اسباب: 
 احساس 

 ادراک
 راه بردن  یاز ساده به عال   صیتشخ

 لیتبد
 لیاسباب تبد

 

انداز بحثمان را شروع کردیم. با یک فضا و انگاره و چشم ،قبل یجلسه شصت و پنج
این م هفضا، فضای بحران بود. انگاره این بود که بحران ما را هم فرا گرفته است. منظر 

این  در طبیعت و از رخوت و بیکارگی بود که بتوانیم از این بحران خارج شویم. حسی
. بعد که روی این حس کمی ، به همه دست داده بودبخش از طبیعت که ایران ما است

الت درونمان داریم. مشکدر تدقیق کردیم به یک درک رسیدیم. درک این بود که مشکلی 
مدارهای قیف بحران مشابهی  یوجو کرد. اگر همهَرض جستعشود فقط در را هم نمی

موریانه درونش هست و  وقیف مشکل دارد  آن ت کهبه این منزله اس ،داشته باشند
دارانه به عمق منتقل کند. این قیف حدود دو سال پیش تواند مالت را سالم و امانتنمی

جامعه و حاکمیت و نیروها و جریان که کل بزرگترین مدار آن از شد،  که تحلیل
هر مداری در رسیدیم.  است، درون خودمانکه  است به ریزترین مدارش روشنفکری

در درون  حس کردیم اصلی هم یهایی رسیدیم. خورهکه بررسی کردیم به خوره
 است.  نخودما

د که اگر یک نکندارند. عنوان می« روح زمانه»مهندس سحابی یک اصطالحی به نام 
شود. یا اگر از جنس عام، روح زمانه می یای در یک دورانی عام باشد، آن پدیدهپدیده

 تبیسشود. اگر از جنس بحران باشد، بحران زمانه می؛ شوداز زمانه مینیاز باشد، نی

                                                                                                                      
حث که تیترها و سرفصل مباای سرتیتر مباحث بوده است. میان. نشست فعلی فاقد اسالیده1

در این نشست نقل شده ماخوذ از اسالیدهای نشست قبل و بعد و در مواردی برداشتی از متن 
 بحث است. 
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ین از ارسیده است. به شکل تودرتو تا خودمان  ما یماه پیش درک کردیم بحران زمانه
به  و کرد تربه تشخیص رسیدیم. تشخیص این بود که این بحران را باید مشخص درک

ه ما از ازل نائل آمدیم ک ]نتیجه[ نتشخص بخشیدیم به ای ببخشیم. ]وقتی[آن تشخص 
ار قرهم این بوده که فعال هستی باشیم. االن در محیطی  قراریم، اهفعال هستی بود

لذا دیگر و رض، خللی وارد شده عو درون خودمان هم جوهر و هم  ایم که در آنگرفته
 بود.  ما فعال هستی نیستیم. این تشخیص

بود که باالخره ویژگی نوع بشر از آدم اول این  تجویز هم اینبعد روی تجویز آمدیم. 
ایش بر و مکدر شدن خدا از او آدمهبوط . ]و در بحران گیر نکند[ شناسدنکه بحران  هبود

ل پاندول هستیم و به جایی متصحتی یک لحظه احساس اینکه بزرگترین بحران بود. 
ها درونی را دارد. قدیمی هایشدیدترین تکانه ،ما را به حال خود رها کرده «او»نیستیم و 
طور است. هم همین اً کردند خدا انسان را به حال خودش واگذار نکند. واقععنوان می

یم. وقتی آدم وصل نیست ئیحس کنیم پاندولیم و به مبد بزرگترین مصیبت این است که
خداوند با او طوری برخورد کرد که تو هبوط کردی،  ،شدداشت دچار این مصیبت می

از همان اول بنا  ،داد. لذا آدم هم که دچار بحران شد ایکردی. این به آدم تکانهسقوط ن
را بر این گذاشت که بحران را رو به حل ببرد. وقتی روی زمین واقعیت آمد و با زوج 

ه دنیا که ب ـ هابیل و قابیلـ خود سر کرد، شروع به پیش بردن پروژه کرد. فرزندانش 
 د که صحبت خدا درست است، سقوط نکرده و هبوط کردهاین بو یدهندهآمدند نشان

که از یک بلندی به زمین افتاده و  استمثل انسانی  دکنولی هبوط هم که می است؛
 حرکت را ادامه دهد. باید ولی باالخره  ،شوددچار سرگیجه می

 که  بر او وارد شد، دید باید آدم اول این سنت را بنا گذاشت که بعد از هبوط و شوکی
ای آدم های است. یکی از پروژهتناسل را راه بیندازد. آدم چندپروژه یحرکت کند و پروژه

د. گوینبرای همین به او حضرت آدم می این خیلی اهمیت دارد. است. یشکنبستبن
دا به قولش به خ خدا را مکدر کرده و خود ما ممکن است آدم را تکفیر و تحقیر کنیم که

اول او بنا  ی. پروژهاست ای بودهچندپروژه یانسان ویژه و یکا ولی ،عمل نکرده است
 یبعد یشکنی است که توانست این کار را انجام بدهد. پروژهبستگذاشتن سنت بن

 انسان زمانی کهی کمی نبود. این هم پروژهاو تناسل بود که با آدم و زوجش شروع شد. 
متر به پایین  111هواپیما که  یکدفعه مثل داخل ،شودکند دارای فرزند میحس می
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و هم  ی داردهم شور و هم شر و هم تند دل، شود. خالی شدنخالی میش افتد، دلمی
ی دوم آدم این بود که این چیز با هم  و معجون است. پروژه؛ همهنمکین و شیرین است
 تناسل را راه انداخت. 

 یآدمیت بود. پروژه یروژهکنیم، پن فکر استراتژیک میآکه روی آدم هم سوم  یپروژه
موجودات بخصوص با مالئک بود که خیلی در مدار تغییر  یآدم با همه یآدمیت، ممیزه

کار خدا بودند. اما آدم آمده بود که کردند و در مدار حفظ وضع موجود کمکسیر نمی
ضربی جدیدی بزند و حرکت جدیدی را شروع کند. و طاق دطرح نویی را دربینداز

. شاید خودمان هم فکر کنیم ]این سه پروژه بوده است[ فهمیممی ماتا اینجا ر که قداین
 ،ندفکر کن هستند دیگران هم که بیرون از مااگر  است؛ های دیگری هم داشتهآدم پروژه
ـ که حتمًا هم فراخواه روز آخروقتی پروژه برسند. چهار، پنج یا شش شاید به  د فرا برسد 

ی آدم جای سه طناب سنگین هست که ها بیرون بیایند، بر گردهی انسانرسید ـ و همه
. بردببا هم پیش خواسته سه پروژه را که  داشته ایتوان ویژهاین است که  ینشان دهنده

 ،کارش بوده که تا حدودی توانست این سه پروژه را برغم هبوطی که کردخدا هم کمک
 پیش ببرد. 

ای ولوله ،ها آمدندکه انسانهم شکن شود. بعد بستانسان بنکه از اول بنا بوده  ،پس
، ریمبچون در شرایط نابسامان روحی و روانی به سر میما  اکنوندر هستی راه انداختند. 

که آمدند و طناب آیند به ذهن میکسانی فقط آید؛ جهان به ذهن ما می یمنفموارد  دائم
 ینونو خ یو لجن ینچرکبا رنگ خ تاری یو خنجر زدند و بر صفحهکرده تکامل را پاره 

های ها اقلیتاین ،جهان همین است. نه یکنیم همهفکر می د.حک و اصالح کردن
ریت را که . لذا آدم و اکثبوده استبرنده و پیش شورانگیز ،تاریخ هستند. اکثریت تاریخ

ه را رندبآدم و اکثریت پرشور و پیش یگزینهما هم طبیعی است که  ،کنار هم بگذاریم
 را. برندهنابرنده و عقب، نه اقلیت پیشکنیمانتخاب می

ها فعالیت یند همهاهرسیدیم که در دورانی که اراده کرد تجمیعبه این  در نهایت وقتی
ضرورت دارد از شرایط خارج و تبدیل به فعال هستی شویم، پس  ،را هم تعطیل کنند

 احتیاج به یک متد داریم. 
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 متد ما 
  فیتکال نییتع:ازینشیپ

 یفاگریمتن: ا
 تی«آدم»پسامتن: ادامه 

 

 شصتر خدا دتوانیم برای متد بکنیم. متد را آمدیم بررسی کردیم ببینیم که ما چه می
متدیک داشت. از بشر و جست و خیز  ییک توصیهعمران[ ی آلسوره 811تا  811]آیه 

ین دو متد را کنار هم آمد. اهم متد بیرون می برای خروج از وضع و وجد و نشاطش
ستایی رو ؛گذاشته و یک مقدار باال و پایین کردیم. خودمان هم قرار بود فرآورنده باشیم

تد . خودمان کارهایی کردیم و می صنعتی نخوریمکرهتولید کنیم و  یمحلی باشیم و کره
ای جایی بریا منزگاه، متن ( 1) ز بود؛نیاپیشیا پیشاتبیین ( 8)سه سطحی درآوردیم: 

ای خروجی آن که شیرابه اً ونهایت (9بود؛ ) تر و تفسیر منجر به تغییرجدی تحلیلتدقیق و 
 بخورد و ما را چند گامی جلوتر ببرد.  امروز ماباشد که به دوران 

نای خودمان؛ مب]اول[ نیازها گفتیم سه سنگ با سه مبنا باید واکنده شود. پیش در ،جلوتر
م. با هستی است، وابکنی درتنیدهدمان و با هستی و خدا که هایمان را با خوسنگ]باید[ 
 ،مموقت هستی جهانو به این رسیدیم که درست است ما در  واکنی را شروع کردیمسنگ

 وگرای صرف ارتجاعی و سنتی بر ما غلبه ندارد؛ به فرجام و به رستاخیز دید آخرت اما
دیم. معتق و به حساب نهایی یغلغلهقول مولوی ولوله و به روز قیام نهایی، به جنبش  و

روز حساب چنان بر ما مستولی شود که این  یچنبره به رغم این اعتقاد، بنا نیستاما 
جهان را از یاد ببریم و فکر کنیم یک داالن تاریک است و زودتر از آن رد شویم. تا وقتی 

 با فعالیت است.  مرادفهستی ما و « هستیم»هستیم، اینجا که 
ن مدار تغییر گام بنهیم. ای بهخواهیم خواهیم مفسر باشیم. میدیگر نمیاینکه سوم هم 

د که ها را وابکند و بپذیرسیر را که پیش آمدیم به این رسیدیم که انسان اگر این سنگ
 ایپروژه بنا است، دهدمیو حضور و غیاب در تاریخ را با صدای بلند جواب  «هست»

 .یونددبه مدار تغییر بپ اجرا کند و 
ار یا اوستاکاستادکار  واین درک جوهری هم نائل شویم که هستی کارگاه است به اگر 

ه جهان را بپاساژ استادکار انحصارطلبی نیست که کل ، ولی ستا خدااین کارگاه 
 .کناره و زیرپله و حاشیه وجود دارد ، متعدددر این پاساژ ؛ نه!خودش اختصاص بدهد
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دهند، متن را تشکیل می «او»با حضور خود که ها ها و حاشیهها و زیرپلهاین کنارهدر 
 .جهان را پیش برده استها بوده که است و این پروژه شده تعریفهای متعددی پروژه

 تعریف کنیم.  ایخواهیم پروژهما هم طبیعتًا می
. حس رسدخواهد پروژه تعریف کند، انسانی است که به سطح تقاضا میانسانی که می

حاملگی فقط حس  .ند بارهایی بیرون از خودش وجود دارد، بارهایی هم درونشکمی
ون و بیر است حس کند بارداراگر انسان ها نیست. نوع انسان حس بارداری دارد. مونث

 تاریخ را جلو ببرد بنا است یاز سرجمع بارهای بیرون و حس بار درون، و هم بار هست
اعالم موجودیت اول یک جودیت کرده است. جدید تعریف کند، اعالم مو یپروژه و

 تر، استراتژیک،کیفی ،که موقع ورود به جهان کرده و این اعالم موجودیت است
 لیخی ها را خیلیبرنده است. خداوند هم اعالم موجودیتتشکیالتی، اعتقادی و پیش

رده ک از ابتدا با او برخورد جدی ،چه نیاورد و گیرد. چه کسی به زبان بیاوردجدی می
 ؛که در بحث ابراهیم به آن استناد کردیم است کلیدی ایآیه دراست. شاخص آن هم 

در از وقتی خداوند حس کرده  1«ما سیر ابراهیم را سیر رشد قرار دادیم.» گوید:خدا می
یر س ،تواند به تاریخ تکانه ایجاد کندای وجود دارد که مییک ژن جدید و ویژهابراهیم 

گاه »کند که بندی میجمعهم ت. در آخر را شروع کرده اس ما از ابتدا بر این سیر آ
باوه در حال هیجان و خلجانمییعنی حس  «بودیم.  و در پس ]است[ کند که ابراهیم نو

از همان دوران ، آیدنائل می یدهد و به کسب شناخترخ میدارد پیشانی او اتفاقاتی 
حداقل یک قرن با کرد تا به آخر. با ابراهیم برخورد فعال را شروع  ،کسب شناخت

 ابراهیم برخورد فعال پیشه کرد. 
 فقط مختصکند. اعالم موجودیت هم اعالم موجودیت می ،شودپس کسی که متقاضی می

مه از ه در دسترسبزرگان و نامداران نیست. نامداران که از اول نام نداشتند و بزرگ نبودند. 
کنیم. جهان این دوران هم جهان سط تلقی میجمله ما است که خودمان را کوچک و متو

دینامیسمی  ،ربع قرن ها در جهان کنونی درها و متوسطها است. کوچکها و متوسطکوچک
 های جدید شده است. از خودشان بروز دادند که این دینامسیم منجر به تکانه

                                                                                                                      
ا ِبِه عاِِلَی ». 1 ش همی رو در حقیقت، پیش از آن، به ابرا»؛ «َو َلَقْد آََتنا ِإْبراهمَی ُرْشََدُ ِمْن َقْبُل َو ُكنه شد ]فكری[ ا

 . (58انبیاء: )«را دادمی و ما به ]شایستگی[ او دانا وبدمی.
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برند. پیش نمیها ها و ابرسازمانها و ابرحزباالن دیگر جهان را ابرمردها و ابرقدرت
کار سیاسی و تشکیالتی  یاتفاقاتی دارد در اقتصاد و اجتماع و عرصهریزها از خرده

مثل  ،های متعدد ازلی داریمدلخوشیما افتد. این هم دلخوشی تاریخی ما است. می
های میانی دلخوشی .ای پیش آمدپروژهخود آدم که سه یا آدم که خدا ابداع کرد یپروژه

نوع  ؛های اخیر را هم داریمابراهیم داریم. دلخوشی یهگذارانحرکت بنیانهم از نوع 
های دلخوشی .نژاد، نوع عمق طالقانیبرندگی مصدق، نوع جسارت حنیفپیش

 این کمپجزو هم که ما  را داریم هاها و متوسطامروزی هم مثل دینامیسم کوچک
اعالم  «او»م موجودیت کنیم و توانیم برای خودمان اعالشویم. لذا ما هم میمی حساب

 اگر بخواهیم مثل ابراهیم و کندزبان حتمًا درک میزبان و چه بیموجودیت ما را چه به
 آید. پیش میهم با حوصله با ما  ،بیاییم ]بر اساس یک[ سیر ]پیش[

 
 زیمطلق تجه« : او»ما:  نییتب

 : ما   او:  
 هاامکانات و فرصت یتقاضا  مهندس ـ طراح

 یبرا   ق خال
 بردشیپ   استراتژ

 بندمرحله
 یخیتار لیو تحل دیصاحب د

  پردازدهیا
 منبع الهام 

 دیمنشأ عشق و ام
 منبع انرژی 

 

این جهان سرشار از  ،متقاضی و تقاضا هستیم موضعدر ما که اگر  بعد این عنوان شد
ی هایهایی دارد. داشتهببینیم منبع عرضه چه کسی است و چه داشته ؛عرضه است

خواهیم درآوردیم که به امروز ما بخورد و ضمنًا بشود تحلیل ازلی هم از آن کرد. نمی
د کنیم اصطالحاتی تولی]بلکه باید[ امروز بخورد.  هسازی کنیم که فقط بفقط اصطالح

 که  کل تاریخ را از ازل هستی تا االن تحلیل کند. 



 5باب بگشا؛ دفتر ششم: تبیین ما ـ       11

 

 

 های خدا اینت. یعنی داشتهاین فراوری که صورت گرفت تا حد امکان پوشاننده اس
بی ؛ دهدخالق است و خلقش را ادامه می ؛مهندس است-است که طراح تاریخ را به خو

بندی تاریخی و اهل جمع ؛تواند تحلیل کرده و به ما منتقل کندهم می و شناسدمی
 و نهایتاً  است بندمرحله ؛پرداز و استراتژ استایده؛ بندی تاریخی به ما استانتقال جمع

حث به سرفصل ب شاءاَّللاندر این سیر منبع عشق و امید، منبع الهام و ایده است. امروز 
 رسیم. بخدای منبع عشق و انرژی  

 ازدهیم. سرفصل عشق یسرفصل عشق رسید و بهها را تا اینجا پیش آمدیم این بحث
هم بحث ]برخی[ بحث مشترک آوردند و هم ها جلسه طول کشید. چند نفر از بچه

 یبندی بحث عشق که هفتهیک تبادل نصفه و نیمه هم صورت گرفت. با جمع ؛نفردم
 شویم. پیش انجام شد کار داریم. آن را گرفته و وارد بحث امروز خودمان می

ـ تاریخی  یپرداز و اهل تجربهایده ،خالق ،طراح، مهندس است؛ گرخدایی که عرضه
بندی کرده و به ما منتقل خی را جمعتجارب تارینه اینکه خودش تجربه کند، بلکه 

شق ع مبنای امید وبخش و الهام ،پردازبند و ایدهدید استراتژیک، مرحلهدارای  ـ کندمی
د های منجر به تغییر کارآماین عناصر برای مدار تغییر و پروژه ی. همهاستانرژی منبع و 

ابراهیم و چه در  یروژهچه در گذشته از نوع پ ـهایی که کارآمد هستند پروژه ؛هستند
های خرد و ریزی که اجرا شده و یا در حال مصدق یا دیگر پروژه ینزدیک از نوع پروژه

 بخشی از آن مطلع نیستیم.از و  دانیمما میاجرا است که بخشی از آن را 
  

 عشق و انرژی، همسایگان تو در تو
ه ندار را با هم یافتیم کخانه دیوار به دیوار و دو زوج یدر این کشاکش قباًل یک همسایه

همدیگرند. منتها عشق  ییکی ایده و دیگری الهام بود. این عشق و انرژی هم همسایه
یلیک بهارخواب جدی که تری استکیفی یهمسایه تر از تر و یک بالکن عریض و طو

ود شایده و الهام نمیی دربارهکشاند. انرژی دارد و جاهایی انرژی را دنبال خودش می
 یکوچک. ولی اینجا عشق همسایه یو کدام همسایه استبزرگ  یگفت کدام همسایه

د. گذاری شده بوگذاری شود، عشق قباًل بنیانارشد است. قبل از اینکه انرژی بنیان
 از آن صحبت کردیم چیست؟  یازده نشستماهیت عشق که در 
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 ماهیت عشق
 ابدی -ازلی

 دهیدر تن سمینامید
 یجاودانگ

 

 جنبش» :دارد ایابدی بودن است. یک پیشینه و آتیه-ازلی ،گی اول ماهیتی آنویژ
یاییم، اینکه ما ببل از بیایند، ق خلقان اینکهقبل از « جنبش عشق از ازل ،خلقان زعشق

اگر پا را هم قطع کنید یک اندام « ازل پرد گر پا نبود عاشق با پر  »عشق وجود داشت.
دهد. روی ازلی و ابدی بودن د که با آن کار را انجام میغیرمشهود ابتدایی و اولیه دار

ت. و ماقبل ما اس دارانحسکه ماقبل انسان، ماقبل : یکی اینعشق سه نتیجه گرفتیم
د. عمیق ش هاهای سرخطی بیش از سایر پدیدهپدیدهباید در سرخطی است.  یپدیده
ه اشد. از اول بنا بودسرخطی است. لذا از اول بنا بوده صاحب کسوت ب یپدیده ،عشق

 یخیکیفی و هم تار]به لحاظ[ های دیگر در مقابلش حس کنند هم قدیمی باشد و پدیده
 ،در گذشتهسرخطی و قدیمی است.  یای کم دارند. ماقبل انسان پدیدهو هم پیشینه

ن یا ها، سگفتند فالنی قدیمی است. بعضی از قدیمیمی که بود هادر محله اصطالحی
بود. عشق هم همینطور است. قدمتش، قدمت هستی  هآن محل یبه اندازهشان قدمت
 است.

که هم خودش تکانه  ردای دامایهویژگی دوم ماهیت عشق، دینامیسم آن است. یعنی جان
 دهد. جدی می یتکانهها به آن کند و بیرون از خودش نفوذ می یهادهیپد در همو است 

 ستحدیث عشق هک از رحف و صوت مستغنی
 دف و نی رد رخوش و ولوهل بود یهب انهل

مضامین را یکی کرده و از آن  یمولوی بود که همه یاین اوج مینیاتوریسم اندیشه 
روایتی که از قدیم روال و ؛ یعنی «حدیث عشق»دینامیسم عشق را بیرون آورده است.

 نیستای پدیده ؛«ست که از حرف و صوت مستغنی»بوده و محدث و جدید نیست. 
 «من آمدم»که بخواهد اعالم موجودیت خودش را با میکروفن و بلندگو و تریبون و 

 کند. عنوان می« دف و نی یبه ناله»]بلکه[ . بکند
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صدای جوهری  ؛ صدای َعَرضی نیست،آیدبیرون میبه صدایی است که از درون  ،ناله
درونی انسان نی هم ساز  و انسان است بدن ساز دست و عنصر بیرونی ،است. دف

است. درون و بیرون و دف و نی و دست و نای همه را با هم درآمیخته و از آن دینامیسم 
 عشق را درآورده است.  یویژه

پایین هم ]در مصرع[ « ستاز حرف و صوت مستغنی»گوید: باال می]در مصرع[ 
این ؛ یعنی خودش یک صدا است. «به ناله دف و نی در خروش و ولوله بود»گوید می

هم صداهای مشهود و هم صداهای  ،واهیم کار استراتژیک کنیمبخاهمیت دارد. اگر 
وید: گنامشهود را باید بشناسیم. مهمترین صدای نامشهود، صدایی است که مولوی می

ای را در این آورد و ولولهخودش یک خروشی میولی « ستاز حرف و صوت مستغنی»
 کند. گذاری میجهان پایه

مولوی از آغاز و پایان عالم این است: آغاز عالم ولوله، پایان عالم غلغله.  بندیجمع
که بخواهیم نگاه عشق هم از جنس غلغله و هم از جنس ولوله است. از این منظر هم 

زن ونه یک موجود سنگین ؛ازلی است-ابدی «دینامیسم»  ت؛ازلی و ابدی اسکنیم، 
نتشر است و هیچ عنصری را مفری از آن جا حاضر و مگونه. این دینامیسم همهفیل

 نیست.
 هب جان عشق هک جانی ز عشق جان نبرد

 و صد بدن باشد ورگ ردوهن صد رب ج
انش تکباالخره عشق به آن رسیده و تکان ،صد برج و بارو و صد بدن باشد اگر درون   

ه ک اش بود. یعنی عنصریجاودانگی ،این از دینامیسم آن است. وجه بعدی آن دهد.می
 مایه است. مایه و جانازلی و ابدی و جاودانه و بن

 ره حیاتی هک یک دمش عمرست
 چون ربآید زعشق شد جاوید
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 هن هک رههچ رد جهانست هن هک عشق جان آنست
 عشق ره هچ بینی همه جاودان نماند جز 

 .سومین ویژگی و ماهیت عشق جاودانگی است]پس[ 
 

 عشق: تراز
 زِن عقلتکانه

 

اش در کند عنصر اول وجودیبرتر هم هست. یعنی انسان حس می عنصر[ ]عشق، اما
یک خانم  .عقل است ،اخیر یسال اخیر و چند دهه سیصددوران مدرن خصوصًا 

 هشتادل نس پنجاه وارده شده، ترپژوهشگری درآورده بود که انسان از وقتی به دوران کیفی
ه تحوالت جهانی را که االن شاهد نسل هشتاد سال پنجاهساله را طی کرده است. یعنی 

کرده که  و اثبات بعد استدالل شود.آن هستیم رقم زدند که حدودًا چهارهزار سال می
رین تهای اخیر هستند. یعنی نسل پنجاهم کیفیبیشترین تحوالت، هشتاد ساله

آخر  این بشری که نسل اگر این فرض را بپذیریم،. ه استتحوالت حیات بشر را رقم زد
بیش از همه مدعی عقل است. اگر ابراهیم مدعی عشق،  گانه است، پنجاههای نسلاز 

 ؛محمد مدعی آبشاری از دینامیسم بود بود و نوح مدعی استمرار بود؛ کار و انرژی
گوید من عنصر خودبنیاد و مصدق مدعی تحول بود؛ این نسل مدعی عقل است. می

عقل است. این تصور  ،مایهامروزه جان مایه است. تصور این است کهعقلی دارم که جان
. در غرب و کشورهای صنعتی تا حدودی این امر طبیعی است. است به ایران هم آمده

 ؛هایی را دادند و سیری را طی کردندتوأم بوده است. هزینه هم چون این عقل با مرارت
صول این طی نکردند و از آخرین محهم ایران این سیر را  در اما مجموعه مدعیان عقل

 ها در ایرانخواهند برای تحلیل این گوشه از جهان استفاده کنند. مشکل مدرنجهان می
اش از رقیب دیرینه هم االن و آید رقیب عشق همیشه عقل استبیشتر است. به نظر می

هم از حافظ و هم از ی پیش هفتهتاریخ تکیه داده است.  یجلو زده و خودش بر طاقچه
 دو کمک گرفتیم. مولوی و غیر این 
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 عقل بازاری بدید و اترجی آغاز رکد
 سوی بازار او بازاراهعشق دیده زان

تواند ولی عشق می ،اگر عقل تمام توان خودش را بسیج کند و یک بازار تدارک ببینید 
« هاردکش را در درونه ذوقعاشقان دُ »ای از بازارهای تو در تو  سامان بدهد. زنجیره

یعنی یک  .هاذوق ،ردکش، درونهعاشق، دُ  ؛فی را رقم زده استمولوی یک مربع کی
تواند مواد و مصالحی که یعنی ظرف عمیقی که میـ عنصر عشق است، یک درونه 

نهایتًا  .گرفته شودنشین کیفی از آن تهو رد و یک دُ  فرآوری کرده ریخته شده رادرونش 
د یعنی به سرفصلی رسید که گویند سر ذوق آممی ؛ها؛ ذوق یعنی عنصر فرآورندهذوق

که چهار « هاعاشقان دردکش را در درونه ذوق»بتواند محصول جدیدی را فرآوری کند. 
بیرون از بازارها که  و عشق بازاری بیت عقل و آن دهدعنصر را درون خودش جای می

عامل  است؛ عشق نامحدود یچند ویژگی داشت: عرصه ،دهدبازارها را سامان می
 است. عقلزن و برتر از و نهایتًا تکانه فرآوری است

 خویش را بجنباند یچو عشق سلسله
 جنون عقل فالطون و بوالحسن باشد

ا ر های عقلسمبلاش بدهد ای به سلسلهمولوی معتقد است که اگر عشق یک تکانه 
 بندی را داشت:تکاند. حافظ هم این جمعترکاند و هزارتو میمی

 است الرت از عقلرحیم عشق را ردهگ بسی با
 کسی آن آستان بوسد هک جان رد آستین دارد

ند. قباًل جان در آستین داشت ، بیشتر کسانی بودند کهکسانی که پروژه پیش بردند یهمه
کنند سال در آزمایشگاه سر می اگر دو ردیک زن و شوهر شیمیست کُ  که بود گفته شده

 ،بارور کنند و حیاتش را ادامه بدهند برای اینکه ژن اسب کردی را که رو به انقراض است
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کنند و دیگران هم به همین ترتیب. جان به کفی ها به نوعی دارند جان به کفی میاین
 بندی حافظ بود.آوردگاه نیست. این جمع و فقط در میدان

   

 عشق: تراز
 بردشیتحول و پ یعنصر اصل

 

ولی قدش متر هستی و شابندی را بیرون بکشیم، عشق خوجمع یاگر بخواهیم عصاره
 عشق ،تراز .هماهنگ کندبا آن باید خودش را  ـ از جمله عقل ـها است که همه پدیده

 است. 
ت، ازلی است، ابدی اس :جلوتر که آمدیم به این رسیدیم که عشق که چندین ویژگی دارد

است، منظربخش است،  بخشیاد است، دینامیک است، جاننقائم به ذات است، خودب
را با هم  ی اینهاهمه است. بخش کارگران عالم بودهاست، فاتح است، انگیزهمسری 

بینیم عنصر استراتژیک یعنی همین. یعنی هرکس بخواهد کار جمع غیرجبری بزنیم، می
عقل و ساختار و مهندسی  ـ ابزار و عوامل را هم جمع کند یاستراتژیک کند، اگر همه

ها چسبشان به هم شوند. اگر این نباشند آننمیهم  ، سر  عشقمنهای ـ و طراحی و ... 
 یشود. لذا این عنصر، عنصر استراتژیک برای کار مستمر است. برای رابطهوصل نمی

ه کابراهیم بنا بوده کار استراتژیک کند  که درآوردیمابراهیم هم ما  یمستمر از نوع رابطه
ا نداشت، دلیلی برای اتصالش به مایه راش را مستمر کرد. ابراهیم هم اگر این جانرابطه

 هایش نداشت. مبدأ و پیشبرد پروژه
 

  یـ ابد یازل« او»
  یـ ابد یعشق ازل

 منتشر  «او»
 عشق منتشر 

 عشق 
  «او»در ذات 

  یدر ذات هست
 در ذات ما 

 در ذات پروژه
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اگر این « عشْق َسخت َغیور ،روح َسخت َلطیف است»بندی هفته پیش: در آخر جمع
پذیر نیست. خیلی جدایی و ستا خدا مرادف خودالم را خدا بدانیم، عشق غیرت ع

ابدی -خدا هم ازلی است،ابدی -خدا هم منتشر است. عشق ازلیاست، عشق منتشر  
تراز خدا نیست. خدا مظهر عشق است و کاماًل ولی هم ،است. عنصر اول هستی است

ر ذات خدا است. اگر چاقوی د لی این عشقو ،دارد هم عناصر دیگری و پوشاننده است
یابیم که یک پهلوی آن عشق و پهلوی غیور را می یواژه ،بزنیم به این عشق جراحی

گویند طرف غیرت دارد؛ یعنی هم عشق به یک پدیده و هم دیگر آن انرژی است. می
 و تعصبش است.  ی ویژهانرژی دارد که آن انرژی پشتیبان عالقه

خدا با بارداران، کارداران و  یهمواجه ه این رسیدیم کهبتا اینجای بحث جلو آمده و 
دهند چه بوده است. کسانی که برندگان که مجموعًا عاشقان عالم را تشکیل میپیش

کنند و اهل پیشبرد هستند، عشق و دارند، کاری برای خودشان تعریف میباری برمی
 و دنهمه عمرشان را بنشین ای دارند. محاسبان عالم نیستند. کسانی نیستند کهمایهجان

ه چ !آید و با چه کسی خودمان را هماهنگ کنیمورزی کنند که چه کسی باال میاحتمال
ا مبدأ شان را بنسبت دور و نزدیکی !ای بگیریمما با او چه فاصله ،رودکسی پایین می

 و پیشبردی دارند.  کنند، کاری تعریف میدارندباری برمی ،کنندتعیین می
ز به اتجهیز، دل دادن، دعوت  ـ چه انبیاء چه غیرانبیاءـ خدا با این نوع افراد  یههمواج

، زمان تزریق کردن، حوصله بخشیدن، از نو خیزاندن، هبه کردن، برآورد پا ننشستن
را  «ارحم الراحمین» یکردن، سرریز کردن و مهرریزی است. عنوان هم شد که واژه

کاه خوره وران طوالنی از عمرش را با بیماری جانکسی که د ؛ایوب به کار برده است
نکرد. گفت خدایا من  یسر کرده است. ایوب در آن صبر ایستاد و از خدا هم درخواست

و تو  ـ بردخوره داشت کل موجودیتش را از بین میـ ام گرفتارم، آسیب ویژه دیده
 . این تلقی انسان از خدا است. 1ترین مهربانان هستیمهربان

ها دل دادن، پا دادن، مهر دادن، حوصله بخشیدن و زمان خدا با انسان یهمواجهنوع 
شود درون عشق هستند. نمیـ دل، پا، مهر و حوصله ـ  هااین یتزریق کردن است. همه

ولی مهر نداشته باشی.  ،شود با پا بدویولی مهر نداشته باشی. نمی ،حوصله کنی

                                                                                                                      
اِْحَی ». 1 ْرَحُم الره

َ
ْنَت أ

َ
رُّ َو أ ِِن الضُّ ِّنی َمسه

َ
ُه أ ویَب ِإْذ نادی َربه

َ
أ  (18انبیاء: ) «َو 
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دهد از جنس عشق هایی که خدا می. ایننباشیولی عاشق  کنیتوان زمان تزریق نمی
ش است. ه  این کالف  یدهش هم از جنس عشق است. همه هستند. خودش هم اهل د 

مایه عشق است و قائم به ذات و جان یاصلی که رشته یرا که باز کنید به یک رشته
 متصل خواهد شد.  ،است

موضع تقاضا و آن طرف دو طرف است. این طرف انسان در  لیک دوبیتی است که وص
طرف موضع احتیاج و آن طرف هم موضع اشتیاق  خدا در موضع عرضه است. این

اشتیاق یک جا به هم پیوند بخورند، به قول مولوی جهان -موضع احتیاجوقتی  است.
دا تواند از جانب خافتد. این دو بیتی میشود و عروسی تاریخی در آن راه میدگرگون می

از ایوب، مادر ـ  آوردها کد میانطور که خدا در کتاب آخر از انسانفرض شود. یعنی هم
 یگذارد و رابطهکم و کاست، در گیومه میاز همه بی ـ سبأ، فرعون یموسی، ملکه

هم ها انسان، کاماًل هم امانتدار است و کندمالکیت معنوی گزاره را با گوینده تعیین می
در گیومه بگذارند و دو  ـ آهنگین و چه غیرآهنگین چهـ توانند از قول خدا کالمی را می

شود گفت از کالم خدا هاست که میگونهآن را به خدا متصل کنند. این از آن  ینقطه
  :خواهد پروژه تعریف کند و گره بزندخطاب به انسانی است که می

 نویی یابی یهب ره روزی رد این خاهن یکی حجره
 کن هک صد توییتو یک تو نیستی ای جان، تفحص 

 آاز عکس خود پیش آ متر س بیا رد خاهن خویش
 1جوییره رد خاهن گم رکدی هب ره وریان هچ میوگ 

                                                                                                                      
 اند: . ظاهرًا دو مصرع اخیر از ابیات متفاوت از دو غزل نقل شده1
و  ستاوهیکه او  یشیطبع کژاند بهل/  آ شیآ مترس از عکس خود پ شیدر خانه خو ایب»

 «ییهرجا
چه  رانیبه هر و یدر خانه گم کرد هروگی / گردیدام است آن آهو تو در صحرا چه م نیدر ا»
 «ییپویم
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وجو در فارسی از وجوگر است. این کلمه جستاین خطاب خدا به نوع انسان جست
م مفهوبه «ستُج »دو فعل داخل یک فعل است.  ؛پهلو استقلو و دوجمله نادر افعال دو

زی که انسان دنبال چیاست  به مفهوم این «جو»جستن، یافتن. ی پیدا شد؛ اینکه چیز
ریم بطور به کار میوجو را اینرسد. جستکه به چیزی می است ایاست. یعنی جوینده

بینید می، ]در کنه ادبیات و تشخیص صنعت آن برویدولی دنبال چیزی است. کسی که 
 به آن خواهد رسید. جست،]و بعد[ است  دوقلو است. یعنی اول فردی دنبال چیزی که[

زدن است. مخاطب و چنگ زیخ و جوید. جست هم توأم با َجستآن را می ]یعنی[
بین انسان  مرز  ، وجوگروجوگر است. انسان جستخدا در این دوبیتی انسان جست

وجویی جست ،مفسر و انسان مدار تغییر است. اگر انسانی فقط در مدار تفسیر باشد
ذهن خودش  ازهایی از عالم مستقل مشاهدات و درک و دریافت]بلکه[  ،داردوجود ن

 کند. ولی انسانی که بخواهدها را تفسیر، پردازش و تحلیل میدارد. این درک و دریافت
 هایش چه چیزیوجو است. دنبال این است که از یافتهدر مدار جست ،اهل تغییر باشد

زی را فرآوری کند و تفسیر منجر به تغییری کند یا را بگیرد، چه چی ید، چه چیزررا بجو
 اصاًل خودش به مدار تغییر برود. 

یر کشی از تفسیر به تغیکه در سرفصل اسباب اندهاییدر این دو بیت مخاطب انسان
مستمر هستی و در طول  کشی  در اسباب ،نوع انسان ،گوید توها میهستند. خدا به آن

ای نبوده که تا آخر در حجره .یاهحجره عوض کرد صدبزرگ  یعمرت در یک عرصه
تی و سطح نیس الیه یا یکتو و یکگوید تو فقط آن بنشینی و منزل اتخاذ کنی. می

ها. خطاب جان الیه عمق   عمق   یعنی عمق   ؛ جان«ای جان»تری داری. های عمیقالیه
هم از این  شودنانه هم میمهربای ها و جان زنده و استفادهکه عمق الیه بردرا به کار می

وجو تیعنی به جس «تفحص کن»است.  ایکرد. شعر بسیار کیفی و مهندسانه تعبیر
اغراق  یصد هم واژه ؛؛ یعنی صد الیه داری«که صد تویی»ادامه بده، به عمق برو. 

باال است. به عمقت ادامه بده. اگر به عمق ادامه بدهی به جان  کمیتاست و توأم با 
 «جوییبه هر ویران چه می»رسی. در خانه می ایگشتهرسی و به پدیده و گمخودت می

 خانه ما هستیم. بیا و با منزل و مبدأ وحدت کیفی و استراتژیک برقرار کن. 
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 یانرژ عشق و منبع  یخدا
 بر  یپروژه مبتن  بر  یمبتن یهست

 دهیا    دهیا
 الهام     ریتدب
 تیبلد    تیدرا

 عشق    عشق
 یانرژ    یانرژ

 هندسه     یمهندس
 

برگرفته از ایده و تدبیر و عشق و  ،بحث خودمان تحلیل کنیم یهستی را از زاویهاگر 
 ی، ایده«او»آن از تدبیر  یمجموعه ،بینیمانرژی و مهندسی است. هرچه در هستی می

 هم های انسانیپروژهاگر به یا خدا است.  «او»، انرژی و مهندسی «او»، عشق «او»
 نگاه کنیم از چند عنصر ساخته شده است: ایده و الهام، اندیشه، عشق، انرژی و هندسه. 

ر و هم عنصر ثابت و الیتغی اندعشق و انرژی هم عنصر اصلی، ثابت و الیتغیر هستی
وصل را از مولوی ها. نقطههم در پروژه همسایه و تودرتو هستند و ها. هم در هستیپروژه

ه شود از مولوی  باست که می ایبیتیتک ،وصل عشق و انرژیگیریم. نقطهکمک می
 گوید: از او وام گرفتیم. می هایمانی بحثهمهکما اینکه در  ؛عاریت گرفت

 رگ اژداهست رب ره عشق است چون زرمد
 از ربق این زرمد هین دفع اژداه کن

 یترین عبارت رابطههگرفته و در کوتا اختیار را در هاابزار یهنرمندانه و مهندسانه همه
کنی، ؛ یعنی تو پروژه تعریف می«گر اژدهاست بر ره» عشق و انرژی را برقرار کرده است.

تر است. اش بزرگتر است، موانعش هم جدیتر و سفرهکه این پروژه گسترده یبه نسبت
اند. تعریف کنید، طبیعی است که اژدهاها نشستهیا فراملی ملی  یاگر بخواهید پروژه

اند و یک مدعیهم ها خود دربیاورند. آن یخواهند تاریخ عالم را به سیطرهژدهاها میا
از اژدهای ؛ کنید، اژدها هم سر راهش هستای که تعریف میپروژه !سوی قضیه هستند

ها آتش نفرت متصاعد کش که از سم آنکش و زوزهی عربدههاکوچک تا گودزیال
 رود. هستند. همه چیز ساده و عادی پیش نمی کار گوید اینها طبیعی  شود. میمی
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که  تا وقتی وجود دارداز همان پهن کردن درگیری و اصطکاک  ،وقتی سفره را بیندازید
 ود. کیفی جمع ش ]به صورت[ آن پروژه بخواهد به نفع پهن شدن سفره دیگری یسفره

 سی چند ویژگیزمرد است. زمرد در ادبیات فار مثلای است که مایهگوید عشق جانمی
و یک  مشعوفی با خودش دارد سبز و  آوردبا خودش شعف می ؛پر تأللو است :دارد

زمرد سرجمع انرژی و عشق  بنابراین. ]درون خود دارد[ رها کنبخش و انرژیبرق آزادی
ای است در ادبیات فارسی واژه «هین»، «از برق این زمرد هین دفع اژدها کن»است. 

پانبا ادبیات محاوره ]کلمه[ رژی است. اینکه دال بر پمپاژ ان  در ها وای بیشتر بین چو
رپا بخواهند به چاوقتی  دست برای چارپایان آمده است. مثاًل در روستاادبیات پایین

ل ک شاملچارپایان نیست.  متعلق به . ولی این فقط «هین»گویند حرکت بدهند می
 ،غیرمحترمانه است یدر ادبیات ما لفظ . هینشودمیهای جهان و از جمله انسان پدیده

شود. هین یعنی پمپاژ است و مشمول همه می محترمانه یولی در ادبیات هستی لفظ
 انرژی.

 رگ اژداهست رب ره عشق است چون زرمد
 از ربق این زرمد هین دفع اژداه کن

م به را آزاد کرد. آرام آرا ایتوان یک انرژیمتکی بر آن عشق می ،از جنس این زمرد 
 آییم که بشود یک فکر مشترک هم روی آن کرد. وصل می یحوضچه

 
 اصل بقا 

 :  یهست دانیعناصر جاو      
  یانرژ    عشق

 یرانهدامیغ
 یرمحویغ
  یرحذفیغ

 مجرد  بقا :
 مبدل
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شود، طور به آورده: انرژی محو و منهدم نمیدست بهترمودینامیک اصل بقای انرژی را 
 .شاید بیش از انرژی ؛طور استانرژی توقف ندارد. عشق هم همین شود و سیرطور می

تر اصل بقا و مشمول جدیمثل خود انرژی اگر انرژی مشمول اصل بقاست، عشق هم 
است و بقاء دارد.  و غیرمحوی غیر انهدامی و از عناصر جاویدان است. عنصر جاویدان

محسنان مردند و » گوید:می ماند. مولویحال یا بقای آن مجرد است یا آن پدیده می
در  ،شود، اگر خودش هم برودای که از فرد متصاعد می؛ یعنی پدیده«ها بمانداحسان

 هایی که از محسنان برخاستهماند. بقا یا مجرد است مثل احسانکادر اصل بقا باقی می
به  یشود و از کیفیتبه حالت دیگر تبدیل می ییا مبدل است، انرژی از حالت است؛

 کیفیت دیگر. باز هم دوبیتی که قباًل از آن استفاده کردیم:

 هچ رگمیم هچ رگمیم از این عشق چو خورشید
 و هچ پنهان و هچ پیداست خدایا پیداهچ 

 .این مشمول نوسان جاودان عشق و انرژی است 

 زهی شور زهی شور هک انگیخته عالم
 زهی کار زهی بار هک آنجاست خدایا

ما جای دارد. یک وجه آن پیدایی و پنهانی است که محصول طور  این دو در کادر بحث 
 ،اصل بقای انرژی است. یکی هم از دل این طور به طور شدن در کادر به طور شدن

 ییعنی هم مهر، هم کار و هم بار. آخر هر دو قطعه ؛شودشور و کار و بار تعریف می
شود که مظهر عشق و انرژی ها به خدا منجر میپدیده یخداست. همه هم بلند مولوی

 است. 
 

 زدگیخستگی و خوابخلق بی
کار مولوی و های کمکدر دل کتاب هستی و کتاب .شویموارد کتاب آخر می اکنون

 :استترین آیه در کادر بحث ما حافظ یک آیه است که کلیدی
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ْرَض و َما
َ
َماَوات َِواْْل ُغوٍب ِسَتَّ  ََبَْنُهَما ِف  َوَلَقْد َخَلْقَنا الَسَّ َنا ِمن ُلَّ اٍم َو َماَمَسَّ َیَّ

َ
 (83:)ق ِة أ

او آنچه میان آن هاما زمی و آمسان در شش مرحلهه دمی )هنگام(، ست   ؛خلق رک
دگی.  یب خستگی ویب  خوابز

 

َنا»ریشه  که از این خلق که خلق  شودمشخص میوریم. آیمبعد در یجلسهرا « َمَس 
. یعنی انرژی است آمدهمیبیرون نخستگی کیفی بوده نه خواب و نه خمیازه و نه 

 یوری در آن نیست. همهفتو بنیان نهاده که هیچ داده این جهان را سامان  یمحض
شوند یا های انرژیک یک دوره به خواب رفته یا از فرط خستگی بیهوش میانسان

 هنگام این ششـ  خلق که ادامه هم دارد یخوابند. ولی در پروسهداوطلبانه و آگاهانه می
خدا  ، ولی هنوز تمام نشده ـچندم است یدانیم به چه صورت است و در مرحلهرا نمی

لی و سرفص ی. آیه، آیهکردن و نه خواب و نه زنگ تفریح و نه پا درازداشته نه خستگی 
 سرآغازی و منظربازکنی است. 

 
 همسایگی عشق و انرژی

مسایگی عشق و انرژی چیست؟ ببینیم هیک.  ؟خواهیماز این بحث انرژی چه می ما
در . ]دوم[ تری بدهندتوانند پیشنهاد جدیها میبچه ،این یک پیشنهاد است

شود. در وجوی مواردش باشیم. جاهایی این انرژی بزنگاهی به ما پمپاژ میجست
 ادبیات آهنگین هست: 

 ست روییدن عشقایگویند هک لحظه
 آن لحظه زهار بار تقدیم تو باد

مرکزی  یآید، نقطهشود و از چیزی خوشش میالهام میکسی چیزی  بهدفعه  یک
ضی بع وها بزنگاهی وقتبعضی. آیدبندد، انرژی از نوع عشق میکریستال شکل می

هم در بزنگاه هم در روند. ،ها هم توأمان استوقتگاهی ؛ها روندی استوقت
ماراتن، ضمن ماراتن در کورس گونه هستند. انرژی ماقبل ماراتن، ابتدای روها اینماراتن

های آرامی دارند. روها چهرهاست. ماراتن یهم روندی و هم بزنگاه ها؛گذاشتن
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هایشان بیرون همه فک ،ونددمتر می صد تا هشتصداز  در دومیدانی که هاییسرعتی
ده، بیست یا پنجاه شان را در کل انرژیباید هستند.  ییگراهای ارادهانسان و زده است

کنیم د. وقتی نگاهشان مینشورمق میبعد هم بی ؛باید مصرف کنند یا دو دقیقه نیهثا
هم و انرژی  ندصبور و آرام ،دوندهایی که ماراتن می. اما آناست ها ریختهکل انرژی آن

کورس  ،شود. جاهایی که مجبورندها تزریق میبزنگاهی به آن هم به صورت روندی و
همه از نوع  اند،آوردهندارند. کسانی که تاریخ را جلو  های برآمدهفک ؛گذارندمی

ای که بنا بوده در حوزه« ست چون زمردگر اژدهاست بر ره عشق»ند. اهروها بودماراتن
آرام، صبور و متین دربیفتند. حال ببینیم که این  ،پروژه تعریف کردند با اژدهای حوزه

رو تزریق تررو و چطور به ماراتنمدویست  ،مترروصدها چطور به انرژی در بزنگاه
یک بار روی  ،بدویم صد و دویست مترخواهیم شود، ما کجای کار هستیم. ما میمی

یک سکو برویم، کار را تمام کرده و راحت شویم، یا اینکه اصاًل سکویی در کار نیست. 
 .مو پروژه را آرام آرام به انتها برسانی مباید ماراتن بروی

عشق و انرژی چیست و همسایگی  یرابط ن است که بدانیم، ایپس یک وجه آن 
وجوی مواردش بربیاییم، ببینیم ؟ در جستکیستارشد  یکجاست. همسایه

جه ؟ وشویممشمول کدام یک از این پمپاژها  انتظار داریمما  و است چگونهپمپاژهایش 
های دهآن باشیم. انرژی از آن پدی یگونهدر جست وجوی جنس و  این است که دیگر

از جنس انسجام است. انسان به یک انسجام  و گاهاز جنس مهر  گاهازا است. مابهپر
یک  ،. یک زمان روحی و روانیکندمیرسد که با آن انسجام خیلی کارها جدی می

عشق و انرژی کجای پروژه ی دو جانمایهفکری است. جایگاه  زمانی هم و زمان فیزیکی
 است؟ 

 
 عشق و انرژِی منتشر

هایی که انسان از اول رسد انرژی هم منتشر است. پدیدهشق منتشر است، به نظر میع
ـ نگاه  ای استها، خورشید و االن هم هستهچوب ، زغال، فسیلـ  ها انرژی گرفتهاز آن
ر د. چوب را از سطح زمین گرفته، زغال را هم از سطح و هم از زیر گرفته، فسیل کنیم

است. خورشید هم  و در اینجا از زغال است. هسته در فضاتر خیلی پایین عمق عمق و
  است. ها گرفتهکه انسان گرما را از آن هستندی یاهپدیده هاکه در باالی باال قرار دارد. یعنی این
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 رکار استراتژیک با این دو عنصر منتش یمنتشر است. رابطه]انرژی[ شود گفت می پس
همه جا  که صر عالم هم که خود خداستچیست؟ منتشرترین عن ـ عشق و انرژی ـ

 .ریب انتشار عشق چقدر استض وریب انتشار انرژی ضهست. بررسی کنیم ببینیم 
اینها برای این است که کاری تعریف کنیم. در مدار بیکارگان اصاًل نیاز نیست  یهمه

 این کارها صورت بگیرد. 
 

 : دیدگاه و منظرگاه هستی «گاه»دو 
ن  «گاه»بینیم. ما دو را با دو منبع می «گاه»دو  یدر آخر رابطه هستی و دو منبع تعی 

. در ادبیات فارسی از «منظرگاه»یکی هم  و است «دیدگاه»ها «گاه»داریم. یکی از 
شود و هم زمانی. گاه هم مکان و هم زمان است. دیدگاه هم استفاده مکانی می «گاه»

ت. الهام اسایده و اندیشه و  «دید»عتقاد. ا و اندیشه ،و منظرگاه یعنی مکان یا ظرف باور
ما بیرون از اینها نیست.  یها«گاه»انداز و هندسه است. منظر از نوع استراتژی و چشم

 برنده است.انرژی هم پیش ؛مایه و تکانه استعشق هم جان
 کنیم:با یک بیت از مولوی بحث را تمام می 

 رتشی خویره جا حیاتی بیشتر رمدم رد او ب 
 ماشید جان شیدایی چونهی بیا رد من نگر خوا

گوید هرجا زندگی فکری، اقتصادی، این خیلی کیفی و عمیق است. یعنی می 
بیکاره و ولگرد  ؛آنجا دینامیسم بیشتری دارند ،مردم ،اجتماعی، آرمانی، جریان دارد

ودشان ند کاری انجام بدهند و برای خاهند، آمداهنیستند. در این هستی به چرا نیامد
اهل  ،گذارترمردم وقت ]یعنی[ «ترخویشمردم در او بی»ای تعریف کردند. پروژه

ها هم جدی هستند. آن است و هستند؛ جهان جدیتر و عاشقتر تر و جدیتخصیص
 ،داگر این فرض را در جهان و اجتماع آدمیان بپذیری گویدمی ؛«بیا در من نگرخواهی »

هر »د که: کنیلی فلسفی است. یک کل را تصویر میخبیت کل است.  بینیم که[]می
این  خواهیکند: اگر میبعد آن را جزئی می .«ترخویشجا حیاتی بیشتر مردم در او بی
مولوی، حال آن فرد ابراهیم،  «واهی بیا در من بنگر.خ»انگاره را آزمون و خطا کنی، 
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خواهی اگر می خواهد باشد.هرکس مییا  مصدق، حنیف، مادر موسی، خانم قدس
خواهی که از آن جزء به صحت کل جزئی می ]اگر[ این را به آزمون و خطا بگذاری،

 ،؛ که از این خورشید پر تأللوی درونم«ماکز شید جان شیدایی» ؛برسی، در من نگاه کن
 م. اهداران عالم پیوستبه پروژه و من هم به شیداییان عالم

قریبًا تدید و منظر داریم. انسانی  ،«گاه»ما دو  یهمه ،ابرگرفته از این کالم آهنگین موالن 
جنایتکاران هم برای خودشان منظری  ینیست که دیدگاه و منظرگاه نداشته باشد. همه

متصور هستند. هر انسانی با هر ویژگی و ماهیت و خصلت، هم دیدگاه و هم منظر 
بخواهد  «گاه»ر این دو . اگ، برای ما هم هستستهبرای همه  «گاه»دارد. پس این دو 

ری . این دو منبع یکی عشق و دیگیممتعین بشود، احتیاج به دو منبع تحرک و تعین دار
 انرژی است. 

کار استراتژیک بپیوندیم، دیدگاه و منظرگاه را همه دارند. در  یاگر بخواهیم به چرخه
ست. جود داشته او ماشاءاَّللایلسی سال اخیر در روشنفکری ما همیشه دیدگاه و منظرگاه 

و ژورنالیست کم نداشته، از دید  گرمصاحبه همچنان که از نویسنده و سخنران وایران 
شود و به انتها ای تعریف نمیپس چرا پروژهاست؛ کم نداشته چیزی و منظر هم 

است. یک  با آن منابع ]عشق و انرژی[ها «گاه»رسد؟ مشکل، مشکل اتصال آن نمی
، مهای عالم را از کوچک و آزمایشگاهی ببینیپروژه یهمه. نیممقدار روی این تدقیق ک

ع انداز داشتند و به یک منبع انرژی و منبکنندگان آن یک دیدگاه و منظرگاه و چشمتعریف
که دو سال عمرشان  ژنتیک اسب عشق هم وصل شدند. چه آن زن و شوهر آزمایشگاه

شناسیم. برنده میاستراتژیک و پیشرا گذاشتند و چه هر فردی دیگری که به عنوان فرد 
است.  (عشق)مایه و جان (انرژی)به منبع  «گاه»وصل دو  رسد کهبه نظر می گیر ما

دیگر، بحث را با هم پیش ببریم. اگر کسی نظری روی  یروی این فکر کنیم. دو هفته
. این مای را برای هم باز کنیدارد عنوان نماید. دریچه چگونگی پرداختن به بحث انرژی

هایمان را آرام آرام ها سرک بکشیم، بحثدو هفته هم فرصتی است که به این دریچه
 بحث کنند.  بتوانند جمع کنیم و دوستان هم
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 پرسش و پاسخ 
 

 خیلی ممنون. من یک اختالف نظر با شما دارم. :شگر اولپرس
 

که  هی درآوریدنظر دیدگااینجا ]پشت تریبون[ بیایید و از این اختالف ی صابر:هد
د، وارد عمق نشویخیلی  نظرتان را بگویید، ولی االناختالف ها هم استفاده کنند.بچه

یک خروجی دیگری از آن در بیاید. یعنی به نظر شما چطور  بلکه آن را عملیاتی کنید که
 ؟توان به این پدیده وارد شد و نگاه کردمی

 

رمودید طور که فستفاده کردید. همانشما از یک تعریف ترمودینامیکی ا :پرسشگر اول
 شود. این مفهوم خیلی بزرگآید، بلکه تبدیل میوجود میهرود و نه بانرژی نه از بین می

آید یعنی دنیا با وجود نمیتوحیدی است. انرژی به یو عمیقی است. به نوعی مفهوم
ایان ش پسیستمتا ابد هم با همین انرژی ثابت  ،یک انرژی ثابت آفریده شده است

آفرین نیست. بلکه فقط باید این انرژی را دست به . این یعنی انسان انرژییافتخواهد 
خواهد هنر زند میدست بکند. به نظر من خداوند هر موقع در قرآن برای ما مثال می

ها را مدیریت کنیم. درواقع خودش را به ما نشان بدهد. به ما یاد بدهد که چطور انرژی
 حسینوری از انرژی است. فرق من با آقای قرآن، انرژی و مدیریت بهرههای تمام بحث

شاید یک مقدار غذا  هر دونیست.  انرژی رضازاده یا هادی ساعی در ورودی این
هایمان بیشتر است. در توانایی گیرند،می از انرژیها ولی انرژی و کاری که آن ،بخوریم

 فرق داریم. 
گوییم انرژی توانایی انجام کار کنیم میتعریف می را در ترمودینامیک وقتی انرژی

شود که تبدیل به یک کار شود. تعریف کار هم است. یعنی انرژی موقعی ارزشمند می
یعنی کسی که کار بزرگ و ارزشمندی  جایی.مشخص است: حاصل ضرب نیرو در جابه

کارایی  االترینانجام داده، کسی است که این انرژی را از طریق سیستم خیلی دقیق که ب
. فرق در این است. است دهی صحیح تبدیل کردهرا دارد به نیروی درست و جهت

محمد هم وقتی آمد یک حرکت اجتماعی را آغاز کرد، یک حرکت فردی ایجاد نکرد. 
 این حرکت اجتماعی بود و چارچوبی داشت. 

است. به نظر من  هایی که تا االن زدیم در دل انرژی بودهبه نظر من هم تمام این حرف
 بهسیدالشهداء یک ابزار برای مدیریت انرژی است. مثاًل درمورد حمزه  و امید عشق
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 موقعی که به محمد ظلم شد، از روی عشق و عالقه م،نحوه اسالم آوردن ایشان دقت کنی
ها را در تاریخ خیلی او ابزار محمد بود. ]عشق[ اش وارد پروژه شد. اینبه برادرزاده

تحلیل گویم از انرژی در راستای عشق جذب پروژه کرد. االن هم می اسالم با
 م. که وجود دارد استفاده کنیدر سطوح مختلف فردی و غیرفردی های مدیریتی تکنیک

خواهد بگوید زند، حرکتش فردی است. میمثاًل در مورد ابراهیم که خدا مثال می
د. از الگوی ابراهیم انجام دهتواند یم هاییکاره ها آفریدم چانسانی که با این توانایی

گو ال .استفاده کنید و خودتان را باال بکشید. خداوند از موسی و عیسی و یونس و..
 ببینیم که خدا. هستندشود، الگوهایش هم اجتماعی آورد. حرکت که اجتماعی میمی

 کند. هدایت می چگونههای موجود را انرژی
کنند ؛ یعنی وقتی که دو عنصر با هم کار میهست رژیبه نام سین اصلی در ترمودینامیک

است. به نظر من تمام کسانی که آمدند  فردی هایشان بیشتر از مجموع تواناییتوانایی
ند کاگر مصدق حرکت ملی بزرگی را ایجاد می اند[.]این گونه و تغییر ایجاد کردند

ریزد که نیروهای می درون اجتماعتوانایی به هم پیوستن باالیی دارد. یک چسبی 
ت اسای دهد. مشکل امروز ما هم فقدان استراتژیای که وجود دارند را پیوند میپراکنده

امعه وگرنه انرژی در ج ؛که بتواند این نیروها را به هم بچسباند تا یک حرکت ایجاد شود
ست. مشکل در لیدرهای ما است که نتوانستند این انرژی را مدیریت کنند. محمد و ه

یک مدیر خوب هستند. نقطه  ،مصدق و تمام کسانی که یک حرکت خوب انجام دادند
 بود. نشان هم در همان مدیریتشان است. بحث کلی من همیشکست

 

 «از برق این زمرد هین دفع اژدها کن»گوییم: . وقتی میکنممی : تشکری صابرهد
 ن در حد خودش انرژیثابت نیست. انسا یعنی انسان هم منبع انرژی هست. فقط انرژی  

 مقیاسمنبع عشق و انرژی و ایده منتها در هم آورد. من هم مثل شما معتقدم انسان می
 دو هفته دیگر بحث بیاورید.  خودش است.

 

خیلی فکر نکردم. اما  ،به نام خدا. من روی اینکه ماهیت انرژی چیست گر دوم:پرسش
 ، ولیشودکارها شروع میاز یک مسئله شروع کردم که نقاط ضعفی هست. همیشه 

اشی ناین ضعف به نظر من  ؟ماند. چه کنیم که کارها به اتمام برسدبر زمین می هکارنیمه
که ما تا به آخر پیش برویم. اساسًا بررسی  شودمی ناامیدی است که مانع از ایناز یک 
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مکن ه مکنیم از تخیلی کتا وقتی صحبت می اش چیست؟خدا از داشتهخود کنیم تبیین 
ل بعد ببینیم خدا برای اینکه انرژی به ما منتق است دچارش شده باشیم، بیرون بیاییم.

اصطالح  بتوان شود و ما انرژیک شویم چه کارهایی در خلقت کرده است؟ شاید
ها در ساختار خلقت چه اعمالی انجام داده که آدمخدا کار برد که هبهم افزاری نرم

به نتیجه  و طور باشد خوب استیابی اگر اینسیر پاسخ کنم کهفکر می ند؟پرانرژی شو
 رسیم. می

ندی کنند و با پایبکه هر کدام یک هدفی را انتخاب میبررسی کنیم ها را بیاییم آن  آدم
کنند خودشان را به آن هدف نزدیک کنند. اگر امکان تعریف هدف به قوانینی سعی می

گیرد. اگر هدف را از ما میرا د و انرژی کننباشد، یک مرحله از ناامیدی ایجاد می
مندی وجود نداشته باشد و شما نتوانید به آن هدف برسید و از اما قانون ،تعریف کردید

راه کار را رها کنید. چون راه مسدود  یمتدی استفاده کنید، باز ممکن است در نیمه
رده را هدفمند ک اینطور به قضیه بپردازیم خوب است. خدا خلقت اگر است. به نظر من

مندی قانون« او»و این هدف هم برای کل هستی است، مشخصًا برای انسان هم هست. 
گویند قرآن هم در هستی گذاشته است. آقای مهندس میثمی یک بحثی دارند که می

بحث ایشان ناظر بر این است که بشر به صورت فطری دریافته که  1آفرین است.علم
کند و قوانین را درآورده و تئوریزه طبق آن قوانین مشاهده مینظام هستی قانون دارد و 

آورد. قرآن هم معتقد است اگر کسی کار کند به این علم وجود میهکند و علم بمی
رسیم که با انتخاب به این باور می ،مندی در هستی را بفهمیمرسد. اگر ما قانونمی

 ها وقطع به یقین به خواسته ،داردهدف و با استفاده از قوانین و متدهایی که وجود 
 رسیم. اهدافمان می

مندی و سهم انسانی که تمرین صبر مندی، فهم قانونفهم هدف :تعریف کردمرا سه ُبعد 
بی بدهد. کنم که جمعاست. آخر کار هم یک بحث قرآنی می ]برای درک بندی خو

                                                                                                                      
 . برای نمونه بنگرید به: 1

ران. شهریور و مهر انداز ایی چشمدوماهنامه«. آفرینیقرآن و علم. »8919میثمی، لطف الله. 
 . 85-11. صص. 17ی . شماره8919

شماره  .8917مهر  2پنج شنبه،  .روزنامه اعتماد«. قرآن ینیآفرعلم. »8917الله. میثمی، لطف
8711 . 
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ان خدا برای انس رداریتیما ، چگونگیانرژی را به انسان منتقل کند چگونهخدا اینکه[ 
 ؛ابراهیم و های در راه مثل محمدانسان :گونه انسان داریم چهار]را باید درک کرد[. 

هایی که کار انسانیعنی های فراری راه و انسانهای گمراه یا بیانسان ؛های راکدانسان
 از خواهندها مستولی شده است و میکردند ولی به ناامیدی رسیدند و ناامیدی بر آن

رژی به نظرم انبا بررسی ]مواجهه خدا با این چهار دسته انسان[  .فرار کنند هر چه که بود
ت، راه بست هسنشیند که همیشه امیدی برای شکستن بنبه معنای واقعی در انسان می

گاه به قضیه ن ،یک برتری دارندو متدی هست، ولی از این منظر که عشق یا انرژی کدام
 نکردم.

 

 آورید؟: خودتان هم روی همین چارچوب بحث میی صابرهد
 

 : بله. دو یا سه هفته دیگر.پرسشگر دوم
 

 از قبل بنا بود یکی از دوستانیک بحث عینی هم هست و این بحث انرژی  ی صابر:هد
. وریمهستند بیادر جمعیت تولد دوباره  NAکه از بنیانگذاران موفق  ـ آقای فروهرـ 

 ای داشت واز ایران رفتند. خودشان هم تجربه انباشته متاسفانه به هر علت ایشان
ن در م نویسدمی «تولد دوباره»سینوس انسان را هم طی کرده بود. در مقدمه کتاب 

اده دیگر از انسانیت دور افتاصاًل فساد نکنم.  یامریکا هیچ کاری نمانده بود که در حوزه
ه باشد. ای داشتین پیشینهنکنید چیباور نم ،ببینید االن اگر شما ایشان رااما  .بودم

 کمپ زدند و شصت، هفتاد باالخره یک انرژی مجددی گرفته و در ایران با این انرژی 
هزار نفر را با روش و متد جدی بازپروری سیصد، چهارصدها تا االن در این کمپ

شنهاد ها را بیاوریم. پییکی از آن خواهیمیمکنند. کردند و دارند این کار را هم می
یکی دو جلسه را مهمان بیاوریم. االن  ؟ ]به نظرم[کنیم عینیها را دیگری دارید که بحث

 یم. خیلی از همه دوستان ممنونم.اهسال است مهمان نیاورد یک
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ِحمی ِن الره ْْحَ ِ الره ا آغاز بحث ر ی همه،و با اجازه صر بخیرع به دوستان و با سالم .ِبْسِم اَّلله
 :کنیممی

 

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

 

د دارنزدیک به دو سال ؛گرد آمدیم که حول این تیتر شصت و ششمین جلسه است
دالنه، مستمر، صاف یتیتر بر ضرورت رابطه ذیل این کنیم. سعی میشودمی

 «تبیین ما»تژیک با خدا راه ببریم. عنوان کلی بحث غیرتاکتیکی و استرا غیرمناسبتی،
خدای منبع انرژی است که شماره یک آن  ،«او»های سوتیتر داشته ،است. در تبیین ما
کنیم. بنا به سنت همیشگی از پارسال قرار بود هر وقت به بحث جدید را امروز شروع می

غیررسمی  یجلسهیک  ،سرفصل جدید را شروع کنیمخواهیم میشویم و وارد می
 ها فعال شوند و دوستان بتوانندکه ذهن میو خیلی نرم و آرام وارد بحث شو داشته باشیم

دو هفته  یبه سر بحث برویم. جلسهبعد و  کنیم هایمان را مشترکتلقی ،مشارکت کنند
 ها هم بحثها مشارکت کردند. یکی از بچهپیش این اتفاق افتاد و تا حدودی هم بچه

 8913خواهد شد. سه شنبه اول تابستان  عرضهرده که قسمت دوم خدمت شما آماده ک
 . ها تا االن انجام دهیمکنیم. یک مرور مختصر و پر سرعت از ابتدای بحثرا سپری می

  
 حال یاول تا خانه یاز خانه

 از احساس به اسباب: 
 ادراک   احساس

 راه بردن  یاز ساده به عال   صیتشخ
 لیتبداسباب    لیتبد

                                                                                                                      
 است.  1811تیر  1 شنبهسه ،. تاریخ برگزاری این نشست1
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ار روی متد ک م. داریمبه متد رسیدیو االن  تشکیل شد این جمع از یک حس مشترکی
از متدی که به دست آوردیم و  شاءاَّللانمتن پهن کردیم.  یکنیم و متد را بر سفرهمی

ربگیریم. ب یمشترک یثمرهای که پهن کردیم چیزی عاید شود و انتهای آن بتوانیم سفره
و منفعل احساسی دست داده بود و آن هم این بود که رخوت داریم ابتدای کار به ما 

ک شد، فرآوری شد، اتبدیل به ادر ،باالتر از حسدر یک مرحله این احساس هستیم. 
کردیم. برای این درک مستنداتی از درون خودمان  «درک» را مشکل محوری .تغلیظ شد

به این  .پیدا کردیم ـ گبزر یجامعه مان، از جمع کوچک تاپیرامونـ بیرون از و 
 . کردیمدرکمان را صاحب شخصیت و مشخص ؛ یعنی رسیدیم «تشخیص»

 یتشخیص این بود که مشکلی مبنایی وجود دارد. این مشکل مبنایی اختاللی در رابطه
وجود آورده است. بعد به این ضرورت رسیدیم که وضعیت هب «او»ما با هستی و با 

و درک و تشخیص به تبدیل رسیدیم. عنصر تبدیل هم خودمان را مبدل کنیم. از حس 
در  هک کنیمدرک مییا سیر نوع، این را اسباب و متد است. در نگرش به سیر انسان 

متد بوده که در کنار اسباب و ابزار دیگر راهگشا بوده است. به  ،های تحولیبزنگاه
ه درک له وزین کنیم و بپپله ،ترین مرحله را که احساس بوداعتباری ما سعی کردیم ساده

 و تشخیص و تبدیل و بعد هم حصول به متد برسیم. 
م، آن ما نبودی یکرد ادامهاول اگر به سادگی بسنده می سنت بشر هم همین است. بشر  

هستی نبود. در سادگی و در سطح نماند، ذهن و اندیشه و اندام  جهان و وضع موجودو 
 ورعببه  ،خواست بشر ساده باشددا هم که نمیاز سادگی عبور کرد. خ او و عمل و روش

بشر از سادگی به پیچیدگی مثبت و تعالی کمک کرد. وگرنه موجودات پیش از انسان، 
ا کار و کارگزار خدتغییر نبودند و کمک اهلخیلی  ند،موجودات ساده و اهل تمکین بود

 کنیم. بودند. داریم سیر از ساده به عالی را آرام آرام طی می
 

 حال ؛ یاول تا خانه یخانه از
 متد مطبق

 « او»
 ها آماده نوع
 هاآورده خود
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ق بَ بود. َط  یقمطب ، متد. متدراه ببریمها تبدیل و تبدلاین سعی کردیم به یک متدی برای 
ق طب و عست. طبق دوم، طبق نو«او»در اختیار  ،گیردهستی را در برمی یهمهکه اول 

 ژنی که در انسان و« او» اعتبار آموزشبه  و« او»اعتبار به  ـ «او»است که بعد از  انسان
یا  عو روش و متد نو «او» یهاترین عنصر هستی است. توصیهپیشرفتهد ـ وجود آورهب

هم یک وجه قضیه هستیم که صاحب آورده هستیم.  ما« خود» و ها بودندانسان، آماده
جهان آمادگاه است.  ،اعتبار مالت آمادهبه  .مالتی را برای ما آماده کردند ع،و نو «او»

که ما هم در این متن قرار داریم ـ  انواردبرای تازه را لجستیک است واین جهان آمادگاه 
های پیش از ما . آمادگاه جهان را خدا و انساناستآماده  ـ و بعد از ما هم خواهند آمد

اشته باشیم و د ایخواهیم آوردهمی مان. ما هم در حد خوداندتشکیل داده
 های پیش از خود را ادامه بدهیم.سازیآماده

مناسبت و درخور تدریجی، به ،های پیش از ما برای ما آماده کردندآنچه که خدا و انسان 
ان ای که انسکرده و درخور مرحلههایی که انسان طی میوخممناسبت پیچبه بوده است.

توان ها نمیداشته باشیم. صرفًا از آماده ایوردهدر آن واقع شده است. ما هم طبیعتًا باید آ
خورش و قاتقی تهیه کرد. ما هم نان خودمان را بیاوریم. خورش و قاتق را خدا و 

قاتقی  ]باید[ اند. ما همآماده کردهبرایمان عصر ما های پیش از ما و شاید همانسان
 . کنیمپیدا  ن ماموما و پیرانوین  یترکیبی برای تغذیه یمبیاوریم که با آن خورش بتوان
. خدا عنصر در متن بوده است، ضمن اینکه ستاد است خداوند عنصر ستادی نبوده

. امروز در است ست ولی عنصر ستادی نبودها« او»جهان متعلق به  یاندیشه و ایده
هان این ج ،را باز کنیم. اگر خدا عنصر ستادی بود ]موضوع[ خواهیم اینبحث انرژی می

ول هایی از نوع تحشد. قبل از ما هم انسانها و ابعاد شگرفش خلق نمیپیچیدگی اینبا 
تند خواسهم میها عناصر ستادی، یکجانشین و امنایی نبودند. اگر آن که و تطور بودند

ند و ایده و رهنمود بدهند و بخواهند خلق الله سربازشان باشند و ندر ستاد بنشی فقط
 افتاد. این اتفاقات نمی ،یندخودشان به متن و میدان نیا

عصر های پیش از ما و شاید همو انسان «او»های سازیپس آمادگاه جهان که از آماده
متن در آن قرار داشت. در -کار و دراست که عناصر پای یما تشکیل شده، نوعًا آمادگاه

، رهنمود هندهمه بیشتر تمایل دارند که عنصر ستاد باشند، امنا باشند، نظر بد ،ایران ما
 رهنمود دادن و دیگران را نقد کردن و خود پنهان کردن،بدهند، دیگران را نقد کنند. با این 

های مدار اگر بنا بود در جهان چیزی حاصل شود تا االن شده بود. هم خدا و هم انسان
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 1م.ا بپیوندیهصفیتوانیم به ند. ما هم میاهها و موجودات متن بودتغییر از نوع انسان
م بشر را رق یهایی که تجربهها، نوع انسانسازی کردند نه صرفًا ستادیها آمادهصفی
نت، نه ستاد سلط ـ های مرکبی بودند. ستادی برای خودشان تشکیل دادندانسان ،زدند

 و ستاد به این مفهوم که خلوتی داشته باشند، به خودشان بیایند ؛قدرت یا والیت
ترام که مورد اح ییهاانسانکنند. در این حد ستاد داشتند؛ پیرامونشان را خوب تحلیل 

همین مرحله که  ازما هم بتوانیم  .چه متوسط و چه کوچک ،چه بزرگ ـ ما هستند
استفاده از خودمان  های پیشسازیخواهیم متد طراحی کنیم، ضمن اینکه از آمادهمی

یر تادی صرف نشویم و مسداشته باشیم و تبدیل به عنصر س ایکنیم، خودمان هم آورده
اندرکاران تحول بشر را پیشه کنیم و نوعًا در این مرحله هم بتوانیم مثبت انبیاء و دست
 واقع شویم. 

 

 حال؛ یاول تا خانه یاز خانه
 ها: آماده

  دیکن ریدو مبنا س انیم« : او»
  مینوع : از انسداد گذر کن

 ها: آورده
 خود: توانه

 ترانه 
 تکانه

 

در دورانی که انسان در منگنه در بحران  «او»هایی است که سازییکی آماده ؛«هاآماده»
ن کند که بینوعًا توصیه می« او». است انجام داده ،گیردهای گدازنده قرار میو در کوران

ست که میان دو مبنا سیر کنید. شعار جاوید این ا« او»دو مبنا سیر کنید. شعار جاوید 
                                                                                                                      

سازمان گفته  کید در ( به انواع متفاوت کارکرStaff and line: یسیستاد و صف )به انگل. 1
سازمان را در کار  کی ماً یکه مستق شودیگفته م یبه کارکرد یکارکرد صف کی. شودیم

اه سر پا نگ یامشاوره یسازمان را با کارکردها ،ستاد گرید یسو ز. اراندیبه جلو م اشیاصل
 یقوقو ادارات ح ،یروابط عموم ،یحسابدار ،یمنابع انسان تیریمثال مد ی. براداردیم

 یروهایها از ارتش و نعبارت نیا ی. هر دوروندیشمار مبه یستاد یمعمواًل از کارکردها
 .ی ویکی()به نقل از دانشنامه اندگرفته شهیمسلح ر
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 یعنی جهان را تغییر دهد این است که از انسداد گذر کنید. تا مدهنو یا انسان هم که آ
کر کنید و د و فنیبنشیگویند نمی شعارهای هر دو دینامیکی است و استاتیکی نیست. 

 «او»از طرف هم های طوالنی به سر ببرید. درنگ کنید و در زنگ تفریح رفعخستگی 
ولی  ،ودشو تبیین توصیه می تحلیل ؛شودهای پیش از ما توصیه میو هم از طرف انسان

ید، میان دو مبنا سیر کن که شود. این دو شعار دینامیک استجانشینی توصیه نمییک
ای که مبنای کوچک خودتان هستید، مبنای بزرگ هم من هستم. نوع انسان هم با تجربه

 از خودش نشان داده شعارش این است که از انسداد گذر کنید. 
برای  ،«میان دو مبنا سیر کنید»که  «او»شعار اول دینامیک را بپذیریم،  اگر این دو شعار

آن  از ی، وجه«از انسداد گذر کنید»بست است. شعار انسان هم که عبور از بحران و بن
فراتاریخی و فرامکانی است.  «او»تاریخی و وجه دیگر آن فراتاریخی است. شعار 

فرامکانی و بخشی هم متناسب با مکان و فراتاریخی و  ،هابخشی از شعارهای انسان
 زمان خاص است. 

هایی داریم. های عالم باشیم، ما هم آوردهستادینه ها و حال اگر بخواهیم امتداد صفی
. هداریم، هم ترانه و هم تکان هاییدرون خودمان است. هم توانهدر ما مشخصًا  یآورده

هایی داریم. ژن، آموزش و توان شتهدرون خودمان دا هم به این مفهوم که ما «توانه»
اهل  و ترانه داریم ، ماکه قباًل بحث شدطور همانیم. اهبه ارث برد «او»داریم و از 
م را این ریتتوانیم میخواهیم مقصدی را طی کنیم و حرکت ما ریتمی دارد. آهنگیم، می

 از این زمزمه م وزمزمه کنی ی درون خود راترانه توانیمدر حرکتمان  نمایش بدهیم. می
توانیم اهل تکانه . نهایتًا میبه وجد بیاید هم خودمان به وجد بیاییم و هم پیرامون ما

ت و که هس «او»باشیم. تکانه به خودمان، پیرامونمان و تاریخمان. به اعتباری در کنار 
 های خاص خودمان هستیم. ما هم با آورده ،پیشینیان ما که بودند

 

 حال ؛متد ما:  یخانه اول تا یاز خانه
 ها ها و آوردهفرآورده از آماده بیترک

 از متن  شیپ
 متن 

 پس از متن
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 ـ های خودمانهوردها و آانسان ی، آماده«او» یآمادهـ ها متد ما ترکیب فرآورده از آماده
 های خودمان فرآوری کردیمها و آوردهو انسان «او»های ترکیبی هم که ما از آمادهاست. 

ه ما در طراحی متد س ،پیش از متن، متن و پس از متن. به این اعتبار :سطحی استسه
های ؛ آوردهایمکننده هستیم. آورندهو ترکیب ایم، فراورندهایمآورنده :دهیمکار انجام می

های های خدا و انسان؛ شامل آوردهایمشود. فراورندههای خودمان میما شامل آورده
ها آلیاژی از آمادهامتزاج کنیم یک می؛ سعی ایمکنندهشود. ترکیبمیپیش از خودمان 

ام آرشود که ما را از وضع موجود آرامای میها ترکیب کنیم. این ترکیب فراوردههو آورد
 بیرون ببرد. 

 

 حال؛  یاول تا خانه یاز خانه
  هافیتکلنییاز متن: تع شیپ

  فایمتن: ا
 ها«آدم» یپس از متن: ادامه

 

 بود؛« او»ها با خود، هستی و تعیین تکلیف ،در متدی که طراحی کردیم، پیش از متن
یم آدم هست یآدمیت و پروژه یکه ما ادامهبود  پس از متن هم این ؛متن ضرورت ایفا بود

 یها منتقل شده و ما هم ادامهاول شروع و به دیگر آدم خواهیم سیری را که از آدم  و می
که ما زندگی یکی این  پیش از متن سه تعیین تکلیف داریم.در . ، پی بگیریمها هستیمآدم

 فعالیت ،دوران موقت زندگی کنیم. در همین دوران اینخواهیم در می ولی موقتی داریم
 در سازوکار جهان مشارکت کنیم. خواهیم میدهیم و  سامانخواهیم مجوزی را میبی

 

 حال؛     یاول تا خانه یاز خانه
 ، هافیتکل نییما : پس از تع نییتب

 دارداشته« : او»   یما : متقاض
  زیرداشته                 

 کارکمک« : او»  دار ما: پروژه
 

اهیم فعال اگر بخو .درسفرا می «باب بگشا»ها طبیعتًا سرفصل پس از تعیین تکلیف
 ت. زنیم که ببینیم پشت در چه خبر اسرا می« او»هستی شویم، در 
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ای ریز. ما برای خودمان پروژهدار و داشتهداشته «او»در این مرحله ما متقاضی هستیم و 
 یما است. در این عرصه ما در مدار و چرخه یکار پروژهکمک «او»تعریف کردیم و 

رف عرضه هم از ط ،دیالکتیک عرضه و تقاضا هستیم. تقاضا از طرف ما دینامیک است
 ستانده فعال ـاینجا دینامیسم عرضه و تقاضا و داده  ؛یسمی داردمایه و دینامجان «او»

 شود. می
ها های تاریخ که عنصر تحول در آنترین انسانشود گفت که جذاببه این اعتبار می

موج زده انبیاء بودند. به این مفهوم که بیش از همه متقاضی بودند و بیش از همه هم در 
جذب کردند. جذب هم ار گرفتند و بیش از همه قر «او»های سرریز داشته]معرض[ 

بیشتر  ماهشش جذب عیسی  ؛طول کشید سال چهلجذب موسی  و سال 19محمد 
های بیرون از کادر وحی به همین ترتیب همچنین انسان .نبود، ولی بسیار کیفی بود

گویند صبح می ، به اوخواهد دارو مصرف کندوقتی انسان می ها بودند.ترینجذاب
هم دریغ  «وا»رفتند.  «او»تا مصرف کن. انبیاء و متقاضیان هم صبح ناشتا به سراغ ناش

ها هم بیشترین جذب را داشتند. پس ما ها داشته و آننکرده و بیشترین سرریز را به آن
کار کمک «او»و هستیم دار ما پروژه ؛ستادر موضع داشته  «او»در موضع تقاضا و 

 است. 
 

 ما:  نییتب؛ حال ینهاول تا خا یاز خانه
 زیمطلق تجه« : او»  ما : 

 طراح مهندس        فیتعر
 خالق         پردازش

 استراتژ      پروژه    بردشیپ
 بندمرحله        انجام

 یخیتار لیو تحل دیصاحب د       فرجام
  پردازدهیا

 منبع الهام 
 دیمنشاء عشق و ام
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ها است، بپذیریم که جهان سرجمع پروژهو  یریمبگاگر ما در موضع تقاضا قرار 
 هایی انسان، پروژهپروژه و ی خلقتست. پروژه«او» تعلق بههای اصلی مپروژه

توانیم ها هستند که ما هم میهای انسانمتوسط، پروژه و های کوچکست. پروژه«او»
دازش پر داران قرار بگیریم. ما تعریف وپروژهکنندگان و تعریفپروژهدر عداد و ردیف 

ا در اگر م رسانیم.را به فرجام می مانانجام و نهایتًا پروژهبه  ،بریمیش میپکنیم، می
یز است. داشته «او» ،موضع تقاضا قرار بگیریم اند به توهایی دارد که میهم مطلق تجو

ندی بمثل طراحی و مهندسی، خلق، طراحی استراتژیک، مرحله ؛ما تزریق کند یپروژه
بخشی و امید و سایر پردازی، الهامو تحلیل تاریخی، ایدهدید تزریق و تاکتیک، 

 . دنبال آن هستیمکه  ملزوماتی
 

 ما: نییتب؛ حال یاول تا خانه یز خانها
 مشتاق «:او»   ما : محتاج

  «فایا»بستر 
 

 کوچک یفایا
 محدود  یفایا

 
 تحقق ریمهندس مس یخدا

 دالدل یمهندس
 «او» ریانسان مهندس مس

 

ع ما که در موض .درآوردیم نه مکانیکی و فرموالسیون طبیعیجلوتر که رسیدیم یک 
اگر ما محتاج  است. مشتاق ،که در موضع عرضه هست «او»تقاضا هستیم، محتاج و 

هم اگر مشتاق نباشد دلیلی برای عرضه ندارد. از  «او»یم. اهبه تقاضا نرسید ،نباشیم
ما هم  ،ایفاگر اول است «او»شود. تشکیل می «یفاا»بستر  «او»احتیاج ما و اشتیاق 

انسان هم مهندس ، یم. خدا مهندس مسیر تحقق استهست ایفاگر کوچک و محدود
 گیرد. دالدلی اینجا شکل می یاست. یک مهندس «او»مسیر 
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اول، از اول ایفاگر بود. حال ما هم که  . آدم  ه استآدمیت هم ایفا بود یپروژه یفلسفه
 یتجهیزهای خدا برای آدم اول و زنجیره یباشیم. همه توانیم ایفاگرمی ،تیماعقابش هس

ر دالدلی د ییک مهندس ،ایفا بوده است. به این اعتبار یآدم به امید و انگیزه بعد از
وجه دیگرش هم مهندسی ما  ،ست«او»مهندسی  آنیک وجه  که هستی وجود دارد

وساز و نهایتًا اهل سازه ل هندسه و ساختاست. یعنی دو طرف عرضه و تقاضا هر دو اه
 هستند. 

 

 : ما نییتب؛ حال یاول تا خانه یاز خانه
  زینظام سرشار ـ سرر

 عشق 
 امکان

 فرصت
 

 نظام سرشار و ،بریمدر آن به سر میما جلوتر که آمدیم به این رسیدیم که نظامی که 
امکان و فرصت. مهندسی سرریزی است از انگیزه و امید و معنا و مسئولیت و عشق و 

از جنس امکان و فرصت است. یک  ... و طراحی و تکنسین بودن و الهام بخشیدن و
 انگیزه و امید و مسئولیت است.  وجه سرریز آن هم از جنس عشق و

 

 ما: نییتب؛ حال یاول تا خانه یاز خانه
  گریموازنه د کی

  یدعوت جوهر یجوهر یتلق
 

  کرد«یرو»
  لیبدیب
  دیردتیب

  یدیهک بگز یعشق  نی هال بس کن، هال بس کن هک ا
 رد یب  کندیم  یقبول  غم،یب  دهدیم  ینشاط 
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م یک موازنه ه ؛اشتیاقـ  احتیاج یای در هستی تعریف کردیم به نام موازنهیک موازنه
 یدعوت جوهری است. شیرابهـ تلقی جوهری  یتر از آن است، موازنهکه چند پله عمیق

رویکرد است. این رویکرد به جانب کسی است که  ،و دعوت جوهری تلقی جوهری
ب یگونهتردید است. تلقی جوهری، تلقی از بدیل و بیبی که  است یو ابراهیم ییعقو

بندی یونس جمع یسوره یآیه 813. دعوت جوهری هم در قباًل روی آن صحبت کردیم
ای که در دوره ـ نسان و یونسیونس که نوسان نوع ا یشده است. در آیات پایانی سوره

ی التهاب و خطاب به محمد که ظاهرًا در دورهخدا  ـ کردهها را نمایندگی میانسان
اول او را به  یهلرسد. در وهبندی چهارگانه میاین جمع بوده، به« کنم؟کنم؟ چهچه»

وحی به تغذیه از مالت پروژه که همان او را دوم  یهلکند. در وهرویکرد دعوت می
. هنر خدا این است که به محمد کنددعوت می برداست، سوم به صبر و چهارم به پیش

 ،کند که هستی در جریان استبندی چهارگانه انتهای سوره یونس عنوان میدر جمع
از جریان ما، جریان  ؛خودت هم وجود داری و در جریانی، وحی هم که جاری است

 جریان قانونمندی زند ـمیدر کنارش دو تبصره هستی و جریان خودت و جریان پروژه و 
ای ک و وقفهَر پس تو حرکت را ادامه بده، مانند یونس نباش. یونس تَ  ـ امتدادجریان و 

د، تغذیه از رویکر :تحلیل استراتژیک یولی تو با استعانت به این چهار پایه ،ایجاد کرد
تی هس ،هستی جریان داریمبرد مطمئن باش که ما در پیش و مالت پروژه و وحی، صبر

 ،پروژه هم قابل توقف نیست و جریان دارد ،تو هم جریان داری ، خودجاری استهم 
و همه چیز جریان دارد ت . پسهای درونت، هستی و پروژه هم جاری استمندیقانون

 بندی مولوی رسیدیم: حرکتت را ادامه بده. به این جمع هم

  بگزیدیهال بس کن هال بس کن هک این عشقی هک
 ردکند بیغم قبولی میدهد بینشاطی می

برای نوع هستی و نوع انسان اکسیری را انتخاب کردی که اگر به ما و پروژه  تو یعنی
بخشد و دینامیسمی بدون غم و حزن به ما می دوج  ،نشاط ،تزریق شود، طبیعتًا در سیر

  شویم. دید قبول میو کمک تو بدون مردودی و تج امداد و در پروژه با استعانت،
 



 11(      1ی)نبع انرژم ی: خدانیی: تبششمنشست شصت و 
 

 

 ما: نییتب؛ حال یاول تا خانه یاز خانه
  بردشیرابطه و پ  

 منتشر  ریبر اکس یمبتن
 یُمسر یازل
 دارجان  یابد

 فاتح  کینامید
 مستقل از کالم دهیدرتن

 قائم به ذات برتر 
 

ها یک اکسیر منتشر با چندین ویژگی است. ویژگیعشق، که  در آمداز بحث عشق این 
دی ازلی و اب و مثل خود حیات، بلکه ذاتی، ؛شده باشد بر آن بارضی نیست که َر عَ م ه

برتر از عقل است که بشر امروز  ؛است ی موجوداتهدینامیک و درتنیده با هم ؛است
اوست. ویژگی دیگر اینکه مسری و اهل  یسرمایه گانهو ی اصلی یکند سرمایهفکر می
 ؛ناپذیر استفاتح و شکست ؛جاندار است ؛کنده میو همه را به خود آلوداست سرایت 

و نای همه جا  دف   یوت و با ولولهصمستغنی از  ؛به قول مولوی مستقل از کالم است
 شود و نهایتًا قائم به ذات است. منتشر می

 

 مواجهه با خدا 
 بارداران 

 کارداران 
  برندگانشیپ

برگیاکس  : رانیر
  زیتجه

 دل دادن 
 دنکر قیزمان تزر

 زاندنیاز نو خ
 دنیبخش دیام

 هبه کردن
 کردن زیسرر

 داشتن ماریت
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یا به هستند برنده کار و پیشاهل کسانی که اهل بار و  یخدا با مجموعه یههمواج
دهد، ها دل میبه آن کند،میها را مجهز . آناستویژه  یبرخورد، تعبیری اکسیربرگیران

 ،بخشدها امید میها را خیزان کرده و به آنز نو آنکند، اها زمان تزریق میآن یبه پروژه
ن کند. ایمی شانها را سرریز و نهایتًا تیمارداریهایش آنکند و از داشتههبه می هابه آن

 ها است. برندگان پروژهمشی و سنت خدا در برخورد با صاحبان و پیش
 

  ریاکس
 در ذات او 

  یدر ذات هست
 در ذات ما 

 در ذات پروژه
 

و هم در ذات پروژه  ، هم در ذات ما، هم در ذات هستی«او»حال این اکسیر هم در ذات 
 کند: بندی میاست. مولوی این رابطه را جمع

  یاب ی یینو یحجره یک ی خاهن  نی رد یهب ره روز
  ییجان تفحص کن هک صد تو یا یست ی ن  کتوی تو 

 آ  شی آ، مترس از عکس خود پ  شی رد خاهن خو ایب 
 ؟ییجویهچ م  انریهب ره و ،یرد خاهن گم رکدره وگ      

کند و دعوت به یگانگی و یگانه شدن اینجا مولوی از زبان خدا با نوع انسان صحبت می
 انسان با خدا و ورود انسان به اندرونی خدا است. 
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 یمنبع انرژ  یخدا
 بر  یپروژه مبتن  بر  یمبتن یهست

 دهیا    دهیا
 الهام     ریتدب
 تیلدب    تیدرا

 عشق    عشق
 یانرژ    یانرژ

 هندسه     یمهندس
 

رسیم. اگر بپذیریم هستی مبتنی است، می «خدای منبع انرژی»به بحث امروز، 
، تدبیر، ایدهاست: مایه پروژه هم مبتنی است. هستی مبتنی بر شش جانکه پذیریم می

ز هستی؛ ایده، وساز خدا نمایان است. ادرایت، عشق، انرژی و هندسه. این در ساخت
شود. بدون اینها هستی شکل تدبیر، درایت، عشق، انرژی و مهندسی سرریز می

های نوع انسان هم از همان آدم اول تا االن مبتنی بر ایده و الهام و گرفت. پروژهنمی
انرژی و هندسه است. پس عنصر یا عناصر پایدار اصلی و  ،بلدیت، مدیریت، عشق

 ها و هستی همین دوقلوی عشق و انرژی است. روژهدر پاصلی عناصر پای کار 
 

 تو در تو گانیهمسای، عشق و انرژ 
 شوند. عشق و انرژی مثل ایده و الهام همسایگان تو در تو تلقی می

 رگ اژداهست رب ره عشق است چون زرمد
 دفع اژداه کن نهی  این زرمد  ربقاز 

انرژی است. مولوی  یایهعشق است، هین هم پمپ مجدد و پمپاژ و نم یبرق طالیه
ت، ای که طبیعتًا پر مانع اسمسیر پروژه ؛زندبه هم گره میدر مسیر هنرمندانه این دو عنصر را 

، بندی مولویاژدها بر سر راهش نشسته و موانع کلیدی و جدی بر آن نمایان است. این جمع
برنده شهای پیبندی انسانجمع ؛هست و معکوسش هم صادق استهم بندی خدا جمع

ناشی از همین  ،شودبینید همزمان عشق و انرژی متصاعد میهم هست. هرجا که می
 برندگان است. پیش یمولوی و همه ،بندی خدا، نوع انسانبندی است که جمعجمع
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سختی باال آمدند. ها با جاندانمارکی 1های اروپا بود.فینال جام ملت 1833سال 
ه فینال برسد. آن موقع ملت دانمارک در بازی فینال کرد دانمارک بکس فکر نمیهیچ

شعاری را مطرح کردند که هم مربی و هم تیم دانمارک پذیرفتند. شعار این بود: یا مرگ 
 انقهرمکرد کس فکر نمیسختی پیروز شد. هیچیا قهرمانی دانمارک. دانمارک با جان

ری به بیرون زد ولی دانمارک در یک درگی انشود. استخوان زانوی یکی از بازیکن
شد. میننه خستگی و نه دردی در او مشاهده  ،داداش را نشان میتلویزیون که چهره

خواهد شد.  قهرمانمعلوم بود دانمارک آخر بازی هم بود و شعف داشت، خندان بود، 
مثل سوئد به کشور خونسردها و  که یدانمارکدر شد.  قهرمانتیم دانمارک با این شعار 

نفره  11یک صف استقبال برای تیم  ،است و شهره معروفها احساسو کمها عاطفهکم
همان  بود برای تشکیل دادند. اول صف هم آمبوالنسی کیلومتر 81به طول  دانمارک

این ، 2االن هم که فضای داغ فوتبال استهافبک دانمارکی که زانوی او بیرون زده بود. 
 ،لوژیک و تشکیالتی و استراتژیک نیستکار ایدئو یبندی مولوی فقط در حوزهجمع

ای بندیو جمعبندی را نوع انسان پذیرفته است ت، این جمعها هسحوزه یدر همه
 .که خدا سرمشقش را به انسان داده است است

 

 ؛ یمنبع انرژ یخدا
 : یدر هست یانرژ

 عامل حرکت 
  یداریعنصر بروز ـ پد
 سبب رشد ـ نمو 

 بردشیقوه پ
 

خودمان عامل حرکت  یکه انرژی در هستی به لحاظ علمی و در تجربهاگر بپذیریم 
 برنده هم در حرکت بطئیپیش یپدیداری، سبب رشد و نمو و قوهبروز و است، عنصر 

                                                                                                                      
اروپا بوده است که به  یهادوره مسابقات جام ملت نینهم 8331اروپا  یهاجام ملت. 1
 یمل میابل تدو بر صفر مق یروزیل دانمارک با پفوتبا یمل میت کشور سوئد برگزار شد. یزبانیم

 .ی ویکی()به نقل از دانشنامه دیمسابقات رس نیا یفوتبال آلمان به قهرمان
 است.  1181فوتبال  یجام جهان یحذف یمرحله. سخنرانی مقارن با 2
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این انرژی مثل عشق در هستی،  ،ی استئهم در حرکت جهشی و ارتقاو و تدریجی 
ساده این باشد که اینها شاید تلقی اول و  است. کنیممثل هوایی که ما استنشاق می

 توانیمشوند و هر وقت دلمان بخواهد میوقت تمام نمی کاالهای پریاب هستند و هیچ
آن را باز کنیم پر و پیمان است و  باز آن مصرف کنیم. یخچالی است که هر وقت در

 جهت نیست. عنصری رها و بی ،ریزد. ولی این انرژی مثل عشق یا هوااز آن می
جهت که انرژی هم مثل عشق رها و بی میبندی کنطور جمعبحث را این در پایاناگر بتوانیم 

 خوانهم ،کنندنه مصرف مییهایی که انرژی را بهنوع انسانتوان درآورد که این را می ،نیست
انسان  خدا با یههزنند. مواجاینها هستند که تحول  و تطور را رقم می و با قواعد هستی هستند

ی انرژی است. وقتی خدا انسان یا نب اتالفبر سر جلوگیری از ـ  نبیا چه غیرانبیاچه با اـ هم 
، مهندسی ،مطالعه ،مشاهده به تخصیص انرژیو را دعوت به توزیع انرژی در زمان 

بر سر همین ادارک است که درست است انرژی و عشق در  کند،آموزش می همگرایی و
 شود. آن نمی تالفاهستی فراوان است، اما این مجوزی برای 

که قیمت نفت افزایش پیدا کرد، در ایران یک عروسی تاریخی برپا شد.  8951سال 
 یدر مقدمه مطرح کرد و تلویزیوندر عروسی تاریخی این بود که عبدالمجید مجیدی 

کرد که از این به بعد سرمایه در  پنجم هم این را معرفی و انشا یتجدیدنظرشده یبرنامه
وع ناست. نوع عبدالمجید مجیدی یا  یفراوانکاالی کاالی کمیاب نیست و  دیگرایران 

اکام نهای نوع انسانانسانی که این تلقی را نسبت به عناصر موجود در هستی دارند، 
تا  8951در حدفاصل  ؛این اظهارنظر را کرد 8951هستند. عبدالمجید مجیدی سال 

سوزانده شدن سرمایه اذعان داشتند. ن به ی جهاسرمایه در ایران سوزانده شد. همه 8955
کردند که به رژیم شاه انتقاد می ـ افکار عمومی جهانهم های اروپایی و دولتـ هم  همه 

شاه یک مصاحبه  8955ریابی است. سال وجود آمده است. سرمایه عنصر پُ رت بهچرا این پ  
 را آتش نخواهیم زد.  دیگر آن ،اگر ریالی اضافه بیاوریم پسعنوان کرد از این  کرد.

 اقبال وهاست و آن کردند دوران از آن  که فکر می هم نیروهای تشکیالتی یدر تجربه
 سرنوشت مجیدی دچار شدند.همین به  ،ای یک کاالی پریاب استاستقبال توده

 ،کندنوع انسانی که انرژی و عشق و سرمایه و کاال و هوا را کاالی پریاب تلقی می نهایت  
اربی که در ایران بوده، بعد از این همه تجبحث ما این است که سوزی است. امکان

 یبتوانیم با انرژی که عامل حرکت و عنصر بروز پدیداری، سبب رشد و نمو و قوه
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ر جهان دهم برخورد کنیم که به این تلقی برسیم که انرژی  ایبه گونهبرد است پیش
 راف نیست، در نوع خودشسو ا تبذیرپاش و  قدر و اندازه تولید شده و برای ریخت وبه

جمهوری اسالمی،  یانقالب همین بود، تجربه یار است. تجربهکمیاب و فر  
 سال اخیر هم همین بود.  اصالحات و یک

 
 اصل بقا 

 :  یهست دانیعناصر جاو      
  یانرژ    عشق

 یرانهدامیغ
 یرمحویغ
  یرحذفیغ

 مجرد  بقا :
 مبدل

 

زدیم. در کادر اصل  ریزی به اصل بقا در کادر بحث خدای منبع انرژیگذشته گ یجلسه
یکی عشق و دیگری انرژی است. هر  ـ فهمیماینقدر که ما میـ عناصر جاویدان هستی  بقا،

کند. همچنان که  یا حذف محو یاها را منهدم تواند آندو غیر انهدامی هستند و کسی نمی
در جهان و در هستی است، اصل بقای عشق هم  انرژی یاصل ترمودینامیک که اصل بقا

بر سر عشقش باقی یا هست. حال این بقا یا مجرد یا مبدل است. کسی که عاشق است، 
 شود. تبدیل به یک منبع حرکت برای دیگری می ،ماند یا اگر عشق خود او باقی نماندمی

 

  دیعشق چو خورش  نی از می هچ رگم  می هچ رگم 
  ایخدا داستیپ  و هچ پنهان و هچ دایهچ پ 

 عالم ختهی شور هک انگ  یشور زه  یزه 
  ایبار هک آنجاست خدا یکار زه  یزه 
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 منتشران 
پادارندگان    بر
 برندگانشیپ 

 

شعار منتشران، برپادارندگان و  ،هم که چند بار از آن استفاده کردیم بیتاین دو 
 عشق و انرژیبرندگان است.از بیان مولوی این جهان متشکل است از دو عنصر پیش

آرام به پایان ست. بحث را آرام«او»شور و کار و بار است. سازمانده آن هم  اءکه منش
 کنیم. های بعد آماده میتر از هفتهبریم. زمینه را برای بحث جدیمی

 
 نشان در مطلع بحثمان دیکل کی

ل .بقره است یکلیدی در سوره ییک آیه  ترین سوره و آیاتش هماین سوره مطو 
ل ست. شناسانه و استراتژیک قرآن بیشتر در بقره اهستی یاتترین آیات است. تبیینمطو 

الکرسی به آیت 1بعدش یاست که با دو آیه 155 ییکی از این آیات طوالنی، آیه
 نشان در مطلع بحث ما است.  معروف شده است. یک کلید  

 

وُم  ُ اَل ِإاَلَه ِإاله ُهَو اْلحَیُّ اْلَقیُّ ْرِض  َمن   اَّلله
َ
َماَواِت َو َما ىِف اْْل ُه َما ىِف السه ٌم  له ُخُذُه ِسَنٌة َو اَل ََنْ

ْ
اَل َتأ

یُطوَن ِبَش  َذا الهِذی َیْشَفُع ِعنََدُ ِإاله ِبِإْذِنِه  َیْعَلُ  ْیِدِهِيْ َو َما َخْلَفُهْم  َو اَل ُيحِ
َ

ْن ِعْلِمِه ِإاله  ٍء َما َبْی أ می
ا َشاَء  َوِس  ُدُه ِحْفُظُهَما  َو ُهَو اْلَعلِی اْلَعِظمیِِبَ ْرَض  َو اَل وَی

َ
َماَواِت َو اْْل ُه السه ِسیُّ  َع رُکْ

دارنَد است یخداست كه اهل  یورنه چرت و فت . جز او نیست زنَد محض و قائم و برپا
د و نه چرت و فتور در آمسان .گران یسبک او  را فرا گري در زمی هاهر آنچه   و هرآنچه 

در پیشگاهش شفاعت ك صتكیست كه جز به رخ  ت، از آِن اوست.اس ه هر آنچه ند؟ بناو 
د داناست. و به چیزی از عل او، جز به  سپ ردر پیش روی آنان و هر آنچه  سرشان است 

در بر گرفته، و  هااو آمسان كهی ار ی. پهنهیانبدآنچه بخواهد، احاطه منی و زمی را 
دشوار  هانگهداری آن  نیست، و اوست واالِی بزرگ.بر او 

 

                                                                                                                      
 عنوان شده است. « آیات قبل و بعد». در سخنرانی، 1



 5باب بگشا؛ دفتر ششم: تبیین ما ـ       51

 

 

نبع به کار بحث خدای م کهگیرد این آیه از آنجا کلید است که عناصر کلیدی را در بر می
ها خورد و خورند بحث ما است. چند واژه داریم که نشانه است. یکی از آنانرژی ما می

َنة  » ست. بعدیا« او»ت ئزندگی تمام در هی است؛ زندگی به مفهوم تام  « اْلَحي  » به  «س 
به مفهوم خواب است. سنه « َنْوم  »ای و تعطیل آنی هوا است. ور لحظهفتمفهوم چرت و 
ای گوییم چشممان گرم شد، یا لحظهنیاز خواب است. اصطالحًا مییا چرت پیش

شناسی جلوتر هم به مفهوم خواب طوالنی است. در لفظ« َنْوم  »خواب ما را فرا گرفت. 
 نندهی پوشاشود. ولی کرسی به معنی چارپایهصندلی معنی می« ي  ُکْرس  »که بیاییم 

 ای است که خودشگذاشتیم و االن منسوخ شده چارپایهمی هااناست. کرسی که زمست
دهد. گیرد و یک خانواده را پوشش میهمه را دربر می ،و لحافی که رویش را پوشانده

 شود. ا میدر فارسی ما این کرسی به اریکه، تخت و سریر معن
الم محور حیات ع ، بحث این است کهبحثمان بگیریم به کمکاگر بخواهیم این آیه را 

قائم به ذات بودن،  است. حیات محض وست، قائم و خودبنیاد است، برپادارنده «او»
طلبد. این انرژی َتَرک ندارد. یعنی نه در برپادارندگی خودش انرژی سرشاری را می

شود و نه بیش از لحظه و در یک ور نائل میفتبه چرت و لحظه صاحب این انرژی 
همیشه سرشار، فیضان و فوران است، افت و حضیضی را  ای است کهمقطع. لذا انرژی

 و جوشان و ممتد است.  مستمرکند. کاماًل نمی نکرده و تجربه
و هرآنچه در زمین است از آن  هااندهد: هر آنچه در آسممی ی کهترتوضیح جدی

ها و آسمان بینست. آنچه «او»صاحب و خالقش  ،ست«او»ست، تملک از آن «او»
بر است. جلوتر باز تاکید بر وجه ها و زمین هم خودش انرژیزمین است و خود آسمان

یک مجموعه محیط  برکسی که بخواهد  ؛دیگری از انرژی تاکید دارد که احاطه دارد
حیات، خلق،  ی. سه مرحلهبرد، خود آن احاطه هم انرژی خاص خودش را میباشد

زمین و آسمان را در  «او»ای که کرسی اریکه یبر هستند. بر پهنهحفظ و احاطه انرژی
نگهداری این مجموعه هم که  ،برگرفته که این هم خودش محتاج مصرف انرژی است

 دشوار نیست باز مشمول صرف انرژی است.  «او»برای 
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  مان:نشان در مطلع بحث دیکل کی
 منشاء  گانهی

 محض اتیح
 مطلق  یانرژ

 و فترت  ترکیب
  ریفراگ کهیصاحب ار

  دینگهدارنده جاو
 بزرگ یباال

 

ژی نوع انر پنجاین  شود.نوع انرژی تعریف میپنج چندان طوالنی نه یپس از همین آیه
 که عالم بر محور او استوار است. از این یک کلید ایشود انرژیرا که سر هم کنیم می

یگانه منشاء است، حیات محض و تام است،  «او»آوریم که نشان در مطلع بحث در می
 یفراگیر است، نگهدارنده یرت است، صاحب اریکهتترک و فانرژی مطلق است، بی

 جاوید و واالی بزرگ است. 
از  ؛ریزدپایان و سرشار فرو میگانه انرژی بیهفت ـ هشتهای این ناودان یاز همه

ه آیند یحفظ این مجموعه. تا هفتهو بودن  اریکهحض، نگهدارنگی و صاحب حیات م
 نهچگوانرژی در جهان این و آن را به سمت اینکه نهایتًا  مروی این کلید آیه فکر کنی

رژی در سرریز ان ،تعریف کنیم ایاگر ما پروژه ]ببینیم[ و مشود، شیب بدهیتوزیع می
ف های متعددی که بین تعریدر بزنگاهاه تعریف و در بزنگ ؛ما به چه شکل است یپروژه

ا سرریز انرژی به م ،هادر دوران بحران، در دوران بریدگی ،شودتا انجام پروژه تعبیه می
خواهیم ای که میپروژهطول در چه  نگاه ودر بزچه  انرژی را است. بتوانیم چگونه

بحثی  ان دارد.جوانم دوم جلسه اختصاص به دوست یتحلیل کنیم. تکه ،تعریف کنیم
دوم جلسه خدمت شما  یحه در نیمهفصپنج ـ شش آن را در  یرا کار کرده که خالصه

آینده را هم به بحث انرژی اختصاص خواهیم داد  یعرضه خواهد کرد. یکی دو جلسه
های ها را با سرعت بیشتری پشت سر بگذاریم و به بحثبتوانیم بحث شاءاَّللانتا 

 . دا کنیمجدیدتری راه پی
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 کنندگانهای مشارکتآورده
 (1) م کارهای انجاوری سیستمهای افزایش بهرهتحلیل تکنیک :کنندهمشارکت

به نام خدا، سرفصل خدای منبع انرژی است. موضوع بحث ما هم تحلیل 
کار است. خیلی خالصه  یدهندههای انجاموری سیستمهای افزایش بهرهتکنیک

سمت ق چهارکار کنیم کارایی سیستم باال برود. بحث امروز ه خواهم بگویم چمی
گردم که ببینم دانش بشری چه کمکی به مفاهیم انرژی را می بینکلی دارد. اول 

خواهم با یک دید مهندسی نگاه کنم. قسمت سوم کند. در قسمت دوم میما می
 بندی کنم. هایم را جمعبه کار اجتماعی و قسمت چهارم هم صحبت

 گویم. اولینسمت اول که مربوط به مفاهیم انرژی است، چند تعریف را میقدر 
کنیم. چه صحبت می یبحث تعریف انرژی است. ببینیم انرژی چیست و درباره

توانایی انجام کار است. ارزشمندی انرژی به  در ترمودینامیک تعریف انرژی،
ری را انجام بدهیم خواهیم کاانجام دادن کار است. به خاطر همین است وقتی می

آن  سازیدیگر در مورد انرژی قابلیت ذخیره یگوییم انرژی الزم است. نکتهمی
توان آن را جمع شود. از نقاط مختلف میاست. یعنی انرژی یک جا جمع می

چند  جایی است.ضرب نیرو در جابهحاصل «کار»فیزیکی -کرد. تعریف ریاضی
دار در آن وجود دارد. ینکه نیروی جهتنهفته است. اول ا تعریف نکته در این

یعنی مهم است جهت شما کدام طرف باشد. ممکن است کار شما منفی یا مثبت 
گیری شما دارد. مورد دیگر لزوم انجام تغییر برای باشد. همه چیز بستگی به جهت

جایی داریم. اگر شما هزاران نیرو وارد کنید، تا تغییر کار است. چون ما اینجا جابه
د و هیچ افتجایی انجام ندهید هیچ اتفاقی نمیتان جابهیجاد نکنید و در سیستما

کاری انجام ندادید. انرژی صرف شده ولی کار انجام نشده است. قسمت آخر 
دیل انرژی به نیرویی برای انجام کار است. یعنی داشتن انرژی بلزوم سیستم ت

دارد ولی تا من دستی  صرف کافی نیست. مثاًل االن در بدن من انرژی وجود
جا کنم. حتمًا یک سیستم الزم است که توانم جسمم را جابهنداشته باشم نمی

 انرژی در آن جاری شود و او کار انجام بدهد. 
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خواهیم انجام توان نشان داد. برای هرکاری که میها را خیلی خالصه میسیستم
و یک خروجی  یک ورودی که مرکزی هست یدهندهبدهیم یک سیستم انجام

شود به صورت کار مفید و انرژی انرژی دارد. انرژی که از این سیستم خارج می
کار کنیم هترین حرف ما است که چشود. خروجی ما اساسیشده خارج میتلف

تبدیل به کار مفید شده و از تلفات انرژی کم شود. ما انرژی را  یانرژی بیشتر
صحیح اعمال کنیم  یاندازهو  جهت، نوع کنیم که نیروی مناسبی را درمصرف می

 خواهیم کار انجام دهیم، ایجاد شود. تا تغییری که مطلوب ما است در جایی که می
پردازیم. یک بیان دیگر از قانون اول ترمودینامیک این است به مفاهیم دیگر می

شود که مقدار کل انرژی جهان ثابت است. وقتی انرژی از یک شکلی ناپدید می
 وجودهشود و نه بشود. یعنی نه نابود میزمان در یک شکل دیگر پدیدار میهم
شود. این اصل، یک اصل آید. بلکه از یک شکل به شکل دیگری تبدیل میمی

که این همه  ]شما[گوید ها است. از این جهت که به ما میتوحیدی برای انسان
 و چه چه از جهت جرمـ  توانید به این دنیاد، یک ذره نمییتوانایی دار یادعا

ن آ اضافه کنید. اگر خیلی هنرمند هستید از این انرژی درست استفاده و ـ انرژی
گویم توحیدی است. چون فقط یک نفر بوده که مدیریت کنید. از این بابت می را

انسان را آفریده است. کار مفید و هنر ما این است که در جهت صحیح و با 
 ستفاده کنیم. راندمان باال از انرژی ا

حث شود؟ اولین بببینیم روند چیست. چطور انرژی تبدیل به کار مفید می اکنون
مدیر یک مجموعه قرار بدهند.  را وجو برای منابع انرژی است. فرض کنید ماجست

کنیم این است که بگردیم ببینیم چه چیزهایی داریم و چه چیزهایی اولین کاری که می
مثاًل نیروی تحصیلکرده داریم، نیرویی که نیاز به  ؟هست ییهالینداریم. چه پتانس

اول اشتباه باشد، به  یآموزش دارد، سرمایه مالی و... این اولین پله است. اگر نقطه
فرصت سوزی خواهیم رسید. قسمت بعدی استخراج انرژی از منابع است. یعنی 

 یل کنیم. قسمت بعدیچطور انرژی را از منابع دربیاوریم و آن را به چه نیرویی تبد
 نیرویی که درآوردیم را چگونه اعمال کنیم. و اینکه هم اعمال نیرو است
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 نیروی مناسب سیستم تبدیل انرژی به شود در طراحیقسمت دوم و سوم را می 
خالصه کرد. یعنی ما منبع انرژی را شناختیم، حال چطور آن را اعمال کنیم. 

م شود و از سیستی از آن منبع خارج میای است که انرژسامانه شکلسیستم به 
شود. شود. در اینجا یک هدف ایجاد میحداکثر کار برای ما انجام می شده ورد 

طور که آقای صابر هدف ایجاد کار بیشتر با منابع انرژی موجود است. همان
فرمودند انرژی چیزی نیست که همه جا ریخته باشد و به راحتی بتوانیم از آن 

آن فرق دارد. هدف ما  از یم. انرژی هست ولی هزینه و استفادهاستفاده کن
وری است. یعنی بیشترین کار مفید را با انرژی صرف دسترسی به باالترین بهره

مهم این است که همه چیز در دنیا دارای ارزش  ییک نکته شده بیرون بکشیم.
فرق دارد. ما  استخراج آن یاست و حتمًا درون آن انرژی نهفته است. فقط هزینه

 ها کار کنیم.گوییم ارزش ندارد که روی آنبه بعضی از چیزها می
هایی که در دنیا کاری های اهل تغییر، انسانخواهم به دید برسم. انساناینجا می 

انجام دادند و به قول آقای صابر حمال دوران خودشان بودند، هنرشان این بوده 
. ی پیدا کرده و به درستی از آن استفاده کردندکه منابع انرژی محیطشان را به درست

 ها است.ها بهینه بوده است. این هنر و دید آنمدیریت انرژی آن
کند. دانش مهندسی خواهیم ببینیم دانش مهندسی به ما چه کمکی میحاال می 

ها ها استفاده کنیم. انسانکه چطور از این فرصت از این جهت اهمیت دارد
آید که راندمان باالیی دارند. کنند و خوششان میهایی تعریف میمعمواًل از الگو

گویند؟ چرا به خشایارشاه کبیر می «کبیر»اسکندر  و چرا در تاریخ به کوروش
. چون با گویندگویند ولی به خودش کبیر نمیگویند؟ به لشگرش کبیر مینمی

وچکتر ایه کارتش بزرگ پیروزی بزرگی به دست نیاورد. ولی کوروش با یک سرم
و نیروی نظامی کمتر و هوش باالتر پیروزی بزرگی بدست آورد. نسبت این 

بیر ک ،پیروزی به آن چیزی که داشت خیلی باالتر بود. برای همین به کوروش
 گویند.می
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گوید مهندسی یا طراحی یا کنترل است. یعنی یا داریم چیزی یکی از دوستان می 
 د بایکه از دستمان در نرود. طراحی سیستم با کنیمسازیم و یا کنترل میرا می

ت کار را باید درس نه اینکه فقط کاری انجام شود، بلکه .باشدوری حداکثر بهره
انجام داد. این هم بر مبنای تابع هزینه تعریف دارد. هرجا یک طراحی انجام 

 یدشود. مثاًل با پولی که دارم میای داریم که مینیُم دهیم یک تابع هزینهمی
انی که دارید گویند با این زمکار را بکشید و بهترین چیز را بسازید. یا می نبیشتری

بهترین چیز را بسازید. با این آموزشی که دیدید یا پتانسیل موجود بهترین چیز را 
های ما در جنوب چاه برای مثال بسازید. این تابع هزینه است و خیلی مهم است.

های نفت از این چاهمیادین مشترک نفتی،  در بسیار زیادی داریم.نفتی 
. امروز دیگر ارزش اقتصادی شودهاست نفت کویت دارد استخراج میسال

 نسبت سی به هفتاداگر  استخراج ندارد. امروز دیگر چاهی برای ما نمانده است.
باشد  ماریدادند برای ما خوب بود. حتی اگر این قرارداد استثاین نفت را به ما می

شود. مفید بودن با توجه از راندمان کلی فرآیند ارزشمندتر میزمان ها وقتگاهی 
 شود.تعریف می هزینه به تابع

 وری است. چون باالخرهبه منظور حفظ بهره «کنترل سیستم»بخش بعدی  
 ـ چه نخواهیم و چه ما بخواهیم ـسیستم با گذشت زمان  هایبعضی از ارزش

شود شوند. این باعث میراحی اولیه خارج میشوند و از طدچار ناهنجاری می
و در نهایت از حالت اقتصادی خارج  سیستم ما از کار بیفتد یا پرمصرف شود

. پس ما باید همواره سیستممان را کنترل کنیم. کنترل سیستم خیلی مهم شودمی
رد. ولی کاست. مثاًل نیروگاه چرنوبیل که در شوروی سابق بود، انرژی تولید می

وجود آمد و آن نیروگاه تبدیل به بمب اتم هبرای مدار کنترلش ب یروز مشکلیک 
بتن  کوپترشد و آن ناحیه را منفجر کرد. تنها کاری که کردند این بود که با هلی

روی آن خالی کردند. کسی نجات پیدا نکرد. یک نیروی مثبت تبدیل به یک 
خواهند ها بکه بعضی گیری نیستفاجعه شد. کنترل خیلی مهم است. فقط جهت

 سیستم را بسازند و بعد هم رهایش کنند. 
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ه های انفرادی است. بحث انفرادی ببخش بعدی تکنیک افزایش کار در سیستم
رسد که می خودوری که یک سیستم موقعی به حداکثر بهره است این خاطر

 موری و هماهنگ با هم بهرهمآن درست کار کند. یعنی با ماکسی یتک اجزاتک
یکشان هم ستاره باشند و تاکتتک بازیکنان تککار کند. مثل تیم فوتبال که تک

 عالی باشد و با هم خوب کار کنند.
ترین راه است. توان انجام داد. بهبود کیفیت ورودی سادهاینجا چند کار می 

ریزند به این خاطر که شتاب بیشتری ها بنزین سوپر در ماشین خود میخیلی
ها قابلیت این کیفیت ورودی به قابلیت سیستم بستگی دارد. بعضی داشته باشد.

تر بدهید. ارزشش را ندارند. ممکن ها سوخت باکیفیتاین را ندارند که به آن
ها را اذیت کند. ممکن است دچار ناهنجاری هم تر حتی آناست انرژی اضافه

فیت و قابلیت ورودی کیبشوند. باید این قابلیت را داشته باشند که با افزایش بهبود 
های مختلف هم فرق دارد. مثاًل انسان ها هم باالتر برود. ورودی سیستمآن

 ورودی فکری و غذایی دارد.
کار  هوجه دوم رشد توانایی است. رشد توانایی همان بهبود کارایی است. یعنی چ 

. دبا همین سوختی که هست بتواند کار بیشتری انجام بدهد. چند مرحله دار دکن
اول استعدادیابی است. یعنی باید روی کدام جزء سیستم کار کنیم که  یمرحله

 تواند خودش را  کشفتوانایی آن جزء را باال ببریم. اگر انسان باشد خودش، می
 تواند خودش راکند. مثاًل در رقابت با دیگران در یک کالس ریاضی زودتر می

کنند. وقتی استعدادی می ها هم دیگران او را کشفکشف کند. بعضی وقت
ینیم شود تاریخ. ببکنیم، این میوجو میشود برای برنامه و الگو جستکشف می

ن ای از آقبل از ما چه کردند. کسانی که قبل از ما استعداد داشتند چه استفاده
اه اگر من به باشگ ها بخواهند استفاده کنند.کردند. برنامه و الگو چه بوده که آن

ورش ای برای پرروم و هر روز از یک دستگاه استفاده کنم و هیچ برنامهبدنسازی ب
یاز است ن دقیقبرنامه و الگوی  حتماً  رسم.اندام نداشته باشم، قطعًا به نتیجه نمی

شود می ،تا بتوانم استعدادم را درست شکوفا کنم. وقتی برنامه و الگو گرفتم
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ورز  از استعداد. منظورم نداد ورز ، اجرای برنامه و تمرین، یعنی«ورزش»
. یک نفر باشدورزش فکری  تواند، فقط ورزش فیزیکی نیست، بلکه میاستعداد

خواهد فعالیت سیاسی کند باید ورزش سیاسی هم بکند. کار مطالعه کند که می
د از ، بعو چارت سیاست را بخواند و بعد مطالعه کند. اگر استعداد پیدا کردید

 کار کنید تا بتوانید باال بیایید.برنامه باید  پیدا کردن
 توانید ازرود. یعنی میکارها را که انجام بدهید، توانایی مجموعه هم باال می این

یک  ید. اگر به یک کارگر افغانستانی اندازهیانرژی که ورودی آن است باالتر بیای
کند. ولی اگر ما صبحانه کف دست نان بدهید، یک ساختمان را پشت و رو می

شد و کافتد. بدن نمیگین بخوریم سرمان گیج رفته و حتی فشارمان هم میسن
ها متفاوت است. قابلیتی وجود ندارد که حتی تواند هضم کند. چون توانایینمی

 بتوانیم انرژی را در خودمان کنترل کنیم.
ت. این کار ترکیبی اس ،های مجتمعوری سیستمتکنیک افزایش بهره ،قسمت دوم 

متناسب ] هر جزءبه ی دو رکن اساسی دارد. یکی تعیین توانایی است. کار ترکیب
تواند با حداکثر متوسط انجام بدهد، مسئولیت بدهیم. دوم هم آن کاری که می با[

شود فرمول کلی برای آن آورد. مورد به مورد ایجاد هماهنگی اجزاء است. نمی
اید چیست و با توجه به آن ب باشد. باید دید پروژهفرق دارد و وابسته به پروژه می

 شوند و هرکس مسئولیتی بگیرد. دید چگونه با هم هماهنگ 
که این و خواهیم وارد اجتماع بشویمرا با این مقدمه گفتیم. حاال می مطالباین 

کار باید انرژی موجود در جامعه را  کار انجام دهیم. برای اینچگونه در اجتماع 
ند کجمیع کنیم. تجمیع انرژی از این جهت کمک میرا با هم تها آنپیدا کنیم و 

ارند که د ایانرژی ،با هم به صورت تکمیلی کار انجام بدهند متحد که اگر نیروها
در  و شوددهند کمتر میتک انجام میبهی که تکاکنند از انرژیاستفاده می

شود. این انرژی باید در جهت صحیح به صورت جویی میمصرف انرژی صرفه
  .گیرد ود تا تغییر مطلوب در جامعه انجامشیروی خوب در زمان مناسب اعمال ن
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سری منابع یک شناخت منابع انرژی موجود در جامعه است. ،اول یمرحله
انرژی )هم مثبت و هم منفی( وجود دارد. اولین و موثرترین انرژی موجود در 

ه روه هستند. یک گرواست. نیروهای انسانی دو گ «منابع انسانی»جوامع انسانی، 
در توده و گروه دیگر در تشکیالت هستند. تشکیالت کسانی هستند که با ما 

کنند و در کادر شریک هستند. نیروهای اجرایی هم خود به خود پیدا همکاری می
 ها را پیداما است که آن یشوند. گاهی ممکن است به ما بپیوندند. وظیفهنمی

ک تیم باید صاحب این دید هم باشیم که تکخواهیم کار کنکنیم. وقتی می
را  انکه کیفیتش عناصری باشندکنیم ها نگاه میعنوان هدف به آنهعناصری که ب

د. نه به این دید که ما آمدیم نآنقدر باال بیاوریم که روزی جزو کادر رهبری شو
ه حاکم بگیریم بعد بگوییم چعنوان خودمان بهرئیس بشویم، یک ایدئولوژی را 

کسانی طرفدار ما هستند، حاال که زورمان زیاد شد، بنابراین حاکمیت کنیم! نه! 
ها های آنها را بیاوریم. شاید ایدهتک عناصر با استعداد نگاه کنیم. آنباید به تک

 م.به این دید باید نگاه کنی به توده بدهند. بهبودبهتر باشد و کل سیستم را 
توده را  . اول باید درک مسائله باشیممطالعه کرد برای اینکه کار کنیم، قبلش باید 

. چه چیزی نیاز دارند. خواهندچه می آنها داشته باشیم. اینکه مشکل چیست و
ه خیلی مهم است. کسانی ک نکتهها بچینیم. این مان را متناسب با آناستراتژی

ید دتوانند با توده جوش بخورند. چون صاحب کنند نمیاین نکته را فراموش می
 اساسی در مورد منابع ینیستند. حتمًا برایشان مشکل ایجاد خواهد کرد. نکته

ها هستند. فرق حکومت دارترین منابع انسانی همینانسانی این است که ریشه
مردمی و آزاد همین است. در آنجا منابع انرژی عمدتًا  حکومت دیکتاتوری با

امی است. تاریخ نشان داده انسانی است. ولی اینجا منابع انرژی عمدتًا نظ
افتند. در یک دوره از درون ندارند می و انسانی مردمی یهایی که پشتوانهحکومت

ریزند. میزان اثرگذاری منابع دیگر هم با اثرگذاری بر فروپاشی پیدا کرده و می
 کند.نیروهای اولی ارزش پیدا می
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های مالی برای هزینهـ  چه بخواهیم یا نخواهیم]است[. ـ  قسمت دوم منابع مالی 
تامین شود. اگر یک بعدی جلو برویم  ها بایداین هزینهوجود دارد.  رایندیهر ف

توانند عناصر یکسان نیست. همه نمی یشکست خواهیم خورد. قدرت همه
ی توانهشود باید یک پشباالخره کسی که وارد یک پروژه می فداکاری و ایثار کنند.

از  ایتواند آوردهها میمالی گاهی وقت یپروژهاشد. مالی کنار خودش داشته ب
ا ای که در اسالم پیش رفت. یمثل پروژه باشد. جانب دیگران، مثل افراد ثروتمند

باشد. مثل اینکه حضرت علی شب تا صبح  قتصادیهای اعنوان ایدههتواند بمی
ت ت. گفاقتصادی داش یکرد، ایدهکرد. پول جمع نمیدر نخلستان فعالیت می

کنم. یا افراد ثروتمندی مثل ابوبکر و آورم و به جامعه کمک میمن پول درمی
 داشتند. «آورده» که خدیجه کسانی بودند

 یبعدی منابع دارای نفوذ اجتماعی است. این گزینه مهمترین گزینه یگزینه 
ز امرو یامروز ما است. روحانیت و روشنفکران دو قشر اصلی تاثیرگذار بر جامعه

ما هستند. این را باید بپذیریم، از قدیم هم اینها بودند. این واقعیت هم وجود دارد 
بازی دست جامعه روحانیت است.  ACدهد هر بازی که در جامعه رخ می

ست شود نیروها شکبخواهیم نادیده بگیریم، یک تنه جلو برویم، فقط باعث می
 اینها یک اشتباه استراتژیک جامعه شوند. نادیده گرفتن دربخورند و دچار یاس 

ها کار شود و به سمت خودمان بکشانیم. اگر عناصری وجود است. باید روی آن
ها صحبت شود. یک عده فهمیدند و به این دارند که روبروی ما هستند، باید با آن

ها صحبت آن یباید با همه یک عده هم حرکت نکردند. سمت حرکت کردند.
ندی ها مرزبودشان را اصالح کنند. اگر نکردند باید با آنها گفت که خکرد. به آن

ها هم معذوراتی دارند و کرد. یک مرزبندی سفت و محکم، نه اینکه بگوییم آن
های الهی نگاه کنیم، خداوند سکوت کنیم. سکوت فایده ندارد. اگر به سیاست

ی وقتی ول دعوت کنند. آنان را دهد تا با مخالفانشان صحبت وبه انبیا فرصت می
روند. در کشتی نوح چه کسانی نجات پیدا آید اینها هم میعذاب الهی می

کردند؟ آیا کسانی که نوح را اذیت کردند هم بودند؟ خیر نبودند. خداوند وقتی 
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 خواهد.کند. خداوند عنصر مفید اجرایی میها را حذف میببیند فایده ندارد، آن
بیایی، اگر نیامدی دیگر  ی که[،]وقت دارجل دارد. یک مدتاالیک ضرب

بندی و مرزبندی وجود دارد. گاهی اوقات در زمان اسالم مرزبندی به جنگ خط
تفاوتی است ولی وقتی به خرابکاری و محاربه رسیده است. گاهی اوقات بی

کنم اگر این استراتژی وجود نداشته رسد. فکر میرسد، به مرزبندی هم میمی
بندی در یک زمان برسیم، دچار زمان دادن به نیروهای باشد که بخواهیم به مرز

را با  کار ها دارند اینشویم فقط برای اینکه به ما آسیب بزنند. چون آنحریف می
 کنیم. کار را نمی ها اینکنند ولی ما با آنما می
های آزاد این منابع بعدی منابع دارای نفوذ سیاسی است. در حکومت یگزینه

ب صکنند و تمام مناخواه که از فیلتر رد میهای تمامیتکومتمطرح است نه ح
 دهند.گیرند یا در دست گماردگان خودشان قرار میرا در دست خودشان می

  شکیلتبا همراهی توده تغییر  یآل این است که از یک شبکهحالت سیستم ایده 
ما  تغییر است و جدای از آن نیست. یرهبری جزو شبکه ی، هستهاستشده 

های اسالم ها جزو پروژه هستند. سیاستژنرال نداریم که از دور پرچم بزند. آن
شود، این بوده که افراد محمد در زمان رسالتش، بعد از اینکه دعوت آشکار می

ت ئکردند. محمد بود که جرکار را نمی رد اینبزرگ تبلیغ کننده بودند. افراد ُخ 
شتر شد، شان بیسال هفتم به بعد که پشتوانه از حرف بزند.الحرام در بیتکرد می

نوک  فشار روی چند نفر رفتند و حرف زدند و ابراز موجودیت کردند. همیشه
لیدر، روی نقاط قوی جبهه بوده است. سیاست معکوس نبوده است. هزینه را 

 کردند.ها را همراهی میدیگر آن افرادبعد  ،دادنداول لیدرها می
ظیفه چند و ـ نه اینکه جدا ببینیم ـ تحلیل کنیم گانهجدا رهبری را یاگر هسته 

یکی تهیه خوراک ایدئولوژیک است. باید چارچوبی داشته باشیم که روی  :دارد
کنیم. نیروهای ما تا حدی آن حرکت کنیم. در غیر این صورت مطمئنًا ریزش می

بود؟ گویند چارچوب چه چون می رسند.به پوچی میآیند. ولی بعد با ما می
 این چارچوب ؟شودچه می اً آخرش قرار بود به چه برسیم؟ االن کجا هستیم؟ بعد
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سال بود که در ایران  8211روز و متناسب با نیاز و فهم توده باشد. باید زنده و به
کند. کردند. ولی یک شریعتی فوکول کراواتی نیرو جذب میتبلیغ اسالم را می

آن زمان نبود؟ مگر تجربه و تاریخ  واقعًا چه فرقی داشت؟ مگر روحانیت
نداشت؟ فرق شریعتی با روحانیت در چیست؟ به نظر من شریعتی کسی است 
که نیاز روز را درک کرد، فهمید سوال اساسی چیست. متناسب با درک و فهم 

ها را جواب داد. یک بیان زنده از اسالم آن روز ارائه آن روز این حرف یجامعه
 ی. اگر امروز به یک نقطهباشدت جوانان و نسل آن روز کرد که راه حل مشکال

بیان ما قدیمی است. مشکل از ما است  ]به این دلیل است که[ انسداد رسیدیم
 خوراک روز برسیم و آن را در جامعه تکثیر کنیم.توانیم به بیان بهکه نمی

 اصاًل مبنای جذب انرژی است. این بستری است که انرژی در آن کایدئولوژی
ی شوند. چون بسترشود. اگر این بستر نباشد، نیروهای ما پراکنده میجذب می

 نیست که یک جا بنشینند.
ت. در هر تغییر اس یبرای فعالیت شبکه صحیح بعدی اتخاذ استراتژی یگزینه 

 ند اینگویهمه میبه قول آقای صابر  صورت اینها باید فعالیت اجرایی هم بکنند.
شود. این فعل عقیم مجهول است. انجام ، این کارها نباید ودانجام شکارها باید 

خورد. باید به استراتژی برسد. تفکر محض تا زمانی درد ما نمیه فعل مجهول ب
الوه بر حفظ ع تاکه به استراتژی نرسد، هیچ ارزشی ندارد. باید به استراتژی برسد 

ند. شویر فعال پیر میهای غها را تقویت هم بکند. استراتژیهای موجود آنانرژی
 ]ضربه[ جاکنند دقیقًا از همینهای قدیمی را تکرار میکسانی که حرف

شود. در حالی که حریف در حال به روز نمیها بهخورند. چون استراتژی آنمی
 روز شدن است.

 یر،ی تغیبعدی حفظ مقبولیت در جامعه است. این جامعه شامل شبکه یگزینه 
شود. چه ما بخواهیم و چه نخواهیم منطق و احساس با هم میقدرتمندان  و توده

حسی دارند. اینکه فقط حرف درست بزنیم کافی  یاست. افراد جامعه با ما رابطه
کنیم، نیست. باید مواظب باشیم که در محافل شخصی خودمان چه کار می
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کت زیر راحتیاطی نکنیم که اتفاقی بیفتد که کل حکنند. بیچه کار می نزدیکان ما
 سوال برود.

بعدی اهداف ملی است. چون جامعه در سطح کالن است، این گزینه  یگزینه 
آیند. بزرگترین ملی نباشد، ملت به صحنه نمی یخیلی مهم است. اگر وعده

عالوه بر اینکه آدم ـ  با دید تاریخی ناقص خودم از دیدگاه منـ مصدق  ینکته
 بر اینکه از لحاظ مالی آدم سالمی است،بزرگی از لحاظ شخصیتی است، عالوه 

)در تاریخ هست است. انسان باهوش و دارای درک سیاسی قوی این است که
شد، دکتر مصدق گیری میها تصمیممطالبی که در مجلس موسسان راجع به آن

تنها مخالف مجلس بود. گفت آقا سیدحسن فرد خوبی است، ولی اگر شاه بشود 
]به  8911سال  او در دهد فرد را شناخته بود.ان میخطرناک است. این دید نش

مصدق با این خواست ملی مصدق شد. نفت چیزی بود  این درک رسیده بود[(
 ما داریمکه همه درک کردند. توده متوجه شد که نفت دست دشمن است و 

. این امر ملت را به صحنه آورد. امروز یک عده نیرو دارند ولی یمشواستثمار می
ها پایین است. باید تغییر استراتژی ها ملی نیست. سطح خواستهی آنهاوعده

 تر کنیم.تر و بحث را جدیبدهیم. باید مبحث را کالن
های شناختی است. بعدی شناخت نیروهای مخالف و تکنیک یگزینه

و نوشته کتابی 8956های شناخت خیلی مهم است. آقای یزدی در سال تکنیک
گوید به سمت فرعونی برو که طغیان کرده است. انسان میگفته خداوند به  در آن

شنیدن حرف  یدهد که به سمت کسی برو که آمادهیعنی به انسان اطالعات می
شوی. این یک کد است. یعنی انسان تو نیست. بدان با چه کسی داری طرف می

م نرود و بداند تکنیک چیست. یک بار بنده با دوستاباید بداند سراغ چه کسی می
در استخر  مثل ماهی بود که روی حدودًا شصت ساله به استخر رفتیم. یک فرد 

کنی. پاسخ داد ما در روسیه خورد. پرسیدیم شما خیلی خوب شنا میآب لیز می
جا بود که اصطکاک خودش با آب را به زمان شاه در تیم ملی شنا بودیم. نکته این

شد. مثل کرد موج ایجاد نمیمی حداقل رسانده بود. اصاًل وقتی روی آب حرکت
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کرد که کمترین خورد. او آب را شناخته و تکنیکی را پیاده میماهی لیز می
 وجود بیاید.هاصطکاک بین خودش و آب ب

 تغییر خیلی مهم و اساسی است. یتغییر است. شبکه یبحث بعدی ما شبکه 
وبی و بازاریاب خاینکه ما کارایی خوب داشته باشیم کافی نیست. باید هنرمند 

 یمتوانداشته باشیم که ب خوب اجرایی یوباشیم که به جامعه عرضه کنیم. باید باز
رهبری  یتغییر باید ارتباط قوی با هسته ی. این شبکهیمتفکر را در جامعه پخش کن

با دیگر  روز کند ورهبری باید تفکرش را دائم به یو دیگر اجزاء داشته باشد. هسته
 . دای نشوروی و رفتارهای جزیرهکاجزاء دچار ت

خواهید یک جایی تغییر است. اگر می یدار بودن شبکهبحث بعدی ریشه
تان را پیاده کنید باید داخل آنجا نفوذ داشته باشید. حضرت محمد وقتی تصحب

ا هخواست در یک قبیله تغییر ایجاد کند یکی از خودشان را به سمت آنمی
عمل الکرد که در مقابلش عکسها صحبت مین با آنفرستاد. یکی از خودشامی

خواهند و چه شناخت داشته باشد و بداند چه چیزی میاز آنان نداشته باشد. 
 شود از باال دعوت کرد. گویند. این ریشه باید باشد. نمیمی

 تشکیالت و صحیح یمهم بعدی آموزش عناصر نخبه به منظور ارتقا یگزینه
دی است. من نام این گزینه را تولید مثل گذاشتم. بعضی تقویت مدیران نسل بع

گوییم نسل فالنی منقرض شد. یا مثاًل فالن جانور منقرض شد. چون ها میوقت
هایی در یکی مثل خودش را بسازد. حرکتنتوانسته دیگر نتوانسته تولید مثل کند، 

ودند دیگری ب ند که تولید مثل کردند. اگر محمد رفت، علی بود. افرادماندتاریخ 
 8921گویند. نهضت آزادی از سال که جایگزین او شوند. به این تولید مثل می

ها سال دارند. باالخره آن 51بسیار جدی است. ولی امروز اعضای آن باالی 
خواهند رفت. چون به هر دلیلی نتوانستند تولید مثل کنند. تولید مثل خیلی مهم 

اشته باشیم که در دراز مدت نیروهای جدید را را د استراتژیک است. باید این دید
 درست تربیت کنیم.
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عوامل چه در سطح رهبری و چه در سطح  و خودکنترلیبعدی کنترل  یگزینه 
                      .برای ما خیلی مهم است ،عنصری که در سطح سیستم ما است .اجرایی است

ر مل تذکر، فشار برای اصالح و داول باید خودمان او را کنترل کنیم. این کنترل شا
و ارود باید نهایت حذف است. در هر صورت وقتی کسی با ما نیست و کج می

ت کل حرک هاعالم برائت کنیم. این دقیقًا عاملی برای صدمه زدن ب از او و را حذف
 است. 

، بلکه «توده»گویم من نمیبعدی همراهان موجود در توده است.  یگزینه
دید من این است، هرکس یک انسان تنها «. ان موجود در تودههمراه»گویم می

تواند این مسئولیت را از روی کس نمیدر هستی است و مسئولیتی دارد. هیچ
مسیر  در این کند. هرکسدوش افراد  بردارد. خدا تک به تک با افراد حسابرسی می

دوش  به این سیستم آمد خوب است. اما مسئولیت من روی به من کمک کرد و
لحاظ او نیست. همراه من است. چه برسد به سطح توده که ما انتظار زیادی از 

گاهی از  آید، او نداریم. کسی که فقط به اطمینان من به صحنه میاستراتژی و آ
گاهی خوب است.  گاهی داشته باشد. آ همراه است. انتظار نداشته باشیم توده آ

 توده حساب شود. باید روی توده کار کرد ولی فقط نباید روی 
رود. چون در هر صورت کسی توده اگر چند گزینه داشته باشد، راندمانش باال می

که موتور حرکت است توده است. ما هدایتگر هستیم ولی کسی که کار انجام 
 ورو کند. مطمئناً توانست جامعه را پشتدهد توده است. محمد به تنهایی نمیمی

ی داشت. در غیر این صورت حرکتش فایده سیستم داشت و توده با او همراه
اش کردند. چون همراهی توده با او مثل پیامبری که وسط درخت اره نداشت.

گاهی و فهم است. اگر  یگزینه کردند.نبود. وگرنه محمد را هم اره می اول آ
گاه باشد و فهم داشته باشد، هیچ مشکلی نداریم. چون توده ای داشته باشیم که آ

تحد باشند و بخواهند روی یک گزینه پافشاری کنند هیچ سیستمی اگر توده م
ها فشار وارد کند. همین االن هم ما هستیم که داریم سیستم را تواند بر آننمی

ما بخواهیم در  یمریخ نیامده است. اگر همه یکنیم. دولت که از کرههدایت می
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در مورد آقای آید. جامعه دارای دید صحیح باشیم، این مشکالت پیش نمی
کند بحث توده است. برای من درگیر می رام ای که ذهنمصدق بیشترین گزینه

خیانت ارتش به مردم دردآور است. مگر امریکا چند نفر عامل امریکایی در ایران 
داشت؟ انگلیس مگر چقدر نیرو در ایران داشت؟ آیا شخص رئیس جمهور 

مخ آدم غیر ایرانی بود؟ ؟ شعبان بیهای خودش انجام دادامریکا کودتا را با دست
فرماندهان ارتش غیر ایرانی بودند؟ سربازان ارتش غیر ایرانی بودند؟ به نظر من 

ای که به ملت و مصدق خیانت کرد. امریکا کارش درد بزرگ ما در توده بود. توده
. این تحلیل به نظر من خیلی مهم است که بودرا بلد بود و دنبال منافع خودش 

 توده به مصدق خیانت کرد.  چطور
رهبری است. اعتماد و باور همان امید  یبعدی اعتماد و باور به هسته یگزینه

 شود.چسبی بین نیرو و رهبری می شود.است که باعث پایداری اجزا می
ر مبنا و ای که ببعدی اتحاد است. اتحاد، اتحاد استراتژیک است. گزینه یگزینه 

ده و خیلی مهم است. اتحاد در کجا؟ در مقابل های مختلف مطرح شروش
اش را تامین کنید؟ اتحاد باید تعریف گلوله؟ یا وقتی طرف رفت زندان خانواده

 ،آیدامید وقتی از سوی اتحاد پیش می یشود تا چارچوب پیدا کند. این گزینه
شوند. باید برای آن چارچوب تعیین کرد و استراتژی داشت که نیروها تقویت می

 یشبکه ؟نیروها چطور به هم کمک کنند. چطور اینها را به هم بچسبانیم
استراتژی چیست؟ خودشان باید تقویت  ؟اجتماعی چطور باید تقویت شود

نیا . اگر کل درودمینظمی بی به سمتگوید همه چیز شوند؟ آنتروپی در دنیا می
 را رها کنید از هم پاشیده خواهد شد. استراتژی کجاست؟

 که متوجه شدند باید طرف در موقعی است ـ فرد یا توده ـ بعدی شجاعت یهگزین 
ب ها قوت قلچه کسی بروند. وقتی مسئولیت پیدا کنند این شجاعت هم به آن

 یتر وارد صحنه بشوند. شجاعت ما باعث تضعیف روحیهدهد که راحتمی
فیت کی شود. شک نکنید افزایش کیفیت ما اثر منفی روینیروهای مخالف می

 گذارد. عناصر نیروهای مخالف می
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روی را در قسمت قبل و در رفتار شبکه روی است. میانهبعدی میانه یگزینه
توضیح دادم که کنترل عناصر اجرایی است. اینجا هم کنترل عناصر توده است. 

 یالشکعناصر توده ممکن است دچار کندروی یا تندروی شوند. این تندروی چه ا  
گوید که وقتی بازرگان در کتاب "انقالب ایران در دو حرکت" می دارد؟ آقای

 نابقیه خود مردم هستند. کارمند ،بروند که  انقالب شد، گفتیم وزیر و معاون وزیر
خواستند آبدارچی را هم دولت که از مردم هستند. ولی یک عده بودند که می

ی س یفت، تجربهعوض کنند. اینها تندروی است. فردی که از یک وزارتخانه ر
جدی وجود  یسال را با خودش برد. مگر در ایران چند تا دولت یا وزارتخانه

داشته؟ هرچه بود رفت. این اتفاق بدی بود. این تندروی باعث حذف زودهنگام 
افراد صاحب نیرو هم  این وجود آورد. گاهی اوقاتشد و اتالف انرژی را به

الب کنند. متاسفانه بعد از انقرابکاری میشوند. افراد وقتی به قدرت برسند خمی
دند کار کرخواستند کل دنیا را ببرند! فکر هم میبه قدرت رسیدند میکه یک عده 

اول شکل  یدهند. این تندروی از آنجا شروع شد که تسویهدرستی انجام می
 رود.نگرفت. همان نیروگاه چرنوبیل است که به سمت انفجار می

بپرسم.  انتخابات یدربارهرفتم که نظرش را  یکی از بزرگانزد قبل از انتخابات ن 
ها از آقای طالقانی بود. گفت قبل از چند خاطره برای ما گفت که یکی از آن

ر هانقالب با آقای طالقانی کالس تفسیر قرآن داشتیم. ایشان را به زندان بردند. 
 ها ایشان گفتقاترفتیم. طی یکی از این مالشنبه ما به مالقات ایشان میسه

نکنید. ها را تندروی این دهد.های تو یک گروهی را در جامعه آزار میصحبت
گفتم آقای طالقانی به نظر شما حرف من غلط است؟ ایشان گفت حرف شما 

مجدد  8951درست است ولی نگویید. ما نیاز به اتحاد داریم. این گذشت و سال 
چیست؟ ایشان گفت آن روز ما اشتباه نزد آقای طالقانی رفتم. گفتم نظرتان 

ند ملت کفرقی نمی استراتژیک کردیم. گروهی را جایگزین گروه دیگری کردیم.
پوسته عوض شده ولی محتوا یکی است.  بگیر و رباخوار و... باشد.دزد و رشوه

این عدم استراتژی قبل، یعنی یک نهضت بدون تسویه فقط با یک هدف کلی جلو 
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راه خودش آورد، یک لجنی را با خودش آورد و اینها قاطی آمد، نیروهایی هم
 :دنبال تامین منافع خود انحرافاتی را ایجاد کردند. درد اینجاسته شدند و ب

تولید مثل انقالب را از بین برد. اصحاب  یترورهای بعد از انقالب همان غده
دام مثبتی بود. اق 8957اندیشه از بین رفتند. دقیقًا تفکر انقالبی یک عده در سال 

این کارشان خوب بود ولی چه چیزی را  .را بیرون انداختند دیکتاتور یک فرد
ند. توانستند سیستم را درست جلو ببرند از بین رفتجایگزین کردند؟ افرادی که می

ها را نیروهای دیگری جای آن ،نظام عقیم شد. افراد صاحب تفکر که رفتند
ح این اصال گیرد.ی شود، علف هرز جای آن را میوقتی مزرعه از میوه خال گرفتند.

رهبری  یاول، تصفیه نشدن اول و اینکه افراد صاحب تفکر و ایده رفتند و هسته
وجود آمدن عناصر دیگری شد که امروز ما دچار انحراف هباعث ب ،فعلی تولید شد

 شدیم. 
وی را لوی تندرافراد دارای توانایی یکسان نیستند. اگر بخواهیم ج یباالخره همه

ها را آموزش بدهیم. این بگیریم، باید عوامل موثر هیجان را شناسایی کرده و آن
 العمل داشته باشیدکننده است. اگر قبل از موقعیت نسبت به آن عکسکمک

ع بینی زمان وقوکند که شما آن لحظه خودتان را بهتر جمع کنید. پیشکمک می
ا ت از قبل تدبیری بچینید ]بهتر است[ کند.مسائل هیجانی هم خیلی کمک می

 جلویش را بگیرید. بتوانید به یک حالت حقیقی کشیده شود،اگر 
افتد. باالخره ها شکست اتفاق میبحث بعدی کندروی است. بعضی وقت 

 فرد هنوز شویم. چوندچار ریزش نیرو می]گاه[ همیشه که پیروزی نیست. 
. وقتی ه استبت به مدیرشان پیدا نکردیا اطمینان کافی نس هحرکت را درک نکرد

 نآشود. این به خاطر عدم درک فرد و افتد باعث سرخوردگی میاین اتفاق می
عنصر از سیستم است. البته گاهی اوقات خود سیستم هم مقصر است. کارایی 

اشد شود. ولی اگر اطمینان درست بپایین سیستم هم باعث از بین رفتن اعتماد می
 یرو باید این عناصر را احیا کند. باید دلیل و منطق برایشان بیاورد.بعد از ریزش ن
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بینی بود، قابل جبران است، این مسیر قابل اصالح بله، آن شکست قابل پیش
 است و...

 رسیم که حرکتیند کار در جامعه را خالصه کنیم به اینجا میااگر بخواهیم فر 
 شود. کسی که ایده داشته باشد وموفق از انسانی که بخواهد تغییر کند شروع می

یک عده  کند وبگوید این سیستم خوب نیست و باید تغییر ایجاد شود. فکر می
]سپس[ رسند، شوند. به یک ایدئولوژی و چارچوب میهم با او همراه می

وجود هاز طرف خداوند ب چارچوب هاشود. گاهی وقتشان تقویت میعموض
اولیه را  یند. اینها هستهاهرسیدآن خودشان به  هاگاهی اوقات هم انسان و آمده

شود و این توده اولیه با رشد در توده صاحب قدرت می یکنند. هستهایجاد می
ماند و نابود در قشر می دهد. اگر به توده نرسد مطمئناً است که کار را انجام می

ی و تواند انجام بدهد و نیروی کافکردن آن هم راحت است. چون کاری نمی
 انرژی الزم هم ندارد. 

ا را هوری باید تمام ظرفیت، جهت رسیدن به حداکثر بهرهگیریبرای نتیجه
سوزی خواهیم داشت. کیفیت ورودی شناسایی کرد. در غیر این صورت فرصت
با ورز دادن ابزارهای تبدیل انرژی  باید اجزا را تا جای ممکن باید بهبود بخشید.

روهای ها شکوفا بشوند. با شناسایی نیپتانسیلتا   ببریمبه کار، توانایی را باال
مخالف، ببینیم چه راهکارهایی هست که کمترین اصطکاک را بین حرکت 

وریم. در بیامیزان پرت انرژی را پایین تا خودمان و حرکت طرف ایجاد کنیم 
حقیقت با ترکیب صحیح ابزارهایی که داریم در زمان مناسب نیروی صحیح را 

  کنیم تا به باالترین میزان کارایی برسیم. وارد 
روز شود همنبع تغییر است که متناسب با زمان ب یتفکر این است که بعدی ینکته

و توانایی جذب مخاطب خودش را حفظ کند و همچنان برای نسل امروز جذاب 
تکثیر شده  یکه حتی برترین ایدئولوژی بدون شبکهاست  بعدی این یباشد. نکته

رسد. چون بستری نیست که در قشر روشنفکر باقی مانده و به عمل نمی حتماً 
تجربه، احزاب و  یهای ذخیرهها  در شبکهشکوفا شود. راز ماندگاری حرکت
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کنند. های اجتماعی نهفته است که با تربیت نیروهای جدید، تولید مثل میشبکه
 از افراد آلو ایده نهنمو یشوند. تودهمیافراد جدیدی جایگزین نیروهای قبلی 

گاه، شجاع و پایداری تشکیل شود که از پیروزی سرمست و از شکست مایوس  آ
 شوند. مدار کنترل هستند و از کنترل خارج نمیدر نشوند. 
بحث، برای انجام حداکثر کار مفید در جامعه، باید ایدئولوژی متوسط  یخالصه

یت بولقت باید استراتژی صحیح و مبا فهم و نیاز توده داشته باشیم، مدیریت حرک
قیق سازی دانتقال و پیاده یتهای اجتماعی باید قابلعامه داشته باشد. شبکه

وجوی عناصر نخبه پرداخت تا رهبری را داشته باشند. باید همواره به جست
تشکیالت امروز و رهبری فردا تقویت شود. با اتخاذ استراتژی صحیح برای 

گاه هیجانی گرفته شود و عقالنیت در جامعه گسترش پیدا سازی جلوی حرکات آ
های کند. باید اطمینان الزم بین توده و تشکیالت ایجاد شود که در هنگام شکست

 ای دچار ریزش توده نشود.دوره
 

 اگر سوالی هست بفرمایید. ی صابر:هد
 

خیلی خوب توضیح دادند. به اعتقاد من میزان بحث انرژی را  :گر اولپرسش
 ایبودن با میزان انرژیک بودن ارتباط دارد. یعنی نیروی عشق به هر اندازه عاشق

گیری، مدیریت و سمت آورد. میزان انرژی جهتوجود میهباشد میزان انرژی را ب
با توجه به استنباط  ـ  آورد. در نتیجه هدف و فکرو سوی انرژی را همراه خودش می

گاهی و خدا است که تبدیل رسیدن ب ـ های استاد صابربنده از صحبت ه خودآ
شود تختی، مرد مبارز؛ برای مثال ورزشکار میو شود به مرد عمل، مرد کامل می

های شود. یعنی در عرصهشود انیشتین، سیاستمدار مصدق میفیزیکدان می
ورود شما به بحث خیلی روی علم  ی. شاید نحوهتوان این را دید[]می مختلف

وجود ه. انحرافی که در تعریف انسان از قرون وسطا بباشدتجربی خالصه شده 
برای اینکه مرد عمل و مرد  آمد. این انقالب باعث شد انسان به سمت علم برود.

گاهی سلوک خاص سیر و راه داشته باشیم به یک نیاز است. ایشان خیلی  خودآ
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به  یشناسی بحثتوضیح دادند. در جامعهو رهبری و... استراتژی  یجالب درباره
های اجتماعی چگونه به جنبش های اجتماعی را داریم.شناسی جنبشنام جامعه
شود، نیاز به تغییر را برخی نیازهای جدید که در جامعه ایجاد می آیند؟وجود می

های بعد از تشکیل شبکه را های اجتماعینیاز به تغییر جنبشآورد. به وجود می
. ایشان خیلی خوب وردآوجود میهده بهای پیوند دهناجتماعی و تشکیل بافت

به ]های مختلف توضیح دادند. بعد از این مرحله تعهد و پیوستگی میان شبکه
ها ایدئولوژی و در نتیجه ناگیرد. از درون سازمسازمان شکل می وجود آمده و[

آید. یعنی پایه از اجتماع و نیازهای جدید است. در نتیجه وجود میهرهبری ب
آید و آنچه که وجود میبه و استراتژی ای که رهبری خاصه مرحلهرسیم بمی

فرمودند مربوط به استراتژی بود. بعد از  یک و دو و سهایشان تحت عنوان 
 رسیدن به پیروزی یهای عملیاتی است که نحوهتاکتیک یآخر، مرحله یمرحله
 است. 

 

یت رم عنصری که کیفمن در مباحثم عشق را انکار نکردم. به نظ :کنندهمشارکت
خواهد فراتر از توانایی خودش برسد. عنصر عقالنی توانایی باالیی دارد می

گوید به کجا قرار است درصدی هم از آن کم کرده و می ،سنجدخودش را می
یند. بکند. عنصر عشق خیلی باالتر از این را میبرسد و هدفش را هم مشخص می

در تضاد باشم. اگر این موضوع را پررنگ  کنم که با شمااز این جهت فکر نمی
 قدری خواستم نگاهمو اینکه می بود های قبلینکردم شاید به خاطر بحث

طور باشند. در مورد سیر و سلوک هم، تر باشد. انتظار نداریم که همه اینواقعی
 ،بنده به صورت خالصه گفتم اجرای برنامه تنها همان سیر و سلوک است. صفت

ود. شل است. وقتی یک خلق و خو تکرار شود صفت محسوب میتکرار یک عم
سیر و سلوک سیر شده، تمرین خود را کرده و تبدیل به صفت شده است. هدف 

های مثبت را تبدیل به صفت کنیم. در مورد روندهای ما این است که توانایی
 کنم آنچهمیمن تجربی است و مثل شما مطالعه ندارم. فکر  یرشته اجتماعی،

که شما فرمودید همه چیز نیست. شاید در تاریخ روال شما روال عام باشد. ولی 
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هایی شروع شده این روال که من عرض کردم هم بوده است. یعنی از یک هسته
آمدند، کسانی که جامعه را پشت و رو  هم محمد واست. افرادی مثل گاندی 

 کنند. می
 

کید روی نقش روش گر اول:پرسش  نفکر یا پیشرو عرض کردم.من از باب تأ
 

گویید و اگر من وارد نشدم صرفًا به دلیل : بله، شما درست میکنندهمشارکت
 این بود که مطلع نبودم.

 

من با . داشتم« مهندسی»من نقدهایی به این لفظ  : خسته نباشید.گر دومپرسش
من  مخالف هستم. و انسانی های اجتماعیها و شبکهتلقی هندسی از رسانه

که بحث  اش نباشدخیلی نکته نوشتم که بحث کنم ولی شاید اصاًل مجال و انگیزه
من خودم فنی هستم و االن  .که حتمًا بگویم فقط دو نکته به ذهن من رسید شود،

س زنم، کولیآید، اندازه میکنم، قطعه دستم میی کارخانه دارم کار میدر بحبوحه
به ها اصاًل روابط انسان کارها که گفتید.کنم و همینزنم، با نقشه کنترل میمی

ها توانیم به این سادگی از کنترل انسانما نمی به این شکل نیست.هیچ وجه 
برای برای دارای ارزش هستند. ی اعمالشان و همهها انسان یهمه صحبت کنیم.

طور که یک نفر دست دارد، یک نفر همانروابط انسانی منحنی نرمال نداریم. 
است که یک نفر معلول،  ]قراردادی[ بندیکه دست ندارد. این تقسیم هم هست

 بندی ]افراد به معلول و غیرمعلول[ اتفاقًا براین تقسیماست.  .یک نفر نابینا و..
برالی بر فضای لیبرالی و نولی این نگاه غالبمبنای کار مفید شکل گرفته است. 

از همین نگاه ناشی کاماًل تعمار ر و اسداری و استثماسرمایهی جامعه االن است،
جا است که به استثمار از همین شود؛ اصل اساسی کار مفید است. دقیقاً می
ل ماقب . دیکتاتوریشوندبندی میها طبقهجاست که انسان؛ از همینانجامدمی

انسانی که معتقد باشد ما برای رفتارهای منشاء معرفتی دارد.  منشاء نظامیان،
زند. یعنی چه منحنی نرمال داریم، مطمئنًا به تسویه دست می ها منحنیانسان

اش وجودی تکثرانسان چون مخلوق خدا است طبیعتًا به خاطر نرمال داریم؟ 
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خواهد کند. ما برای مقایسه معیار داریم؛ کسی نمیمختار عمل میبرای خودش 
س و کولی این را رد کند؛ ولی هرگونه منحنی نرمال برایرفتار انسان قائل شدن

 گذاشتن و گفتن اینکه این تند است و دیگری کند، این یک خطر است.
های نگاه هندسی این دومین نقدم به نگاه مهندسی این است که یکی از عیب

خواهد کار مهندسی کند، یک ورودی دارد و یک است که طبیعتًا کسی که می
ند؛ نظر کجزئیات صرفخروج و مجبور است اعداد را گرد کند و در نتیجه باید از 

ها جزئیات مهم است. تمام مشکالت در یک جنبش در انساندر حالی که اتفاقًا 
در میان  . مگرنه ایدئولوژی و استراتژی آیدوجود مینظر کوچک بهاز اختالف

عشق و عاشقی در مجاهدین  بین وجود نداشت؟ یکمجاهدین عبدالرضا نیک
ما  هم بگویمخواالبته این اتفاق نیفتاد. می ؟ممکن نبود کل جنبش را از بین ببرد

انی در روابط انس ولی گردیمسری قطعات نرمال مییک تولیددر مهندسی به دنبال 
دقیقًا برعکس  ؛ها هستیمتنوع انسان شادمان کردن و دنبال کشف وهم به

خواهیم در روابط انسانی میاما خواهیم گرد کنیم در مهندسی می .مهندسی
وقتی شما نگاه هندسی را بزرگ کنیم. برای همین هم  ها[ت و اختالف]تنوعا
رناک ها خیلی خط. این لفظکنیدمیاز لفظ پاکسازی و تصفیه  استفاده  دارید،

به آن اشاره کردید. وقتی من  57انقالب  ]سرفصل[ طور که شما دراست. همان
ری ورودی و سیدی است، یکلاجتماعی فرآیند تو یمعتقد باشم یک مبارزه

اینها  یهمه کنند؛یک سری هم هستند که کنترل میدارم و  خروجیسری هم یک
 .؛ نه مکانیزم است و نه منابع مالیفهم است انجامد. استبداد، یکمی استبدادبه 

ه ]این ب ها اعتقاد نداشته باشیم،تک انساناگر ما از نظر وجودی به تنوع تک
 کنم[تعریف کنم، ]گویی فکر می« ید»را به  انجامد[ وقتی انساناستبداد می

ور نتیجه ط]این تفکر تعریف شود باآدمی که دست ندارد انسان نیست. اگر انسان 
گونه ولی این .شودعلیل و مریض ذهنی میوقتی مثل ما فکر نکند  گیریم که[می

در  کنند.ها چون مخلوق خدا هستند، جور دیگری فکر میی انساننیست. همه
 ،و نیازها که دوستمان به درستی اشاره کرد هادر تحقق آرمان و اجتماعی یارزهمب
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نس است. ج« نیاز»آن  مبنایبرعکس مهندسی که مبنای آن تولید قطعات است، 
 جتماعیهای اتمام مباحث و اتفاقاتی که در شبکه نیاز، در تفکر هندسی نیست.

ا تمام مبه قول آقای صابر، است.  نیاز انگیزه از جنس ،افتدمی های تغییرو شبکه
ه خاطر ، این بگوییم قبول داریمنژاد را میافرادی که مثال زدیم از مصدق  تا حنیف

ی نقدهایی که به آید. االن با همهمنش آنهاست. از نگاه هندسی که منش درنمی
کنند، ما سفت و محکم می گوییم مصدق و حنیف را نژاد میمصدق و حنیف

ی آن ایدئولوژی و استراتژی از بین برود، باز هم . چرا؟ چون اگر همهقبول داریم
حرف حنیف برای ما مالک است که گفت آیا در این جمع کسی هست که 

خواسته از جمع جدا شود ]بقیه دار شده و میبرادرش را بکشد؟ یک نفر مسئله
از این حرف زند. کنند[ و حنیف هم این حرف را میپیشنهاد ترور او را مطرح می

خواسته از راهشان جدا شود، با او آید. وقتی کسی میپاکسازی و تولید درنمی
کنند. اتفاقًا در مانند دستگاهی که خراب شده و باید دور انداخت برخورد نمی

روابط انسانی برعکس است؛ باید برای دستگاهی که خراب شده و ضعیف کار 
حق بدهم؛ اصاًل حق بدهم که ضعیف کند بیشتر وقت بگذاریم؛ به تنوع او می

من در فرایند تولید و  ها حق دارند که ضعیف هم کار کنند.انسان کار کند.
توانم بگویم یک قطعه مرغوب و یک قطعه نامرغوب است. ولی آیا مهندسی می

مرغوب و ها از انسان برخی توان چنین تصوری داشت؟در روابط انسانی هم می
شک به نظرم اگر آن نگاه را داشته باشیم، بیستند. هم ضعیف ه برخیقوی و 

 شود.استبداد بازتولید می
 

 گوییعلوم انسانی هرگز عمومیت و کلی در: قوانین انسانی سوم گرپرسش
ما هرگز نداریم. « دو دو تا، چهارتا»ی ما در علوم انسانی قاعدهنداشته است. 

علوم ر د. در صورتی که اجرا کنیم[]قوانین ریاضی را در علوم انسانی توانیم نمی
 مهندسی و طبیعی قوانین خاص خودش را داریم مگر اینکه خالف آن ثابت شود.

 خواهم بگویم فرمایشات کدام یک از این دوستان کاماًل صحیح است.البته نمی
ما در برخی از موارد ترکیب این دو را نیاز داریم. بعضی مواقع علوم انسانی در 
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مجبوریم از علوم طبیعی  ]در این موارد[ کند.عیف عمل میتعاریف خود ض
 ]که در این مواقع[ کندهم علوم فنی ضعیف عمل می گاهی اوقات استفاده کنیم.

صیتی[ ]شخکنیم. هرگز حتی در زمان پیامبر با چنین از علوم انسانی استفاده می
ه انسانیتی کبا چنین منش و  ،گویند جهان به خاطر وجود ایشان خلق شدهکه می

جامعه و افرادش  یهمه]در عصر پیامبر هم[ همه راضی نیستند.  داشته، باز هم
شود. پیامبر مجبور به جنگ می مواقعبینید. در بعضی را راضی و خرسند نمی

همیشه همه کس در علوم انسانی راضی نخواهند بود.  شاید از نظر اخالقی و 
ک مدرسه یک تصمیمی بگیرم که به عنوان مدیر یهفرهنگی درست نباشد من ب

البته ایشان اصطالحات  گیرم.ضرر یک عده باشد، اما منافع جامعه را در نظر می
فنی زیادی به کار بردند و شاید به خاطر این بود که با اصطالحات علوم انسانی 

 ند،ادهرکار بهافراد بشر ب مورددر  که ...اگر تمام عقاید فروید و هابز و آشنا نبودند.
. انددر اکثر موارد صدق کرده ولی در مواردی هم هست که صدق نکرده ببینید،

توان گفت صرفًا این نظریات درست یا غلط هستند. وقتی ما برای همین نمی
گفت هیتلر یک نفر میکنیم، باید منافع اکثریت را در نظر بگیریم. ریزی میبرنامه

دف خودش را رساندن جامعه به صلح رود چون هکرده به بهشت میقطعًا فکر می
کسانی که به راحتی آدم دانسته. های هرز میو صفا و پاک کردن آن از علف

کنند این افراد معقول نیستند و تفکر کشند، به این خاطر است که فکر میمی
حرف زد، چون « قطع کردن»توان به راحتی از پس نمیخودشان درست است. 

توانیم بگوییم کاماًل به نظر من ما نمیم موجهی است. در این صورت هیتلر هم آد
 مهندسی و یا کاماًل علوم انسانی است. 

 

تری دارد. ما یدیمق یریشه نظرهااین اختالف مبه نظر :گر چهارمپرسش
که  81قرن  بهدانیم باید اصالت را به فرد بدهیم یا به جامعه. این ریشه نمی

گفتند فرد تا قبل از آن می گردد[]برمی غییر کردشناسی به سمت فردگرایی تجامعه
در خدمت جامعه مفید است. اصاًل باید خصوصیات فرد در جهت خدمت به 

به شدت  ه واروپا مخالفت شد 81قرن  هایاین نگاه در انقالببا جامعه باشد. 
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که گفتند اصاًل جامعه به خاطر وجود فرد معنی  تا جاییبه فردگرایی رو آورده شد. 
ه های حقوق بشری را بو این جنبش تاکید بیش از حد روی فرد شد کند.پیدا می

طور چ مشخص نیست که البته بست رسید.دنبال داشت که جاهایی هم به بن
تک افراد اجتماع حق یکسان قائل شد. همچنان این برای تک امکان داشت

فی ستقالل فرد نوجود دارد. راه عقالیی به آنجایی رسیده است که نه ا ]کشمکش[
به این مضمون که  هست از دکتر شریعتی ایشود و نه استقالل جامعه. جمله

روشنفکری. ابتذال من را از تصوف نجات بده و من را از  یگوید خدایا جامعهمی
تک افراد در نظر گرفته شود و هم در کنار یعنی هم باید احترام برای استقالل تک

 دیگری یباشد. هرکدام بخواهد در حیطه رار بگیردمورد توجه قجامعه  منافعآن 
 نهایتًا تبدیل به استبداد خواهد شد.  ،وارد شود

 

 ماصلی را به طور خالصه بگویم. من معتقد یچند نکته کننده:مشارکت
. چون برخی از رفتارها ناپسند است. کسی که دروغ وجود داردنرمال  یجامعه

 شود. طرد می افراد جامعهاکثریت گوید توسط می
 

 گویدیشناسی م: نه برای انسان، بلکه برای رفتارهای انسان. روانسوم گرپرسش
ها دمیده به خاطر آن روح الهی که در آنها انسان یهمه رفتار انسان مهم است.

اما  آن کرامت انسانی جای خود را دارد. صاحب کرامت انسانی هستند.شده، 
 توانیم رفتارها را به نرمالما میط یا درست باشد. رفتارهای انسان ممکن است غل

 ها را[.بندی کنیم. ]نه انسانو غیرنرمال تقسیم
 

شما حاضرید ثروتتان را در اختیار فردی قرار بدهید که دروغگو  کننده:مشارکت
 است؟

 

کس نیست و جزو صفات و رفتار اکتسابی دروغگویی ذات هیچ سوم: گرپرسش
 توان نرمال کرد.تسابی را میاین رفتار اکاست. 
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خواهید گویم اگر میحرف من یک حرف اجرایی است. می کننده:مشارکت
در مورد منظور من از  مسئولیت دست کسی بدهید ببینید آن شخص کیست.

اگر کسی خطا کرد سرش را تصفیه سوءبرداشت شد. منظور من این نیست که 
 . از جمع بیرون برود. بریدب

 

 این خودش بدترین نوع استبداد است. م:گر دو پرسش
 

 ییشهشیک نفر اگر شما با یک جمع بیرون بروید و از این جمع  کننده:مشارکت
[ ]او یککشید. کنید؟ شما خودتان را کنار میکار میهبانک را بشکند شما چ

ما ا هدایت کردن او هستید.اصالح و اول به دنبال  ، ]بنابراین[عنصر تندرو است
این فرد کل حرکت شما را زیر  هم دیگر از توان و دست شما خارج است.گاهی 

 برد.سوال می
 

گوید تعدادی از افراد استدالل حاکمیت هم همین است. می گر سوم:پرسش
 ی ما قابل هدایت نیستند. جامعه

 
ذات برخورد کردن غلط  هاست.این مشکل در استراتژی آن کننده:مشارکت

بد  یشود که از آن استفادهت خودش بد نیست، وقتی بد میذانیست. شمشیر به
 . ولی وقتی به سمتکندوقتی از مرزهای کشور دفاع می شود. تفنگ بد نیست

جا نفس برخورد کردن بد نیست، باید دید ک شود.آزار گرفته شود بد مییک فرد بی
به  د چونگوید اجرا کنین در بحث قصاص میآمثاًل قر افتد.و چگونه اتفاق می

گوید قصاص کنید در مورد همان انسانی که کرامت دارد مینفع خودتان است. 
 یک که یعنی نگاهش اجرایی است. همان قصاصیچون به نفع خودتان است. 

دهد. اینکه یک ها را هم نجات میبرد، خیلیدار می یگناه پای چوبهعده را بی
 ی که اکثریت را نجات دهد، خوبگناه کشته شود خیلی بد است اما قانونفرد بی

 آل نیست. منظور من از تصفیه ایناست. دنیا، دنیای واقعی است و همه چیز ایده
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ثل من اگر م منظور این است که کهبل نیست که ما هستیم، بقیه بروند بمیرند.
در ی، من نیست یمطابق ایدهاگر همراه باشم؟  توهمگام نیستی، پس چرا باید با 

ه مرزبندی داشتبا تو چرا نباید ی، بلکه کاماًل با من مخالفی. جهت من نیست
ه ای کدر مورد نکته باشم؟ نظر من این است که باید مرزبندی داشته باشیم.

گویند انسانی که دست ندارد، انسان نیست، بله، این مبنا گفتید، کسانی که می
گویم می اگر مبنای ما غلط باشد کل حرکت ما هم غلط است. من غلط است.

 یک خواهمگویم میروی ایدئولوژی صحیح با هم صحبت کنیم. وقتی می
عنصری را  حذف کنم، چارچوب و مبنای اصلی من درست بود و چنین اصلی 
در آن نیست که اگر کسی دست ندارد، آدم نیست. همه چیز باید انسانی و در حد 

باید  ،ری درست استمقدورات باشد. مثاًل وقتی جمع به این نتیجه رسید که کا
انجام بدهیم. به نظر من دید هندسی در دنیا غلط نیست. ضعف در  آن کار را

ای است که علم مهندسی هنوز مهندسی است. این دنیا دارای نظم خیلی پیچیده
م. گویهای کنترل آن برسد. من به این دید، مهندسی میقادر نشده به تکنیک

 بگویم[]و  ]ترسیم کنم[کی را برای دنیا هدفم این نیست که یک چارچوب مکانی
 تر این استبیان صحیح چرخد و قوانین همین است.دنیا روی همین پاشنه می

امروز ناقص  یامروز قادر به توصیف دنیا نیست. چون علم هندسه یکه هندسه
 کند استفاده کنیم. است. باید از اصولی که ما را کمک می

 
 ی صابر سخن پایانی هد

 کننده بود وکننده و کسلی امروز خستهی اول جلسهتکهممنونم از شما. خیلی 
ی دوم، خواهم. تکهمعذرت میامروز حرف جدیدی برای گفتن نداشتم.هم من 
های خاص خودش را هم بحث، بحث منظمی بود. چالش ای بود.ی زندهتکه

دیگر م به همتوانیما فقط میاینجا اینکه ]اول[  .هست. فقط دو نکته برانگیخت
وانی تیک مقدار میاینها پاسخ دهید.  یتلنگر بزنیم. شما هم الزام ندارید به همه

خوبی  یهیافتدیگر اینکه بحث سازمان ینکتهپز ذهن بیندازی و فکر کنی. در آرام
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اگر  .بودتوفیق شما  یوجود آمد نشانهبود. اینکه سواالت جدی در این بحث به
م . امیدواره استزدنها نی بحث شما تلنگری به ذهنیعگفت کسی چیزی نمی

 ها هم نکات مهمی بود. نکات بچهبتوانیم آن را ادامه بدهیم. 
ما در پروژه و پروسه  یای که امروز ایشان اشاره کردند مهم بود. ذهن همهنکته

های ذهنی سری تنشهم از ابتدا یک «مهندسی»بحث این شود. اصالح می
توانیم به این امروز با تذکر درستی که شما دادید، امروز می ، ولیایجاد کرد

ا به مفهوم مکانیک و اضالع ربحث از اول این بود که مهندسی بندی برسیم: جمع
ها را در آن چارچوب بریزیم و مناسباتمان و هندسه تلقی نکنیم که بخواهیم آدم

را  انمم تعریف خودتوانیمیبا تذکری که شما دادید نی تعریف کنیم. نارا آنچ
  .هاظرفیتاز مطلوب  Arrangeمهندسی یعنی اصالح کنیم. تصحیح و 

شود کردند. می ها اعتقاد داریم همین کار را که ما به آن هم های بزرگیانسان
تر بود. موسی خیلی مهندس نبود از همه مهندسها ن آنگفت در بین انبیا آخری

هایی ایجاد کرده بود که از درون آن کورد. تَر هم بیا گرد با هم و نتوانست همه را
، یک عنصر محض کرد محمد ارنجی کهسامری بیرون آمد. ولی  یگوساله

به ] نظامی مثل حمزه درونش بود. حمزه خیلی به ایدئولوژی محمد باور نداشت،
عاطفی محمد را پذیرفته بود و مرامی و منشی پای او ایستاد و جانش را  لحاظ[

مار ی نظامی بود، ]میثم[ ت]حول محمد[ حمزه م او هم شهید شد.اس هم داد.
حضرت  ،بود که مهمترین کادر محمد بود یعلی چندوجه ،خرمافروش بود

سلمان یک عنصر تقریبًا فکری و منورالفکر  ،های خودش بودخدیجه با ویژگی
محمد هیچ نیرویی را حذف نکرد و یک شود گفت که میدوران خودش بود. 

Arrange حداکثری داشت. مهندسی به این مفهوم که نیرو، عنصر  یمهندسانه
و پدیده را متناسب با مزیت خودش در جایگاهش قرار دهید. این اتفاق در آن 

 دوران افتاد. حاال در دوران جدید هم این اتفاق درحال افتادن است.
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. مربی، قهرمان جهان شد 8372سال  در تیم آلمانمثال ورزشی بخواهیم بزنیم،  
ها های آن دوره را االن بعضی شبفیلم بود. 1ای به نام هلموت شوندمربی فکری
کرد و چهار دفاع داشت. مرکز بازی می 9-9-2آلمان آن موقع  دهند.نمایش می

بود. کنار بکن باوئر ـ کاماًل فکور و سازمانده  ـ 2فکری به نام بکن باوئر یدفاع فرد
گویند ها میزد. مربیکه فقط زیر توپ می 831با قد  8بککسی بود به نام شوارتزن

صاًل ا بکیعنی توپ را بزن و نگذار به مهاجم برسد. شوارتزن !توپ زمین نخورد
دفاع راست به نام  درکرد. یک نفر دیگر هم فکری نبود و فقط همین کار را می

ت توانسراست آلمان کسی نمی یاز منطقه کهیارگیری بود  که بود 4برتی فوگتس

                                                                                                                      
در شهر درسدن آلمان متولد شد و او ( Helmut Schön( )8385- 8336هلموت شون ). 1

 8371-8362 یهاسال نیکه ب شودیآلمان شناخته م خیتار انیمرب نیاز موفقتر یکیبه عنوان 
جام  یقهرمان بی، نا8372فوتبال  یجام جهان یقهرمانفوتبال آلمان بود.  یمل میت یسرمرب

اروپا  یهاجام ملت ی، قهرمان8371فوتبال  یجام جهان ی، عنوان سوم8366فوتبال  یجهان
آلمان  یمل میاز جمله افتخارات او با ت 8376اروپا  یهاجام ملت یقهرمان بیو نا 8371
 است.

ن. 2 ک  ر )فرانس ب   سانیاز رئ یکیو  یفوتبال، مرب کنی(، بازFranz Beckenbauerباو 
 16ر آلمان را د یمل میت یخود برا یباز نیباوئر اولکن ب آلمان است. یو باشگاه یونیفدراس

 یهاسال نیو با بود. 8366سال  یدر جام جهان اشیباز نیانجام داد و اول 8365سپتامبر 
سمت را در  نیهم 8336و  8332 یهاآلمان شد، و سال یمل میت یسرمرب 8331–8312

 دست آورد.به خیمونرنیباشگاه با
 میعضو ت 8378ز سال ا (Hans-Georg Schwarzenbeck). هانس گئورگ شوارتزنبک8
ا ر یافتخارات مل یکرد تمام یریگکناره یمل میکه از ت 8371فوتبال آلمان شد و تا سال  یمل

شد و دو سال بعد همراه  8371اروپا  یهاهمراه آلمان قهرمان جام ملت ورگیکسب کرده بود. 
 قهرمان جهان. 8371 یمل آلمان در جام جهان میت

4 .Berti Vogts :عضو  یالدیم 8367تبال و مدافع اهل آلمان است که از سال فو کنیباز
 یمل یباز نیحضور داشته است و آخر یمل یباز 36در  یاست. وفوتبال آلمان بوده یمل میت

 انجام داد. یالدیم 8371خود را در سال 
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مت گرفت. سفقط یار مقابلش را می ؛نفوذ کند. این اصاًل به فکر کار نداشت
زن فکری، مهاجم و شوت مقداری ،یهودیبود که  1چپ هم یک نفر به نام برایتنر

وانست آن فکری آلمان تفکر، یارگیر، نیمهجانبه، فکری، کمبود. با این ترکیب همه
  کس هم حذف نشد.هیچ ؛بود ایکیفیب سال قهرمان جهان شود. ترکیب، ترکی

زن جذب کرد، صوفی جذب کرد، آخوند جذب ویلن را که ببینیم، نژادمثاًل حنیف
، جذب کرد ایفروش جذب کرد، روشنفکر جذب کرد، انجمن حجتیهکرد، سرکه

چند بار بحث او را  که . مصدق همبوداز بازار جذب کرد. جذب حداکثری 
ها و چی، راننده کامیون، سر صنفقصاب، قهوهباشد؛ آور شاید مالل ،کردیم

استاد  لح، آقای صاژورنالیست فاطمی، مرحوم 2«مرد امروز»مسعود مرحوم 
ولی حذفی که شما منظورتان جذب حداکثری بود. همه را جذب کرد.  ،دانشگاه

آید و براساس همان منش و مرامی است که وجود میاست به طور طبیعی به
 8951در سال  ،ت. همان حنیف نژاد که جذب حداکثری داشتمنظورتان اس

از  برم()اسم نمی رفتکه به سمت یک ایدئولوژی دیگر می رایکی از کسانی 

                                                                                                                      
 8378فوتبال و هافبک اهل آلمان است که از سال  کنیباز: Paul Breitner. پائول برایتنر 1
حضور داشته است و  یمل یباز 21در  یاست. وفوتبال آلمان بوده یمل میعضو ت یالدیم

 اشیمل یهایدر باز تنریانجام داد. پاول برا یالدیم 8311خود را در سال  یمل یباز نیآخر
 زنده جهان قرار گرفت. کنیباز نیبهتر 815 نیب 1112او در سال  گل به ثمر رساند. 81

 یرانیا سینونگار و رمان( روزنامه8916 - 8111) «یم. دهات»م مستعار محمد مسعود با نا. 2
 یبود، کار مطبوعات کیاز بلژ ینگارروزنامه لیالتحصکه فارغ یبود. و «مرد امروز» ریو مد

 یزبان تلخ یو داشت. یهمکار اتیاز نشر یاریخود را از روزنامه اطالعات آغاز کرد و با بس
 گردیشود و مورد پ فیتوق یها روزنامٔه وامر باعث شد که مدت نیانتقاد داشت و هم یبرا

 یزیآمدر مقالٔه اعتراض 8916مرداد  15در روزنامه مرد امروز مورخه  ی. وردیقرار گ یقانون
 18ر د جامکرده بود. سران نییتع زهیجا الیر ونیلیم کیاعدام احمد قوام )قوام السلطنه(  یبرا

 باتان تهران هنگام خروج از چاپخانه به ضرب گلوله کشته شد.اک ابانیبهمن همان سال در خ
بهمن سال  15 خیمزار محمد مسعود در تار بر سر 8991ترور نافرجام حسین فاطمی در سال 

 انجام گرفته است. بدین ترتیب مسعود در زمان نهضت ملی در قید حیات نبوده است.  8991
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زی مرک یمرکزی فکری تو با هسته یتعلیمات محروم کرد. گفت هسته یحوزه
آموزشی داشته باشی.  یتوانی حوزهخواند. تو دیگر نمیفکری جمع ما نمی

توان برد چون دیگر آشکار شده اینجا اسم میق با بقایی سفر الهه رفت. مصد
کمپ  هنگام ازملت ایران برای استیفا بودند.  بقایی شب یآن جمع نمایندهاست. 

بدنام هلند رفت و عمل جنسی بسیار کثیفی انجام داد.  یخارج شد و به محله
نجام داده بود. طبیعی پلیس او را گرفت. هم بدمستی کرده و هم عمل جنسی ا

 شود. میبود که از کمپ خارج 
 اصاًل چنین چیزیهمه از اول تا آخر باشند.اصل این باشد که طور نیست که این

بعد به طور طبیعی در  یاز پایگاه محمد هم کسانی بودند که در مرحله نیست.
فاز حضرت علی حذف شدند. تصفیه اگر طبیعی و بر مبنای باورهای مشترک 

 نا نیست تا آخر همه با هم حرکت کنند. بآید. پیش می ،مع باشدج
مهندسی باشد حرف شما کاماًل درست است. اگر  یاگر آن تصفیه، تصفیه

فرسوده را از رده خارج کنید، ما هم  یبخواهید یک قطعه را دور بیندازید، یا قطعه
سال است. از  سیاین کار جمهوری اسالمی در این  این تصفیه را قبول نداریم.

های رادیکال شروع کرد و به روشنفکران و نهضت آزادی و دانشگاه بیرون و گروه
کس االن دیگر هیچ ؛منتظری، عبدی، کروبی است! دیگر دید کسی نمانده ؛رسید

غیر انسانی و بر محور  و گیرددم دارد صورت می دم بهنمانده است. این تصفیه 
ولی وقتی یک جریانی با هم همگام  کند.را تایید نمی آنقدرت است و کسی 

شوند که این امر بر مبنای روش و منش و از مدار خارج می کسانیشوند، می
 دیدگاه خودشان است.

 ایدئولوژی و، دیگر هم صحیح است. مقدم بر اینکه استبداد سازمان ینکته 
یشانی پیک دیدگاه است. یک دیدگاه پس  ،متکی باشد تبر نف و شبکه داشته باشد

سن حهیچ کدام ما بدان ورطه نیفتیم.  شاءاَّللانتواند تغییر کند. است که نمی
تر از مهندسی جانبهتر و همهامروز این بود که به یک تعریف جدی یجلسه

و آرایش حداکثری از  Arrangeفهمیم طور که امروز میرسیدیم. مهندسی این
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کسی خودش را در مسیر  های موجود در یک مسیر مشخص است. اگرظرفیت
ه بر خودش است، ن یطبیعتًا مسئولیت کنارگذاشتن او بر عهده ،تغییر قرار داد

 بحثتانهای مختلف از آن سراغ داریم. هایی که در دههمرکزیت و تصفیه یعهده
نکاتی را که دوستان گفتند شما در ذهنتان پخت و پز انجام بحث خوبی بود؛ 

کنید. در مقابل انتقادات به واکنش  َپرچبحثتان را یز جاهای تتوانید دهید. می
بین  آرام آرام یک گویش مشترک تاهای دیگر در هفته ،نیفتید. انتقادات را بیاورید

 شبتان بخیر. .از همه ما شکل بگیرد. خیلی متشکر
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 1(3ی )منبع انرژ یخدانشست شصت و هفتم: تبیین: 
 

ِن الره  ْْحَ ِ الره  ابت است، ماتیتر ثکنیم. با سالم و عصر بخیر، بحث را شروع می .ِحمیِبْسِم اَّلله
 :سعی کنیم ثابت نباشیم و به سمت تغییر پیش برویم

 

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

دگار مناسبیريغگاهی و  مههی  مستمر، اسرتاتژیک،  رابطهضرورت   با پرور
 

. در ابتدای تابستان هستیم. ضمن بررسی کنیمنشست شصت و هفتم را آغاز می
 ومس یشماره؛ در جلسات گذشته به خدای منبع انرژی رسیدیم «او»های قبلی داشته

اول تا شصت و هفتم،  یاگر بخواهیم به بحث سرعت دهیم از جلسه .زنیمرا برگ می
عزم مردمان  ،خصوص این بخش از جهان که ایران ما هسته جهان رو به تغییر بوده، ب

 تیمشکالا بهمه جا  ؛به طور طبیعی تغییر با مشکالتی مواجه است، تغییر پیشه کردند
اینجا هم با مشکالت خاص خودش مواجه است. اما به نسبتی که  مواجه بوده،

ام آرمجموعه نیروهای خواهان تغییر هم از سادگی آرام و زبرتر باشد،تر مشکالت جدی
عنوان ه ه شدن حرکت خواهند کرد. ما هم ببه سمت عالی شدن و به سمت پیچید

 های کوچک و متوسط از این قاعده خارج نبوده و نیستیم. انسان
 

 از منزل اول تا منزل حال
 راه بردن  یاز ساده به عال

 سنت بشر  « او» هیتوص
 یسازاز حس تا اسباب

 
                                                                                                                      

 است.  1811تیر  1 شنبهسه ،. تاریخ برگزاری این نشست1
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بوده که از ساده به عالی سیر  ،ماه گذشته طی کردیم 19ما هم سیری را که در طول 
 یلهسازی و مرحاسباب یعالی که مرحله یبتوانیم از سادگی یا احساس اولیه به مرحله

نائل شویم. راه بردن از ساده به عالی  ،دستیابی به متد برای خروج از وضع موجود است
آدم سعی کرد جهان  یاز ابتدای پروژه «او»ست و هم سنت بشر. «او» یهم توصیه

گاه. آموزشگاهی باشد که انسان از اول فهم کند که پادگان و سرکوبآموزشگاه باشد نه 
وقت خصوصی زیادی را صرف کرد که چرا  ،اول آمده است. خدا برای انسان   برای چه
 مکان تغییر؟ چرا تو؟ چرا تغییر؟ چرا هبوط؟ چرا زمین، پروژه؟ 
یفی و هایش کصیهتو ، به طور طبیعیکه آموزشگاه را به پادگان ترجیح داده ییلذا خدا

 کتاب هستی، کتابـ کسانی که اهل کتاب ی او این است که توصیهآموزشی است. 
د کنیسعی  ،دیهست ـ چیز خواندنی و مکتوب رو هغیرمذهبی تاریخ، کتاب مذهبی 

از ساده به عالی راه بردن است. سنت بشر هم  «او» یتوصیه 1د.یان را تعالی دهتخود
را  بیرون آمد و کل زمین ، بیرون و بیرون وولیه قناعت نکردهمین است. بشر به کمون ا

 زمین رفت. مابعد و باالیتسخیر کرد و بعد از زمین هم سراغ 
عنوان یک ه. حس کردیم وضعیت ما بگرفتیمای قرار ساده یماه پیش در مرحله 19 

ورد را دیم. مکرپیدا و کم کارگری  سامان نیست، حالت ازکارافتادگیسیستم طبیعی به
تشخیص داده و مهندسی از بیرون نخواستیم و تعمیرکار نیاوردیم که مشکل ما را 

صر فعال عندیگر تشخیص بدهد. به درک و تشخیص رسیدیم. تشخیص این بود که ما 
 و هستی مختل شده است. برای «او»ما با  یهستی نیستیم. علت هم این است که رابطه

راه  یو از ساده به عالعمل کنیم  «او» یبه توصیه و بیرون بیاییماز این وضعیت  اینکه
ا وضعیت خودمان ر آمدیم« او» ی، ذیل توصیهرا پیش رو قرار دهیم و سیر بشر ببریم

رام آرام آ بعد گفتیم برای برون آمدن از وضعیت و رفتن   یتر کردیم. در مرحلهمشخص
 داریم.  یتر احتیاج به متدوضعیت مطلوبسمت به 

 

  

                                                                                                                      
اله َنْعُبَد ِإاله اَّلله ». 1

َ
َنُكْم أ ْهَل اْلِكتاِب َتعاَلْوا ِإیل َكِلَمٍة َسواٍء ََبَننا َو ََب

َ
د ای اهل ك»بگو:  »؛ ...« ُقْل یا أ تاب، بیایی

 (62عمران: )آل ... «بر سر سخِن كه میان ما و مشا یكسان است بایستمی كه: جز خدا را نپرستمی 
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 ما  یساز باسبا
 نوع؛ «او»: ها «آماده»بهره از 

     + 
 ها«آورده»خود

 

هره داشت. یکی ب هدو وج برای ما سازیسازی رفتیم. در این جلسات اسبابسراغ اسباب
 و بود «او» هایسازیها؛ یکی آمادهها. بهره از آمادهخودآورده ]دیگری[ها و از آماده

 «او»خلقت انسان از سوی  ی. قبل از اینکه پروژه[]انسان نوع یهایسازدیگری هم آماده
در مرکز اندیشه و محور نبوغ و ایده قرار داشت. بعد  «او»در دستور کار هستی قرار بگیرد، 

ها باکس «وا»از انسان هم به همین ترتیب بود. به دلیل قرار گرفتن در این جایگاه، متعدد از 
ی انسان از وقت توجه به اینکه اگر بپذیریم جهانشود. لذا با های آموزشی ساطع میو بسته

هم اهل تغییر است  «او»کالسیک،  یمجموعهنه یک آموزشگاه است و نه پادگان و  آمد،
این سرمشق روی تخته سیاه کپک بزند، آرام  سال دهد که تا آخریک سرمشق اولیه نمیو 

 دهد.ه ما میهای نوتر بتر و آموزههای جدیهای جدیدتر، فایلآرام بسته
است. از این منظر جهان هم آموزشگاه است و هم آمادگاه.  «سازیآماده» ،«او»پس کار 

، 1هستیم و در کاری یما در شأن و هر روز هر لحظه گوید[؛ اینکه]میبیکار نیست «او»
های آموزشی سازیاهل آماده «او»یکی از این کارها خروجی آموزشی است. پس 

 «وا»آموزشی است و این ژن یا خمیرمایه را  شنتوجه به اینکه ژ   است. نوع بشر هم با
درونش نهادینه کرده، از اول به آموزش فکر کرده است. از ابتدا سنگ را برداشته و روی 

های کیفی خودش کرده است. یک دیوارها نوشته و در و دیوار هستی را پر از یادداشت
اشق و چنگال ابزار شما است و در سه گیرید و قکنجی قرار میوقت است شما در سه

کنید. یک وقت هم هست که کل هستی را تبدیل به دیوار کنج دیوار یادداشت می
کنید. بشری که در سه کنج رفته اهل یادداشت است. اگر از سه کنج بیرون آمده دیوار می

ای همایهها و دسترا لوح کرده است. بشر هم نوعًا اهل آموزش و ثبت و ضبط مایه
 فکری خودش است. 

                                                                                                                      
ٍن یْسَئلُ ». 1

ْ
ْرِض ُكله وْیٍم ُهَو ىف َشأ

َ
ماواِت َو اْْل ت از او درخواس ،ها و زمی استهر كه در آمسان»؛ « ُه َمْن ىِف السه

 (21)رحمن:  «است اكری در او زمان، هر. كندىم
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عالی و بشر هم در سطح متوسط به باال، جهان را تبدیل به  پس خدا در سطح عالی  
هایی را فراهم کردند و ما هم طبیعتًا آوردهبرای ما هایی را ها آمادهآمادگاه کردند. آن

های کنیم مشارکت کنیم. آمادهوساز سعی میخواهیم داشت. خود ما در این ساخت
ت بست داشتیم و دسکه در بحرانی گیر کردیم و بن ]چیست؟ ما[ ای موضوع مابر «او»

آموخته بودند که عامل تغییر نیستید، به ما و پای ما در هستی بسته بود و چندین دهه 
عامل تماشا هستید، عنصر متن نیستید، عنصر حاشیه هستید، طبیعتًا ما هم انسان 

بات از بیرون و هستیم و اینها به ذهن ما رسوب کرده اس شدنمان  passiveت. این رسو
 های کیفی هستی بیگانه کرد. ما را با آموزه ،از درون

 

 ما:  یسازاز منزل اول تا منزل حال؛اسباب
 ها : «آماده»

  «دیکن ریدو مبنا س انیم« : »او»
  «میاز انسداد گذر کن»نوع : 

 ها : «آورده»
 توانه

 ترانه 
 تکانه

 

نه سرگیجه ـ ن که خروج از وضع موجود و چرخیدن در مدار تغییر اما برای بحث خودما
است، طبیعی است که به  ـ انداز مشخصاستراتژیک با چشم ، بلکه تغییرخوردن

 اول کیفی که از یآموزهی های کیفی خاص خودش نیاز دارد. خالصه و جوهرهآموزه
این است که  ،رآوردیمد ـ عمرانآلی سوره 811تا 811ـ آیات دوم  یآیه سوره شصت

هم  و منهستید میان دو مبنا سیر کنید. خودتان یک مبنا  ،گوید در بحرانخداوند می
اری گذخودش و خدا بنیان گذاشت. بنیان بینای که ابراهیم رابطه ؛یک مبنا هستم

 . است است؛ روشی، منشی، آموزشی و ساختاری یابراهیم چندوجه
میان دو مبنا سیر کنید،  «از انسداد گذر کنید.»ت که دهد این اسشعاری که می نوع هم

های شدنی ها، سرمشقهای ما است. این سرمشق، دیوارنوشته«از انسداد گذر کنید»
از حکمت و شناخت مشحون  «او» یاست. یک وجه آن از آنجا شدنی است که توصیه
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نی است که شد وجه سرمشق  یعنی تردیدناپذیر است. وجه دیگر آن هم از این  ؛است
 ؟کنمچه»که سرریزی از تجربه، آزمون و خطا و بل ؛روشنفکری و تخیلی نیست

 های نوع بشر است. ها و مرارت«کنم؟چه
انباشته از چند  ،از حکمت و شناخت است حونمستقل از اینکه مش «او»های آماده

م ، ههپدری کرد و بشر است. هم خدای ما است، هم در حق ما هم« او» ویژگی خود
ها و هم آشنایی ساختاری و وجودی با ما دارد. لذا این آموزه است آموزگار و اهل هدایت

دست تلقی کرد. اینها در دستی و پاییندمبشود آن را هایی نیست که از آن نوع آموزه
 شود. منظرگاه ما حک می

های یم. توانهای داریم، اهل ترانه و تکانه هستهای ما این است که باور کنیم توانهآورده
برد در پیش «او»های پردازی و اندام ما و سهمی است که از داشتهها و ایدهما ظرفیت

و آهنگ و ریتم ما  قصدترانه هم همان  های ما هستند.ها مجموعه توانایی؛ اینداریم
ک ی و انسان گیرد. در دورانی که ساکن هستیماست که از دینامیسم ما سرچشمه می

زند، سوز غم و سوز تنهایی است. ولی وقتی که حس فراز و فرود میت بیفلوت یکنواخ
کند توانی دارد و در ساختار هستی سهمی دارد و مشارکتی را برایش در نظر گرفتند و 

 یای به این اعتبار ریتممشارکت باشد، قصدی، آهنگی، ترانه اهلتواند خودش هم می
زنی به خود و بیرون از خود و به تکانه. توان تکانه دادن؛ از نظر ]خواهد داشت[

ر تاریخ هستند و ماندگارند. ما ناشی از َد های قَ کنند قدرتهایی که حس میمجموعه
صاحب این قدرت تنه زدن و تکانه زدن به خودمان و بیرون از خودمان  ،آن توانه و آن ریتم

 هستیم. 
 

 ما:  یسازاسباب از منزل اول تا منزل حال؛
 :  یسه عمل اصل

 یکنندگبیترک ،یآورندگ ،یفراورندگ
 محصول ما : 
  شامتنی: پهافیتکل نییتع
 : متن فایا

 ها: پسامتن«آدم»ادامه 
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های کالسیک به ما آموخته شده در ریاضی چهار عمل اصلی داریم که از آغاز آموزش
باشیم: فرآورندگی، آورندگی و ی اهل سه عمل اصل توانیممی است. ولی ما

حد فهم  توانیم دربشر را می هایو توصیه« او»های نندگی. فرآورندگی؛ توصیهکترکیب
م ههای کالسیک بسنده نکنیم. آورنده خودمان به فرآورده تبدیل کنیم. به سرمشق

ها را با باشیم؛ خودمان هم چیزی به میدان بیاوریم و به سفره اضافه کنیم. نهایتًا فرآورده
 یم. های خودمان ترکیب کنآورده

های اخیر که با هم بودیم رخ داد که محصول آنچه از سه عمل اصلی ما در این ماه
 ؛ودسطحی ببود، رسیدن به یک مدل سه مانکنندگیفرآورندگی، آورندگی و ترکیب

 سطح اول آن پیشامتن، سطح دوم متن و سطح سوم پسامتن بود. 
و  حضور خودمان و خدا ؛غیاب با هستی ـها بود. یک حضور پیشامتن تعیین تکلیف

غایب کنیم. یعنی هستم، هستی، هست. این اتفاق در تعیین ـ را حاضر همچنین هستی 
ها افتاد. آیا ما هستیم؟ آیا هستی وجود خارجی دارد؟ ما کجای هستی هستیم؟ تکلیف

الیف را تکسعی کردیم چیست؟  «او»تکلیف  ؛با هستی هست چیستتنیده و آنچه در
بیرون از خودمان و هستی خودمان روشن کنیم و تیک بزنیم. وقتی  و هستی «او»با 

ها واکنده شده ها یعنی سنگدر پایان تمام شدن تیک شود،میانسان اهل تیک زدن 
 حاشیه به متن بیاییم. از  بایداست. تیک که تمام شود آرام آرام 

ه یری ما وقتی بمتن جایگاه حضور و موجودیت و اعالم است. به تعب ما به متن آمدیم.
ایفا را بر عهده داریم. ایفا ناشی از تلقی مشارکت ما از هستی  یوظیفه ،متن آمدیم

ما هم سهم و نقشی برای ایفا کردن داریم. این  ،است. اگر هستی مشارکتی است
درحقیقت متن ما است. یک زمان  ،ماه با مشارکت شما برقرار است 19مجموعه که 

گرمای  به خاطر تر است. یک وقت همریم و متن ما وسیعتری داهای جدیتوانایی
نفری است که  19-11تابستان و افسردگی ناشی از اتفاقات پارسال، متن همین مقدار 

رک متن ولی این دلیل ت ، اکنون کمتر هستیم؛نفر بودیمصد  االن هستیم. در ابتدای کار 
چین ما است که در هم نقطه تنخودمان ایفا کنیم و پسام سهمشود. ما آمدیم که به نمی

 زنیم. عصر خودمان میهای ابناء بشر قبل از خودمان و همچینکنار نقطه
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 ما:  نییتب؛ ز منزل اول تا منزل حالا
 کارگر کمکعرضه«:او» :  هافیتکل نییما : پس از تع

 طراح مهندس  دار پروژه یمتقاض
 خالق 

 استراتژ
 بندمرحله

 یخیتار لیو تحل دیصاحب د
  پردازدهیا

 منبع الهام 
 دیمنشاء عشق و ام

 عرضه ـ تقاضا  کیالکتید
 ـ جذب قیتزر سمینامید

 

ان خواهیم در این جهرسیدیم که می سرفصل ها وقتی به اینما پس از تعیین تکلیف
چین خودمان را داشته باشیم، متقاضی صاحب پروژه و منقوش، نقش خودمان و نقطه

 «او»های شود. اینجاست که داشتهکار میگر کمکهم عرضه «او»و  شویممی دارپروژه
فیکس هستیم و و  passiveشود. در شرایطی که ما ای برخوردار میاز اهمیت ویژه

 خیلی ؛خیلی مهم نیست که خدا طراح باشد یا نباشد ،یماهتعریف نکرد ایپروژه
کند یا نباشد به حال ما فرقی نمی اگر باشد ؛اهمیت ندارد که خدا استراتژ باشد یا نباشد

دهد. ولی وقتی ما بخواهیم به میدان اهالی تغییر و ای از مسائل ما را تغییر نمیو مسئله
 ـ کند. خدا طراحخدا برای ما مفهوم دیگری پیدا می گاهصاحبان پروژه بپیوندیم، آن

 ،پرداز استدهای و صاحب دید و تحلیل تاریخی ،بندمرحله ،استراتژ ،مهندس، خالق
 تواند به ما الهام ببخشد و منشأ عشق و امید باشد. می

 یک طرف این فرموالسیون ،شویمبه این اعتبار وقتی ما متقاضی و صاحب پروژه می
هم طرف دیگر. ما وارد فرموالسیون دیالکتیک عرضه و تقاضا  «او» و گیریمقرار می

قرار بر «او»اصطکاکی بین ما و  یشویم. دیالکتیک به این مفهوم که یک رابطهمی
 ،رباشیم و نه عنصر تغیی «او»شود. اگر نخواهیم پروژه تعریف کنیم و صرفًا مخلوق می

تری با ما برقرار کند. به نسبتی که ما برای فعال شدن اعالم فعال یرابطه «او»دلیلی ندارد 
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این دیالکتیک عرضه تری خواهد داشت. هم با ما برخورد فعال «او» ،کنیمآمادگی می
هم به ما  «او» ،اگر ما اهل جذب باشیم شود.و تقاضا و دینامیسم تزریق و جذب می

 دهد. ارگانیستی صورت می ی نه مکانیستی، بلکهتزریق
 

 ما: نییتب؛ از منزل اول تا منزل حال
  اقیـ اشت اجیرابطه احت :  یدیکل یموازنه

  فایفلسفه ا
  زینظام سرشار ـ سرر

 اَّلل  الناس انمت الفقراء ایل اهیا ای
 دیئ«او» یهاییبه طور مستمر محتاج مهه وتانا

 

 یردهفش ایم؛ االنکه از چند هفته پیش بحث آن را داشته رسیمکلیدی می یبه موازنه
احتیاج و اشتیاق است. ما  یرابطه ،کلیدی یگیریم. موازنهاین بحث را به عاریت می

یک ف به تعری ،اگر بخواهیم فعال هستی شویم اشتیاق است.هم سر  «او»سر احتیاج و 
 ؛یماهکرد اجرا مختلف را در ابعاد ایپروژهما پروژه در هستی احتیاج داریم. هرکدام از 

کت در مشار یا فکری، سیاسی یپروژه باشد یا ازدواجو  اشتغال یپروژه کندفرقی نمی
 هرحال پروژه است. ه ب ؛باشد ،1ودبزرگ تعریف کرده ب یپارسال که جامعه یپروژه

داز داشته انپروژه چشم چیست؛ آیانیازهای آن  فهمیدمیکنید تازه وقتی تعریف پروژه می
رد آن ببندی تعبیه شده یا نه، از یک منبع الهام برای پیشیا نداشته، درونش مرحله

یابد و میتا کجا تداوم شده یا نه، ملزومات عینی و مادی پروژه چیست؟  استفاده
. ما این گیرداینها فهرست بلندباالیی است که مقابل ما قرار میاش چیست؟ پشتوانه

دا کرد. وقتی خ «او»کاری که موسی با  دهیم.هم قرار می «او»فهرست بلندباال را مقابل 
هایش را مقابل خدا موسی را به رسالت برگزید، اولین کاری که موسی کرد ضعف

فهرستی از تقاضای فعال بود.  ،هایی که مقابل خدا گذاشتفضع کنارگذاشت و در 
گیرانه و تقاضای فعال بود. خدا هم در این پیو د موسی با خدا برخورد سمجانه ربرخو

برخورد  ،کند که با کسی که در طرف احتیاج قرار داردپیدا می تریجدیصورت اشتیاق 
تیاج تعریف کنیم اح ایاگر پروژه و ما هم است گریمشتاق عرضه «او»فعالی پیشه کند. 

 هستیم.  «او»های داریم و محتاج داشته
                                                                                                                      

 است که جنبش سبز نام گرفت.  8911. اشاره شهید صابر به اعتراضات پس از انتخابات سال 1
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را به و پدر اول ما را به جهان آورد، آدم اول  «او»همین است. یعنی هم ایفا  یفلسفه
 مالئک و نیروهای طبیعیکه  اتتر از موجودجهان آورد که ایفاگر باشد و نقشی کیفی

بلی همان موجودات ق ،ا به ایفای کالسیک بسنده کنداگر بنا بود خد ایفا کند. بودند،
یردهنده کیفی، تغی ها بسنده نکرد و به یک عنصر دینامیک،وجود داشتند. ولی خدا به آن

فا را ایفا باز شد. ما آمدیم که ای یفلسفه ،ساز روی کرد. وقتی این اتفاق افتادو دگرگون
 انجام دهیم. 

یز سررـ  یک سر آن اشتیاق است، نظام سرشار و احتیاجچنین نظامی که یک سر آن 
متناسب با وضعیت تقاضای ما و  هم« او»است. ما از تقاضاها سرشار خواهیم شد، 

 سطح تقاضای ما سرریز خواهد کرد. یک آیه است: 
ُ ُهَو اْلَغِِنُّ اْلحَمیُد » ِ َو اَّلله ْنمُتُ اْلُفَقراُء ِإیَل اَّلله

َ
اُس أ ا النه َ هیُّ

َ
 ( 51ر:فاط) «یا أ

آید. یعنی ما گدا و خداوند هم شاهزاده و گدا به نظر می ی ساده از آن،در استفاده
ی که همه بودما هم فیلم و هم کتاب شاهزاده و گدا  یدر دوره ؛ گدا و دارا.شاهزاده است

نشانه چنین بیرون این  ، از تفسیرساده در ذهنآن را دیده یا خوانده بودند.  نسالن ماهم
های زرین و سیمین به این از دور یک سکههم « او»ما یک کاسه داریم و  د کهآیمی

ان ترین نوع برقراری رابطه بین خدا و انسترین و مبتذلسادهاین د. کنمی بکاسه ما پرتا
ه  »گوید: میخدا که ایناست. ولی 

َلی الَل  اُس َأنُتُم اْلُفَقَراُء إ  َها الَن   تبه این مفهوم اس« َیا َأُی 
 ی. الله برتر از همهدهستیـ الله ـ  «او»های که به طور مستمر محتاج همه توانایی

 های خدا است. دهنده داشتهکاماًل پوشش است؛ این نشانهصفات 
ای را آغاز کنیم و کلید یک اگر ما بخواهیم در چارچوب ادبیات بحث خودمان پروسه

دهد. یعنی اینجا این آیه معنی میاشیم، و پیشبرد داشته ببزنیم و تعریف کنیم  را پروژه
خیلی تنهایت داشته دارد و ما اگر این پروژه را استمراری پیش ببریم و نه متعدد و بی «او»

واگذار کنیم و معلوم نباشد قرار است چه کسی آن را و فعل مجهول اینکه به آینده و نه 
 یعریف کرده و پشتوانهمان پروژه را تخودمان متناسب با توانایی اگر اجرا کند،
اُس َأنُتُم اْلُف »کنیم برقرار می «او»ای که با رابطه ،آن باشیم تشکیالتی َها الَن  َلی َیا َأُی  َقَراُء إ 

ه  
 ،بردندی، ملزومات فراهم کردن و پیشماست. به طور مستمر از تعریف تا ساختار« الَل 

 خواهیم داشت.  «او»های توانایی ینیاز به همه
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اُس »کیفی است که اول آن خبردار و جار است:  یآیه از این نظر آیهاین  َها الَن   ،«َیا َأُی 
َها»؛ استوشیپور خبر و جار  یخودش کلمه« َیا» و هم « ای  »هم  ،طورهم همین« َأُی 
اُس » را آورده؛« ها»و « ای  »و « یا: »درون آن است. اینجا سه قبضه کرده است« ها» « الَن 

رد عمومی را چند قبضه کرده است پربُ  ی عمومی است. خدا یک اعالمیهکامالً که هم 
خواهید پروژه تعریف کسانی که می یکه حاوی بیدارباش است. یعنی ای مجموعه

ه بندی در ذهن تا زمانی کاز ابتدای انگاره ،در مدار تغییر خودتان را نشان بدهید ،کنید
ندگی نیاز برتا زمان یارکشی و پیش ،بیاورید پروژه را از پس پیشانی تا روی کاغذ واقع

 کلیدی است.  یمستمر به ما دارید. این محصول موازنه کیفی و
 

 ما: نییتب؛ از منزل اول تا منزل حال
  گرید یموازنه کی

  یدعوت جوهر ــ    یجوهر یتلق
  کردِ «یرو»

  دیپرام
  لیبدیب
 دیتردیب

 

 ،کنندآن کار می رویها ش اسبابی که ژیمناستدیگر هم وجود دارد. در ش ییک موازنه
-87از  دست انسانکنیم قطر این موازنه از همه زیباتر است. وقتی دست را جمع می

از هستند؛ الجثه نحیف ها هم همهاست. ژیمناست متریسانت 95-91تا  متریسانت 81
ند. اندام چنگ بز متری سانتی 15باید به یک قطر  متریسانتی 81-87یک قطر دست 

خودش را هم سازمان بدهد که روی این دو موازنه حرکت کند. موازنه عنصر 
ه  »بخش جهان است. یک موازنه همین تعادل

َلی الَل   یکه موازنه بود «َأنُتُم اْلُفَقَراُء إ 
کند مثل ژیمناست روی موازنه اشتیاق است. انسانی که پروژه تعریف میـ  احتیاج

 دعوت جوهری است. ـ  ازنه هم تلقی جوهریاست. یک چوب دیگر مو
تلقی جوهری از سوی انسان موازنه یا پارالل اشتیاق بود. چوب دوم ـ احتیاج  ،چوب اول موازنه

زیاد سیر لمس و اصطکاک را  «او»هایی که با انسان است. «او»و دعوت جوهری از سوی 
ـ پیش ا اصاًل شناسیم یوران جدید کم میهای دیگر که در دمثل یعقوب، ابراهیم و خیلیه کردند 

 حرفش با آدم اول این بوده:از ابتدا هم  «او»به یک تلقی جوهری رسیدند.  ـ شناسیمنمی
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 بگذار سالم رسرسی را   ای عشق ربارداهن پیش آ
خدا یک نهیبی به آدم زد. اگر اهل قول و قرار بودی و با ما دستی دادی و بنا بود پروژه 

شکنی چرا؟ از اول خداوند دعوت جوهری کرده است. چرا؟ قول پس هبوط ،اجرا کنی
تر شد. تلقی جوهری محصول تر و پرپژواکدعوت جوهری جدی ،بشر که پیش آمد

مخرج مشترک تلقی  ؛است «او»تلقی انسان است و دعوت جوهری هم دعوتی از سوی 
ط هر هستی مرتبانسانی که با جوهر انسان رابطه برقرار کرده و دعوت جوهری که با جو

شیله رد بیها را به برخوتردید است. یعنی ابراهیم انسانبی بدیل  بی رویکرد پرامید   ،است
همین دعوت را از انسان هم کند. خدا قاطع و کاماًل مطمئنانه با خدا دعوت می و و پیله

دارد. هر دو اینها یعنی تلقی جوهری و دعوت جوهری ما را به پیوند استراتژیک 
خواهیم خودمان را به خدا سنجاق کنیم، شب خوانند. یک وقت است ما میمیفرا

هم حرفی ندارد. اینقدر بزرگوار است که ما هم به  «او» است؛ ... کنکور و ازدواج و
 استراتژیک نیست. از تلقی یسنجاق شویم. ولی این رابطه، رابطه «او»وجود جایی از 

ی ؛ رابطهید که ما به دنبال آن هستیمآای در میجوهری و دعوت جوهری رابطه
 استراتژیک، نه الصاق و سنجاق. 

 

 ما: نییتب؛ از منزل اول تا منزل حال
 منتشران 

 «او»
 عشق 
 یانرژ

 

 آن که بحث انرژی است یرسیم به بحث قبل که بحث عشق بود و همسایهآرام آرام می
ه یونانی و غیرکالسیکی کهای غیریا صغری ـ کبری . این جهانگیریمکه داریم پی می

 ؛اهل انتشار است و خودش هم منتشر است «او»، جهان منتشران است. یعنی چیده شد
است، انرژی هم عامل انتشار و کاماًل منتشر است.  و کاماًل منتشر عامل انتشارهم عشق 

یافتنی هستند و تخیلی و رویایی نیستند و قابل ، عشق و انرژی همه دست«او»سه عنصر 
 ،و انرژی منتشر است ، عشق«او»که این درک را دارند که هم هایی نوع انسان ند.هست سلم

 هم زمانی و هم جغرافیایی است که قباًل بحث آن شده است.  ،ها. انتشار آنهستندمنتشر 
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 ما: نییتب؛ از منزل اول تا منزل حال
  یپروژه مبتن یمبتن یهست

 عشق    
  یانرژ 

 عناصر        
 ردایپا
  کاریپا

 دار اساسًا ضرورت
 

هستی مبتنی و پروژه هم مبتنی است . هر دو بر عشق و انرژی  ،در بحث عشق و انرژی
مکث و بی، کثنتزلزل، بیوقفه، بیپایدار، بی ، عناصرمبتنی هستند. لذا این دو عنصر

دار تضرورها این دو عنصر و اساسًا هم پای کار هستند. پای کار هستی و پای کار پروژه
ماند؟ اگر این دو عنصر چه چیزی می ،این دو عنصر را از هستی حذف کنیم اگر هستند.

حذف کنیم چیزی باقی کنند، و می ها تعریف کردندهای اصلی که انسانرا از پروژه
 ماند. نمی

 

 اصل بقا 
  ییجاجابه

  لیتبد
  رییتغ

 نه هدم 
 نه محو

 

با  سیدیم. به نسبتی که ما از حاشیه فاصله گرفته وگذشته به اصل بقا ر یدر بحث هفته
رام شویم که آ، صاحب این ظرفیت میکنیمتعیین تکلیف می و هستی «او»، خودمان

های متن است. در حد صالحیت خودمان و نه ها بحثآرام به متن بیاییم. این تبیین
است این دو  ن اینمبی. به اصل بقا رسیدیم که ایموارد بحث تبیین شده کمتر و بیشتر

جا و تبدیل شده و عامل تغییر موجود باقی، جاوید و پایدار هستند. در جهان ما جابه
 هستند. نه مشمول هدم و نه مشمول محو هستند. 
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  تی«عامل»اصل 
 حرکت 

  یداریپد
 رشد

 بردشیپ
 

 ،اصل دیگر هم اصل عاملیت است. یعنی انرژی و عشق که مقدم بر انرژی است
برد پدیده و پروژه را بر عهده دارند. ها و پیشرکت، پدیداری و رشد پدیدهعاملیت ح

برد میسر نیست جز با عاملیت همین دو اصلی که ما یعنی حرکت و بروز و رشد و پیش
 کنیم و امیدواریم به جایی برسد. وقت صرف آن می

 

 یمنبع انرژ  یخدا
 نشانه  ِی نشان: کرس دیکل

 بقره  522
  گانهیمنشاء 

 تاّم  اتیح
 مطلق  یانرژ

 و فترت  َتَرکیب
  ریفراگ کهیصاحب ار

  دینگهدارنده جاو
 بزرگ یواال

 

سه آیه هستند که جمع  ]زده است.[ الکرسیاول آیت یهم خدا در آیه بزرگیک تلنگر 
سوم  یو آیه 156دوم  ی، آیه155اول  یآیهدهند؛ الکرسی را شکل میشوند و آیتمی

گذشته باز شد و ترجمان آن هم زیر آن  یهفته 155 ی[]آیه متن .ی بقرهسوره 157
الکرسی تاکید بر شش آیت 155 ی[هیآ] آن مهم است. یو شیرابه جای گرفت. خروجی

 حیات تام   ؛دارد یحیات تام   ،یا هفت واقعیت سترگ داشت. منشأ جهان یگانه است
پهلوانان قدیم اصطالحی  ؛ست. تام یعنی تمام«او» هستی هم ناشی از حیات تام  

 دنز ؛ یعنی پهلوانی که بدن و اندام و فکر دارد، اهل فنُمر   هگفتند سر و تداشتند که می
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مر  هویژگی داشته باشد به او پهلوان سر و تاگر پهلوانی شش ـ هفت و پایداری است. 
سر  همگوید خدا است. آیه به ما می گویند. یعنی یک باکس است که سر و ته آن ُمر  می
رت و صاحب کرسی فراگیر و تفترک، بیحیات است. انرژی مطلق، بی و تام   مر   هو ت

شده از انرژی خودش ساطعجاوید عالمی است که  یدارندهصاحب اریکه است. نگه
اعالمی است. َعَلمی است که خدا بر  یآیه 155 ی[]آیه است و واالی بزرگ است.

گاهیطلوح و   کند. ی مبنایی را به ما منتقل میهااقچه قرار داده، آ
 

  یمنبع انرژ  گانهی: یدیاصل توح
  کینامیپمپ د

   الیّ دهش س
 

اصل  یک به ،کنیمهای درشت اصول سر هم مینخ تسبیح که برای دانه یدر ادامه
انرژی  یانرژی دارد که کار این منبع یگانه یعالم یک منبع یگانه :خوریمتوحیدی برمی

خودمان در هستی  یدم و بازدم که ما در تجربه و دهش سیال است.پمپ داینامیک 
 داریم،  کل هستی هم همین تجربه را ثبت کرده است. 

 
 عالم  یجوشصل درونا 

  یمثلث فرانسو
  هی( الواز1)       

 ( الپالس3)  ( برتلو 5)
 

جوشی عالم هست. یک مثلت فرانسوی است که اصل دیگری هم به نام اصل درون
ها اول آن الوازیه، دومی برتلو و سومی هم الپالس هست. اینها به ترتیب شماره رأس

های متن بودند. یعنی در حاشیه ننشستند که یک بروز و ظهور تاریخی داشتند و انسان
 متن آوردند. بهدلخوش باشند. بحث را به آن ای به ذهنشان برسد و در حاشیه انگاره

مثبت آن ایده  یآورد و همه را آلودهایده را به متن میانسان متن، انسانی است که یک 
ث . از این حی]را شکل دادند[ مثلث فرانسوی ]و[ کند. این سه نفر این کار را کردندمی

قوق ح و که در قرون جدید آمد ییکی مثلث ؛ها مدیون استدر دو حوزه بشر به فرانسوی
ه است، آنجا منتسکیو است. یعنی پایه و اساسی را آورد که راس آن که اینجا الوازی
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تسکیو مون ،کسی که آمد و حقوق پایه و اساسی برای بشر در دوران جدید تعریف کرداول
هم روی  ثاست. یک مثلث را آنجا در حقوق پایه و اساسی ترسیم کردند. یک مثل

 شناخت پایه و شناخت احساس ترسیم کردند. 
 

 عالم یجوشاصل درونخدای منبع انرژی؛ 
 شودیموجود نم یزیمعدوم و هچ چ دهیپد چیه( 1)

 
 

 
 

ل طو یگیریم. اگر نظریه الوازیه را با همهپی می ثجوشی را روی همین مثلاصل درون
 ای درخواهد به ما بگوید که هیچ پدیدهاین را به زبان ساده می ،و عرض آن جمع کنیم

یک  ثد. نفر دوم این مثلشوموجود نمیهم شود و هیچ چیز جدیدی هستی معدوم نمی
را به نام حالت ابتدایی و حالت انتهایی آورد. محصول نظریه حالت ابتدایی  ایتئوری

 ؛و حالت انتهایی، حرارت و ماده بود. حرارت و ماده در این دیدگاه ثابت و جاوید هستند
 زان؛ فارغ از اینکه ما با چه میشوند و نه خلق جدید. این یک نظریه استنه هدمی می

ثبات ـ ارالپالس، ثبات ک ی[]نظریه . ضلع سوم،آن وحدت داشته باشیم یا نداشته باشیم
 حرارت، ثابت بودن مقدار کل انرژی جهان را عنوان کرد. 

 

ج مشترک:  ؛یمنبع انرژ یخدا  مخر
 جوش: نظام درون

  یانرژ یبقا
 حرارت یبقا

 

 (  ثبات کار ـ ثبات حرارت3)
 جهان یثابت بودن مقدار کل انرژ

 ییو حالت انتها یی( حالت ابتدا5)
 دیو ماده: ثابت و جاو حرارت

 هدم نه خلق نه
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هان جوش جترک آن نظام درونکیفی و مخرج مش یرا فشار دهیم، شیرابه ثاگر این مثل
رک مخرج مشت ؛است. آن سه نظریه سیر تکاملی خودش را از الوازیه به الپالس طی کرد

وش جها با ادبیات خاص خودشان و فاصله تاریخی که داشتند به نظام درونآن یهر سه
 رسند. می حرارت یانرژی و بقا یجهان، بقا

 
 از موضوع به علم  ریسی: انرژ 

 حرارت به کار  لیتبد تیفیساخته: کدست ستمیسموضوع : 
 ( یحرارت یهانی)در ماش    

  کیعلم : انرژت
 از؛  افتیره

 منفرد « مصنوع» سمینامید
 به 

 مجتمع «عتیطب» سمینامید
 

روی بحث انرژی متمرکز شویم. این خیلی مهم است که انرژی خودش بسیار بسیار 
ا کردن پید عرض و طولن مثبت و مستعد بسیار مستعد فربه شدن، مستعد پروار شد

طی ی پژوهشی در سه، چهار قرن گذشته در جامعه. چون سیری که انرژی است بوده
 ]رو به گسترش و توسعه بوده است[.کرده 

این پژوهشگران، پژوهشگران متن هستند. عناصر متن چند ویژگی دارند: خودشان 
، اهل تخصیص هستند و زندگی پیگیر هستندسمج و شان هستند، ایده یپشتوانه

یک روزنامه بزنند!  82ی چیزی به ذهنشان نرسیده در یک ستون فرعی صفحهگذاشتند. 
س الوازیه و الپالاند. عنصر متن بودند؛ سی دلخوش نکردهبیبه یک مصاحبه با بی

پژوهشگران کیفی و متعلق به متن و مدار تغییر موضوع  یاز مجموعه .عنصر متن بودند
پنداشتند. آرام آرام در ها اول انرژی را یک موضوع میایناین بوده که  ،ژیانر

پشت بازو آورده که خودش تبدیل به یک  ،انرژی موضوع هابندیها و استخوانپرواربندی
ین را اآمدند . است انسان بوده یساختهعلم شده است. ابتدا، موضوع حول سیستم دست

 که کیفیت و چگونگی تبدیل حرارت به کار چیست.  دکننهای حرارتی بررسی در ماشین
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ود. ن تازه آمده بوموضوع بسیار ساده بود. اسب بخار تازه آمده بود، ماشین بخار واتس
آن ه کاسب بخار در صنعت نساجی که صنعت تابلوی اول بشر بود در کارگاه جهان 

به  انرژی را یصهعرو پژوهشگران های تکاپوگران ذهن ،زمان انگلستان و منچستر بود
تبدیل ت یکیفبشر در چارچوب پیگیری  یهساختخودش مشغول کرد. این سیستم دست

آرام آرام، پروار پروار، عرض،  و ؟ از این شروع کردنده استحرارت به کار، چه بود
طول، پهنه تبدیل به علم انرژیتیک شد. اول از یک موضوع مشخص مناسبتی شروع 

 ک رسید. شد، بعد به علم انرژیتی
این رهیافت در کادر پیگیری بحث انرژی از دینامیسم مصنوع منفرد به دینامیسم طبیعت 

یک در ترمودینام چه؟ یعنی آمدند ببینند مجتمع رسید. دینامیسم مصنوع منفرد یعنی
 گیرد.با چه کیفیتی تبدیل صورت می و ای استاین سیستم حرارتی حامل چه قاعده

مظهر فکر و ایده و پردازش است. از پردازش  ـ ه در حد خدان ـ بشر مشابه خود خدا
. دست بشر و منفرد است یو ساخته جان به این رسیدند که این مصنوعیک ماشین بی

 ها با طبیعتزنیچانهها و چند و چوندست بشر است. از این  یشدهیک ماشین ساخته
یعت هم هست. یک زمان ماشین در کل طب ونو علم به این رسیدند که دینامیسم در

خواهد حقانیتی را به زور حقنه کند، یک زمان هم هست که علم است که بشر می
دینامیسمی که در دید حقیقتی را درونش مندرج دارد. بشر به علم خدا رسید. یعنی 

عالم امکان را  یهمه ،هست و به صورت مجتمعمنتشر در طبیعت هم  است،ماشین 
 گیرد. در بر می

 ماشینـ موردی به اهمیت شمولی رسید. اول یک مورد خاص  انرژی از اهمیت   ینبنابرا
ه قاعد موجودات و جانداران تابع این یشد. بعد دیدند همهرا شامل میـ  ترمودینامیکی

خواهند بیمار مبتال به سرطان را قانون هستند. از نقطه به پهنه رسید. جراحانی که می و
گویند اگر به این تومور چاقو بزنیم پخش ند که میجراحی کنند یک اصطالح دار

گویند بگذارید بیماری سیر طبیعی نظر کرده و میها از عمل صرفشود. پس بعضیمی
و  حقیقت پخش ،به حقیقت تلنگر بزنید اگر گویندخودش را طی کند. در علم هم می

از موضوع  ود[]خ ای سالو خرده دویستشود. بشر در سیر پژوهش پاالن و جوشان می
ساخته به سمت طبیعت و فراگیری آمد، به ماشین چاقو نزد. تلنگری ناشی ماشین دست

ن در کار کیفی شدبه که روی ماشین ترمودینامیک داشت و حرارت تبدیل  تدقیقیاز 
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ماشین، به ذهنش خورد. این تلنگر تا جایی خورد که کل طبیعت را در بر گرفت و از 
مصنوع بشر بیرون آمد. این اتفاق مهم در علم کل رخ داد. حالت ماشین و مکانیک 

 انرژتیک اینجا خودش از موضوع به علم تبدیل شد. 
 

 کیعلم انرژت
 محصول کار لیتبداز     حرارت 

  رییتغ کاری انرژ به     عشق
 

گی چگونخواست میو  خاص و مناسبتی بود یک موردموضوعیت علم انرژتیک ابتدا 
حصول به م چگونهماشین ترمودینامیکی  کهو این کار را توضیح دهدت به حرار تبدیل

نوز هم این ه و یک سیر غیرکالسیک بود ،رسد. سیر بشر مستقل از سیر پژوهشگرانمی
ر نژاد دیا به تعبیر حنیف ]شناسی[سیر ادامه دارد. علم انرژیتیک وقتی در جامعه

بدیل ت چگونهاینکه حرارت در اینجا[  ]مسئله ؛االجتماع  آمد، دیگر کالسیک نشدعلم
دینامیسمی پیدا  ]بلکه[شود نیست. شود و از کار چه محصولی ساطع میبه کار می

وژه تبدیل به کار و پر چگونهشود، انرژی انرژی می یپشتوانه چگونهاینکه عشق  ؛کرد
ین بود اشود. اگر بشر در پژوهش علمی دنبال تبدیل به تغییر می چگونهشود و کار می

های علمی رخ ظاهر کرده، االن دنبال این است که که محصول در چه فراز و نشیب
 گونهچتبدیل به پروژه شده و از پروژه  چگونهتبدیل به انرژی شده و انرژی  چگونهعشق 

 آید.تغییر بیرون می
 خرداد،11است. همه به وقایع  اینآمد  ]پیش[ ما یدر جامعه پارسالُکنه اتفاقی که  

م در کنیدرک می ،ها که بیرون بیاییماز واقعه ؛کنندبسنده می .خرداد و.. 91 خرداد، 15
شود. یعنی باالخره یک منشأ عشقی هست که این ما این سازوکار پیگیری می یجامعه

ود شما تبدیل به یک پروژه می یعشق به انرژی تبدیل شده و انرژی آرام آرام در جامعه
ت هزار کلیپ درس ،در اتفاقات خیابانفقط . از پارسال تا االن است که تا حاال نبوده

مایه فقط این نیست مایه است. دستدستهمه شده است. این خیلی مهم است. اینها 
مجاری بیرون زده و  یها آرام آرام از همهمایهکه ما بنشینیم و بحث علمی کنیم. دست

 اً که از این سیلوی مشترک اجتماع دوشالزم می اً تبدیل به یک سیلوی مشترک اجتماع
 شود. الزم حتمًا تغییر حاصل می
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هنرمندان اتفاق کیفی، تاریخی و استراتژیک متناسب  یدر خانهـ  8911سال ـ پارسال 
 یالهداد. طلسم سی س ترتیببا بحث ما رخ داد. انجمن مستقل موسیقی نمایشگاه ساز 

ساز عرضه شد. بخشی از این  851 ز،سا جمهوری اسالمی شکست. در این نمایشگاه
در بخشی هم سازهایی بودند که  این بود که اما مهم ؛سازها جدید و مدرن بودند

 زدهسیتا  یازده هایی از تاریخ ایران منسوخ و معدوم شده بودند. در حد فاصل قرندوران
ه فخرا یو ابتال فترو نشت  رسوبخورشیدی خودمان که دوران صفویه و دوران هجری 
شدند. یکی از آن سازها یا منسوخ تعدادی از سازهای ایرانی معدوم  ،گری استو خرافه

ه 1ُمغنی بود. پارسال دو قرن بعد از اینکه مغنی و ُنزهه با گرز سرکوب  2و دیگری هم ُنزه 
چند جوان پیدا شده و این دو ساز را بازسازی کردند.  ،شدندو معدوم صفویه نابود 

اصل بقای انرژی و اصل  کنیم:است که حول آن تکاپو مین بحث مفهوم این کار همی
 بقای ماده. 

که موحد و  8شاهعلیمشتاق 89تا 88دوران قرن سیاه همان در صحبت موسیقی شد. 
الله ولی به سمت کرمان رفت. نعمتکرد. به اعتبار کشش شاهزندگی می ،مسلمان بود

                                                                                                                      
س مرکب و مقتب یبه خط مرحوم دهخدا(. آلت ادداشتی. )راالوتارهایاز کث یقیموس ینام آلت. 1

است که اگرچه مطلقات دارد، اما بر  ی(. ساز یقیموس یاز قانون و نزهت و رباب . )مجله
 بود مطول که بر آن یآن چون تخته ا تیئنباشد و ه یآن گرفت توان کردن و آن را دسته ا یرو

ه نصف آن باشد ک یلی گرید یرا وتر یوچهار باشد و هر وتر ستیثر بو اوتار آن اک نداوتار بند
 و بم معًا مسموع شود. )از مقاصد االلحان(. ریمقدار آن باشد الجرم نغمات آن ز

 دیآن قائمه است آن را از چوب سرخ ب یایاست که شکل آن مربع است و زوا یُنزَهه ساز. 2
در ساختن آن  زیچوب سرو ن نیتر باشد همچنچوب و شمشاد از همه بهشاه ای دیتراش دیبا

 بم و اوتار که از شبه ،یممکن است بکار برده شود. اوتار نزهه از چهار نوع باشد، مثلت، مثن
قانون  وتر )رشته( دارد. 811. ستیتر از نزهه نخوش یساز چیاز چنگ ه عد. بباشددهیکش

هم مربع است اما  زیو شکل قانون نکه نزهه مرکب از دو قانون است نزهه است چنان مهین کی
فرهنگ . 8976.بهروز ،یوجدان) و آن را از چوب زردآلو سازند ستیاالضالع ن یمتساو

 .(کشور یفرهنگ راثی. تهران: سازمان مرانیا یقیموس
ملقب  شاهیو به مشتاق عل یمحمد تربت رزایهـ. ق( نامش م 8116)وفات:  شاهیمشتاق عل. 8

 یچهارم میس مشتاق .رودیشمار مرشناس عرفان و شعر ادب و هنر بهس یهابود. او از چهره
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تار بود. سه یقاری قرآن و هم نوازندهشاه هم علیداشت. مشتاق یکرمان مسجد جامع
کالسیک نبود که فقط به سنت پیشینیان بسنده  یتار هم یک نوازندهدر نوازندگی سه

 هنگام اذان نزدیک. او تار را چهارتار کردو سه تار اضافه کردکند. یک تار هم او به سه
ا بخشی ر و زدمی تارمانده به اذان را سهنشست و بخشی از وقت باقیمسجد جامع می

نماز آن مسجد جامع فردی به نام مالواعظ بود. پیش مهم بود. خواند.هم قرآن می
شاه جان باخت. کسانی که امروز علیمشتاق و داد را اوکردن مالواعظ دستور سنگسار 

 یسراغ مقبره چه کسی. ولی شوندمی شاهعلیمشتاق یمقبرهجذب روند به کرمان می
شاید زبان ما الکن باشد که هست. ولی اصاًل مالواعظ کجاست؟  ؟ودرمالواعظ می

عشق همین اتفاقی بود که در کرمان با  یبقا اصل انرژی و یبقا اصل بحثاین 
نمایشگاه رخ داد. سازهای همین شاه رخ داد و همچنین اتفاقی که پارسال در علیمشتاق

ی اصلهفبا یک  ،و از بین رفتند شاه زیر گرز نابود شدندعلیمشتاق در دوران سنگسار
 و مایه بقای انرژی و عشق آن سازها را ساختندقرن کسانی پیدا شدند با جان دو ـ سه

 .باال آوردند
ها است. االن دوران جام جهانی حوزه یاصل بقای عشق و اصل بقای انرژی در همه 

یزیون فیلماین دوره است. انگلستان سال کند. های آرشیوی پخش میها همیشه تلو
 یابازیکنی داشت که با ادبیات آن زمان به او جنتلمن  ،که قهرمان جهان شد 8366
بود. ایشان مظهر منش بود. ملکه به او لقب  1این فرد بابی چارلتون ؛گفتندمیمن اسپرت

                                                                                                                      
مشتاق  ت.اوس یادگارهایاز  زنگ( ایمشتاق  می)س نییتار از پاسه میس نیتار افزود. سومرا به سه

سنگسار و کشته  خواند،یتار مسه یکه قرآن را با نوابه جرم آن یقمر یهجر 8116در سال 
 هیاقمشت دانیدر م یو فنمد نکیخان دفن کردند و ا نیحس رزایمقبره مشد و بدن او را در کنار 

 .ی ویکی()به نقل از دانشنامه سه گنبدان است ای هیکرمان، معروف به گنبد مشتاق
در  8397 درچارلتون  یبا نام کامل رابرت باب( Sir Robert Charlton)چارلتون  یباب. 1

هافبک  روع کرد.ش تدیونایال خود را از باشگاه منچستر فوتب یآمد. و ایانگلستان به دن نگتونیاش
که میالدی بود  71و  61، 51 یهاههفوتبال انگلستان در د یمل میسرخ و ت نیاطیش یاافسانه

گل و  123 تدیونایمنچستر  یبرا یداشت. و اریگل زده را در اخت نیشتریرکورد ب میدر هر دو ت
 ساند.گل به ثمر ر 23انگلستان  یمل میت یبرا
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Sir  هم داد. هنوز ایشان آقا است. آن زمان من دبستان بودم. آن موقع ما وقتی او را
ابی ب «بینی.کنی فالنی را میحظ می»گفتند ها میـ قدیمی کردیممی ظدیدیم َح می

و  خوش تیپ و نه  ـ سرش هم طاس بود ای داشت ـ اتفاقانه قد و قوارهچارلتون 
کرد. در همان همه را به خود جذب می ،بود. ولی روش و منش و عشقش 1ژواندون

داشت.  2. یک کاپیتان به نام راتینها شدجام جهانی تیم آرژانتین معروف به تیم قصاب
راتین باقی ماند یا بابی  !زدراتین چند نفر را در آن جام جهانی معدوم کرد. فقط می

شود. در استادیوم برایش بلند می ،آیدچارلتون؟ بابی چارلتون هنوز هم که به جایگاه می
یلمی ف ،سل ما بودفیلم، همان موقع که بابی چارلتون منشأ عشق و انرژی برای ن یحوزه

داد. آمد. این فیلم را فقط یک سینما در تهران نمایش می 8«ها و لبخندهااشک»به نام 
. از بازیگران این فیلم جولی اندروز هم باقی ماندماه این فیلم روی اکران سه، چهار 

بود. این فیلم هنوز در  4«ال سی لمی فا س»بود. موزیک متن آن فیلم هم نت دوره 
                                                                                                                      

 .و اغواگر  زنان است بندوباریب یُدن ژوان( فرد ایُدن خوان ) ی  اافسانه ت  یشخص. 1
 نیفوتبال اهل آرژانت کنیباز( 8397  ه؛ زادAntonio Rattín: ییای)اسپان نیرات ویآنتون. 2

 نیمچنه یو اشاره کرد. ورزیبه بوکا جون توانیاست مکرده یکه در آن باز ییهاباشگاه از. است
 .ی ویکی()به نقل از دانشنامه استکرده یباز نیفوتبال آرژانت یمل میدر ت

ها و با عنوان اشک رانی(، )که در اThe Sound of Music: یسی)به انگل یقیموس یآوا. 8
 یجول یو با باز زیرابرت وا یبه کارگردان 8365سال  کالیموز لمیاست( فلبخندها شناخته شده

زوج آهنگساز  ن،یرا راجرز و هامرستا لمیف نیا یهاالمر است. ترانهپ ستوفریاندروز و کر
 نیهمچن و یدر آلمان غرب ایو باوار شیآن در زالتسبورگ اتر یلمبرداریو ف اندتهساخ ییکایآمر

منتشر  کایدر آمر 8365در  لمیاست. فانجام شده ایفرنیدر کال ستمیفاکس قرن ب یویدر استود
 یبزرگ تیتوانست با موفق لمیف نیکه در اکران وجود داشت ا ییهاتیشد. با توجه به محدود

ا پنج سال و ت افتیدر زمان خود دست  خیتار لمیف نیمواجه شود و به عنوان پرفروشتر شهیدر گ
 13را در  سیبه شدت پرطرفدار بود و توانست رکورد باکس آف لمیف نیمقام را حفظ کرد. ا نیا

 8331از آن خود کند. در سال  زیاسکار را ن زهیتوانست پنج جا لمیف نیا نیکشور بشکند. همچن
 انتخاب کرد خیتار کالیبرتر موز لمیف نیرا به عنوان چهارم لمیف نیا کایآمر ینمایس ادیبن زین

 .ی ویکی()به نقل از دانشنامه
 اسامی چهار ُنت از هفت نت موسیقی است.  (B) ی(، سA(، ال )G(، ُسل )F(، فا )E) یم. 4
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 ژیکنوستالیک فیلم های گذشته شود و برای نسلویدئویی امروز پخش می یشبکه
و فیلم  1در تاریخ ماندند یا کریستوفر لی «ها و لبخندهااشک». آیا جولی اندروز و است

دهند؟ کدام در تاریخ ماندند؟ هایی که آزار جنسی را نمایش میدراکوال؟ یا فیلم
مانند. اصل بقای انرژی و جولی اندروز می شاه، بابی چارلتون، گاندی،علیمشتاق

 . یمگیرمیهایی است که از تاریخ گذشته و تاریخ روز به عاریت عشق همین تمثیل
 

 ؛ یمنبع انرژ یخدا
 « او» ّی کرس

  ریفراگ یهاکالف
  «یانرژ» ّی کرس

 

 موجودات  یخدا
 علم موجودات 

 

 داّبه «: او» اتیادب 
 کینامیعلم: دا اتیادب

 

 «وا»الکرسی تاکید بر کرسی گانه آیتاز آیات سه 155 یرسد. آیهگلوگاه میبحث به 
ی بر کرس ]از سوی دیگر[ های طبیعتهای بشر از یک سمت و واقعیتکرد. پژوهشمی

های فراگیر است. یعنی نه برای و کرسی انرژی کالف «او»انرژی تاکید دارند. کرسی 
رای عشق و نه برای انرژی که در همسایگی شود حد و مرزی قائل شد و نه بمی «او»

                                                                                                                      
 - Sir Christopher Frank Carandini Lee( )8311) یل ینیکاراند ستوفریسر کر. 1

 هالمیدر ف نقش افراد شرور را شتریکه ب یل بود. ایتانیو خواننده اهل بر سندهینو گر،ی، باز(1185
 لمیگونه وحشت شرکت همر ف یهالمیف ینقش کنت دراکوال از سر یفایبا ا کردیم یباز

گانه در سه دی. سارومان سفافتیدست  تیبه معروف یالدیم 51اواخر دهٔه پروداکشنز در 
ها سر زبان بر کمیو  ستیقرن ب رنام او را د گریبود که بار د ینقش گرید تیها و هابارباب حلقه

از  شیدر ب یباز ،یینمایس تیدهه فعال 7با وجود پشت سر گذاشتن  یل ستوفریانداخت. کر
تا زمان مرگ نامزد  ،مختلف یهاگوناگون از جشنواره زیجوا افتیو در الیو سر لمیف 151

 .ی ویکی()به نقل از دانشنامه نشد یاسکار زهیجا چیه افتیدر
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، «او»کرسی  ؛هر سه صاحب کرسی هستند ؛و مقدم هستند تالیبرند و سر میههم ب
یک علمی هم در زیر آن  ،کرسی انرژی و کرسی عشق. خدا که خدای موجودات است

علم ، خدای موجودات ؛کرده به نام علم موجودات تعریفشود که انسان تعریف می
ه را به کار برده است[ ـ]واژه در ادبیات خودشکه ت. خدای موجودات موجودا  ی داب 

 همین کتاب ،نه چیزی از آن کم و نه چیزی به آن اضافه شدهکه خدا  مر   هادبیات سر و ت
ولی  ،ستنده برانگیز؛ احترامنیستند برانگیزهای قبلی احترامآخر است. نه اینکه کتاب

ادبیاتی که خدا در کتاب آخر به کار در عدی منتقل نشدند. های بدارانه به نسلامانت
ةُ »برده، یک واژه به نام   یجنبنده معنایکه در ادبیات عرب به  1رفتهکار هب دو سه بار «داَب 

 است. از پامنشین ناپذیرسیری
ها این کلمه را به کار برده آیه است که خدا برای کل موجودات، فراتر از انساندو یا سه 

بدترین جنبندگان کسانی » گوید:ها خشم خدا هم هست. میت. در یکی از آناس
 افتد یعنیکسی که کور و کر روی آیات می. 2«افتندهستند که کور و کر روی آیات می

ند. کتحمیل هستی  برخواهد دینامیسم هستی را نفی کرده و فیکسیسم خودش را می
وجودش ی که یدهد. خداکینه بروز می وبندد، خشم و غیظ خدا با اینها مرز جدی می

طور نیست که . اینی بحث داریم؛ در ادامهدهدبروز می هم کینه جاهایی ،استمهر 
ین ای که در مورد اکینه یاای که در مورد فرعون مثل کینه ! نه؛رمانتیک باشدفقط جهان 

ک ا بر داینامیخواهند فیکس خودشان ردهد. در حقیقت اینها مینوع جنبندگان بروز می
ةُ »هستی تحمیل کنند. کلمه  برد. ادبیات علم هم به داینامیک رسیده را به کار می «داَب 

ةُ »های کیفی جدی در های ظاهری و مشابهتاست. مشابهت و داینامیک وجود  «داَب 
ةُ »برد دارد. ادبیاتی که خدا در مورد موجودات به کار می یعنی جنبندگان  ؛است «داَب 

داینامیک رسیده است. داینامیک یعنی  یانسان هم به کلمه ناپذیر.ین و سیریازپامنش
                                                                                                                      

ْر مرتبه در قرآن به کار رفته است که در یک مورد به موریانه ـ  14. این واژه مجموعًا 1
َ
ُة اْْل : ضَدابَّ

ای از زمین دارد د دیگر نیز اشاره به خروج جنبده(؛ مور82سبا: ی خاکی ـ اشاره دارد )جنبنده
 (. مواردی از کاربرد این واژه به مفهوم موردنظر شهید صابر معدود هستند. 11)نمل: 

ذیَن ال یْعِقُلوَن ». 2 مُّ اْلُبْكُم اله ِ الصُّ َوابی ِعْنَد اَّلله . مواردی که دابه در قالب جمع (22انفال: )«ِإنه َشره الده
اب به کار رفته، مجموعًا و به ص ی موجودات اعم مرتبه است که تنها دو مرتبه به کلیه 4ورت دو 

 از انسان اطالق شده است. 
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کرد فقط در ماشین حرارتی ترمودینامیک تحقق اول فکر میموجود ازپامنشین. بشر 
حقایق  ؛ماشین خیلی کوچکتر از حقایق طبیعت استاین  دیدآمد که جلو یابد؛ ولی می

ین هم ، مشاهده کنید،وید مشاهده کنیدگ. خدا وقتی میطبیعت بر بشر تحمیل شد
ک ؛ نه پژوهش کالسیگوید استارت پژوهندگی را بزنیداست. می «باب بگشا»بحث 

. پژوهشی که در سمت تغییر جهان که بخواهید آخر سر چهار مدل و فرمول درآورید
تری های عمیقتر و الیههای جدیروید پردهبه نسبتی که پیش می ،بخواهد شرکت کند

واقعیت را مقابل دید بشر قرار خواهد داد. پژوهشگران علم فقط رفتند ماشین را  از
ولی دیدند پشت ماشین خبرهای زیادی است. یعنی داینامیک ماشین  ،مشاهده کنند

 ترمودینامیکی قانون کل هستی و کل حیات است.
خر آ دوستان در خلوت خودشان با هر وقت فرصتی جدی دارند و بخواهند به کتاباگر 

]مورد تدبر  157 و 156 و 155این سه آیه  ـ که کتاب گزارش است ـ اختصاص دهند،
آیت الکرسی  155 آیه های جدی و اپرایی است.به لحاظ موسیقیایی شروعقرار دهند[، 

ومُ » که هفته گذشته بحث کردیم اَل  ُهَو اْلَحُي  اْلَقُی  َه إ 
َلَٰ ُه اَل إ   نیعنی از ابتدا موزیک مت« الَل 

و  شودشروع می« ال»با  156 یآیه .؛ حضیض نداردرود و ارکسترال استباال می
ین  : »رودموسیقی ]کالم[ باال می  

ی الد  ْکراَه ف  هم باز موسیقی اپرایی  157 ی. آیه«ال إ 
ذیَن آَمُنوا» :آیدو باال می است ُي  اَل  ُه َول   از آن اپرایی است که اثبات آیهدقت کنید دو  .«الَل 

 داکند. این دو اثباتی، اثبات خها اپرایی است که نفی قاطع مییکی از آن ؛کندقاطع می
نفی مرتجعین و کسانی است که  156 یآیه های خدا هستند.انرژی و توانایی و

ین  »: خواهند بر دین بار کنندمی  
ی الد  ْکراَه ف   «. ال إ 

الکرسی نام ه و مجموعًا آیتجمع شدهم جا بندی قرآنی یکدر طبقهکه این سه آیه 
ُه » این دارد، دو اثبات قاطع و یک نفی قاطع را در بر دارد. حال ی  َع کْرس  ما شاَء َوس   ب 

الَّ إ 
ْرَض 

َ
ماوات  َو ْاْل  ادبیات خدا که دقت به. کندمطرح می را« او»کالف فراگیر کرسی « السَّ

الَّ » مکنی ما ش»ان است. حرف قاطع و بر  « إ  « آ»؛ یک کندادبیات کش پیدا میدر « ءَ آب 
َع . »َروی آن است که باید آن را کش داد  وسعت و پهنه است. یهدهندنشان« وس 

هُ » ی  ْرَض » در «کْرس 
َ
ماوات  َو ْاْل ُه السَّ ی  ماوات  »، خودش یک تشدید دارد و به «کْرس   «السَّ

ما شاَء »گیرد. کلماتی که خداوند در می ]دیگری[ تشدید ،شودهم که وصل می  ب 
الَّ إ 

ْرَض 
َ
ماوات  َو ْاْل ُه السَّ ی  َع کْرس  ماوات  »رساند[. ]قاطعیت را میچینش کرده « َوس  « السَّ
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ْرَض » و های عریض و طویل استکهکشان
َ
هم درست است که محدود است ولی « ْاْل

در این هستی به خودش اختصاص داده است.  ای راکرهبرای خودش قد و قامتی دارد و 
کرسی خدا است که منشأ آن عشق و انرژی  ی وسعتدهندهعناصر نشانهمه ها این

 است. 
 

  افتهیاصل انسان
 درون  یبر انرژ ی: تحول مبتن کیاباتیآد

 یمحورشیپا ،یمحورعمل ،یمحوربقره : دانش 522
 

یک اصلی را هم انسان در مطالعات ترمودینامیک خودش یافته است. این اصل مشهور 
است. آدیاباتیک یعنی تحول مبتنی بر انرژی درون. بشر که اول از  «آدیاباتیکاصل »به 

تری های جدیو خدا پرده شده تردهها گسترآن ماشین شروع کرده و االن پژوهش
بر یک  یعنی تحول جهان مبتنی ؛به آدیاباتیک رسیده است اکنونی بشر باز کرده، برورو

این حقیقت  بهها قبل از اینکه انسان قره سدهبی سوره 155 یانرژی درونی است. آیه
عنی کند. یدستیابی پیدا کند تاکید بر دانش محوری،عمل محوری و پایش محوری می

این جهان بر دانش محوری خدا، عمل محوری خدا و پایش محوری خدا بنا شده است. 
خیلی پر  155 یوم و هم نگهدارنده و هم واالی بزرگ است. آیهو هم قی   یعنی هم حی  

 و پیمان است. 
یک  کل بشر است. آدیاباتیک یرسد یافتهاگر به آدیاباتیک هم نگاه کنید به نظر می

خورد و هم به های کمون اولیه میمرکب است. هم به نوع تکلم و گویش انسان یواژه
مدرن پست کندانسانی که فکر میبه حتی های گذشته و هم های دوراننوع آواهای قبیله

تاریخی از اول تاریخ مرکب بین ی. یک کلمهاستعبور کرده  هاانو از تمام دورست ا
مًا شویم؛ نه اینکه حتتفسیر واژه وارد  یبه حوزه توانیممیطور بشر تا االن است. این
در از ماهواره . مثاًل االن شما یکسری از آواها را فهمیمقدر میدرست باشد؛ بلکه این

یزیون جمهوری اسالمی سانسور میبینیجام جهانی می ؛ آوا و دشود که البته توسط تلو
 نند!ککنند! سامبای برزیلی را هم سانسور میها سانسور میسرود یک کشور را هم این

 ،روح هم هستاز آواهای هلندی که مدرن و بیاند. تیم االن در جام جهانی آمده 91
زند، برزیلی هم که سامبا روی طبل میآید، غنا هم  که آدیاباتیک بیرون می یواژه
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 آدیاباتیک برای کل جهان است. کل، آدیاباتیک، رقصد، اگر گوش دهید آدیاباتیکمی
 155 یرسد که تحول، مبتنی بر انرژی درونی است. خدا هم که در آیهجهان به این می
 را تئوریزه کرده است.  اینماقبل بینش بشر 

 

 لیاصل اص
 واحدها  هیپا

 عشق
 ینرژا

 خلق
 

 اس   رسیم. اصیل به این مفهوم است کهاصل اصیل مییک به ی اصول، در ادامهحال 
واحدها: عشق، انرژی و َخلق  هیها است. ما چند پایه واحد داریم. پااصل اصل اساس و

 است. اینها پایه واحدهای هستی و پروژه هستند. 
 :استفاده کنیم توانیمواحدها میلقمان را در چارچوب پایه 11 یآیه

یٌع َبِصرٌي » َ مَسِ  « َما َخْلُقُكْم َواَل َبْعُثُكْم ِإاَلَّ َكَنْفٍس َواِحََدٍ ۗ ِإَنَّ اَّلَلَّ
 همه از ،و هم باز خیزش که رستاخیز آخر است ـ خلقـ که هم آفرینش  کندمیتاکید 

 ،کند یک مقدار که وارد علم شدگیرند. یعنی بشر فکر میمبنای واحدی سرچشمه می
خدا یک مقدار قدیمی است. خدا االن تلقی بشر این است. دیگر باالتر از خدا است. 

های تیزرو به است که در مقابل ماشین 51ی فورد دههماشین دمده ]از مد افتاده[ و 
 د. اگر جرأت کنندناحترام جدیدها باید به پارکینگ رفته و رویش برزنت هم بکش

أت بازگو شدن ندارد چون امنیتی است. یعنی کسانی این موضوع در ایران جر !گویندمی
؛ وگرنه به نظر من وجودش را ندارند که بابت آن هزینه بدهند ،نداهکه به این رسید

 . اند و از حرکاتشان هم معلوم استها در درون خودشان رسیدهبعضی
 تهایی که توسط انسان صورتبیینی است. اسم گذاری ی مهم و، سورهلقمان یسوره

هم در این  خدالقمان خودش عنصر فکری و اندیشمند است؛ گرفته، بامسما است. 
 11 یآیه؛ از جمله های کیفی و قابل تعمق و تفکر در این سوره زده استحرف سوره،
ست. ا ی کیفی و تبیینی لقمان آمدهای است که در سورهکیفیی ، نشانهلقمان یسوره
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 و عشقهست: هستی در های واحد که پایه کار همین اصل اصیل استکمک ،سوره
  .انرژی و خلق

و سیاسیون  ،جهان را پژوهشگران یبحث را قدری انسانی و آهنگین کنیم. همه
ند. جهان مشارکتی است. بابی چارلتون هم این جهان را اهرقم نزد هااندیشایدئولوژی

م های دیگر هخیلی پژوهشگر ترمودینامیک، الوازیه و رقم زده، وحشی بافقی، حافظ،
 ؛آوریمبیت است که به خدمت بحثمان میجهان است. دو تک ،مهغند. این ملاهرقم زد

  :منبع عشق و انرژی و جهان عاشق و جهان انرژیتیک است یدهندهنشان
 وین عجب و بیش نیست غم عشق نکتهیک 

 1شنوم انمکّررستزک ره هک می
 یک حقیقت و یک منشا حقیقت بیشتر ته،نکیک  ،کند یک عنصر واحدتاکید میاین 

بیش نیست غم عشق وین  نکتهیک »بینیم که همه غم عشق دارند. میوجود ندارد. 
تر یک نکته بیش ،شوندای به غم عشق مبتال میهایی که در دورهیعنی همه انسان« عجب

اء ناب یبه همهعطوف است مـ این هر که « شنومکز هر که می»: درونشان نهفته نیست
کز هر که ». تواند عاشق باشد و عاشق هم شده استیعنی هرکس می ؛بشر است

رمی مشترک  یتجربه ؛غیر تکراری است :این خیلی مهم است« ستا شنوم نامکر 
ته و ضمن اینکه از یک نک ،عشق و انرژی یمستقل است. تجربه ینیست، بلکه تجربه

فرجام مستقل و روایت و مستقل، اما هر کدام سیر  ،گیردمنبع واحد سرچشمه می
 . مثل خود خدا که؛ نامکرر استتکراری نیست .کیفیت مستقل خاص خودش را دارد

ند، هایش مثل هم باشکنید که رگ و ریشهعالم پیدا نمیاین برگی را در  دو هیچگوید می
باالخره مستقل است و برای خودش  کناری، با برگ های ظاهریرغم مشابهتبرگ هم به

 : تر استخیلی قشنگ بیتایی را در جهان اشغال کرده است. دومین تکج

                                                                                                                      
 . بیت به نقل از حافظ است و در دیوان تصحیح غنی و قزوینی به این شکل آمده است:1
 .«نامکرر است شنومیهر زبان که م کز/  عجب نیغم عشق و ستین شیقصه ب کی»



 5باب بگشا؛ دفتر ششم: تبیین ما ـ       111

 

 

 خیزد آن لطیفه ایست نهانی هک عشق از
گاریست  1هک انم آن هن لب لعل و خط زن

 ای و لبخواهند عشق را به لب قلوهایران می آهنگینخصوص در ادبیات ه ها  بخیلی 
ط ؛ خچیزی نیست چنیندهند. تقلیل ب .و..و باریکی کمر لعل و خط زنگاری ابرو 

؛ یعنی این عشق و انرژی از یک منشأ لطفی در جهان «ایستلطیفه» کشد:بطالن می
پنهانی است و عشق از آن به قول مولوی یعنی « خیزد آن نهانی که عشق از» ؛برخاسته

 شود. متصاعد می
 

 وحدت مبنا 
 واحد  هیبر پا یتنوع مبتن 
 از منشاء لطف  
  ییدایپـ  یپنهان 
 ینه تنزل یعال 

 

بندی برسیم که در بحث عشق و انرژی وحدت توانیم به این جمعبیت میاز این دو تک
اد یم. تجارب عشق به تعدهست مبنایی وجود دارد. تنوع مبتنی بر آن پایه واحد را شاهد

متنوع و مستقل است. از یک  ،بشرهایی که آمدند و عاشق شدند و انرژی مصرف کردند
ی که شاعر «خیز»و ست « او»پنهانی از ، «نهان» ؛شأ لطف پنهانی و پیدایی استمن

ین را بیت پای. که عنصر پیداست از بشر است ،«شودمتصاعد می»و « خیزد» گویدمی
سطح لب و چشم خمار  به ؛جنس عشق و انرژی عالی استبندی کنیم، بخواهیم جمع

کمون  انسان از ت و از تعالی آن است کهعالی اس و خط ابرو قابل تقلیل و تنزل نیست.
آدمیت  یجهان را رسانده است. کار بشر و پروژه ،اولیه درآمده و تا به اینجای کار

 ناپذیر است و ادامه دارد. وقفه

                                                                                                                      
 این بیت نیز به نقل از حافظ است و در دیوان تصحیح غنی و قزوینی به این شکل آمده است:. 1
 .«ستینام آن نه لب لعل و خط زنگار که/  زدیکه عشق از او خ ینهان ستیافهیلط»
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آن دو بیت: وحدت مبنا، تنوع مبتنی بر پایه واحد، عشق و انرژی از منشأ لطف،  یفشرده
و عالی است نه تنزلی. این چهار  ؛به ما «او»از ـ کند سینوس پنهانی و پیدایی را طی می

کنیم و باید است که چیزی پیدا نمی بندی بحث ما است. یک جاهاییجمع مورد،
بندی بحث سوار است. باالخره جمع بندی کنیم؛ ولی گاهی اوقاتخودمان بحث را جمع

ل ما حا .اندرا کردها کاره ، اینقبل از ما یکسری ،جهان مشارکتی استقائل هستیم اگر 
 پیوندی و جوهری به بحث خودمان کنیم.و وصل غیر مونتاژی  ها را وصل  باید کارهای آن

 
 واحد ییهنظام پا

بر  وشاعری به نام وحشی بافقی است. اسمش هم خیلی دینامیک است. وحشی است 
جهان را هم  ، وحشی است ووحشی بافقی ،خالف اهلی شیرازی که در شیراز است

ن روند برای دیدبیند. وحشی الزامًا بد نیست. االن همه به استان گیالن میشی میوح
کوچک  یدو سه منطقه ،پیونددآب. ولی جاهایی که آرام آرام گیالن به آذربایجان می

وحشی وحشی  وحشی  های شاندرمن . جنگلاست شاندرمن هاکه نام یکی از آنهست 
کوچک خان و  ش، جاهایی که به سمت میرزااست. سیاهکل، شاندرمن، هشپر، توال

وحشی است. وحشی  وحشی  ها سیاه و بکر و رود، جنگلمییان جنگلآشفتگی 
 کند: اینجاست که وحشی بافقی یک نظام پایه واحدی را با ادبیات خودش ترسیم می

 است با ره رّذه رّّقص  لی م  یک ی 
 خاص  یکشد ره رذه را ات مقصد
 د ات خاک ز آتش ات هب باد از با

 افالک  یماه ات باال ریز ز
  لی م  نی هم  یاست ارگ دان  لی م  نی هم 

  لی رد خ  لی خ  ستی چ  قتی حق 
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  یپ یچون رگدد قو لی م  نی رغض، ا
 یاز رگ و پ  دیشود عشق و ردآ

از ازدواج انرژی و عشق به میل  اگر مشارکت کنیم،بافقی  بندی وحشیدر جمع
ما به چیزی که میل  شممان را ببندیم،، یک لحظه چدرون خودمان در رسیم. االنمی

خواهیم انرژی مصرف کنیم. هم برای آن می و ورزیمیعنی هم به آن عشق می ،داریم
جام  همه بازیکناناید. بازی لوسیو را ببینید؛ بازی دیشب برزیل را احتمااًل همه دیده

ر ر منچسترونی را اگر د نبازی وی؛ مثاًل دقت کنیدها را به خصوص انگلیسیجهانی 
 مقایسه کنید. مثاًل این ،که پول در آن هست با بازی در تیم ملی که پول در آن نیست

پیراهنش  که به عرقیرونی با آن رونی قابل مقایسه نبود. ولی یک استثنا هست. لوسیو 
 پیراهنی است که قباًل در بایرن مونیخ بوده و االنعرق به خیلی بیشتر از  ،در برزیل دارد

ی نماینده ،کاپیتان استجهانی دو ـ سه جامر انترمیالن است. لوسیو که االن هم که د
کند. بعضی از شرافت و غیرت یک ملت را نمایندگی می ؛است یبرزیل انرژی 
ی توان حتخورند. از بدن لوسیو میزا میها قبل از بازی کمی نوشیدنی انرژیبازیکن

لی این مهم است که اوبومالتین را بخورید یا گرفت. خیـ  زاانرژی یمادهـ اوبومالتین 
 ت. وحشی بافقی اسهمین تلقی  ،این تلقی لوسیو از برزیل و جهان !اینکه پس بدهید

 ]بر همین خودمانی باطنو خصوصی  یتجربه ، باای چشم ببنیدیملحظههم اگر ما 
میل یکی » :گذاریم. میل اصطالحًا خنچه ازدواج عشق و انرژی استصحه می امر[

داند که به وحشی هم مثل مولوی همه ذرات جهان را رقاص می« است با هر ذره رقاص
؛ متناسب با دوز این میل، «خاص یهر ذره را تا مقصد دکش»کند. سمت منشأ میل می

یکی هست که کشش رسد. می ـ مقصدی خاص ـ او به یک سرفصل یفرد یا پروژه
انجام بدهد. برای  دیگر هم بازییک  دقیقه  811تواند بعد از لوسیو می ویژه ای دارد؛

 تغییر، ماندال یمنش، گاندی در حوزه یلوسیو در زمین ورزش، بابی چارلتون در حوزه
های کرد. به همین خاطر اینها انسان یقفی تعریفحد  توانکمتر میمدارا  یدر حوزه

 همین است.  فراجغرافیایی و فرا تاریخی هستند. تحلیل بافقی هم ،فرادورانی
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دینامیک هستی بیرون  یگانه را از عناصر اربعهعناصر سه یدر بیت دوم بافقی همه
 «ز آتش تا به باد از آب تا خاک/ ز زیر ماه تا باالی افالک»کشد: آتش، باد و خاک. می

خواهی بدانی همین اصل، اصل اساسی گوید اگر میآورد. باز مییک اصل در می
گوید برای حقیقت که جهان را به گردش درآورده است. بعد می است. همین میل است

؛ یعنی انبوه در انبوه، سیلو در «خیل در خیل» خواهید:میو ادبله مستند فاکت و اگر 
از اینکه میل  را مانهر کدام دو تجربه ،نفر اینجا هستیم 21-91ما که خود سیلو. االن 

 شود. می« خیل» یکبگوییم  ،ازدواج عشق و انرژی است یخنچه
 یخروجی این نظریه ، مقصود یا«غرض»کند؛ بندی میدر آخر هم قشنگ جمع

یعنی تبدیل به یک مبنا شود. « پیکاین میل چون گردد قوی»است:  من این آهنگین
زند. حال از وجود هرکس در دیگر از وجود بیرون می« رگ و پی ازشود عشق و درآید »

 بندی بافقی تمام کنیم. ند. بحث را با جمعتواند بیرون بزهر حوزه می
 

 واحد  هینظام پا
  ستالیکر ینقطه مرکز
  ی: ازدواج عشق و انرژ لیم 
 سرشار از مستند 

 

 یقطهن ـ اگر بخواهیم فراتر بگوییم و به کرسی او احترام بگذاریم ـ در جهان یا هستی
میل است که ازدواج و  مرکزی کریستال همین یمرکزی کریستالی وجود دارد. نقطه

کنیم. سرشار از  گریعشق و انرژی است. برای آن هم الزم نیست بگردیم و پژوهش
گر ا شاءاَّللانامروز هم ما قدری زیاد صحبت کردیم. مستند و فاکت و حقیقت است. 

 خدایو چیزی مانع حضورمان نشد، امکان حضور داشتیم همه مان بودیم و بعد  یدفعه
همان دوست جوان که دوم جلسه هم  یتکهژی را پیش خواهیم برد. منشأ عشق و انر

هم  کند؛ بقیهمیکه امروز آن را کامل ای دارد لهبحث تکمی پیش بحث کرد، یک هفته
هامان ادامه داشته اگر بحث. در بحث عشق و انرژی مشارکت داشته باشند شاءاَّللان

خیلی ژی اختصاص خواهیم داد. یکی دو جلسه دیگر را هم به خدای منبع انرباشد، 
 متشکر از توجهتان به بحث.
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 کنندگانهای مشارکتآورده
 

 (2) ام کارانج یهاستمیس یور بهره شیافزا یهاکیتکن لیتحل: کنندهمشارکت
قبل بحث  یقبل است. جلسه یبحث جلسه یامروز ادامه بحثموضوع  .به نام خدا

 یهرا داشتیم. بحث جلس «های انجام کارستموری سیهای افزایش بهرهتحلیل تکنیک»
بی که جلسهبه مربوط و تر قبل کلی قبل  یرسیدن به اصول و چارچوب ما بود. چارچو

 دهم. گیری کلی داشت که امروز آن را ادامه میبه آن رسیدیم چند نتیجه
 نی. یعودوری ببه باالترین نرخ بهرهرسیدن  گیچگون ووری ها بحث بهرهیکی از آن

 از انرژی موجود حداکثر کار را دریافت کنیم. در نهایت به این نتیجه رسیدیم ]چگونه[
 و توان در راستای مدیریتاهل تغییر و کار در تاریخ را میهای انسانکل فعالیت  که

منابع انرژی تحلیل کرد. سعی ما امروز بر این است که به قول آقای صابر باب  هدایت
هایی که خداوند در قرآن قرار داده را یکی از الگوها و باب [خواهیم]می بگشاییم.

دهد. به ذهنم رسید خداوند ها را به ما آموزش میبگشاییم که خداوند چطور این تکنیک
یتسری ویژگیدر قرآن در جاهای مختلف انسان را به یک از جمله ایمان و  هاها و هو

م برای وندم نسبت به قرآن و خدادیدگاهآن با  منمعرفی کرده است.  شخصیت مومن
 از لحاظ مدیریتباید کند این متصور شد که قاعدتًا آنچه خدا انسان را به آن دعوت می

وری را داشته باشد. چون الگوی ما انسان مومن است. باید بر انرژی هم حداکثر بهره
 انطباق داشته باشد. انرژی وریبحث بهره

سری وجو کرده و یکمومن و اهل ایمان قرآن را جست یمن با کلیدواژه دلیل همین هب 
بندی  برسم که خداوند به این جمعخواهم میآیات را درآوردم. با نگاه به این آیات 

گوهای الر کرده است. یوری برسد تصوانسانی را که قرار است به حداکثر بهره گونهچ
هایی مثل انسان ؛فقط انسان مومن داخل قرآن نیستدیگر هم داخل قرآن داریم، 

ها ها اسم برده شده هم هستند. ولی آنهای خاصی که از آنپیامبران، اولیا و انسان
ها هم انسان بوده و گاهی اوقات خطا کردند. آل نیستند. چون هرچه بوده باالخره آنایده

 ترین حالت انسانی؛ هرچند نزدیکها منطبق نیستما بر آنآل ایدهبرای همین الگوهای 
 آل بودند. ه حالت ایدهب
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 گیری. جهت1
 گیریتوان تحلیل کرد. اولین بحث، جهتاز چندین جهت و محور میرا آل انسان ایده

ست رداری ااست. گفتیم کاری که قرار است با توجه به انرژی موجود انجام شود کار بُ 
گیری انسان مومن به سمت خداوند گیری آن هم مشخص شود. جهتو باید جهت

 1لقمانی سوره 11 یخواهیم راجع به آن صحبت کنیم آیهای که میست. اولین آیها
  :است

دستاویز » دید به  در حایل كه نیكواكر باشد یب تر و هركس مطیعانه رو به سوی خدا كند 
ده چنگ تریمحكم ده  یمهه سرانجام و است؛ ز دا اكرها به سوی خدا بازگشت 

د.ىم  « شو
، یعنی مطیع امر خدا «مطیعانه»فرماید ارد. اول اینکه خدا میچند نکته اینجا وجود د

رو به »کند. باشد و امر خداوند را پذیرفته و در یک چارچوب و قانونی حرکت می
گوید گیری است. خداوند هم که جهت خاصی ندارد. خدا میهمان جهت «خداوند

در »است.  و مسیر اصلی پروژه ها سمت من است. منظور هدف الهیجهت یهمه
عنصر اجرایی که دارد یعنی ؛ یعنی اهل عمل نیکو باشد. «حالی که نیکوکار باشد

عبیر ؛ این ت«تری چنگ زده استبه دستاویز محکم»کند و داینامیک است. فعالیت می
سرانجام  و»رسد. رود و مطمئنًا به نتیجه میگیری است. یعنی به سمت اشتباه نمیجهت

ای است به ؛ درواقع کنایه«شوددا بازگشت داده میکارها به سوی خ یهمه
گردید و کسانی که اشتباه های غلط، یعنی در نهایت همه به سمت من برمیگیریجهت

 کنند.های دیگر را نفی میگیریجهت و شوندکردند متوجه می
ها آل که ما از آنهای مومن یا ایدهگیری این است که انسانجهت یبعدی درباره یآیه 

]خطاب به شیطان[ گیری صحیح هستند. خداوند بریم دارای توانایی جهتاسم می
 فرماید: می

 2 «داشت. نخواهی من نبدگان بر ایسلطه گمانیب»

                                                                                                                      
ِ َو ُهَو محُِسٌن َفَقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَق ». 1 ُموِر   َو َمن یُْسِلْ َوْجَهُه ِإیَل اَّلله

ُ
ِ َعاِقَبُة اْْل  «َو ِإیَل اَّلله

ْ ُسْلطان». 2
 (. 42)حجر:  «ِإنه ِعبادي َلْیَس َلَك َعَلهْْيِ
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نظور م منظور از سلطه، اسیر کردن، زندانی کردن یا گرفتن جان انسان نیست. دانیمما می
ا توانید بگوید شما میاست. خداوند میمعنوی و فکری ی سلطهسلطه قاعدتًا خداوند از 

که  قوی است آنقدر بدن انسان هرکاری بکنید ولی با مغزش نه. چارچوب فکری این انسان
هم به ] ها در تاریخهای ایدئولوژیک در سختیتوان آن را شکست. نوع برخورد با انساننمی

شکنند، ی این افراد را بمعمواًل بیش از اینکه سعی شود به صورت فیزیک این شکل است که[
 یدانند این افراد هزینهکنند. چون میها فشار وارد میایدئولوژیک به آن یبیشتر در عرصه

 سستی در اعتقادات است. ولی در ،شود آسیب زد. تنها جایی که میاندپذیرفتهکارشان را 
 یعنی دارای ایدئولوژی کامل است. ؛انسان مومن سستی وجود ندارد یعقیده

 
  های فکری. ویژگی2

ها های فکری  دارد. این ویژگیسری ویژگییک ، انسان مومنگیری که بگذریماز جهت
، عوامل اطراف خود، های مربوط به شناختویژگی ؛شود تقسیم کردرا به چند شاخه می

فکرش  گیری وتصمیم یدیگری هم حکمتی که نسبت به نحوه ؛منابع انرژی و هافرصت
 . داردینده نسبت به آ

 ،اندازی کنداولین بخش شناخت، شناخت خود است. چون خودش باید سیستم را راه
 یرهانسان در سو یباید نسبت به خودش درک داشته باشد. خداوند درباره ]بنابراین[

 فرماید:می 1زمر
ده و فراخ و یا تنگ » مگر ندانستند خدا روزی را برای هركس كه بخواهد گسرت

داند؟ىم  « .است مومنان برای مهمی هایدر این نشانه واقعا   گر
کند درک دارد. چون که دریافت می ایقانع است. یعنی نسبت به ورودی ،انسان مومن

خودش باید داشته  ازداند انتظاراتی که قرار است با این ورودی کاری انجام بدهد. می
قی غیر منط یاستهباشد نسبت به آن ورودی چیست. چون انتظارات منطقی است، خو

 کند فیلترش را هم باالتر ببرد. سعی می و ندارد
 زند: بعدی در مورد کیفیت است. خداوند مثال می یآیه

 2« .ندكننفر باشند بر هزار نفر از اكفران غلبه ىمصد گر از مشا ا»

                                                                                                                      
ْزَق ِِلَْن یَشاُء َو َيْقِدُر ِإنه ف». 1 ُسُط الری ْ َ َيَ نه اَّلله

َ
 َو ََلْ َیْعَلُموا أ

َ
 (22زمر: ) «ذلَِك ََلیاٍت لَِقْوٍم ُیْؤِمُنوَن  أ

ذیَن َكَفُروا َو »... . 2 ْلفا  ِمَن اله
َ

 (65)انفال:  ...«ِإْن َیُكْن ِمْنُكْم ِماَئٌة َیْغِلُبوا أ
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وقتی انسان کیفیت خودش را بداند و بداند  دهد.این به انسان اعتماد به نفس می
تواند از آن حداکثر استفاده را بکند. اینجا خداوند با عنصر اش چقدر است میاییتوان

گاهی ها آن کیفیتشان را به ها و کسانی که مدیریتشان را بر عهده دارد،بخشی به انسانآ
بیم  د،اگر کمتر هستی گوید از حداکثر توانایی خودتان استفاده کنید.دهد. مینشان می

ر راندمان توانید حداکثچون می ه باشید که کیفیت شما باالتر استنداشته و امید داشت
 . را داشته باشد

 فرماید: بحث بعدی مسئولیت خروجی انسان مومن است. خداوند می
در زمی» دل به آیا  داختند تا   1« نندك فهم هاهایی به مه رسانند كه بی آنسري و سفر نپر

 انستندنسبت به مسئولیتش داشته باشد. فقط دهد انسان مومن باید فهم قوی نشان می
های گوید نسبت به مسئولیت خودتان فهم داشته باشید. انسانکافی نیست. خدا می

ان نسبت به مسئولیتش ،مومن عالوه بر اینکه روی ورودی و کیفیت خودشان درک دارند
 هم درک دارند.

اندیشه و عمل است.  یمرزبندی در دو نقطه مرزبندی است. یبعدی درباره ینکته 
ا ی ممکن است به خودش که اصلی هم این است که انسان باید از برخی عناصر ینکته

 ها که عنصر استراتژیکولی گاهی وقت .آسیب بزند، دوری کند به حرکت و منزلتش
گوید برو به کافران شود. خداوند به محمد میاش هم استراتژیک میشود، مرزبندیمی

پرستم. چون محمد عنصری است که پیروان زیادی پرستید من نمیما میبگو آنچه را ش
یفیت وقتی انسان ک گیرند.ایستد کل عناصر از او تاثیر میدارد. وقتی این طرف خط می

تواند از جهت مرزبندی در جامعه هم می ،بردخودش را باال میو نقش استراتژیک 
 اثرگذاری مثبت داشته باشد. 

 :زبندی در عمل استبعدی، مر یجنبه
گريند،  ىم كنند و به بازیكه مشا را  مسخره ىم و از اكفران اهل كتابای مومنان! كساِّن از »

 2 «.از خدا برتسید اگر مومن هستید دوسی نگريید. به 

                                                                                                                      
ْم ُقُلوٌب َیْعِقُلون». 1 ْرِض َفَتُكوَن هَلُ

َ
 َفَلْ یَسرُيوا ِف اْْل

َ
 (. 26)حج:  ...« أ

ُذوا دیَنُكْم ». 2 خَ ذیَن اته ُذوا اله خِ ذیَن آَمُنوا ال َتته ا اله َ هیُّ
َ

ووُتا اْلِكتاَب ِمْن َقْبِلُكْم َو یا أ
ُ

ُهُزوا  َو َلِعبا  ِمَن الهذیَن أ
َ ِإْن ُكْنمُتْ ُمْؤِمنَی  ُقوا اَّلله ْولِیاَء َو اته

َ
اَر أ  (. 57)مائده:  «اْلُكفه
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ها ممکن است کسی با ما شوخی زشت کند. خیلی وقتاینجا هم بحث عمل است. 
دهد. اما اگر به او اخم کند کار خوبی دارد انجام میاگر ما به این فرد بخندیم فکر می

کنیم و یا او را کنار بگذاریم متوجه کارش شده و ممکن است خودش را اصالح کند یا 
جلوی عمل منفی او  در هر صورت،اینکه جرات نکند جلوی ما کارش را تکرار کند. 

ها ود. گاهی وقتشتر میمرزبندی هم جدی ،جدی شود اهشود. وقتی حرکتگرفته می
ری دیگ یبعدًا مفسدهشود موجب میشود که اگر کسی سستی کند این شرط الزم می

 وارد شود.
و  یمتغییر است. ما در دنیا تنها نیست یبعدی شناخت نسبت به عناصر شبکه یمسئله 

لی و . باید مسئولیت کارهایمان را تنهایی به دوش بکشیم.قرار نیست تنهایی کاری کنیم
جهت مثبت هستی عناصر هم ها،هایمان هم استفاده کنیم. یکی از آنید از فرصتبا

  فرماید:ها را جدا کرده و با هم جمعشان کنیم. خداوند می. باید آناست
دوست مشا هستند كه خاشعانه و خاضعانه مناز را به جا » تنها خدا، پیامرب و مومناِّن یاور و 

 1« دهند.ىم مال زاكت و آورندىم
. دهدجهت آن روزگار را نشان میعناصر هم و آن روزگار است یپیرو این آیه برای پروژه

های مختلفی دارد. انسان باید دارای دید باشد و بفهمد. عناصر های مختلف نشانهپروژه
و دانش خود را در  و مرتبط نشودجهت خودش را پیدا کند و با هرکسی نزدیک هم

 اختیارشان قرار ندهد.
 وقتی آن عناصر را پیدا کردیم، باید تعامل مثبت قراربعدی تعامل مثبت است.  یسئلهم 

  فرماید:خداوند در این آیه میکنیم. 
د را از یكایک پیغمربان و » و به خاطر بیاورید هنگاىم را كه خداوند پامین موِكَّ

دمه  و پس از آن پیغمرب ی آید و پريوان آنان گرفت كه چون كتاب و فرزانگی به مشا 
دهید د دارید  بیاورید و باید وی را یاری    2«.آنچه را كه با خو

                                                                                                                      
الَة َو ُیْؤوُت  ». 1 ذیَن ُيقیُموَن الصه ذیَن آَمُنوا اله ُ َو َرُسوُلُه َو اله ُكُم اَّلله ا َولِیُّ اكَة َو مُهْ راِكُعوَن ِإمنه  (22ئده: ما) «َن الزه
ٌق ِِلا َم ». 2 ه جاَءُُكْ َرُسوٌل ُمَصدی ُ

َی َِلا آََتُْتُكْم ِمْن ِكتاٍب َو ِحْكَمٍة ُث ِبیی ُ میثاَق النه َخَذ اَّلله
َ

ُتْؤِمُننه ِبِه َو َعُُكْ لَ َو ِإْذ أ
َخْذُُتْ ََع 

َ
ْقَرْرُُتْ َو أ

َ
 أ

َ
ُه قاَل أ اِهدیَن  َلَتْنُصُرنه َنا َمَعُُكْ ِمَن الشه

َ
اَل َفاْشَهُدوا َو أ ْقَرْرنا ق

َ
ري قاُلوا أ عمران: آل) «ذلُِكْم ِإْص

11) 
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 گونهم. اینروی کنیباید او را یاری داد. یعنی ما وظیفه داریم. تنها نیستیم که بخواهیم تک
از  ،هم انرژی خودمان را تلف کرده و هم ممکن است دیگران را به خاطر عدم کمک

 یاری خودمان محروم نماییم. 
 فرماید:رهبری است. رهبری هم معیار دارد. خدا می ، دید بهبعدی یسالهم

دید از خدا و پیغمرب اطاعت كنید و از اكرداران خود » ای كساِّن كه امیان آور
داری كنید.   1«فرمانرب

عت کنید، منظور امر اگوید از خدا اطمظلوم قرآن است. خداوند می اتاین آیه جزو آی
]به کند. خداوند پیامبر اطاعت شود چون امر خدا را بیان میخداوند است. باید از 

ت . کنترل الهی روی پیامبر هسزنمگوید اگر پیروی نکنی رگ گردنت را میمیپیامبر[ 
گوید از کاردار خود فرمانبرداری کنید. در اما خداوند میو نیازی به کنترل ما نیست. 

آورد به نظر من خداوند اول شرط را میکند. را مطرح می مشروطاین آیه خداوند اطاعت 
ها را چک کنید که آیا در گوید به رهبرانتان نگاه کنید. آنسپس اطاعت. خداوند می

این  دبای نظارت است. یراستای ما هستند یا نه. اگر هستند اطاعت کنید. این آیه، آیه
 دست آورید که نظارت را درست انجام دهید. هفهم را ب

 زند: کنترل کیفیت است. خداوند مثال می ییهآ ،بعدی یآیه
دم را به ناحق ىم !ای مومنان» دیِن اموال مر  از ار دیگران و خورندبسیاری از علمای 

ده اندوخته نقره و طال كه كساِّن و دارندىم باز خدا راه  خرج خدا راه در را آن و رک
  2«ده. بمی عذاب به را هاآن منایندمنی

ها را کنترل کنید دهد که حواستان باشد، آنزند. اینجا هشدار میمین بیهودهخدا حرف 
د عمل پوشی ید. نگذارید این کارها را بکنند. گاهی اوقات باید جامهنطور نشوکه این

ها  باید برخورد کرد. در آیات دیگر هست که خداوند و تذکر داد. ولی گاهی وقت
کنیم. از عناصر نیم، از باال این کار را میای را فاسد کفرماید اگر بخواهیم جامعهمی

ها منحرف شده و جامعه را با خودشان کنیم. آنتاثیرگذار و سردمداران این کار را می
 ها را کنترل کند. آن که برند. کسی نیستمی

                                                                                                                      
ْمِر ِمْنُكْم ». 1

َ
وِِل اْْل

ُ
ُسوَل َو أ طیُعوا الره

َ
َ َو أ طیُعوا اَّلله

َ
ذیَن آَمُنوا أ ا اله َ هیُّ

َ
 (21)نساء:  «یا أ

ذیَن آَمُنوا ِإ ». 2 ا اله َ هیُّ
َ

ِ َو یا أ وَن َعْن َسبیِل اَّلله دُّ اِس ِباْلباِطِل َو ََيُ ْمواَل النه
َ

ُكُلوَن أ
ْ
ْهباِن َلَیأ ْحباِر َو الرُّ

َ
نه َكثريا  ِمَن اْْل

َة َو ال ُیْنِفُقوََنا ف َهَب َو اْلِفضه ُزوَن الذه ذیَن َیْكِن لمی اله
َ

ْرمُهْ ِبَعذاٍب أ ِ َفَبشی  (92)توبه:  «َسبیِل اَّلله



 5باب بگشا؛ دفتر ششم: تبیین ما ـ       111

 

 

انسان باید نسبت به نیروهای مخالف هم درک داشته باشد. به این خاطر که نیروهای 
کنند. ما ها هستند و باعث اصطکاک شده و انرژی ما را تلف میمخالف مرز ما با آن

ها برخورد کنیم که کمترین انرژی را از ما بگیرند. ها را شناخته و خیلی نرم با آنباید آن
پس باید معیار شناسایی داشته باشیم و ببینیم چه کسی دشمن ما است و چه کسی 

ناسایی هرچه باشد در آن زمان مطرح ها چیست. معیار شجلوی ما و منابع انرژی آن
ای داده تا حق را از باطل بشناسید. این بینش در مسیر و طی شده خدا به شما بینش ویژه

مسیر به دست آمده ولی در هر صورت خداوند برای مومنان این ویژگی را تعریف 
فهمند چه کسی هستند. می برای تشخیص حق از باطل کند که صاحب بینشمی

 ها درک دارند.از واقعیت آنهاست و چه کسی پشت سر آنهاست.روبروی 
 توانیممیکند. منابع انرژی را هم باید شناخت. چون هر سیستمی با انرژی کار می

. نیمکاستحاله را ها آنبه نفع خودمان انرژی را از چند جهت استفاده کنیم. یکی اینکه 
. گاهی اوقات در مباحث استراتژیک ها را جذب کنیمها و منابع انرژی آننیروهای آن

مجبور به نابودی منابع انرژی هستیم. گاهی اوقات چون استحاله ممکن است به ما 
ور که ط. همانیمبرآسیب بزند، برای جلوگیری از این آسیب منابع انرژی را از بین می

 .. است. .اولین مرحله زدن سد و نیروگاه و های استراتژیک، در جنگبینیم می
 هایمسلمانان به کاروان]که[ داشتیم  ]مواردی[ زند. در طول تاریخ همخداوند مثال می

ها مالی بود که به اردوگاه دشمن باالخره داخل این کاروان .کردندتجارتی حمله می
. این نیروها به ه استکردها حمله و تجاوز میکرد. دشمنی که هر روز به آنکمک می

غیرمستقیم وجود  یاشاره 1 انفالسوره 7ی کردند. در آیهمیآن کاروان تجارتی حمله 
؛ اما هدف بیان استراتژی تند و خشن نیست؛ هدف دارد. لحن این آیه خشن و تند است

گوید زمانی که با کافران روبرو . خداوند میها زده شوداین است که منابع انرژی آن
کافی دشمن ضعیف و  ید تا به اندازههایشان را بزنید و همچنان ادامه دهیشدید، گردن

ها صحبت کردند ولی جذب درهم شود. یعنی اینها منابع انرژی انسانی هستند. با آن
                                                                                                                      

ائَفَتْی  َو ». 1 ُ ِإْحَدی الطه ْوَكِة َتُكوُن َلكُم  ِإْذ َیِعُدُُكُ اَّلله نه َغرْي َذاِت الشه
َ

وَن أ دُّ ا َلُكْم َو وَتَ َنه
َ

  أ
َ

ُ أ ن يحُقه َو ُیِریُد اَّلله
ن و دسته ]اكرواو ]به یاد آورید[ هنگاىم را كه خدا یكی از د»؛ « اْلحَقه ِبكِلَماِتِه َو َيْقَطَع َداِبَر اْلَكاِفِریَن 

سالح برای [ را به مشا وعَد داد كه از آِن مشا باشد، و مشا دوست داشتید كه دسته یبتجارىت قریش یا سپاه اوب سفیان
 «كن كند.[ را با كلمات خود ثابت، و اكفران را ریشهخواست حقَّ ]اسالم[ خدا ىممشا باشد، و ]یل
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صر زنند. با این عننشدند. عالوه بر اینکه جذب نشدند شمشیر هم گرفتند و آسیب می
 گوید کهعلت را میخداوند آن روزگار افراد خشن و حذفی بودند. در کار باید کرد؟ هچ
گوید این وضع ادامه در ادامه می . افت پیدا کند ناشها ضعیف و درهم شده و انرژیآن

ها افت پیدا کند. یعنی جنگ ها را بر زمین نهد. یعنی انرژی آنخواهد داشت تا جنگ آن
ه جنگ جنگیم کاین می بریم تا جنگ از بین برود. ما براینیروها را از بین می ،کنیممی

 ها است. این به خاطر رفتار خشن آن برود، نه برای جنگیدن. از بین
ها را رفتار بعدی این است که نسبت به تاکتیک دشمن دید داشته باشیم. اگر تاکتیک آن

 ها ضد تاکتیک بزنیم. آیه است:توانیم به آنبشناسیم می
درانشان به مسا»  به یا رفتندرت ىمفای كساِّن كه امیان آورید مشا مثل اكفران نباشید كه برا

داختندىم جنگ دندىم) پر دندمنی ماندندىم ما نزد اگر گفتندىم( مر   1«.مر
 را ینا آه نکشید که چرا برادرانتان رفتند و مردند. چرا نباید چنین کنید؟ برای اینکه

جنگ روانی که امروز هم  مانند .ها کنید که آه کشیدن شما را نبینندآن به دلرا  حسرت 
ید ها افت پیدا کنند. حرفی را نزنگوید تاکتیکی به کار ببرید که آنخداوند می هست.

ها زیاد گردد. اصول جنگ روانی، تاکتیک و ضد تاکتیک که خوشحال شوند و انرژی آن
 است. 

ها را ها و فرصتها است. انسان باید نعمتها و فرصتبعدی درباره نعمت یآیه
 فرماید:ند. حضرت سلیمان میها استفاده کبشناسد و از آن

دوست ىم» دگ عبادت برای من سازوبرگ چون. دارممن این اسبان را سخت   امپرور
  2«باشند.ىم

ایشان هم  آوردند ومی ص است که اسبان را جلوی حضرت سلیمان یاین آیه از سوره
 و من برای عبادت یدارم چون وسیلهها را دوست میگوید اسبمی و خوششان آمده

برای جلو رفتن در راه  از آن به خوبیمن  اجرای فرامین الهی هستند. اسب ابزار است و 
 کنم. خدا استفاده می

                                                                                                                      
َتُك ». 1 ذیَن آَمُنوا ال  ا اله َ هیُّ

َ
ا یا أ اكَُنا ِعْنَدنا م ی َلْو  اكَُنا ُغزًّ ْو 

َ
ْرِض أ

َ
ذا َضَروُبا ِف اْْل إِ  ْ

ْخواهِِنِ َفُروا َو قاُلوا ِِلِ ذیَن َك وَُنا اَكله
ُ ذلَِك َحْسَرة  ف َعَل اَّلله ُ ُيحْیي ماوُتا َو ما ُقِتُلوا لَِيجْ ْ َو اَّلله

ُ ِِبا َتْعَمُلوَن َبصرٌي  ُقُلوهِِبِ  (121عمران: آل) «َو مُییُت َو اَّلله
جاِب ». 2 رْيِ َعْن ِذرْکِ َرِّبی َحیه وَتاَرْت ِباْلحِ ْحَبْبُت ُحبه اْلخَ

َ
ن دوسِی اسبان را بر [ گفت: واقعا  م]سلامین»؛ « َفقاَل ِإِّنی أ

 (82ص: ) «یاد پروردگارم ترجيح دادم تا ]هنگام مناز گذشت و خورشید[ در پس حجاِب ظلمت شد.
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 :ی بسیار مهمی استکه آیهبعدی  یآیه
دران مشا و مهسرانتان و بستگانتان و اموایل كه » بگو، اگر نیااكن مشا و پسران مشا و برا

ده دی گرد آور در آن ترس دارید و خانهاید و تجارىت كه از كسا د عالقه مشا  های مور
در انتظار باشید كه  در راه خدا عزیزتر و محبوبرت است،  د  نظرتان از خدا و پیامربش و جها

 1« .خدا عذابش را بر مشا نازل كند
گوید همه چیزتان را وسط بگذارید، ولی آمادگی ذهنی داشته باشید که خداوند نمی

راه  در یک روز به شما کمک کنند و یک روز هم است که ممکناینها ابزارهایتان هستند 
 از شما گرفته شود.  پروژه

 
 سازیتشخیص و دانش تصمیم یقوه. 3

 ،سازی است. یعنی عالوه بر شناختتشخیص و دانش تصمیم یقسمت بعدی قوه
به یسوره 811 یگیری هم دارد. خداوند در آیهقدرت تصمیم  فرماید: می 2تو

چرا از هر گروهی از آنان، طايفه ای كوچ  ؛نیست مؤمنان مهگی كوچ كنند شایسته»
د، آن .كندمنی در امور هستند و به هنگام بازگشت به سوی قوم خو  بمی را هااهل تحقیق 

  «دهند.
بروند دانش ای گوید عدهخود بمانند. می ینروند و در خانه برخیگوید اینجا نمی

 ی. چندجانبه باشید. جامعه به همهکار دیگری کنند ددیگر برون یو عده بیاموزند
توان تعمیم داد. فرد هم به تخصص احتیاج ها احتیاج دارد. این را به فرد هم میتخصص

بعدی باشد. انسان مومن هم های مختلف داشته باشد. نباید تکباید تخصص و دارد
 های مختلف داشته باشد. باید تا حدودی شناخت

 

                                                                                                                      
ُتُموها َو ِتجاَرٌة َت ُقْل ِإ ». 1 ْف ْمواٌل اْقرَتَ

َ
رَيُتُكْم َو أ ُجُُكْ َو َعش ْزوا

َ
اُؤُُكْ َو ِإْخواُنُكْم َو أ نْب

َ
َش ْن اكَن آباُؤُُكْ َو أ ْوَن َكساَدها َو خْ

ِ َو َرُسولِِه َو ِجهاٍد ف َحبه ِإَلْیُكْم ِمَن اَّلله
َ

ُصوا َحیه  َمساِكُن َتْرَضْوََنا أ به ْمِرِه َو  َسبیِلِه َفرَتَ
َ

ُ ِبأ ِِتَ اَّلله
ْ

ِدي اْلَقْوَم َیأ ُ ال هَیْ  اَّلله
 (12توبه: ) «اْلفاِسقَی 

ة   َفلَْو اَل َنَفَر ِمن كُل ». 2 یِن َو لُِینِذُروْا َق  َو َما اَكَن اِْلُْؤِمُنوَن لَِینِفُروْا اَكفه ُهوْا ىِف الدی َیَتَفقه ْهْنْ َطائَفٌة لی ا َرَجُعوْا ْوَمُهْم ِإَذ ِفْرَقٍة می
ُهْم يحََذُرون  «ِإَلهْْيْ َلَعله
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 تاریخ . تحلیل از4
تحلیل از تاریخ است. قسمت قبل راجع به الفبای کار بود. وقتی انسان  بعدیبحث 

 شود. هنوز استراتژ نیست. ولی وقتیرا بخواند با الفبا آشنا می .دانش مدون، کتاب و..
ها شود چطور باید از آنآورد و متوجه میکند، الگوها را درمیتاریخ را تحلیل می

ها چه زمانی در تاریخ شکست خوردند و یا پیروز شدند کمک آن استفاده کرد. اینکه
گوید اهل تحقیق در امور هستند. قبل می یکند بتواند الگوها را دربیاورد. در آیهمی

ای شناسند. زمانی که فهمیدند این الگو به چه نتیجهگیری خود را مییعنی بستر تصمیم
حقیق کنید گوید تمی .اسب تصمیم بگیرند[توانند با شناخت بستر من]می شودمنجر می

مبادا در استراتژی خود اشتباه کنید. درست است که الگو صحیح است و اگر اتفاقی 
ولی بسترشناس باشید. بدانید این دانش را کجا باید  ،اش مشخص استبیفتد نتیجه
 اجرا کنید.

 
 نگری. آینده5
دیریت فعال است. خداوند نگری است. این شرط الزم برای مبحث بعدی آینده 

 گوید:می
ده»  كساِّن به كه برسد مهان مشا به اینكه بدون شوندىم هبشت داخل ایدآیا گمان بر

 پریشان و تاس رسیَد هاآن به جاِّن و مایل هایزیاناند؟ درگذشته مشا از پیش كه رسیَد
دند ىم او به كه كساِّن و پیامرب كه اندشتهگ ده وب   1«رسد؟ىم كی خدا رییا گفتندامیان آور

وید گمیهمراه مومنان است که پیامبر هم  فاجعه چقدر شدید بودهببینید این مسئله 
 احزاب جوابش هست:  یآید. در سورهیاری خدا کجاست و کی می

د كه خدا » دیدند مهان چیزی وب در جنگ احزاب  هنگاىم كه مومنان لشگر احزاب را 
د. ده وب   2«و پیغمربشان وعَد دا

                                                                                                                      
سا». 1

ْ
ُ اْلَبأ هْْتُ ذیَن َخَلْوا ِمْن َقْبِلُكْم َمسه ِتُكْم َمَثُل اله

ْ
ها َیأ َة َو َِل نه ْن َتْدُخُلوا اْلجَ

َ
ْم َحِسْبمُتْ أ

َ
اُء َو ُز أ ره ْلِزُلوا َحیه َيُقوَل ُء َو الضه

ذیَن آَمُنوا َمَع  ُسوُل َو اله ِ َقریٌب  ُه َمیالره َر اَّلله ال ِإنه ََنْ
َ

ِ أ ُر اَّلله  (214بقره: ) «ََنْ
ُ َو َرُسوُلُه َو ما ز». 2 ُ َو َرُسوُلُه َو َصَدَق اَّلله ْحزاَب قاُلوا هذا ما َوَعَدَنا اَّلله

َ
 اِْلُْؤِمُنوَن اْْل

َ
ها َرأ  «اَدمُهْ ِإاله إمیانا  َو تَْسلامی  َو َِل

 (22احزاب: )
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آماده بودند که چنین اتفاقاتی از لحاظ ذهنی نشدند. دید داشتند و  هدفعه شوککی
تری رود با اطمینان بیشافتد. کسی که دید دارد وقتی همه چیز مطابق میل او پیش میمی

 کند. رود و این اطمینان به او کمک میجلو می
 

 . اهداف بلندمدت6
از  سریکند از یکلندمدت نگاه میبخش بعدی اهداف بلندمدت است. وقتی انسان ب

 فرماید:بعدی خداوند می یکند. در آیهعناصر امروزی عبور می
دنیا فراموش نكنید  یسرای آخرت را ببینید و هبره» در  د را   1.«خو

  ولی این را بدانید که: 
دنیا سرگرىم و بازيچه است»   2«.. سرای آخرت برای پرهیزاكران هبرت استاین 

؛ هدف شناسندکه در این دنیا فهم دارند اهداف با ارزش را می هاییانسان
 مدتشان آن دنیا است. طوالنی

 
 های عملی . ویژگی7

خورد درد میههای اجتماعی بیتبوبها عملی است که برای افزایش محسری ویژگییک
انسانی در ـ  اعمال مثبت اخالقی برخیکند. انسان وقتی میانسانی و جذب انرژی 

ای را مطرح کند مثل محمد که خواهد پروژهدهد، بعدًا وقتی میانجام می را معهجا
 شود[.]می سال به سمت نیروی جذب باالتر رفت چهل از سال صبر کرد و بعد چهل

وقتی شما عنصر مثبت باشید عناصر دیگر شما را پیدا این است که دیگر هم  یمسئله 
ش خود را بهتر پیدا کنید و افراد دیگر هم بهتر کند که نقخواهند کرد. به شما کمک می

ه نسبت ب .ها مثل راستگویی، اهل ادب بودن و..ویژگی برخیکنند. شما را پیدا می
ما بین  تر است. اگراهل ادب بودن یک مقدار استراتژیک خودمان و جامعه است.

جلوی  ،رودخودمان ادب را رعایت کنیم عالوه بر اینکه منزلت اجتماعی ما باال می

                                                                                                                      
ْنیاَو ». 1 اَر اَْلِخَرَة َو ال َتْنَس ََنیَبَك ِمَن الدُّ ُ الده  فامی آتاَك اَّلله

ِ
 (77)قصص:  ...«اْبَتغ

 َفال َتْعِقُلوَن ». 2
َ

ُقوَن أ اُر اَْلِخَرُة َخرْيٌ َِلهذیَن ََيه ٌو َو ََلده ْنیا ِإاله َلِعٌب َو هَلْ  (82انعام: ) «َو َما اْلحَیاُة الدُّ



 115(      1ی)منبع انرژ ی: خدانیی: تبهفتمنشست شصت و 
 

 

ک شود. اما یک ادب دیگر، ادب استراتژیگرفته میو مشکالت نیز اختالفاتی مثل کینه 
 گوید:خدا می نسبت به عناصر بیرونی است.

اكران جاوزدشنام ندهید تا مبادا ت  پرستند،ىم خدا از غري به كه هاییای مومنان به به بت»
دشنام ندهند.  1« و جاهالن خدا را 

ا ادب م طور کههمان ها را تحریک نکنید. بگذارید یک جا بمانند.ند آنگویخداوند می
تواند به صورت عکس ادبی ما هم میتواند شخص خارج از پروژه را جذب کند، بیمی

نیرو بگیرند. مثاًل به امام توهین کردند ]موجب شود[ ها را فعال کرده و عمل کند و آن
 . است ا دعا کردهکننده رولی بالفاصله امام فرد توهین

بعدی انصاف است.اگر انصاف درون جامعه رعایت نشود مطمئنًا نظام جامعه  یگزینه
ها به پیمانگوید ای مومنان خدا میطور است. برد. در مورد تعهد هم همینرا از بین می

ا وفا کنید همانطور که محمد به پیمان صلح حدیبیه وفاداری کرد. فرقی و قرارداده
ها ر اینکه آند. مگیایستبکند. قراردادی که با خودتان یا دیگران بستید باید پای آن نمی

 اهل تجاوز باشند و قرارداد را بشکنند. 
ش تا چه ادانید که محمد امین در پروژهداری است. میو امانت بودن بحث بعدی امین

 دار بود. اندازه امانت
ها . گاهی وقت؛ بخشش ماه و اشتباهات دیگرانبحث بعدی اهل بخشش بودن است

واند تهم میاین کند. تر پروژه کمک میبخشد و به عناصر ضعیفانسان مال خود را می
اشتباهات دیگران هم می تواند مورد بخشش قرار برای فعالیت افراد باشد.  ایانگیزه

  فرماید:خداوند میرد. گی
 پوچ خنانس  و یاوه اكرهای كه هنگاىم و دهندكساِّن هستند كه بر باطل گواهی منی»

د هاآن از شوندىم  2« شوند.ىم ر
تواند رفتار ها میشود. این بخششگاهی اوقات این گذشتن باعث جذب افراد می

گاهی اوقات از مدار  مثل عناصری که و وجود بیاورنداصالحی در درون جامعه را به
 شوند اثر مثبت بگذارد. خارج می کنترل

                                                                                                                      
و». 1 َ َعْدوا  ِبَغرْيِ ِعْل َو ال تَُسبُّ وا اَّلله ِ َفَیُسبُّ ذیَن َیْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّلله  (101)انعام: ...« ا اله
وا رِکاما  ». 2 وا ِباَلهْغِو َمرُّ وَر َو ِإذا َمرُّ ذیَن ال یَْشَهُدوَن الزُّ  (22فرقان: ) «َو اله
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 بیهودههایی هستند که حرف مومنان آدمگوید خدا میعنصر بعدی جدیت است. 
د یا بزن حرفی زنند و جدی هستند. این جدیت بسیار مهم است. اگر انسان بخواهدنمی

 باید قبلش هم آدم جدی باشد. ،عناصر دیگر دعوتی کنداز 
ه ما آیاتی داریم ک دهی استراتژیک هستند.اهل فرصت]این است که[ بعدی  یینهگز 

ها فرصت ندهید و خشن برخورد کنید و دستشان را قطع کنید. ولی گوید به آنخدا می
دهی استراتژیک برای جذب حداکثری گوید فرصت بدهید. اینجا فرصتاینجا می

باشید. اگر باز هم بتوانند بیندیشند و ال جذب بتا آخرین لحظه به دنگوید میاست. 
مام ا یها فرصت دهید. این را ما در پروژهها نیرو بگیرید باز هم به آنفکر کنند و از آن
 دهی امام حسین جذب شد.ر در فرصتحسین دیدیم. ُح 

ویژگی بعدی مربوط به حفظ کیفیت فعالیت است. این افراد اهل دعا هستند. خداوند  
به معنای دعا است. دعا به در عربی دباری و نماز کمک بگیرید. صاله گوید از برمی

ه گوید بخواهید کتواند به شما کمک کند. خدا میمعنای خواستن است. منبعی که می
. اهل دهدب ابزار تواند به شما انرژی، انگیزه و سرمایه وبه شما کمک کند. این می

 خواستن منطقی و با هدف باشید. 
وا اگر محت ؛ی شجاعت بامحتوا است. شجاعت باید محتوا داشته باشدبعد یگزینه

ی زند فرقی ندارد. زمانشاخ میی قرمز به پارچهبا گاوی که بالتشبیه نداشته باشد 
حرکت انسان ارزشمند است که محتوا داشته باشد. اثر محتوا داخل شجاعت هم 

د نه از ظلم و ستم گوید هرکس کار نیکو انجام دهد و مومن باشهست. خدا می
ترسد و نه از کم و کاست. یعنی اینقدر این فرد دلش قرص است و به خودش و می

 تواند تاثیرگذار باشد. البته این حالتاش اطمینان دارد که هیچ عنصری بر او نمیپروژه
و دچار ترس شده  هایی این اتفاقات افتاده استآل است. برای پیامبر هم در دورهایده

ترسد. چون دستش به دستاویز محکمی آل از کسی یا چیزی نمیلی الگوی ایده. واست
 وصل است.  ،که همان خداوند است

ی که گیری است.  کسانبعدی آرام بودن هنگام تغییرات بزرگ و هنگام تصمیم یگزینه
ها با یاد خدا آرام هان دل»کند. هایشان به سوی خدا آرامش پیدا میآورند دلایمان می

ج دهد و گیافتد و طرف کنترلش را از دست میگاهی اوقات یک اتفاقی می« گیردمی
رد. تواند تصمیم بگیها درست استفاده کند. درست نمیتواند از فرصتشود و نمیمی
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کند آرامش است. شود. تنها چیزی که اینها را خرد میها انسان غافلگیر میگاهی وقت
تواند به او پاتک و خیالش راحت است. کسی نمی انسان مومن هم به خدا وصل است

 ترسد.بزند. اینقدر ایمانش محکم است که نمی
ما مادی  یاول هم گفتیم اهداف پروژه است. فارغ از اهداف مادی ]ویژگی دیگر اینکه[

نیستند. ماده ابزار ما هست ولی هدف نیست. به خاطر همین پیامبران در مقابل ابالغی 
 ای نداشتند.گونه مطالبهچکردند هیکه می

جا است. گاهی اوقات انسان برای انجام دادن عملی بعدی دوری از حواشی بی یگزینه 
 گوید: شود. خدا میشود که از متن دور میرود و اینقدر درگیر آن میسراغ حواشی می

د مشا را ناراحت ىم» از این  خدا  كند.ای مومنان از مسائلی سوال نكنید كه اگر فاش گرد
  1«مسائل گذشته است.

در داده و فرصت و هها انرژی شما را کند. گاهی وقتاین مسائل به پروژه کمک نمی
شود که ما هم مباحثی مطرح می یها در جامعهدهید. گاهی وقتزمان را از دست می

 توانند جواب درست را پیدا کنند. شود و نمیافراد ذهنشان به سمت دیگری منحرف می
 

 های تیمی. ویژگی8
های تیمی است. حفظ اتحاد در جهت صحیح خیلی مهم آخرین سرفصل ما ویژگی

 گوید:است. خداوند می
دو گروه از مومنان با مه »  آن با و یدكن برقرار صلح هاجنگ پرداختند بی آنبه هرگاه 

دند. خدا فرمان به تا بجنگید نپذیرفتند كه دسته   2«بازگر
 . دهدرا نشان میاتحاد  و این، اهمیت ها درگیر شویدآن گوید بااینجا می

 فرماید:خداوند میی بعدی است. پشتیبانی از عناصر مرزی نکته

                                                                                                                      
ْشیا». 1

َ
ذیَن آَمُنوا ال تَْسَئُلوا َعْن أ ا اله َ هیُّ

َ
ْرآُن ُتْبَد َلُكْم یا أ ُل اْلُق َنزه ُ َء ِإْن ُتْبَد َلُكْم تَُسْؤُُكْ َو ِإْن تَْسَئُلوا َعْنها حَی ُی َفا اَّلله  َع

ُ َغُفوٌر َحلمٌی   (101مائده: ) «َعْنها َو اَّلله
ْصِلحُوا ََبَْنُهما َفِإْن َبَغْت ِإْح ». 2 َ

ْخریَو ِإْن طائَِفتاِن ِمَن اِْلُْؤِمنَی اْقَتَتُلوا َفأ
ُ
تيَفقاِت  دامُها ََعَ اْْل َء َحیه َتفي َتْبغي ُلوا اله

ْمِر اَّلل ِإیل
َ

 (1)حجرات:  «...أ
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دید شکیبایی برگريید، استقامت و پایداری كنید و از » رزها مای كساِّن كه امیان آور
 1« .خدا بپرهیزید تا اینكه رستگار شویدمراقبت به عمل آورید و از 

مرزها خیلی مهم است. هر چیزی مرزی دارد. در هر پروژه و یا حرکتی عناصری این 
گوید برای اینها ها وارد است. خدا میدهند و نوک فشار به آنهستند که هزینه می

ید و آن اش ها را حمایت کنید. اگر زندان رفت حواستان به خانوادهاهمیت قائل شو
یزه برای و انگ ودامین کنید تا آن  عنصر حذف نشباشد، اگر برایش اتفاقی افتاد او را ت

 بقیه از بین نرود. پس همیشه باید مواظب عناصر مرزی باشید. 
 :اهل تاکتیک تیمی بودن هم مهم است

دید » دست احتیاطای كساِّن كه امیان آور دسته  د را حفظ كنید و  دگی خو ه یا منایید و آما
 2« .مهگی با مه باشید

هل ا تک بروید یا جمعی بروید؟بروید؟ تکذره ذره ؛یستیعنی ببینید تاکتیک چ
 تاکتیک باشید. 

چنین کسانی در خیرات و فرماید خدا میاهل رقابت مثبت و درون تیمی باشید. 
گیرند. این رقابت گاهی اوقات دهند و از همدیگر پیشی میحسنات مسابقه سرعت می

 تری در آن پروژه بگذارد. شود که فرد بیشتر تالش کند و توان بیشانگیزه می
 ت.مهم اس ،گیری انجام شوداهل مشورت با دیگران بودن هم برای اینکه درست تصمیم

 
 بندیو جمع گیرینتیجه

توار آل اسبر انسان ایده ، هدف و جهت شناختدر نهایت اگر بخواهیم نتیجه را بگوییم
پیرامون خود  ،م دهدعنوان کسی که قرار است کاری انجاهاست. او با شناخت خود ب

شناخت کاملی  تواند بهمی ...جهت و یا مخالف وها، نیروهای همشامل منابع، فرصت
دارد. همواره در حال کاماًل از موقعیت خودش دست پیدا کند. محاسبات مواد خام را 

 های گذشته نمانده است. رصد وقایع برای درک واقعیت است. در سال

                                                                                                                      
َ َلَعلهُكْم ُتْفِلحُوَن ». 1 ُقوا اَّلله وا َو صاِبُروا َو راِبُطوا َو اته ذیَن آَمُنوا اْصرِبُ ا اله َ هیُّ

َ
 (200عمران: آل) «یا أ

ذیَن آَمُن ». 2 ا اله َ هیُّ
َ

ُروا ََجیعا  یا أ ِو اْنِف
َ

 (21نساء: ) «وا ُخُذوا ِحْذَرُُكْ َفاْنِفُروا ُثباٍت أ
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و  آورد. با بررسی تاریخفبای الزم برای تحلیل را بدست میاو با استفاده از دانش ال
آورد. حکمت و دانش دو گیری را بدست میتحلیل در امور حکمت الزم برای تصمیم

جدا هستند. با استفاده از بررسی سیرهای زمانی وقایع یک دید منطقی پیدا  یمقوله
 کند. کند که این دید برای آینده به او کمک میمی

شود. نرمال مقبول واقع می یبا عمل به اصول اخالقی مثبت در جامعهآل ایده انسان
مقبول واقع شدن برای این است که بتواند منابع انرژی انسانی را چه از درون و چه از 

، شود که میزان انگیزه، امیدبیرون جذب کند. استحکام اصول فکری انسانی باعث می
ن باعث باشد. همی از انسان معمولی ن فرد بسیار باالترآرامش و اعتماد بنفس و تمرکز ای
شود شکستن او هم شود. ثبات شخصیت باعث میثبات شخصیت در این فرد می

ش ارزهدف اصلی را وصول به تر شود. این انسان برای همکاری با عناصر دیگر سخت
رای تعامل کند و دا. یعنی هدف را انتخاب کرده و در آن چارچوب کار میدهدقرار می

آل  همواره در تالش برای ایجاد اثر مثبت بر روی مثبت با عناصر دیگر است. انسان ایده
ال کند بقیه را هم دنبکیفیت عناصر پیرامون است. عالوه بر اینکه خودش حرکت می

 نبهتری طراحیه بکشد. چراغ هدایت است. با تحلیل دقیق مشکالت خودش می
و و کورکورانه جل پردازد. یعنی دارای دید استالت میبرای مبارزه با مشک تاکتیک

 . رودنمی
 سازی کند از چند مرحله باید بگذرد.انسان اگر بخواهد رفتارش را بهینه بندیدر جمع

هایش )بعنوان ابزارش( شناخت خودش، نعمت ؛شناخت است ییکی مرحله
ه کند کشناس مییتفرد را موقع ]شناخت[ فرآیندهای تغییر و نیروهای مخالف. این

ی تشخیص است. یعن یبعدی داشتن قوه یایستاده است. مرحله روزگاربفهمد کجای 
 یبا دانش مدون و تحلیل تاریخ قوه ،های خودش را داردعالوه بر اینکه داشته

بعد، تعیین استراتژی است. وقتی دانش و  ی. مرحلهکندکسب میگیری هم تصمیم
گیری درست را شناخت، تحقیق کرد و فهمید استراتژی میمدست آورد، تصهحکمت را ب

 دلخواهش را بگیرد.  یایستد تا نتیجهاجرا می یچیست، در مرحله
اول به آخر  یآخر عملی است. اگر سه مرحله یاول بیشتر فکری و مرحله یسه مرحله
 یلهآخر نهفته است. اگر مرح یارزش خواهند شد. چون خروجی در مرحلهنرسند بی

 رود. متشکرم.مراحل قبل هم زیر سوال می ،چهارم نقض شود
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ی بقیه شاءاَّللان. ی اخیر دوست جوانماناز زحمت دو جلسه : ممنونصابرهدی 
تعهد داریم که سالن را به موقع داشته باشند. ها در بحث تریجدیدوستان مشارکت 

م آینده تبادل خواهی یهفته شاءاَّللانفرصتی برای تبادل وجود ندارد. تحویل دهیم. 
 داشت. شب همگی بخیر.

 



111 

 
 
 
 
 

 1(4ی )منبع انرژ یخدانشست شصت و هشتم: تبیین: 
 

ِحمی ِن الره ْْحَ ِ الره نوان کنیم. عبحث را آغاز می ،به نام خدا، با سالم و وقت بخیر .ِبْسِم اَّلله
 بحث: 

 

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

دگارو صافدال مناسبی ريغ ،یك ی تاكت  ريمستمر، غ ک،یاسرتاتژی  رابطهضرورت   نه با پرور
 

 ؛ستا «تبیین ما»عنوان عمومی بحث  کنیم.شصت و هشتمین نشست را برگزار می
ماه پیش وقتی بحث را  11. حدود ی چهارشمار ،، خدای منبع انرژی«او»های داشته

دیگر در آن نقطه نیستیم. آرام آرام جلو  ای آغاز کردیم که طبیعتاً شروع کردیم از نقطه
آغاز تا االن سیری را طی کردیم. همزمان با ما، جهان سیرهای  یآمدیم و طبیعتًا از نقطه

 ما هم یکی از آن سیرها هستیم.  ؛نهایتی را طی کرده استمتعدد و بی
 

 ی حالی اول تا خانهاز خانه
 از   ریس

 حس به سبب 
  یساده به عال

 مذهب ؛ 
 راه رفتن 

 از راه ی: بخشرهایس
 

 آن از ساده به عالی. اگر یمایهکه پیش آمدیم، یکی از حس به سبب بوده و جان یسیر
ما هم راهی  ؛تلقی از مذهب را که قباًل مرور کردیم بپذیریم، مذهب راهی برای رفتن

                                                                                                                      
 است.  1811تیر  12  شنبهسه ،. تاریخ برگزاری این نشست1
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ج قرار گرفت کنبرای رفتن به پیروی از سنت ابراهیم، انتخاب کردیم. وقتی ابراهیم در سه
حس کرد که دیگر در آن مدار  ،و آتش برایش مهیا کردند، خدا از آتش او را نجات داد

 معنیو ای گفت که مطلوب ما است و ما از آن جمله ترجمان  قادر به کار نیست. جمله
ین  » عنوان کرد: ؛کنیممذهب را مرادف می ی َسَیْهد   

َلی َرب  ب  إ  ي َذاه   
ن  ؛ (33)صافات:  «إ 

گذارم و مسیری را که انتخاب ام را زمین نمیپروژه ،رومراه می ؛عنی من رونده هستمی
ین  »؛ گذارمکردم فرو نمی ی َسَیْهد   

َلی َرب  عنی کند. ی؛ به سمتی که خدا من را هدایت می«إ 
کار و استاد راهنمای پروژه است و خودش هم مذهبی که خدا هادی و کمکبود پذیرفته 

شود استنباط کرد مذهبی که ما انتخاب اه و صاحب راه که مجموعًا میاست. مذهب و ر
کردیم راهی برای رفتن است نه راهی برای ماندن و درجا زدن و از فیکسیسم گریختن و 

 به دینامیسم راه بردن است. 
بخشی  ،ماه گذشته طی کردیم 11 در اگر بپذیریم مذهب راه رفتن است، سیری که ما

همه چیز در راه شکل  ،های گذشته رجوع کنیمیعنی اگر باز به بحثاز این راه است. 
اندیشه در راه است، تمهید در راه است، انتخاب در راه است، تولید در راه  ؛گیردمی

ماه گذشته کاری که جمعی انجام دادیم بخشی از  11وساز در راه است. است، ساخت
اسبابی برای خروج از وضعیتی که  راه است. راهی که طی کردیم این بود که از حس به

رسیدیم. از حس به درک و بعد به تشخیص و بعد تمهید و نهایتًا  ،در آن قرار گرفتیم
 . شدیموساز اسبابی برای خروج از وضعیت دست به کار ساخت

 

 به سبب:  لین
 بهره از آماده 

 آورده دیتول 
 

  ،یدا کنیمراه پ ،یا نیل به سبببرای اینکه به آن اسباب و متد خروج از وضعیت و بحران 
 یها بهره بردیم و سعی کردیم خودمان هم تولید یا آوردهاز آماده :دو کار انجام دادیم

شود. یخور مانسان آماده ،حداقل داشته باشیم. تولید آورده را اگر بخواهیم کنار بگذاریم
ت خروج آدم اول از توان گفرسید. میجهان به اینجا نمی ،خور بوداگر انسان آماده

 یتولید بود. یعنی تاب نیاورد صرفًا در مرحله یپیوستن به چرخه یفردوس اول به منزله
وجو، اندیشه جسمی و خواب و خورد سر کند و مسیر جست ظبصر و ح ظمشاهده و ح
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 یانسان از بازدیدکننده ،وساز را برگزید. به اعتباریو مرارت و محصول و ساخت
خودش را با کمک خدا به سازمانده یک  ،ی که خدا برایش ترتیب داده بودنمایشگاه اول

کارگاه مبدل کرد. سازمانده یک کارگاه خیلی فرق دارد تا اینکه ما دائمًا به دنبال بازدید 
خواهیم . لذا اگر صرفًا بای باشیمو بازدیدکننده و حاشیه های مختلف باشیماز نمایشگاه

ت خیلی ارتجاعی است. یعنی به ماقبل آدم اول برگشتیم. حرک ،بهره از آماده ببریم
ها تکیه کنیم پس اگر صرفًا بخواهیم به آن ؛هایی مستقل از ذهن ما وجود داردآماده

حیات مفید ما چیست؟ سعی  یفایدهـ  خودمان چه؟ ما برای چه آمدیم؟ تحلیل هزینه
 ولید حداقل آورده داشته باشیم. ها بهره بگیریم و خودمان هم یک تبر این شد که از آماده

 

 « : آماده» یهاسرمشق
 دو مبنا  انیم ریس

 عبور از بحران ـ گذر از انسداد 
 

از دو جنس هستند که منبع آن واحد است. هر دو سرمشق هستند. شود گفت میها آماده
 .آیه درآوردیم 61که از همان  «او» یما دو سرمشق آماده داریم. یکی سرمشق آماده

ا سیر میان دو مبنا است. یک مبنا م ،ترین سرمشق هستی استتابناک که« او»سرمشق 
های که بین دو مبنا حرکت کنیم و تبادلی صورت بگیرد و ستانده «او»و یک مبنا هم 

های تا حد امکان کیفی به هستی و مبنای اول عرضه کنیم. سرمشق کیفی بگیریم و داده
شق . سرماست عبور از بحران و گذر از انسداد همشق بشر ، سیر میان دو مبنا، سرم«او»

حدود مبنای نام «او»کند. هستی مبنای بسیط است. خود اول بر اهمیت مبنا،تاکید می
 ،و ما هم یک مبنای کوچک هستیم. اگر این مبنای کوچک به مبنای کل پیوند بخورد

 داده است. کما اینکه از اول رخ  ،دهدسازی رخ میاتفاقات جدی و تاریخ
روی ما قرار گرفته، اهمیت گذر مقابل سرمشق دوم هم که سرمشق انسان است و آماده 

 الزم است، ولی باالخره جاهایی نگاه به پشت سر ودرنگ  .نیاستادن، اطراق نکردن ؛است
در محل نباید ماند و منزل نباید گزید و با همان تلقی حرکت یا مذهب که ابراهیم پیش روی 

ما هم گذر کنیم. کمااینکه ابراهیم هم در جایگاه اول خودش و در ایستگاه اول  ما گذاشت
های بیا بگذریم از راه»های دیگری هم دارد و شعار جهان راهکه باقی نماند و حس کرد 

 های امروز که ما هستیم رسیده است. پیش گرفت و آن شعار به انسانرا  1«نقشهبی
                                                                                                                      

 گوارا مبارز آمریکای التین نقل شده است. ای است که از چه. جمله1
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  یسبب : حاصل سه عمل اصل
 یورندگفرآ

 یآورندگ
 بیترک

 

حاصل سه عمل اصلی فرآورندگی، آورندگی و  ،اسبابی که ما سعی کردیم تهیه کنیم
ید شده ما تول ایترکیب بود. فرآورندگی، سطح اول و ساده است. یعنی قباًل یک فرآورده

 اانسان بود. م یدیگری فرآوردهو خدا  یها، یکی فرآوردهکنیم. فرآوردهآن را تغلیظ می
های قبل از خودمان یا فهم خودمان سعی کردیم با فرآوردهحد در تا حد امکان و هم 

طی فرآیند تولیدی کنیم. عمل دوم آورندگی  ،ها صحبت کردیمهایی که از آنآماده
کنیم. عمل سوم هم ترکیبی است که است. یعنی خودمان هم فرآیند تولیدی را طی می

ما  یند خودمان را ترکیب کردیم. عمل اول ستاندهحاصل فرآیند دیگران و محصول فرآی
ما به هستی و عمل  یعمل دوم داده ؛شودمیـ  هاچه از انسان و« او»چه از ـ از هستی 

هایی که از هستی به شکل آماده های خودمان و ستاندهاز دادهاست سوم هم ترکیبی 
 گرفتیم.

 

 سبب مطبق : 
 تا آستان    شامتنیپ

  وندیپ  متن
 پروژه  پسامتن

 

شد.  ،که مطبق بود شد وساز متد یا سببیجلوتر که آمدیم، چند جلسه صرف ساخت
یم تا خواستای بود که مییک پیشامتن و یک متن و پسامتن داشت. پیشامتن مرحله

یه داد. دیگر از حاشپیوند می «او»ای بود که ما را به پیش برویم. متن مرحله «او»آستان 
وژه است. ست که پرا« او»به متن پیوستیم. پسامتن هم محصول پیوند ما با  بیرون آمده و

بشر هم در حد ه ـ های متعددی که بشر از ابتدا تا االن در جهان آفرینش کردپروژه
ه است ک «او»محصول پیوند خودش که در متن آمده با  ـ تواند آفرینش کندخودش می

متن دوران  ؛پیشامتن قبل از تقاضاستمتن هستی را در کنف اختیار دارد.  یهمه
 تقاضاداری و بارداری ما است و پسامتن هم محصول این بارداری و حمالی است. 
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 عرضه   ـ   تقاضا
  اقیاشت  ـ  اجیاحت

 داشته   ـ  پروژه
 

 فلسفه
 نظام  فایا   

 چرخه
 

معادله رسیم. چند میـ فصل بهار به این سو ـ های چند جلسه قبل آرام به بحثآرام
گر است. در صورتی که ما عرضه «او»درآوردیم. در صورتی که ما متقاضی بشویم 

ا مهم هم مشتاق به برآوردن تقاضا و احتیاج ما است. اگر  «او» ،اعالم احتیاج کنیم
 . ما دارد یهایی برای تزریق به پروژههم داشته «او» ،پروژه تعریف کنیم

ه هستی یابیم کداشته( درمیـ اشتیاق، پروژه ـ احتیاج عرضه، ـ تقاضا )از این سه معادله 
 ناباز اول  اند،که به این هستی آمده ویژه انسانهبی موجودات دوطرفه است. یعنی همه

 یک لذارابطه برقرار کنیم. « او»ها رابطه برقرار کند و هم ما با با آن« او»بوده که هم 
یست. یک مسیر دو طرفه است که ما مسدود حاکمیتی و پادگانی ن یطرفهمسیر یک

 گیریم. هایی برمیستانده« او»کنیم و از هستی و هایی عرضه میداده
 یلسفهف. دارد ایای به نام نظام ایفا وجود دارد که فلسفهذیل این سه معادله نظام گسترده

نقش حداقلی و کوچک  ؛آدمیت این است که انسان ایفاگر است یخلقت آدم و پروژه
؛ اردنظام د . پس ایفا هم فلسفه دارد و هما در این تکه از هستی که زمین است بشودخد

تواند پروژه هرکس می ،شودرسد و کسی حذف نمینظام مشارکتی که سهم به همه می
یا  تواند تولید اندیشه، طراحیتعریف کند. یک چرخه هم دارد. این چرخه می

 توانیم متصور باشیم. د میشقوق مختلفی برای تولی ؛سازماندهی باشد
 

 ما :  نییتب؛ ی حالی اول تا خانهاز خانه
  زیردار ـ داشتهداشته یخدا    

 طراح مهندس
 خالق 

 استراتژ
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 بندمرحله
 یخیتار لیو تحل دیصاحب د

  پردازدهیا
 منبع الهام 

 دیمنشاء عشق و ام
 

 ودیت در صف متقاضیاناگر ما از حاشیه به متن بیاییم و متقاضی شویم و اعالم موج
یریم گبرای ما که در موضع تقاضا قرار می یدر آن وضعیت خدا یک مفهوم دیگر ،کنیم

 یریز است. اگر ما در مرحلهدار و داشتهخواهد داشت. آن وقت خدا دیگر خدای داشته
این مفاهیم برای ما خیلی معنادار نیست. در صورتی که ما به  ،ماقبل تقاضا باقی بمانیم

خدا هم متعدد داشته دارد که به دوران بارداری ما عرضه  ،ارداران و تقاضاداران بپیوندیمب
در سطح  ـ ساده ییعنی خدا را در همان حد خدای ساده، بار و بر باشیمکند. اگر بی

ها را پذیرفتیم. خدای خالق اول ساده هیچکدام از این ویژگی ـ خدای خالق اول ساده
کننده به ما که در موضع تقاضا ند به ما منتقل کند. ولی خدای عرضهتوادارد و نه میه ن

مهندس، خالق، -. طراحگر باشدهتواند ارائهای متعددی را میگیریم داشتهقرار می
و  پرداز، منبع الهام و منشأ عشقبند، صاحب دید و تحلیل تاریخی، ایدهاستراتژ، مرحله

ها تعریف کرد، پروژه را با آنیک شود یعناصر اصلی که م یامید است. یعنی همه
 سامان داد، طراحی کرد و عملیاتی کرد و پیش برد. 

ها آن معادله یل همهمعادالت را جواب داده و حال   یهمه به یک کلیدنشانه رسیدیم که
 است:

 

 اَّلل  الناس انمت الفقراء ایل اهیا ای
 .دیئ«او» یهاییبه طور مستمر محتاج مهه وتانا

 

باید  هاهایی دارد که ما به دنبال آنداشته« او» ،ی اگر بخواهیم پروژه تعریف کنیمیعن
 بدویم. 

 

  یدعوت جوهر  یجوهر یتلق   
 کرد«یرو»    

 



 117(      1ی)منبع انرژ ی: خدانیی: تبهشتمنشست شصت و 
 

 

به شر ب ،«هستید« او»های توانایی یبه طور مستمر محتاج همه»ذیل این کلیدنشانه که 
است. دعوت جوهری  هم یک دعوت جوهری کرده« او»یک تلقی جوهری رسیده و 

قدیمی است و از اول به آدم اول دعوت کرده بود و االن هم چیز جدیدی نیست، « او»
به طور جوهری پیوند بخورید نه َسرَسری. بشر هم در سیر ما کند که با ما را دعوت می

پرمرارت و پر آزمون و خطای خودش به تلقی جوهری رسیده است. مخرج مشترک 
گوید به من رویکرد شود. هم خدا میرویکرد می ،جوهریتلقی جوهری و دعوت 

 این را ،نداهرسید« او»هایی که به ضرورت رویکرد به هم انسان ،جدی داشته باشید
 یهای یکی دو جلسهند. از این منظر وارد بحثاهند و فرا روی ما قرار داداهتجربه کرد
 شویم؛ خدای منشأ عشق و منبع انرژی. گذشته می

 

 ی حالی اول تا خانهخانهاز 
 ب للبا ِی هست
 بر  یمبتن یهست

 عشق
  یانرژ

  یداران مبتنپروژه
 عشق 
 یانرژ

 

هستی لبالب است که مشحون و  ،کنیمهستی که ما در آن قرار داریم و تجربه میاین 
داران تعریف ها و پروژههایی را هم که انسانمبتنی بر عشق و انرژی است. پروژه

 ای را پیدادو عنصر عشق و انرژی است. یعنی هیچ پروژههمین تنی بر مب ،کنندمی
ر رده باشد و از این دو عنصبحل رو به کنید که بشر را پیش برده و مسائل بشر را نمی

ند. اما اوریروح نتوانستند بشر را خیلی پیش بهای کالسیک و بیخالی باشد. پروژه
حائز و صاحب این دو هم بودند  ماندهی واجد،هایی که در کنار علم و ایده و سازپروژه

 چین زده و ماندگار شدند. در تاریخ نقطه
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 لیاص یهااصلی؛ منبع انرژ  یخدا
  بردشیرشد، پ ،یداری:حرکت، پد یعشق و انرژ تی«عامل»اصل 

  حذفیب محو،یب انهدام،ی: ب یاصل بقاء عشق و انرژ
 الیّ دهش س ،کینامی: پمپ دیمنبع انرژ گانهی یدیاصل توح

 

گذشته به چند اصل اصیل رسیدیم. اصل اصیل، اصلی  یهفته سهجلوتر که آمدیم در 
ند . در پرش اسب چو آن را محسوب نکرد اعتنایی گذر کردنیست که بشود از آن با بی

اینها بپرد. بعضی از این موانع، موانع اصلی  یمانع وجود دارد. اسب باید از همه
ه جلوی آن آب است. اگر اسب از مانعی که جلویش آب است مثل مانعی ک ؛هستند

ود. شبرایش محسوب نمی که در مراحل قبل به دست آورده، اصاًل هیچ امتیازی ،نپرد
 ها هم اصیلند به این مفهوم که قابل صرفنظر کردن نیستند. این اصل

شد پدیداری یک پدیده، ر اصل اول، اصل عاملیت عشق و انرژی است. عامل حرکت،
هستند. غیر از این دو عنصر، عنصر دیگری ]عشق و انرژی[ پدیده و پیشبرد آن همین دو 

شد ای، پدیداری پر تأللویی، رنیست. اگر این دو عنصر را فاکتور بگیریم حرکت ویژه
این دو عنصر غیر  که اصل دوم، اصل بقاء عشق و انرژی بود و پیشبردی وجود ندارد.

ها را محو کند و قابل حذف نیستند. یک اصل تواند آننمیقابل انهدام هستند. کسی 
 ای درتوحیدی هم داریم. اصل توحیدی یگانه منبع انرژی است. منبع انرژی یگانه

کند و هم یک دهش سیال. یعنی پمپاژ داینامیک میهم جهان وجود دارد که همزمان 
با این ـ « او» دهش سیال ،رسدابناء و موجودات می یپمپ داینامیک آن به همه

ه کسانی ک]سوی[ به  آوردیم و به آن اعتقاد جدی داریم ـپیش  تا االن هایی که مابحث
 جاری است.  ، سیال وگیرنددر موضع تقاضا و تعریف پروژه قرار می

 

 بقره  255: لینشانه اص کی
  گانهیمنشاء 

 تاّم  اتیح
 مطلق  یانرژ

 و فترت  َتَرکیب
  ریفراگ کهیصاحب ار

  دیدارنده جاونگه
 بزرگ یواال
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 شود گفت مادر آیاتیاصیل رسیدیم که می یدر بحث خدای منبع انرژی به یک نشانه
اول از آیات  یبقره که آیه یسوره 155 یآیه: گیریماست که ما در بحث از آن کمک می

صاحب مکتوب است خود خدا به عنوان هم از  این آیهانشاء  .الکرسی استگانه آیتسه
حیات  ،همنشأ یگانآن  ،کند بر اینکه منشأ جهان یگانه استتاکید می .و قول بشر نیست

 ترکبی ،این انرژی حاصل از مطلق است. محصول آنتام و تمام و محضی دارد. انرژی 
صاحب کرسی « او»انسجام محض است.  شود،، فتوری در آن دیده نمیرت استتو ف

دبیات در ا]این کرسی واسع[ برد. را به کار می عکرسی واس یفراگیر است. خودش کلمه
به . شده استمعنی ، شوندفراگیری که همه ذیل آن تعریف می یما اریکه یا چارچو

ترک و ای است که بیجاوید این مجموعه یفراگیر، نگهدارنده یصاحب این اریکه
 رت آن را خلق کرده است و نهایتًا مشرف بر همه و واالی بزرگ است. تف

 

 : از موضوع به علم یانرژ 
 منفرد  « مصنوع» سمینامید یکاویاز پ

 مجتمع «عتیطب» سمینامیبه د یابیبه ره
 محصول کار لیتبداز     حرارت 

  رییتغ کاری انرژ به     عشق
 

گذشته بحثی مطرح شد تحت این عنوان که انرژی از موضوع و مناسبت سیری  یجلسه
ی کردند کاوفراگیر تبدیل شد. پژوهشگران علم انرژی آمدند پیرا طی کرد و به یک علم 

که کیفیت دینامیسم یک مصنوع بشر را ببینند چگونه است. ماشینی را که با مکانیسم 
اری بردبا مدلـ د و مصنوع بشر است رککرد و حرارت تولید میترمودینامیک عمل می

 یمصنوع پروژه ،نوع بشر استطبیعت ساخته شده ولی مص یدهندهاز نیروهای انرژی
سی آمدند برر ـ ]مورد بررسی قرار دادند[. در طبیعت شکل نگرفته است ،آدمیت است

د. یک کنگیرد چطور تبدیل به نیروی کار میند حرارتی که این ماشین مصنوع مینک
هایی ای، مناسبتی و موردی بود. اما آن طیف از پژوهشگران مثل بچهپژوهش نقطه

بار کردند. ولی به اعتبعدازظهر تابستان به یک کوچه دومتری آمده و بازی می بودند که
 مقابل دیدگان یخدا یک میدان عریض و طویل ،اینکه به این میدان پژوهش وارد شدند

کوچک به دینامیسم طبیعت مجتمع  یو میدان مشاهداتشان فراهم ساخت که از آن نقطه
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کند چیز جدیدی که در آن مصنوع بشر عمل میراه یافتند. اینطور درآورند قانونی 
عنوان یک هبه دینامیسم ترمودینامیکی طبیعت ب است. در طبیعت از اول بوده ؛نیست

نهایت رسیده است. لذا اگر در آن ماشین این قانون را درآوردند که تکاپوی مجتمع بی
ول ن کار محصکند و از آحرارت را تبدیل به کار می ،مکانیکی ماشین ترمودینامیکی

بشر این را از طبیعت درآورد که عشقی در هستی بزرگ وجود دارد که  ،شودمتصاعد می
غییر شود و آن کار به تپشتیبان و لجستیک انرژی است. آن تبدیل به کار میدهنده، هل

شود. تغییری که بشر در جهان رقم زده خیلی مهمتر از محصوالتی است که تبدیل می
 . است خلق کرده

 یکاوی پژوهشی یک مصنوع ساختهاز پی ؛تبدیل شد مانرژی از موضوع به عل ،اینکه
گونه در طبیعت بزرگ و در هستی بیکرانه انجامید و از یافتن به حقایق قانونبشر به راه

 آید به عشقی که از آن انرژیشود و از آن محصول بیرون میحرارتی که تبدیل به کار می
 رسیدند.  ،شودکه منجر به تغییر می شود و کاریمتصاعد می

پژوهشگران علم ترمودینامیک یا علم انرژیتیک به این رسیدند که سیستم آن ماشین یک 
ولی به هستی و موجودات  ،شودزا است. یعنی انرژی به آن ماشین داده میسیستم برون

 اینکهجوش متصل هستند. شود و به یک نظام درونهستی انرژی از بیرون داده نمی
یعنی خودمان یک نیروی « جوشی بنه در شور ما تا می شود انگور ما»مولوی گفت: 

ات را به ما اضافه کن تا فرآوری که برای تبدیل انگور به تو هم نیروی ویژه ،درونی داریم
 بتواند به حالت کیفی خودش رهنمون شود.  ،می راه انداختیم

 

 ؛ یمنبع انرژ یخدا
 « او» ّی کرس

  ریفراگ یهاکالف
  «یانرژ» ّی کرس

 : واحدهاهیپا
 عشق
 یانرژ
 خلق
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ی و دیگری کرس« او»یکی کرسی  ؛گذشته به دو کرسی رسیدیم یدر بحث دو هفته
 الکرسی اول آیت یتوضیحی است که خودش در همان آیه« او»عشق و انرژی. کرسی 

 بشر به آن رسیده سی عشق و انرژی را همردهد. کبه ما می ی بقره[]سوره 155 یآیهـ 
 ـ است« او»و همه کرسی عشق و انرژی که در پیوند با « او»هم کرسی ـ . هر دو است

ها عشق و ها واحد است. پایه واحدهای آنهای آناما پایه ،های فراگیری هستندکالف
 انرژی و خلق است. 

 

 ؛  یمنبع انرژ یخدا
 : هاافتهی

  ستالیکر ینقطه مرکز
  یانرژ : ازدواج عشق ولیم

 جان پروژه
 مستند تینهایب

 

که  ایندیبگذشته را با چهار بیت از وحشی بافقی به پایان بردیم و جمع یبحث هفته
 شد؛ قی به دینامیسم جهان حاصل میفاز نوع نگرش با

 است با ره رّذه رّّقص  لی م  یک ی 
 خاص  یکشد ره رذه را ات مقصد

 ز آتش ات هب باد از باد ات خاک 
 افالک  یاه ات باالم ریز ز

  لی م  نی هم  یاست ارگ دان  لی م  نی هم 
  لی رد خ  لی خ  ستی چ  قتی حق 
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  یپ یچون رگدد قو لی م  نی رغض، ا
 یاز رگ و پ  دیشود عشق و ردآ

دهد با شود در چارچوب بحث خودمان از این شعر استفاده کرد، توضیح میآنچه می
ن را دارند و تا مقصد ذرات جهان که رقصنده هستند و دینامیسم خاص خودشا یهمه

 یمایهجان ،توانند جلو بروندمتناسب با کشش و ظرفیتشان تا یک سطحی می یمشخص
میل است. میل را که محصول ازدواج عشق و  ،ها و ذرات رقصندهاین رقص رقصنده

آتش و باد و  ؛های دینامیک هستی مالحظه کردپدیده یتوان در همهانرژی است می
شود مالحظه و مشاهده کرد و هم از باال های دینامیک میپدیده هم در سطح را خاک

 تا باالی افالک.  هاز زیر ما ،ها نگاه کنیمبه پایین اگر به آن
که محصول انرژی و عشق است. است جهان همین میل  ندهد که جابعد توضیح می

یل در خو به دنبال مستندسازی بحثتان هستید،  های مستندو فاکت اگر در پی حقیقت
 گوید غرضخیل و انبوه در انبوه و سیلو در سیلو برایش مستند وجود دارد. آخر هم می

یت شود و درون و گاز ر ،جوشی آن افزون شوداز این گزاره این است که اگر این میل تقو
بیت وحشی تمام شد. به  چهاربندی با کند. جمعجوشد و عالم را دگرگون میپی می

مرکزی کریستالی در هستی وجود دارد که میل محصول ازدواج این صورت که نقطه 
 نهایت مستند برای تحلیل آن وجود دارد. عشق و انرژی و جان پروژه است و بی

 
 « او»بر حجم کار  یقیتدق
 ق  38لوح :  ؛ صدرِ یمنبع انرژ  یخدا

« او»رسیم. در بحث خدای منبع انرژی تدقیقی بر حجم کار به بحث امروز می
ام های متوسط خودمان انجدریافتدرک و کار را با متناسب با  یم. اگر بخواهیم اینکنمی

 است: ق یاز سوره 91 ینشانه صدر  لوح،نیازمندیم.  صدر  لوحبه یک  ،دهیم
 

َنا ِمن لُّ  اٍم َو َما َمسه یه
َ

ِة أ ْرَض َو َما ََبَْنُهَما ىِف ِسته
َ
َماَواِت َو اْْل  ُغوبَو َلَقْد َخَلْقَنا السه

در شش هنگام و نرس انیو آنچه م را زمی و هاانآمس میدیو مسل آفر ما را  دیآَناست 
دگیخواب  .یو خستگ  ز
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ن هایی که مابیعالم امکان را که سماوات و زمین و تمام پدیده یکند که مجموعهتصریح می
رینش در شش مرحله و شش هنگام آف ،شناخت ما خارج است یها هستند و از حوزهآن

کردیم و ما مشمول خستگی و خوابزدگی نشدیم. خواب و خستگی به ما نرسید و در ما 
 ،هولتهای آنتروپیک، کخوابزدگی و خستگی جلوه انسان،نفوذی نتوانست بکند. در بحث 

کند که ما مشمول آنتروپیک نیستیم. اگر مسن شدن و پیری هستند. ولی خدا تصریح می
 هاهی پدیدهمه آورد و اصل دوم آن اصل آنتروپیکانرژی درمیترمودینامیک یک اصل بقای 

 هد:دخودش توضیح می و از شمول آنتروپیک خارج است« او»یک استثنا دارد که  ،است
شش هنگام یا شش  یدهندهنشان هم شش مرحله آن« .زدگی و خستگیما را نرسید خواب»

ین رض و آنچه که باستی از سماوات و فاز یا شش داالن پمپاژ انرژی است. برای اینکه کل ه
ای اینکه که بر کلیدی است ای، نشانههید. این آند به تحقق و عینیت برسنهاست بتوانآن

 پذیریم. است ما می« او»این اصل را که گزاره و انشاء  ،«او»تدقیقی کنیم بر حجم کار 
 

 ؛ یمنبع انرژ یخدا
 غلغله 

 آغازه 
 ولوله 

  انهیم
 زلزله 

 انهیپا
 

ایانه پ« او»ای دارد که هنوز به آن نرسیدیم. هستی یک آغازه، یک میانه و یک پایانهاین 
 1کسی این پایانه را ندیده است. آغازه به تعبیر مولوی ،را برای ما ترسیم کرده است

ها ها و غلغلهجوشیدند و از آن جوششای است که جوششی بوده و همه میغلغله
آن هم زلزله است. آنچه از قرآن  یآن ولوله و پایانه یهگیرد. میانهستی شکل می

 وساز و آفرینشای بوده از ساختآید هم همین است. یعنی ابتدای آفرینش غلغلهدرمی
های دیگر تعبیه شده است. ای که در داخل آن کارگاه متعدد کارگاهکرانهو کارگاه بی

 کنیم.آن را تجربه می ،تاریخ و هستیای است که خود ما هم در جامعه و اش ولولهمیانه
 های پرتکانه و اساسی است. پایانه هم زلزال و دگرگونی

 

                                                                                                                      
 «هابا زلزال با گله آرام یو شکر یعشق/  عالم زلزله انیآغاز عالم غلغله پا. »1
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 ؛ حجم کاریمنبع انرژ یخدا
 آموزه     دنیشیاند

ح در انداختن  هیهدا   طر
 کتابه  آغازه کردن  یمهندس

 نظاره      انهیم       دنیآفر
 محاسبه  انهیپا  ندیدیتجد

 دلهمعا          دنییپا
 

در  ـدر وسط قرار گرفته ]در لوح فوق[ که  ـ توان در آغازه، میانه و پایانهحجم کار را می
مشاهده کنیم. یک وجه کار اندیشیدن و طرح انداختن و ]چپ و راست[ آن دو ردیف 

خلق است.  یمهندسی کردن و آفریدن و تجدیدین و پاییدن است. یعنی پروسه
با تعبیری که قباًل از آن صحبت ـ ، مهندسی کردن محوری، طراحی مرکزی یاندیشه

ها برای پدیده یکردیم به مفهوم فراخوان دادن متناسب با مزیت و ظرفیت همه
انات فصل امتحو تجدید آفرینش.  است آفرینش که سرگل هستی است ـوساز ساخت

م تینتوانسیک پروژه  در انجام تجدید در ادبیات ما به این معنی است کههم هست، 
ا یک فرصت دیگر به م است؛ مردود شدن قرار گرفته یدر آستانهموفق باشیم و آن پروژه 

خدا با این تلقی که در ادبیات ما وجود دارد  یدنتجدید شود. ولی تجدیددرس دهند که می
 تجدید و تجدید و یعنی بنا کردن مجدد بر مبنای اولیه. خلق مدام تجدید یدننیست. تجدید

 ی،طراح یک نظام است،« او»اگر اندیشه از طرف  ؛نهایتًا نظام پایش .شودو از نو می
ت. است، پایش هم یک نظام اس ی گستردهی گستردهیک نظام گسترده گیآفرینند و مهندس

 ه داشتن این هستی طرح انداخته است. امتعدد نظام را برای آفرینش و برپا نگ« او»یعنی 
یک تیتر  شاءاَّللانها بحث یست. در ادامهائول یک موظف و مس« او»از این طرف هم 

وظیفه طراحی « او»هم تحت عنوان خدای موظف و مسئول خواهیم داشت. کسی برای 
در کادر تعریف وظایف و  کند.، بلکه خودش برای خودش وظیفه تعریف میکندنمی

تن رانداخدو طرح  ها، آموزه، هدایه، کتابه، نظاره، محاسبه و معادله است. اندیشیدنمسئولیت
نه  واستمرار  یمایهجان بان و پاییدن همه فعل است دو مهندسی کردن و آفریدین و تجدیدی

 ؛ یک بار طراحیاینطور نیست که یک بار اندیشید و جهان را خلق کرد ی گذشته؛مایهجان
  .اینها استمراری است ی. همهطور نیستکرد؛ یک بار مهندسی کرد؛ نه اصاًل این
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هم در فارسی و هم در عربی  ،آمده ]واژگان ستون سمت چپ[ که آخر هم« ه»ف حر
هدایه یعنی یک نظام  ؛استمرار است. آموزه یعنی یک نظام آموزشی مستمر ینشانه

ظارت نظاره یعنی یک نظام ن ؛مکتوب کردن مستمر نظامکتابه یعنی یک  ؛هدایت مستمر
ه به این ناپذیر و نهایتًا معادلزیرب دقیق گمحاسبه یعنی یک نظام حساب و کتا ؛پایانبی

مفهوم که آخر سر یک عدلی در کار است. از اول عدلی در کار است و آخر هم آن عدل 
 عنوان پایان آن محاسبه است. هب

آن  .ایشپ ،تجدید آفرینش مستمر ،آفرینش ،طرح، هندسه ،اندیشه را ببینید: طرف این
نظارت، محاسبه و عدل مبتنی بر اینها. ت، آموزش، هدایت، کتابطرف هم وظایف: 

رسیم که وه کوتاه تعجب است. اینجا در ذهن به این می یدر ادبیات زبان ما واژه «وه»
چه مصرف و چه انرژی و چه مهر و عشقی و چه سازوکاری در این جهان است. حجم 

 غیرقابل تخمین و ارزیابی است.  «او»کار 
 

 55؛ رحمن: لوح یمنبع انرژ  یخدا
 کتاب

  نشیآفر
 آموزش

 گردش پرحساب
 بوته 

 درخت
 آسمان 
 ترازو 

 نیزم
  وهیم

 دانه 
 عطر
 انسان

 

پی ببریم سراغ  «او» اگر بخواهیم به حجم کار ،بحث خدای منبع انرژی یدر ادامه
؛ که پرحکمت است است رحمن ییم. سورهوردر کتاب آخر می «او» گزارش خود
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 یرحمن است. سورهی[ ]سوره 55مستمر. لوح  یعنی عنصر دارای سرریز ]رحمن[
 در حالی ؛خواننددر فرهنگ ما زمان پایان پیدا کردن حیات و فوت یک نفر میرا رحمن 
 یمشحون از حیات است. خدا یک فهرستی در آیات نخستین سوره این سوره که خود

اول  وصلی این کتاب عطف به کتاب اـ کند کتابی را آوردیم دهد. تاکید میرحمن می
آفرینشی، آموزشی، گردش  ـ ها ذیل آن هستندکتاب یو لوح محفوظ است که همه

ای، درختی، بوته :ها را لمس کنیمتوانیم آنبعد هم موجوداتی که ما می .پرحسابی
از کتاب  .زمین، میوه، دانه، عطر و انسان ـ به مفهوم نظام عادالنهـ  آسمانی، ترازویی

فهرستی از عمل  .اول کتاب، آخر انسان ؛رسدنهایتًا به انسان می ـ لوح محفوظـ بزرگ 
ه و طرح اندیش ازای قبلی است.حکیمانه و پرمغزانه و پرکارانه. یعنی این هم باز محصول مابه

 ،و هندسه و آفرینش و تجدید و پایش و آموزه و هدایه و کتابه و نظاره و محاسبه و معادله
هست. کتاب آفرینش و آموزش و  ،رحمنی ، سوره55ش لوح اینها به نوعی در گزار یهمه

گردش پرحساب که همان طراحی مهندسانه است و بوته و درخت و آسمان تا انسان همه 
 و دو بازویی است که بین آغازه و میانه و پایانه قابل طراحی است.  «او»های ازا و جلوهمابه

 
 67؛ ملک: لوح یمنبع انرژ  یخدا

 صاحب ملک 
  دهیبر هر پد قادر

 و مرگ  اتیآورنده ح
 خالق هفت آسمان طبقه طبقه 

 و خدشه خللیب نشیآفر
 

دهد که صاحب ملک، قادر است. خدا توضیح می 67لوح  ،ملک یسوره ،بعد یسوره
خلل و طبقه و آفرینشگر بیطبقه حیات و مرگ، خالق هفت آسمان   یبر هر پدیده، آورنده

ا خلق کرده خودش صاحب آن است. یک زمان حاکمیتی خدشه است. این ملکی که خد
ی و پروسه نکردهممکن است یک جایی را تصرف کند و صاحب آن شود. اینجا خلقی 

فقط آن را تصاحب کرده از نوع تجاربی که ما  ؛صالحیتی برایش طی نکرده است کسب
و  این خلق انرژی برده است. بینیم. خدا اهل تصاحب نیست. خودش خلق کردهمی

 . خدا صاحب ملک و قادر بر هر پدیده است. است پایانی مصروف آن شدهانرژی بی
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و  پژوهشی را سامان بدهید مثالً کنید برقرار ر یک مجموعه احاطه باگر بخواهید 
برد. می ایکنید که چه انرژیلمس می بخواهید بر آن پژوهش احاطه پیدا کنید،

 توانیم به این مفهوم حیاتییم و نمیاهتجربه نکردحیات و مرگ است که ما آن را  یآورنده
ی ؛ این امر در حوزهایجاد کرده و مرگی را رقم بزنیم یا از مرگ حیاتی را خلق کنیم

کار برد، یعنی ه آنجا شش مرحله را ب . خالق هفت آسمان است.تجارب بشر نیست
داند ش میشش بار پمپاژ انرژی کرد. اینجا هم خلق هر طبقه از آسمان که خود

هفت بار پمپ انرژی است.  ،ببریم راهتوانیم به آن است و ما نمی چگونهساختارش 
وید گیافته و سازماندهی شده است که آخر میها چنان توفنده و ساماننهایتًا این انرژی
 بههم خدشه و محصول کار خدای قوی و عزیز است. عزیز خلل و بیاین آفرینش بی

ظهر انسجام محض است. چیزی که مظهر انسجام محض است مفهوم پرعزت و هم م
 یعنی یک انرژی حداکثری نامحدود در آن بکار رفته است. 

 

 88: لوح  هی؛ غاشیمنبع انرژ  یخدا
  هایچگونگ ها،فیک

 ِِ  تیفیبر ک یدقت مشاهدات
 خلق شتر 

 برافراشتن آسمان 
پا  ها کوه یینصب و بر

  نیو گسترش زم حیتسط
نَت ُمَذرکی : پس                 

َ
ا أ َ ْ ِإمنه دآوریَفَذرکی دآوریكن، وت تنها  یا   یا
 یتصاعد انرژ تیفیک یادآوری

 

کند. تحلیلی را خدا با محمد باز می یاست. یک گزاره 11غاشیه لوح  یسورهبعدی، 
اعد دهد کیفیت تصکند و به او ماموریت میمحمد را وادار بر تحلیل کیفیت هستی می

است آهنگین  بسیار بسیار 11وساز هستی را ذکر و یادآوری کند. لوح در ساخت انرژی
کند که دیگران به بعد محمد را دعوت می 87بدون ساز هم خودش ریتم دارد. در آیات و 

 را به دقت و مشاهداتی و کیفیت خلق فرابخواند. 
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َفال َیْنُظُروَن ِإیَل ااْلِبِل َكْیَف ُخِلَقْت 
َ

ماِء َكْیَف ُرِفَعْت *َو ِإیَل ا أ َبْت  لسه باِل َكْیَف َُنِ  *َو ِإیَل اْلجِ
ْرِض َكْیَف ُسِطحَْت 

َ
 *َو ِإیَل اْْل

 

ه تاکید دارد بر اینک .یعنی چگونگی و کیفیت تحقق؛ آوردیم «َکْیَف »به طور مداوم 
 ،هامانبرافراشتن آس ،خلق شتر و چگونگی ها آیا دقت مشاهداتی دارند در کیفیتانسان

و  افعال ،خلق مرادفجالب است  ؟و گسترش زمین سطیحها، تب و برپایی کوهنص
ها مستلزم مصرف یک گونه از انرژی هستند. خلق آن یواژگان دیگری آورده که همه

دادن و  قرارو  نصب ؛بر استبسیار انرژیبسیار برپاداشتن و برافراشتن آسمان که  ؛شتر
در این  .و گسترش زمین ؛ تسطیحهاآن گیو یل حجم و سنگینی یها با همهبرپایی کوه

برای  اند[:]مطرح شده انواع افعال کیفی که انرژی برایشان مصرف شده مورد، چهار
مان، برافراشتن آس؛ بینیمزمینی که ما آن را میی جنبندهموجود  ـ خلق شترو  آفرینش

ا ی اوتاد رخدا واژهکه  بخش بلند زمینهای تعادلعنوان میخهها بنصب و برپایی کوه
پراکنی تا نصب، یعنی از فرش .و گسترش زمین تسطیح ؛1بردها به کار میبرای آن

یفی ک یهای مختلفی از افعال مرادف با خلق را در این گزارهگونه ،برافرازی و خلق شتر
در  کند.ها شده بیان میگونه از آفرینشهای متعدد و متنوعی را که مصروف اینو انرژی

ر  » گوید:آخر این گزاره به محمد می یآیه ما َأْنَت ُمَذکِّ نَّ ْر إ 
 ،پس یادآوری کن، تو»؛ «َفَذکِّ

در  انرژی تصاعدچه چیز را باید یادآوری کند؟ یادآوری کیفیت « .یهست یادآور ،تنها
 ها.ی دقت مشاهداتی بر کیفیتااز مجر . از چه مجرایی؟هستی

تعداد بشر ساشناسانه است. خدا بابی را با توجه به هستیـ  نییهای تبیهاین سوره از سور
 گوید بشر دررا دارد. اینجا میها بحثتر های عمیقکند که آمادگی ورود به الیهباز می

یفیت ها داشته باشد و کتی بر کیفیتاتواند دقت مشاهدکه می گرفتهسرفصلی قرار 
 ها را یادآور شود. تصاعد انرژی

توانیم که ما میهم این انرژی و در پایش  استصرف کرده ماین انرژی را خدا در آفرینش 
که خدا صرف آفرینش اول کرده را ندیدیم. اما  ایما انرژی]صرف کرده است[.  لمس کنیم،

. کنیملمس می خودمان بینیم ومی ،کندهای جدید میرا که خدا مصروف آفرینش ایانرژی
 خودمان تا حد امکان و فهم خودمان لمس کنیم.  یتجربهدر توانیم میرا  «او»خلق جدید 

                                                                                                                      
ْوتادا  ». 1

َ
باَل أ  (7نبا: ) «هایی ]نگذاشتمی[؟ميخ[ چون] را هاو كوه»؛ « َو اْلجِ
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 حیتصر  ک، یلیتمث ک، یضی؛ چند تعر یمنبع انرژ  یخدا
از کتاب آخر که کتاب گزارش است، بخشی از گزارش هم گزارش چگونگی مصرف 

نهایت جلوه و زاویه و طول و عرض و بعد دارد. انرژی در هستی است. این گزارش بی
، یک ضپیشبرد بحث خدای منبع انرژی استفاده کنیم. چند تعری از این کتاب برای

 کند. وجود دارد که به پیشبرد بحث ما کمک می تصریحتمثیل و یک 
لکرد گزارش عم یاول بر امکان ارزش عرضه ضکمتر توجه کردیم. تعری تعریضاین به 
زارش ی گکند. از یک طرف خدا در موضعی نیست که بخواهد به کسانتها تاکید میبی

است. یک گزارش  «او»گزارش عملکر  ،کتاب آخراین عملکرد بدهد. ولی واقعًا 
یک های اداری، یا سیکلهای پژوهشی عملکرد واقعی خدا است. معمواًل در پروژه

 آخر سر برایش یک گزارش عملکرد ،رسدخورد و از ابتدا به انتها میای که کلید میپروژه
پروژه  ؛کاماًل داینامیک استکه عملکرد خدا این است دهند. ولی ویژگی گزارش می

قل به ما منت ،است ینعمل خدا متعدر  کهرا پایان پیدا نکرده است.بخشی از حقایقی 
 کند. می

 

 : ضیچند تعر
 لقمان  52:  انتهایگزارش عملکرد ب یامکان عرضه

 

 ایمان، سورهی لقصحبت کردیم سوره ]اولین تعریض است[.لقمان  یسوره 17 یآیه
 یلیمثل خود لقمان که فردی تحل ،در آن است و تبیینی های تحلیلیکیفی است و گزاره

 :است و تبیینی
 

ا َنِفَدْت كَلَم  بحٍْر مه َ
ُ ِمن َبْعَِدِ َسْبَعُة أ ْقاَلٌم َو الَْبحُْر مَیَُدُّ

َ
َرٍة أ ْرِض ِمن َشجَ

َ
ا ىِف اْْل َ منه

َ
ِ  ِإنه َو َلْو أ اُت اَّلله

 َ  َعِزیٌز َحِكمی اَّلله
دیگر به یاری آید،  دریای  دریا را هفت  در زمی است قل باشد و  درخت  و اگر آنچه 

د. مسل خداست كه منسجم محض و شکستهایكلمات ]و گزاره  رناپذی[ خدا پایان نپذیر
 است.
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 گزارش ،کنیماگر بپذیریم که کتاب آخر که در اختیار ما است و از آن استفاده می
پایان امکان آزاد کردن انرژی بیاگر کند که خدا تاکید می ،فشرده است یفشرده یفشرده

ا ت دریفنهایت مرکب از هنهایت قلم و درخت و بییعنی بیـ  نوشتاری وجود داشت
]امکان گزارش  ؛ یک دریا را ترسیم کنیم؛ شش دریا هم به آن متصل شود ـهست

تواند یک نظام در کار نیست. خدا می ییعنی کم و کاستعملکرد خدا را نداشتند[. 
این توان وجود دارد که  ،انتشار حداکثری و نامحدود را سامان بدهد. پس در کنار خلق

ی سوره 17 یپایان را خدا سازماندهی کند. آیهیک نظام انتشاراتی و نشر حداکثری و بی
 .کندمیانتها تاکید گزارش عملکرد بی یمکان  عرضهالقمان بر این 

 

 :ضیچند تعر
 حج 27: محض یو احاطه ییدانا یآسان

 

 حج: یسوره 71 ی. آیهکندمیمحض تاکید  یبر آسانی دانایی و احاطه ،دوم تعریض 
  

 ِ ْرِض  ِإنه َذالَِك ىِف ِكَتاٍب  ِإنه َذالَِك ََعَ اَّلله
َ
َماِء َو اْْل َ َیْعَلُ َما ىِف السه نه اَّلله

َ
 ََلْ َتْعَلْ أ

َ
 ِسري یَ أ

در آمسان و زمی است ىم ایآیا ندانسته در كتاداندكه خداوند آنچه را  یب ؟ اینها ]مهه[ 
 این بر خدا آسان است. قتی]مندرج[ است. به حق

 

 کند. یعنیاحاطه تاکید میو بر نظام حداکثری دانایی  ،دوم ی تعریضدر این گزاره
دانش وجود دارد. اگر تاکید اول مبتنی بر  یها و احاطهپدیده یدانشی نسبت به همه

دانایی و  نظام حداکثری اینجا تاکید بر ،تصریح و تاکید بر نظام حداکثری انتشار بود
 احاطه است.

 

 :ضیچند تعر
 سی 15؛ کتابت و ثبت و ضبط تامّ 

 

 یسوره 81 ی. آیهکندمیبر کتابت و ثبت و ضبط تام و تمام تاکید  ]تعریض[ در سومین
 : ینسای

 

ُموْا َو َءاَثَرمُهْ  َو كُلَّ َش ِإنه  ِبی ٍء ا نحَُن ُنحِْی اِْلَْوىَت َو َنْكُتُب َما َقده ْحَصْیَناُه ىِف ِإَماٍم مُّ
َ

 أ
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دگان را ح ده میبخشىم اتیآری! مایمی كه مر  وا آثار ]، باندو آنچه را از پیش فرستا
درج ىمهاچینقطه در اكرنامهكنمی[ شان  دهرو ای، و هر چیزی را  و  امیشن احصا رک

ده  .امیبرمشر
 

نی یعو احصاء تاکید دارد؛ شمارش  سوم هم بر نظام حداکثری شمارش ضر این تعرید
نظام  .کندچشم عبور نمیاز افتد و شمردنی که دربرگیرنده است و هیچ چیز از قلم نمی

انی سهای یک واحد انحداکثری ثبت و شمارش که دربرگیرنده است. اینها را با انرژی
خواهیم یک مقاله را منتشر کنیم، مقایسه کنیم. خود ما یک واحد انسانی هستیم. می

 ،کوچکی را اگر بخواهیم سامان بدهیم یدانشی کسب کنیم یا یک ثبت و ضبط آماده
راژ این را تی ؛گیردچقدر انرژی می ـ عنوان یک واحد انسانیهبـ از یک واحد ما ببینیم 

ن کتابت و ثبت و ضبط و نظام حداکثری انتشار و نظام حداکثری نهایت بدهیم که ایبی
ت اهمی ضرا مصروف به خودش کرده است. این سه نکته در آن تعری ایپایش چه انرژی

 های ما دارد. استراتژیک در شناسایی
 

 قدر  ی: سورهلیتمث کی
 

یم، سوره ؛ به ماه رمضان هم نزدیک هستقدر آورده است ییک تمثیل هم خدا در سوره
 را هم همه حفظ هستیم: 

 

نَزْلَناُه ىِف َلْیَلِة اْلَقْدِر)
َ

ا أ ْدَرئَك َما َلْیَلُة اْلَقْدِر)5ِإنه
َ

ْلِف شَهٍر)2( َو َما أ
َ

ْن أ ( 8( َلْیَلُة اْلَقْدِر َخرٌي می
ْمٍر)

َ
ن كُلَّ أ وُح ِفیَها ِبِإْذِن َرهِبی می ُل اِْلََلئَكُة َو الرُّ ِر)( َساَلٌم ِه 4َتنَزَّ  اْلَفجْ

ِ
 (1َی َحَی َمْطَلع

در شب تقد دمی. ) گريیو اندازه ریما ]قرآن را[  [شب قدر، چه تیفی( و از ]ك5نازل رک
د. ) در آن ]شب[ 8( شِب قدر از هزار ماه برتر و ارَجندتر است. )2آگاهت رک  )

ر شَد است[ فرود  دگارشان، برای هر اكری ]كه مقرَّ فرشتگان، با روح، به فرمان پرور
َدِم ُصبح، صلح است و سالم. )4آیند )  (1(  ]آن شب[ تا 

 

ها کیفیت یای از بحث انرژی است. یعنی شب، شب کیفی است. همهاین فشرده
کاردئونی فشرده  کند. شده و خودش را در یک شب پیدا کرده و متبلور و متحقق میو آ

ت. ندتر و عزیزتر اساین شب از هزار ماه برتر،ارجم ،به اعتبار این فشردگی از کیفیت
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و داست؛ صلح و سالم صلح و سالم  جرآن شب هم از ابتدای تاریکی تا سرمنزل ف
 کند: کیفیت فشرده هستند. مولوی هم تصریح می یرساننده یواژه

 یز تو ره شبست قدر یدیز تو ره صباح ع 
 بود مقدر یهک شب  اهنیهن چو قدر عام 

 گوید اینگونه نیست که درکند. میرا نقد می مولوی در این بیت شناخت عامیانه از قدر
دهد. دهد و یک شب را شب تقدیر قرار مییک شب خدا یک کار کیفی را سامان می

 ـ که دارد ـ و ]هر صبح[ عیدی تواند این کیفیت را داشته باشدهر صبح از طرف تو می
دهی جدید سازمان و جدید ی، محصول جدید، انگارهشدن نو ینشانه هم «عید. »است

 است. هر شب هم شب کار کیفی و شب قدر است. 
گوید نیروهای طبیعی یا می ،کنداینجا وقتی خدا بحث نیروهای طبیعی را مطرح می

پروردگارشان یک دینامیسم حداکثری دارند.  ، به رخصتمالئک یا فرشتگان در آن شب
ه در های طبیعی داده کپروردگار صاحب منبع یگانه انرژی است. این استفاده را به نیرو

 یحداکثر مصرف انرژی را از منبع انرژی داشته باشند. سوره ،این یک شب دینامیک
های کیفی در یک شب از کار است که حداکثر کیفیت و حداکثر گزارهقدر یک کمک

 یک منبع انرژی و به اذن صاحب منبع انرژی ساطع شده است. 
 

 حج:  27 :حیتصر کی
 

 حج:  یسوره 72 یدر آیهاست؛ که کمتر به آن دقت شده یک تصریح هم هست 
 

َ َلَقِویٌّ َعِزیز َ َحقه َقْدِرِه  ِإنه اَّلله  َما َقَدُروْا اَّلله
در حقیقت، خداست كه  یقدر و اندازه در خور اوست نشناختند.  خدا را چنان كه 

 است. زینريومند عز
 

که در آفرینش مصرف کرده مورد  اییانرژبه اعتباری، توان و  «او»یعنی توان آفرینش 
ستفاده ها اشناسایی بشر قرار نگرفته است. جالب است آخر همه آیاتی که در بحث از آن

يٌّ َعزیز  » ،کردیم شاخص انرژی  و دهندهآمده است. قوی یعنی نیرومند که نشان« َقو 



 151(      1ی)منبع انرژ ی: خدانیی: تبهشتمنشست شصت و 
 

 

رده یره کگوییم نیرومند است، انرژی متراکمی را در درون خودش ذخکسی که می است.

 «او»قدر انرژی مصرف انسجام یعنی این عزیز هم یعنی انسجام محض است. است.
ما »کند: ک، روزن و منفذی ندارد. اینجا خدا تصریح میَر تَ  ، هیچانسجام آن شده که

يٌّ َعزیز   َه َلَقو  نَّ اللَّ ه  إ  َه َحقَّ َقْدر  ای خدا را هو داشته هاظرفیت ها،؛ قدر و اندازه«َقَدُروا اللَّ
، ضتوانیم از سه تعریست نشناختند. پس در کنار گزارش ما می« او»چنانکه در خور 

 بندی پایانی بحث خودمان استفاده کنیم. یک تمثیل و یک تصریح در جمع
 

  انهیم فعاالنژهیسوگند به و
  1.بروج : سوگند به آمسان آكنَد از برج 5
درآ 8-5 داِّننَدیطارق: سوگند به آمسان و به شب  درآ ستیچ / و چه   / آن َدنیشب 

  2ستاره شبگرد تانبَد.
 یزگاه/ و به رودیآن برآ یو پروتش/ و ماه چون كه از پ دی:سوگند به خورش3مشس 6-5

د/ و به شب شكه تانباك  یكه بپوشدش/ و به آمسان و آنچه ساختش/ و به زم گاهیساز
دش.  4و آنچه گسرت

د 1-5 دو اتیعا  بر ها مس َناخنت به افروزاننَد ملتهب/ پس آتش: سوگند به اسبان 
دزمی د بدان  زندبرانگی/ پسی/ پس تازندگان بامدا درآیر  انیدر م ندی/ پس 

  5.یگروه
 7.ونَيو ز ري: سوگند به انج 6تی 5

 

                                                                                                                      
َماِء َذاِت اْلرُبوج». 1  «َو السه
اِرِق)». 2 َماِء َو الطه اِرُق) (5َو السه ْدَرئَك َما الطه

َ
اِقُب) (2َو َما أ ُم الثه جْ  «(8النه

ی رهشده، سوذکرشده که با توجه به آیات قرائت« ضحی». در سرتیتر مباحث و سخنرانی 8
 شمس مدنظر است. 

ْمِس َو ضحُئَها)». 4 ئَها) (2َو اْلَقَمِر ِإَذا َتَلئَها) (5َو الشه اِر ِإَذا َجله یِل ِإَذا یْغَشئَها) (8َو النهه َماِء َو َما ََبَئَها) (4َو اله َو  (1َو السه
ْرِض َو َما طحَئَها)

َ
 «(6اْْل
ا) (5اْلَعاِدیاِت َضْبح ا) َو ». 2 ا) (8َفاِلِْغرَياِت ُصْبح ا) (2َفاِْلُوِریاِت َقْدح  َثْرَن ِبِه َنْقع 

َ
ا) (4َفأ ع   «(1َفَوَسْطَن ِبِه ََجْ

 . در سرتیتر مباحث و سخنرانی، زیتون طرح شده است. 1
َُيوِن ». 2 ِی َو الزه  «َو التی
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ی هانه از نوع قسم است؛ متعدد قسم یاد کرده خدادهد. یک کلید دیگر هم خدا به ما می
یا اطالعی که به  کنیمبرای اثبات خودمان و بحثی که مطرح میهای ما نوع قسم. ما

کنیم؛ ؛ برای اینکه مورد تردید قرار نگیریم قسمی یاد میاست دهیمجمع یا دیگری می
خواهند که قسم یاد کنیم. ولی سوگندهایی کنیم یا از ما میحال یا قسم داوطلبانه یاد می

 یوگندهای خدا به اعتبار کیفیت و پشتوانهس کند به این مفهوم نیست.که خدا یاد می
کند همه به ویژه فعاالن آن پدیده است. مهم است سوگندهایی که خدا یاد می کانرژی

ای دارد. سوگندهایی که خدا یاد این میانه است. یعنی این جهان یک آغازه و یک پایانه
ات یعی انرژیک یا موجودهای طبفعاالن این میانه است. فعاالن میانه یا پدیده به کندمی

  کنیم. که یک به یک بررسی می های انرژیک هستندانرژیک یا انسان
کنده از برج می یسوره 8 یآیه ،سوگند اول کند که بروج است. سوگند به آسمان آ

 اش است. یک انرژی سرشار و مشحون برای طراحی یدهندهنشان
درآینده و چه دانی چیست به شب سوگند به آسمان و»طارق؛ ی سوره 9تا  8 اتآی

 چیزی که در شب بخواهد دربیاید انرژی بسیار« .شبگرد تابنده یآن ستاره ؟درآیندهشب
و چه دانی »طوفانی مصروفش شده که شب را بتواند تابناک کند. مفهوم  بسیار بسیار

که صرف  ایدانی و از انرژیاین است که از کیفیت آن چه می« درآیندهچیست شب
 .«شبگرد تابنده یآن ستاره»؛ دانیتصاعد این کیفیت شده چه می

سوگند به خورشید و پرتوش و ماه چون که از پی آن برآید » :ی شمسسوره 6تا  8 اتآی
گاهی که بپوشدش و به آسمان و آنچه  ،گاهی که تابناکش سازد و به شب ،و به روز

های دهها و پدیکند به جلوهد مییعنی  سوگند یا« .ساختش و به زمین به آنچه گستردش
 شود. ها انرژی و حرکت و تابانی متصاعد میواقعًا موجود هستی که از آن

کند. حال ما که داخل خورشید نبودیم که ببینیم تر میها را زمینیآید بحثجلوتر که می
ز دور العکس. ما اگیرد و بدر این گردش ماه جای خورشید را می یاافتد چه اتفاقاتی می

ات آی کند، از نزدیک ناظریم.هایی را که در ادامه اشاره میولی این پدیده فقط ناظریم.
اسب در ذهن ما «. سوگند به اسبان دونده ملتهب» عادیات:ی سوره 5تا  8آیات 

افروزان به نواختن پس آتش» .کند. دونده و ملتهب هم هستدینامیسم را تداعی می
 «. ها بر زمینسم
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کند که جرقه دود از اصطکاک سم بر زمین چنان دینامیکی را حمل میکه میلیدر حا
بدان ردی، پس  1پس تازندگان بامدادی، پس برانگیزند» .زنه قابل مشاهده استو آتش

سب ا به اینجا .گیرندگروهی را با دینامیسم خودشان در برمی.« درآیند در میان گروهی
  شده است[.]سوگند یاد  سمبل جنبدگان استکه 

مثل اسب  ایدر ایران هم هست که یک جنبده ،همه جای جهان هم هست ،مهم است
در بهار که همه جان دارند و شاید خیلی به هم کورس بهاره و هم کورس پاییزه دارد. 

هنوز بیدار و جهنده است و  این ،رونددر جایی که همه به خواب مینظر نیاید؛ ولی 
ر منتش «تازداسب می»یک کتاب زیبایی به نام  21 ی. دههددوو می دودخستگی میبی

حه اول آن نوشته شده بود: فص 111حه بود. فص 911-111شده بود. حدود 
که ]جلد آن[  منتشر شده بود 8967یک کتاب جیبی هم سال  .«تیکوب،تیکوب،..»

« ننددامیزنان  یآنچه که مردان درباره». عنوان کتاب این بود: قرمز خیلی قشنگی بود
 یزچ خالی خالی بود. یعنی مردان هیچ ،کردیدحه بود که باز میفص 111این کتاب هم 

تر بود. یعنی دویست صفحه کتاب اسب قشنگ !دانندزنان نمی یدرباره
تمثیل حرکت اسب است از اول که به این جهان آمده بدون  ؛.«.تیکوب،تیکوب،.»

 آنبرد. با هم پروژه و هم درشکه را جلو میبرد، تازد. هم بشر را جلو میخستگی می
 یآیه پنجدارد و را نگه می آندهند. خدا هم احترام کورس پاییزی و بهاری سامان می

را به اسب  ـ داینامیک است ییک کلمههم خودش عادیات ـ عادیات  یسورهصدر 
 دهد. جهنده اختصاص می

گیاهی که انرژی در خودشان متراکم  به دو دهدمی را هم اختصاص تین یسوره 8 یآیه
 خورد. به انجیر و زیتون سوگند می ؛کنندکردند و به خورندگانشان این انرژی را منتقل می

 

 ژهیه گونه وو سوگند به آنان كه ب/  نازعات: سوگند به آنان كه به سخی جان ستانند 1-5
 فنتدر پیش گر پس/  و سوگند به آنان كه شناكنان شناورند/  شوندرهسپار ىم

در اكر تدبري ىماند/ گرينَدسبقت .ندگشای]گرهكنندپس  ] 
 

                                                                                                                      
  ذکر شده است.« برانگیزندگان». در سخنرانی 1
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آید. یعنی ویژه فعاالن که اول خورشید است آرام سراغ انسان مینازعات آرام یسورهدر 
م و جویرا میما زیتون و انجیر  ،کردنیتر اسب و در سطح لمسو بعد در سطح پایین

راغ س اینجا اند؛هیم ولی همه زیتون و انجیر را خورداگر سوار اسب نشدکنیم، لمس می
انحصاری آقای طالقانی در تفسیر  ینازعات که سوره یسوره 5تا  8 آیات آید.انسان می

 .به این شکل به کار برده استاست. واژگانی که به کار رفته را اول بار آقای طالقانی 
سپار ویژه ره یآنان که به گونه سوگند به آنان که به سختی جان ستانند، سوگند به»

ند سوگ» . خیلی قشنگ است.روش حرکت هستنداصاًل یک یعنی خودشان « شوندمی
  .«به آنان که شناکنندگان شناورند

 اکنانشنهایی که کند. انسانرا به شناوری معنی می« سباحت»اولین بار آقای طالقانی 
آید که خدا اینجا اصل پیشتاز درمی« .اندگیرندهپس در پیشی گرفتن سبقت» .ورندغوطه

ر کند که در خیپیشتازی را به یحیی و همسرش، زکریا و همسرش در قرآن منتسب می
توانیم رسد که ما هم میهای کاماًل زمینی میاینجا به انسان 1گیرند.از همه پیشی می

َرات  َفا»ما ا ،ور نیستیمگیر و غوطهگیر و پیشیاگر ما سبقت لها باشیم. حاجزو آن ْلُمَدبِّ
 یبه همه ؛کننددهندگان، استراتژها در کار تدبیر میگشایان، سازمانپس گره« َأْمًرا

کند[. خدا اهل سانسور و حذف نیست؛ ]فعالند، سوگند یاد میکسانی که در این هستی 
تا سطح بعدی که ماه و  کندکه در باال رخشانی می از خورشید این خیلی مهم است.

اندرکار هستی که انرژی عناصر داینامیک دست یو همه هاانو کهکش هاانج و آسمبرو
به اعتبار ژن و ساختار و فعالیت  ،کنندصرفشان شده و خودشان هم انرژی متصاعد میم

ه او بکند. یک بیکاره ندیدید که خدا نبودنشان در هستی خدا سوگند یاد میکارهو بی
ند. خدا تعریف نکرده اعتنا ک ایم بخورد، به کسی که پروژهبه یک بیکاره قس ،اعتنا کند

خودش مظهر کار است. اینجا هم به خورشید، ماه، بروج، زیتون، انجیر، اسب و 
ها جلو تاریخ با مشی و مرام و منش آن ـ مرام و منش ویژه دارندمشی و هایی که انسان
که اهل سباحت و کند[ می]سوگند یاد خدا سوگند یاد کرده است. به کسانی ـ آمده 

                                                                                                                      
رَياِت َو ی». 1 ْ اَكَُنْا یَسِرُعوَن ىِف اْلخَ ُ ْصَلحَْنا َلُه َزْوَجُه  ِإهِنه َ

ْبَنا َلُه َو َوَهْبَنا لَُه يحىَْی َو أ ا  َو اَكَُنْا َلَنا ْدُعوَن َفاْسَتجَ ا َو َرَهب  َنا َرَغب 
شایسته ]و  مهسرش را برای اورا اجابت منودمی، و يحىی را بدو بخشیدمی و  ]زرکیا[ پس ]دعای[ او»؛ «َخاِشِعَی 

 برابر در و خواندندىم بمی و رغبت روی از را ما و منودندآماده ْحل[ رکدمی، زیرا آنان در اكرهای نیك شتاب ىم
 (10انبیاء:) «.وبدند فروتن ما
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ند غوطه بخورند و پروژه را در این اهاین تلقی را از هستی دارند که آمد ،شناوری هستند
در کارها تدبیر  ،گرفتن و پیشتازی هستندبه کسانی که اهل سبقت ،وری پیش ببرندغوطه

 کنند و گره گشا هستند. بندی میمرحله ،کنندمی طراحیاستراتژی  ،کنندمی
 

 آخر یردهپ
د1نازعات 7-6 دگر افتد[.  ایآن لرزه یو از پ / : آن روز كه لرزنَد بلرز [ 
درپيچد :2ریتكو 7-5 و  / آن گه كه اخرتان مهی تريه شوند و/  آن گاه كه خورشید به مه 

ده شوندآیند /  رفتار به هاآن گاه كه كوه ده واَنا را  و آن گه كه وحوش/  وقی شرتان ما
د آرند دند دریاها/  مهی گر  .درپیوندند مه به هاو آن گاه كه جان / آن گه كه جوشان گر

آن گاه كه  و / و آن گاه كه اخرتان پراكنَد شوند / :آن گاه كه آمسان ز مه بشکافد3انفطار 4-5
دند  و آن گاه كه گورها زیر و زبر شوند. / دریاها از جا ربكنَد گر

د4قمر 5  . اهو از مه شکافت م امتیشد ق کی: نز
ه 4-5 د :5زلزل د لرزانیَد شو و زمی بارهای سنگی  / آن گاه كه زمی به لرزش خو

آن روز است كه / « ]زمی[ را چه شَد است؟» و انسان گوید:  / خود را برون افكند
د را حد  كند. ثی]زمی[ اخبار خو

 

که برای این آغازه که از گزارش خدا ـ اول که آفرینش بود یپرده رسیم.آخر می یبه پرده
رک د ؛ نه این تخمین بزنیم، ]بلکه[صرف آن شده استفاده کردیممببینیم چقدر انرژی 
ای هست و در این ولوله کهدر آن میانه  است. مصرف آن شده ایکنیم که چه انرژی

های تغییردهنده و عبور از وضع موجود به وضع مطلوب توانیم در ولولهمیانه ما هم می
 شیم. مشارکت داشته با

                                                                                                                      
اِجَفُة)». 1 اِدَفُة) (6وْیَم َتْرُجُف الره   «(7ََتَْبُعَها الره
َرْت)». 2 ُكوی ْمُس  وُم انَكَدَرْت) (5ِإَذا الشه جُ ْت) (2َو ِإَذا النُّ َباُل ُسرِيَّ َلْت) (8َو ِإَذا الجِ َذا اْلِعَشاُر ُعطی إِ ا  (4َو  َو ِإَذ

َرْت) (1اْلُوُحوُش ُحِشَرْت) َجْت) (6َو ِإَذا اْلِبحَاُر ُسجی ُفوُس ُزوی  «(7َو ِإَذا النُّ
َفَطَرْت)». 8 َماُء ان َرْت) (2انَترَثْت) َو ِإَذا اْلَكَواِكُب  (5ِإَذا السه  «(4َو ِإَذا اْلُقُبوُر ُبْعرِثْت) (8َو ِإَذا اْلِبحَاُر ُفجی
اَعُة َو انَشقه اْلَقَمر». 4  «اْقرَتَبِت السه
ْرُض ِزْلَزاهَلا)». 2

َ
ا) (5ِإَذا ُزْلِزَلِت اْْل ْثَقاهَلَ

َ
ْرُض أ

َ
ْخَرَجِت اْْل

َ
ْخَباَرَها)وْیَمئٍذ ت  (8َو َقاَل ااْلنَساُن َما هَلا) (2َو أ

َ
ُث أ  «(4حُدی
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دهد چه انرژی وحشتناکی بنا کند که نشان میترسیم می ایبه گونهپایانه را هم خدا 
با این  توانیم، میتوانیم به کنه آن پی ببریمکه ما نمی ایاست در آن روز آزاد شود. انرژی

 آن را ترسیم کنیم. ،گزارش سینماتیک که خدا از پایانه داده
یعنی یک « این روز که لرزنده بلرزد و از پی آن لرزهآ»نازعات: ی سوره 7تا  6آیات 

 لرزه.نظام زلزله و لرزش و پس
یر: ی سوره 7تا  8آیات   یرهتآنگاه که خورشید به هم درپیچد، آنگاه که اختران همه »تکو

به رفتار آیند، وقتی شتران ماده وانهاده شوند، وانگه که وحوش همه ها شوند، آنگاه که کوه
« .ها به هم درپیوندندآورند، دریاها آنگه که جوشان گردند و آنگاه که جان را همی گرد

ها شده توضیح داد. در میانه به را که مصرف این پدیده ایسیر انرژی ،در فصل آفرینش
آنگاه »دهد. های انرژیک قسم یاد کرد، در پایانه چگونگی افول را توضیح میاین پدیده

ه کباًل خدا به خورشید سوگند یاد کرده است. خورشید ق« که خورشید به هم در پیچد
 نباتات یهمهـ  موجودات است یحداکثری در ذهن همه ییک پدیدهتوانیم بگوییم می

به امید او از شب عبور  ؛حداکثری خدا است یدرک کردند که این خورشید یک جلوه
یافته شرفته و سازمانپی یکه یک جنبده هم جنبدگان و انسان ؛رسندمیبه صبح و کرده 

است هم به همین ترتیب. یعنی خورشید برای همه محترم است و اعتبار دارد. این عنصر 
در  ،رسدبه افول می ،است «درپیچیدههمبه»برای همگان محترم و معتبر آخر سر 

 اختران همی»شود. شناسانه مشمول آنتروپی میچارچوب بحث ترمودینامیک هستی
کنده از بروج احترام گذاشته و این اختران به تیرگی خدا به آسمان قبالً « تیره شوند های آ

ران ماده وقتی شت» .ایستنداز حرکت بازمی .«ها به رفتار آیندآنگاه که کوه»گرایند. می
هاده وقت واناشتران هیچ یبسیار زیباست. یعنی شتر ماده در جامعه« .شوندوانهاده می

 یگوید در آن زلزله دیگر شتر نرشتران نر هستند. می نیست. همیشه دورش خیلی از
فرصتی ندارد که به این شتر ماده توجه نشان بدهد و تقربی پیدا کند. شتران ماده به حال 

دهد ها نشان میدر فیلم« .وانگه که وحوش را همی گرد آورند»ند. ه هستخودشان وانهاد
جمع  ،انداختندلرزه راه میزمینلرزد. وحوشی که آیند زمین میوقتی بوفالوها می

دریاها آنگه که جوشان گردند و آنگاه که »گیرند. شوند و در فنسی در آن روز قرار میمی
 .«ها به هم درپیوندندجان
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آنگاه که آسمان ز هم بشکافد، آنگاه که اختران پراکنده »انفطار:  یسوره 2تا  8آیات 
 « .ند و آنگاه که گورها زیر و زبر شوندشوند، آنگاه که دریاها از جا برکنده گرد

 .«نزدیک شد قیامت و از هم شکافت ماه»قمر:  یسوره 8 یآیه
آنگاه که زمین به لرزش »زلزله: ی سوره 2تا  8رسد. آیات آخر سر خدا به انسان می 

یعنی آخرسر زایمان   .«زانیده شود و زمین بارهای سنگین خود را برون افکندغخود ل
زیر زایمان محصول  یآن فریادها !شودصرف زایمان میای ببینید چه انرژی. زمین است

آن روز که زمین اخبار خود  ؟انسان گوید زمین را چه شده است»مصرف انرژی است. 
داد آن چیزی است که از مجتمع انسانی و جنبدگان زایمان زمین برون« .را حدیث کند

 ریزد. دیده و بیرون می
 

 آخر:  یپرده
  یانفجار ینرژا

 یوه که چه دگرگون
 

ای انفجاری است. اگر از گزارش خدا در کند، پردهآخر که خدا ترسیم می یپرده
وه که چه »اینجا مقابلش  «مصرف شده ایوه چه انرژی»آفرینش رسیدیم به اینکه 

همه فکر  «شود.مصرف این دگرگونی می ایخورد و چه انرژیرقم می ایدگرگونی
شود. ولی باالخره یک انرژی انفجاری هم وساز میانرژی فقط مصرف ساختکنند می

ا با ههایی که در فیلمشود. بلندمرتبهآخر هم می یمصرف دگرگونگی انفجاری پرده
های ایهپبر دارد که آن را  ایشوند، این دینامیت چه انرژیدینامیت در سه ثانیه منفجر می

 ریزد. انیه فرو میسه ث و زدبتنی حداکثری شالق می
 811برای اولین بار بود که  8376المپیک مطرح شد، در  1یک مرتبه در بحث تاریخ

 2فوالری برزوـ متر سرعت را که همیشه در اختیار سیاهان بود یک سفید روسی  111و

                                                                                                                      
که توسط شهید هدی صابر در تبیین تاریخ معاصر « هشت فراز، هزار نیاز». مجموعه مباحث 1

 ایران ارائه شده است. 
2 .Valeriy Pylypovych Borzov و اصالتًا اوکراینی که به نمایندگی از  8323: متولد

 111و  811رمان مسابقات دو مونیخ موفق شد قه 8371اتحاد جماهیر شوروی در المپیک 
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ای رژیان بودند که به این رسیدهروی این والری برزوف آزمایشی انجام داده و فتح کرد. ـ 
خیلی کمتر از آن است که از والری برزوف  ،کندصرف رسیدن به خط پایان می که او

ل قاب ،ی که روی پیست ریخته شده بوداروی پیست ریخته شده بود. حجم انرژی
 یقطهاول خیز به ن یاز نقطه برای اینکهوالری برزوف شده توسط انرژی صرفمقایسه با 
چنینی رخ خواهد رسد یک اتفاق ایننظر میهم به  ـ آخرتـ . آخر کار ، نبودآخر برسد

مثل ـ های انرژی جهان جلوه یخواهد شد که همهزاد به طور انفجاری آ ایداد. انرژی
 کند. در برگرفته و منکوب و مغلوب می ـ را ... ماه و خورشید و

 

 آغاز عالم غلغله 
 عالم زلزله  انیپا

 دو ولوله نیا نیماب
 

. نیمکآینده بحث خدای منبع انرژی را جمع  یهفتهیکی دو تا  ؛بریمبحث را به پایان می
بینی مولوی در این ترین جهانکند. فشردهموالنا یک بیت دارد و جهان را ترسیم می

 : نهفته است]بیت[ 
 عالم ززلهل انیاپ ،آغاز عالم غلغله

 اهبا گله آرام با ززلال یو شکر یعشق 
 غلغه و نظام جوشان بوده ـ در کار نبوده یانسانوز ـ که هندر جهان بینی او آغاز عالم 

ذرات بیایند  ؛کرده، خدا هم که فراخوان دادهجای خودش را پیدا می ای. هر پدیدهاست
آیند. طوع در وسازی صورت بگیرد. در این فراخوان همه به طوع میکه بناست ساخت

طوع در  شود. ولیمی خصوص وقتی که تشکیالتیهادبیات ما یعنی اطاعت کورکورانه ب
ادبیات خدا به مفهوم پیوستن داوطلبانه است. طوع یعنی با یک میل درون داوطلبانه به 

آید معلوم است آیند و کسی که با طوع مییک پروژه پیوستن است. همه با طوع می
                                                                                                                      

 8376ثانیه را از خود بر جای نهاد. در المپیک  81.82متر رکورد  811متر شود. وی در دو 
متر شد )به نقل از مدخل  811*2متر و  811مونترال وی موفق به کسب مدال برنز در دو 

 ی ویکی(. انگلیسی دانشنامه
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. «پایان عالم زلزله» ؛مولوی درست است «هلآغاز عالم غلغ»در درون دارد.  ایانرژی
وسط غلغله و زلزله را اختصاص به انسان « هاشکری با گله آرام با زلزال عشقی و»

 و عشق به اوعشق به آفرینش  ؛ورزدعشقی می ،دهد. انسان در مابین غلغله و زلزلهمی
 شود.حقق میتممتعین و کند، که مصرف می ایانرژی که درهایش است پروژه

ه نژاد از امکانات پیرامونش استفادحنیفبه این مفهوم که با ادبیات « گذاردشکری می»
کند که شکر به مفهوم تسبیح تصریح می «راه انبیاء»نژاد در کتاب کند. حنیفمی

 حداکثر از امکانات یالله گفتن نیست. شکر به مفهوم استفادهانداختن و سبحان
خودش  تها قبل پذیرفته و با ادبیانژادی را قرنپیرامون است. مولوی هم تایید حنیف

راه با هم ،کندیعنی از امکانات استفاده می .کند انسانمی یشکر ؛تئوریزه کرده است
ای هم انسان با خدا دارد. اما عشق و شکر و گله آرام تا گله و غر زدن. غرولند و شکوه

 :روند. آخر عالم هم که زلزله است. پس درست استها پیش میسرفصل زلزال
 عالم ززلهل انیاپ ،آغاز عالم غلغله

 اهبا گله آرام با ززلال یو شکر یعشق 
خودمان هم  یآوریم و از تجربهیعنی آنچه از این گزارش آخر و از مولوی درمی

ن این مابی است؛ پایان زلزله و توانیم تشخیص بدهیم این است که آغاز عالم غلغلهمی
جوییم. دورانی که توانیم مشارکت بای که ما هم در آن میدو هم ولوله است. ولوله

ای در کار نیست. ولی ما با افتد معلوم است که ولولهفیکس است و اتفاقی نمی
 ،پایانی که درون ما به ودیعه نهاده شدهکنیم، با منبع انرژی بیهایی که تعریف میپروژه

ر ای دهتوانیم ولولما هم با تزریق انرژی به پروژه می ،برخورد فعال کرده و استفاده کنیم
 مشارکتـ نیست  نیچننیولی اـ رسد از ولوله تهی شده است که به نظر می یایران

هبجوییم.  کی دو ی ؛ بیشتر ازدوم جلسه، بحث در اختیار یکی از دوستان است یتک 
از  ممنونخیلی بمانیم و بحث را گوش کنیم.  شاءاَّللانهفته روی آن کار کرده است. 

 . تانتوجه
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 کنندگانتهای مشارکآورده
ه انسان ب یبخشزهیو انگ یبخشیسهم ساختار خلقت در انرژ : کنندهمشارکت

  هاپروژه شبردیدر پ
ِحمی ِن الره ْْحَ ِ الره بخشی بخشی و انگیزهسهم ساختار خلقت در انرژی»عنوان بحث  .ِبْسِم اَّلله

ی د عذرخواهاست. قبل از آغاز بحث، به چند دلیل بای «هابه انسان در پیشبرد پروژه
 و به خاطر آن عهدی ارائه ندادم بحثیاست که و اندی سال  کنم. اول اینکه بیش از یک

. دوم اینکه آن خطا را کاری را بپذیریدکه از ابتدا داشتیم، عذرخواهی من از این کم
ای جبران کنم و با خطای تازه وضعیت را بدتر کنم. بحث خواستم با خطای تازهنمی

؛ ولی بر هایی هم داردهرحال ضعفه ردم تکمیل و منسجم کنم. ولی باالن را سعی ک
 ی بحث را ترجیح دهم. من بپذیرید که ارائه

ینیم بمی ،داشته باشیم «باب بگشا»های آغازین بحث اگر یک نگاه اجمالی به دغدغه
که ما از حیرانی شروع کردیم که توصیف وضعیت ما در آن روز آغازین بود. این حیرانی 

 «او»رابطه با  یخدا در میدان غایب بود. ما در برقرار را محصول این می دانستیم که
ر هستی از سازوکارها و دینامسیم هستی دو مبدازیاد با  یبحران داشتیم. به دلیل فاصله

عضو فعال هستی نبودیم. در پی آن به دنبال متدی برای  اعتبارافتاده بودیم. به همین 
تی را و این تلقی که اگر حرک «باب بگشا»بودیم. با تاکید ویژه بر خروج از این بحران 

ویی ی مددجهمراهی هست که ما بتوانیم به واسطه گر  یاری ،آغاز کنیم که قانونمند باشد
 آن بحران را سپری کنیم.  از

های خدا مورد بررسی قرار گرفت و سعی بر آن شد که سهم داشته ،تبیین یدر مرحله
ها معلوم شود. بحث خدای منبع های خدا در حل بخشی از بحرانداشتهکدام از  هر

ای را است که نسل ما پروژهبوده و ما این  یمسئله .انرژی از اینجا حائز اهمیت است
کنیم. چند صباحی است که نسل ما کاری هم کرده کنیم. کاری را شروع نمیآغاز نمی

م؟ د. چه کنینتمام شده تلقی کن انخودش در ذهنتمام بگذارد و بعضًا ممکن است نیمه
ین را به پایان ببریم؟ ا هاپروژهتوان این انگیزه و انرژی را با خود حمل کرد تا چگونه می

هستی برعکس این ویژگی را دارد. مضافًا اینکه اصرار دارد  مبدادرحالی است که خدای 
هز کند. خیلی از آیات مرتبط استقامت مجو مداری و صبر داری، ارادهها را به عزمانسان

 داری خداوند را آقای صابر را گفتند. با اثبات این جدیت و عزم
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 .و دو مورد تفاوت دارد ها مشترک استگویم که یکی از آنمن سه نمونه را برایتان می
بعد از این روی ساختار خلقت و انسجامی که خدا به خلقت داده و نقش آن ساختار 

 ق خوانده شد:  یسوره 91 یآیه کنیم.انرژی صحبت می در ایجاد انگیزه و
َنا ِمْن ُلُغوٍب » اٍم َوَما َمَسَّ َیَّ

َ
ِة أ ْرَض َوَما ََبَْنُهَما ِف ِسَتَّ

َ
َماَواِت َواْْل  «َوَلَقْد َخَلْقَنا الَسَّ

 مفصلی بحث قرآن قاموس ششم جلد در. رساندرا می خستگیمطلق «ُلُغوب  »واژه  
 یحت ندارد؛ وجود خستگی هیچ نیست، منظور شدید خستگی گویدمی آنجا که دارد

 یسوره 87 یآیه. است انرژی اوج این. ندارد وجود خدا برای هم و رنج ساده ماللت
 : مومنون

ا َعِن اْلَخْلِق َغاِفِلَی »  « َوَلَقْد َخَلْقَنا َفْوَقُكْم َسْبَع َطَراِئَق َوَما ُكَنَّ
َق  َسْبَع » شده لغات روی که ادبی هایآنجا هم باز دقت  توانتاویل می این به «َطَرائ 

ها به راه انداخته برو و بیایی در آسمان جدید خلق و خلق برای خداوند کرد که حساب
بعدی که  یآیه. است نبوده غافل وقت هم از خلق خودششده و هیچ آن بحث قبالً  که

 رحمن است:  یسوره 13 یتوان به آن اشاره داشت، آیهمی
ٍن »

ْ
ٍم ُهَو ِف َشأ ْرِض ُكله وَیْ

َ
َماَواِت َواْْل ُلُه َمْن ِف السه

َ
 « َیْسأ

 خداوند و شود حل مشکالتشان خواهندلت دارند و میئاین خلقت از خدا مس یهمه
 معنایی بار «َشْأن  » یکلمه اینجا. است نو کاری انجام در روز هر خدا. بپردازد هاآن به

 . کنممبود وقت از آن عبور مییقی دارد که به خاطر کعم
 در را خاصی عزم و کرده صرف را عظیمی انرژی خدا که است این گفت توانمی آنچه

 به الهی یصبغه و رنگ بخواهیم ما اگر حال. است داشته نهفته خلقت یپروژه پشت
 م ]بایدبپردازین خودما به رفع این نقیصه در «او» با رابطه تعیین در و بگیریم خودمان

به هدفمندی خلقت توجه کنیم[؛ چون من خودم را مرور کردم؛ در انواع و اقسام کارها 
های فعالیت فرهنگی، اقتصادی، کارهای در نقیصه در ما خیلی جدی است ـ

 این. خوریممی بر جدی مشکالت به آینده در نپردازیم، نقیصه این به اگر دانشجویی.
 . کردم آماده را بحث و کرده تمرکز آن روی که بوده هم بنده یدغدغه

 این ا،هآن بر اساس که کرده ایجاد را هاییویژگی چه خلقت ساختار در خدا حال ببینیم
 منتقل شود.  انسانم به وبه صورت مدا ، بلکهمقطعی نه به صورت انرژی
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 با ارتباط در که هستند آیاتی آیات، از دسته یک. است خلقت هدفمندی هایکی از آن
 را نسانا با ارتباط در هدفمندی اثبات سپس آیاتی که. باشندمی هستی کل هدفمندی

 ص:  یسوره 17 یآیه .کندمی مطرح
ْرَض َوَما ََبَْنُهَما َباِطال  »

َ
َماَء َواْْل  « َوَما َخَلْقَنا الَسَّ

 سوره حجر:  15بیهوده نبوده است. آیه به بطالت و یعنی 
َماَواِت َوا» ْرَض َوَما ََبَْنُهَما ِإاَلَّ ِباْلحَِقَّ َوَما َخَلْقَنا الَسَّ

َ
 «ْْل

ست. آیات مشابه و متعدد زیاد است. اینکه هدف خلقت دقیقًا هیک حقیقتی یعنی 
دوم است. مهم این است که  یدوم و اهمیت آن در مرتبه یچیست به نظر من در وهله

 اگر ما هست ای کهمسئله.دهمبندی توضیح میی باشد؛ این را در جمعاساسًا هدفدار
ما هم قطعًا به پوچی و  ،هدف باشدبی ی کهساختار دربخواهیم هدفی داشته باشیم 

توان هدف تعریف کرد. این رویم. خیلی مهم است در ساختار هدفمند میعبث می
 عامل برای انتقال انرژی است. بزرگترین هدفمندی 

 مشهود است: خیلی نونموم یسوره 885 یهدفمندی خلقت در رابطه با انسان در آیه
ا َخَلْقناُُكْ َعَبثا  »  منه

َ
َفحَِسْبمُتْ أ َ

 « أ
 قیامت:  یسوره 96 ییا آیه

ی» َك ُسد  ْن ُیرْتَ
َ

نَْساُن أ َيحَْسُب اِْلِ َ
  «َد؟ش رها خود حال به كندآیا انسان گمان ىم»؛ « أ

ریف توانیم هدف و پروژه تعبحث اهداف خلقت به خاطر این بود که ما آنجایی می
کنیم که ساختار خلقت هم هدف داشته باشد. اینجا دو نکته است. اواًل باید اهداف 

ند باید کخلقت را به درستی فهم کنیم. دوم اینکه هدفی که انسان برای خودش اتخاذ می
 باشد.  داردر چارچوب آن اهداف خلقت باشد تا معنی

رد هست. یک دسته از آیات قانونمندی هستی است. آیات زیادی در این مو ،مطلب دوم
 :بیانگر قوانین طبیعی و نظم طبیعت هستند

ٍة ِمْن ماء» َدابه ُ َخَلَق ُكله   « َو اَّلله
 لیل:  یسوره 9 یو یا آیه

رَکَ  َق َو ما َخَل » ثنی َو  الَذَّ
ُ
 «اْل
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ن مند ساختآنچه در بحث قانونمندی طبیعت مطرح است اصراری است که خدا در بهره
 : جاثیه یسوره 89 یو قوانین طبیعت دارد. آیهانسان از نظم 

ا ِمْنُه ِإَنَّ ِف َذلَِك ََلَیاٍت لَِقْوٍم » یع  ْرِض ََجِ
َ
َماَواِت َوَما ِف اْْل َر َلُكْم َما ِف الَسَّ َوَسَخَّ

ُروَن  َفَكَّ  «ََيَ
 ملک:  یسوره 85 یآیه 

ْرَض َذلُوال  » 
َ
 « ُهَو اَلَِّذي َجَعَل لَُكُم اْْل

پردازد و در همگی ارتباط این بحث میبه  به طور کامل آیه بیش از ده حلن یسورهدر 
کند. یک دسته از آیات تحریک انسان به کشف مندی انسان بیان میبهرهبحث را با 
ها اجتماعی و بخشی از آن ،بخشی از این قواعد .دارد «َکیَف »هایی که آیه ؛قواعد است

 قواعد خلقت هستند. 
م» ْرِض َكْیَف ُسِطحَْت َو ِإیَل الَسَّ

َ
َبْت * َو ِإیَل اْْل باِل َكْیَف َُنِ  «اِء َكْیَف ُرِفَعْت* َو ِإیَل اْلجِ

 (53-22)غاشیه: 
 داریمند بودن و محدودهای از آیات زمانآقای صابر کاماًل بحث آن را مطرح کرد. دسته 

د معتقدم بای انسان دارند. به بخشیکند که باید دید چه سهمی در انگیزهرا مطرح می
شده  درش ها ورصد کرد آیا این قانونمندی جایی هم اثر گذاشته و باعث پیشبرد پروژه

بی میه است. جایی که ب شود آن را دنبال کرد، علم است. علم محصول باور به نظم خو
 یواحد جهان و قوانین طبیعی است. در کتاب علم و دین، نوشته ایان باربور، ترجمه

کند تسلط کلیسا مطرح میدوران وصلی را بین رنسانس و  ییک نقطه آقای خرمشاهی،
های مختلفی های دین باعث برآمدن علم شده است. نقل قولریو معتقد است که یا

 :گویدکند. میهم عنوان می
و خط وصلی بین قرون وسطی و رنسانس پیدا  یمشترک ینقطه یکی را اگر بتوان»

د و باشانتظام جهان میو مندی بودن طبیعت و سامان آن اعتقاد به قابل فهم ،کرد
نظر من این است که ایمان به  گوید[]از قول وایتهد می ... های مختلفدر بررسی

علمی جدید دخیل بوده است.  یامکان علم از دیرباز در تکمیل و تکامل نظریه
  «ی بود.ایاز الهیات قرون وسط انهاین اقتباس ناخودآگاه

م پشت سر ههایی را مرتب اگر ما بیاییم گزارهکنم؟ به خاطر اینکه را مطرح می چرا من این
ای را تعریف توانیم پروژهکنیم و مدعی باشیم که اینها در انرژی تاثیرگذار هستند و ما می ردیف

 نشیند. نمی نبحث ما خیلی به جا ،بدون اینکه ردپایی از این تاثیرگذاری داشته باشیم ،کنیم
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قرآن و »ای تحت عنوان انداز مقالهچشم ینشریه 17 یهندس میثمی در شمارهآقای م
گوید قرآن گویش آفرینش است. در سیر مقاله به این دارد. از قول اقبال می «آفرینیعلم
رسد که معتقدم باید به متن واقعیت رفت و قوانین خلقت را بیرون کشید. از همین می

 ه علم زاییده شد. اتخاذ و استخراج قوانین بود ک
بخش آفرینی و اینکه فهم و پذیرش قانونمندی در طبیعت بسیار انگیزهطرح بحث علم

رح مط ی ماکس پالنک[]نوشته« رودعلم به کجا می»باز یک سوال را در کتاب  ،است
شده با هم مرور کنیم که بحث در این نقطه و برای این بخش کامل شود. آنجا پالنک 

 اوج برسد یعلم را کامل طی کند و به نقطه یمرحله ششدانشمندی  گوید که اگرمی
او  یاگر کاخ علم آنجا فرو ریخت و اگر نظریه ،او به یک اصل تبدیل شود یو تجربه

تواند کار کند؟ آیا موتور علم مردود اعالم شد آیا باید مایوس شود؟ آیا دیگر نمی
ت. اینکه علم رشد یافته و هیچ دانشمندی نیس گونهگوید قطعًا اینخوابد؟ آنجا میمی

شود به این دلیل است که دانشمند هم به عنوان میاز مردود شدن نتایج کشفش مایوس ن
بشر به نظم واحد جهان ایمان و اعتقاد دارد. راه علم با این موتور متحرک ایمان به نظم 

 کند. واحد جهان ادامه پیدا می
ها ری قوانین اجتماعی هم وجود دارد که باید به آنیکس ،اما به غیر از این قوانین

 گوید: یونس از سنن اجتماعی سخن می یسوره 23 یپرداخت. آیه
 « َواَل َیْسَتْقِدُموَن  

 : 5ی یهـ آ قصص یمعروف سوره یآیات مشابه هم هست. آیه
َعَلُهُم اْلواِرثَی » ة َوَنجْ َعَلُهْم أئمَّْ نَّ ََعَ الَّذیَن اْسُتْضِعُفوا ِف االْرِض َوَنجْ   «َوُنریُد أْن مَنُ

این قوانین در رابطه با انسان و اعمال انسان هم یک شکل و شمایل خاصی به خودش 
 اعمال:  یگیرد. قانونمندی نتیجهمی

ا اَكَُنا َیْع »  ، «َمُلوَن َجَزاء ِِبَ
ُقونَ » اب 

ُقوَن الَس  اب 
به خاطر وجود چنین قانونی است. یک زمان  .گیردشکل می اینجا« الَس 

خواهد ترکشی به من داشته باشد یک سری آنجا به نتیجه و بازخورد عمل من را خدا می
 بقره:  یسوره 116 یکنند. آیهگیری در اعمال خیر اقدام میخاطر سبقت

ُف » ُ َنْفسا  ِإاله ُوْسَعها هَلا ما َكَسَبْت َو َعَلْیها َما اْكَتَسَبتال ُیَكلی  « اَّلله
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ها است که انگیزه دستاوردها این است که هرکس به نفع خودش است. این قانونمندی
بندی بخش اول بحث این دهد. اما جمعو انرژی و امیدواری برای طی طریق به آدم می

مند شود و انرژی الزم برای انجام کار و تمرکز بر انگیزهتواند است که انسان وقتی می
دهد نشید و عملی که انجام میهایش به ثمر میکار داشته باشد که احساس کند تالش

 منتج به نتیجه است.  ،به شرط رعایت قوانین و قواعد
گفتند در دانشگاه مطرح بود این بود که می 8919تا 8918های یک سوال که سال

رسد؟ همه دنبال نتیجه ای میشود به چه نتیجهایی که در دانشگاه انجام میشهتال
بودند. بزرگترین عامل سرخوردگی همین بود. یک بار من درگیر این مباحث بودم. بعد 

در دانشگاه بحث سر این بود که اعمال  ،عقب افتاده بود 8911امتحانات سال اینکه از 
اند. باید کتاب خو و را کنار گذاشت و کار فرهنگی کرد ندارد و باید این ایما هیچ فایده

کردم که وارد خوابگاه شدم. ورودی خوابگاه ها را با خودم مرور میتمام این دیالوگ
های من در سالن بدنسازی وزنه خیلی سنگینی را اتاقیسالن بدنسازی بود. یکی از هم

به او گفتم چه لزومی ای زدم و من طعنه. و خیلی شاد بود کشیدبلند کرده و عربده می
ر گرفت. جلوی آینه ایستاد و فیگو !فهمیدارد چنین وزنه سنگینی برداشتی؟ گفت تو نمی

کرد. های سنگین بلند میدید انگیزه داشت و وزنهاو دنبال نتیجه بود. چون نتیجه را می
ر طوا اینکرد. پیش خود گفتم ما چرهر روز اقدام جدید و تکنیک جدید را تمرین می

ا اصاًل قانومندی ر .ارزیابی کنیمی اعمالمان را نتیجه دانستیم کجا بایدنبودیم؟ ما نمی
افی به ک یپرداختیم. تصور من این است که اگر به اندازهشناختیم و نه به آن مینه می

بحث هدفمندی و قانونمندی بپردازیم، هدفی تعریف کنیم و ضوابط را رعایت کنیم 
باز  ،اشیمفایده هم نبـ  دنبال نتایج نیستیم. اگر دنبال نتیجه به معنای هزینه دیگرآنجا 

 دستاوردهای عمل ما کجاست. کجا ارزیابی کنیم که دانیم می
 های قرآن را که با بحثمن قسم ،را حس و لمس کنیم تقانونمندی خلق برای اینکه اثر

 بیشتر برای انسانهای قسم کنم.سی بررسی می ءدر جز ،انطباق هم داردصابر آقای 
است.  یا مبنای استدالل های خدا برای استداللولی من معتقدم قسم ؛اصرار است

ها آیات در سوره یها رابطه محکم محتوایی با ادامهاینکه تمام قسم استدالل چه؟ یکی
شود که راه مسدود است دارند و تمام زوایای ذهنی که انسان به لحاظ ذهنی معتقد می

 . کنممن سه سوره را بررسی می. شکندها را می، اینشود رفتبست است و نمیبن و
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ونه از گاول درباره جزء سی و تکرار این یپردازیم که جزء سی چیست؟ نکتهبه این می
خواهیم لمس کنیم قوانین تاثیری ها، این است که جزء سی آیات مکی است. ما میقسم

است، حرارت دارد، لحن دارد، دعوت به اصول بنیادین  هم دارد یا خیر. آیات کوتاه
قرار است راه پرمسئله و  مسلمانان کم هستند و است و دقیقًا در شرایطی است که

با  ها انگیزه ایجاد کندخواهد ابتدای راه برای انسانرا دنبال کنند. خدا می یپرمصیبت
 گوید: فجر به صورت محکم می یسورهکند. در هایش شروع میقسم

ٍر »  « َهْل ِف َذلَِك َقَسٌم لِِذي ِحجْ
ها قسم خوردیم ارزش قسم خوردن را حس یعنی آیا خردمندان در این مواردی که به آن

اط آن ارتب ،جاهایی که در قرآن قسم هستاگر دوستان فرصت داشته باشند، کنند؟ می
، مایخواندههمه «عصرلاو»سوره من سه مورد را انتخاب کردم. را با سوره بررسی کنند. 

 یبه دلیل از دست رفتن زمان خسران مطرح است. این زمان ؛بحث خسران مطرح است
قسم خوردن است. اگر از همین زمان  دارد و الیق یارزش رود،میاز دست  که دارد

همین عصر و زمان هنر کیمیاگری دارد و  ،استفاده شود و عمل صالح انجام بگیرد
فجر  یباشد. سورهها میک قانون است و بستر رشد آدمندی در خلقت یمزمان

 گوید: می
ْفع  َواْلَوْتر   *َواْلَفْجر  » * َوالشَّ  « َوَلَیال  َعْشر 

یر ها را تغیترین حاکمیتها و سیاهترین حالترسد که سیاهبه اینجا میی سوره ادامه
ه الهی ه یک قانون و ضابطدیگر کردیم. دقت کنیم به فجر ک ایدادیم و شرایط را به گونه

سیاهی  هر است و اینکه تعریف آن هم به معنی وجود صبح صادق و سپیدی بعد از
ن خودش و بیرون وهای درسوره این است که انسان سیاهی یاست. انتظار خدا در ادامه

با اتکا به این قانون و با پذیرش و فهم این قانون بزداید. اینکه قانونی هست را خودش 
کند و فجری داریم. اگر این قانون را بپذیرید ر پس هر سیاهی، یک سپیدی طلوع میکه د

 یخیزید. در ادامهها برمیبه نبرد با آن ،ها را هرچقدر تار و سیاه باشدضرورتًا سیاهی
ْفع  َوالشَّ »یعنی اگر زمان صرف کنید و وقت بگذارید. « َوَلَیال  َعْشر  » گوید:ها میقسم

 که هر کدام از اینها موثر استـ  تک جفت و گروه گروه و تکو اینکه اگر جفت «َواْلَوْتر  
 ای اقدام کنید. و به هر وسیله ـ



 169(      1ی)منبع انرژ ی: خدانیی: تبهشتمنشست شصت و 
 

 

. آخر که بحث آن اینجا مطرح شد شمس و الضحی استوال ی، سورهبعدی یسوره
اها»آیات   بینیدمی است که اگر دقت کنید و بعدًا به سوره مراجعه کنید« َقْد َأْفَلَح َمْن َزَک 

گری ماه را کنار هم آورده با ماه و اوج نورانیت و جلوه را اوج نورانیت خورشیدو شمس 
. «َفَأْلَهَمها ُفُجوَرها َو َتْقواها» رسد:گری روز و شب را و بعد به اینجا میاوج جلوه ؛است

اها»ها در انسان وجود دارد. این اوج یهر دو  ای خیلیواژه «َلَح َأفْ »؛ « َقْد َأْفَلَح َمْن َزَک 
 همان یخواهید بشکافید و تغییر بدهید به واسطهکلیدی است. اگر چیزی را می

ی آسمان، زمین، خورشید و ماه است. چینش اینها قصهقصه، مناسبات است. 
« َأْفَلَح »نداریم.  معادالتشود. چیزی خارج از این کننده است که روز و شب میتعیین

 ستگاریر  یکنندهانسان و تقوا است و چینش اینهاست که تعیین یقصه، قصه می گوید
 . است یا شقاوت

در بخش اول بحثم اصرار داشتم بگویم همین قدر که خدا خلقت را هدفمند خلق کرده 
رای ها استدالل کرده بو قوانین گذاشته و این قوانین را به ما معرفی کرده و در قالب قسم

های ذهنی خود را بشکافیم و مسیرهای مسدود را طی م و قفلها بپردازیاینکه ما به آن
راه باید دید چه ضمانتی هست  یبعد از آن ما در انتخاب یک هدف و کسب نقشه ،کنیم

ات اینجا سهم انسانی، تشویق راه که ما تمام قواعد را رعایت کنیم؟ یدر پس کسب نقشه
ر راه بسیار موث ینسان در ادامهو تاکیدات الهی است و آیات مختلفی است. ولی سهم ا

 است و اینکه ما با مسائل و مشکالت دست و پنجه نرم کنیم. 
 شودکنم و عواملی که باعث صبر در انسان میصبر و استقامت را واکاوی می یواژه
آثار و منافع  یبندی نهایی به معنای استدعای ظهور همه. استقامت در جمعگویممی

شخص قیام به آن امر و اصالح ان را از خود است که  آن در امری است. استقامت انسان
فساد و نقص در آن راه نیابد. صبر بیشتر به معنای  وای کامل شود به گونه طلب کند،

عنوان نقیض جزع یاد شده هحبس، نگهداری، بردباری در نامالیمات است. از صبر ب
است،  باتی دارد. صبر در عملاستقامت ویژگی اث ،است. صبر بیشتر جنبه سلبی دارد
است. صبر در امور مادی و  و البته در بعد عمل هم استقامت در بعد فکری و عقیدتی

 استقامت در امور معنوی است. 
ساز هستند؟ انتخاب هدف به شرط اینکه این هدف اما چه عواملی صبرساز و استقامت

ت قبه خلنگاه خشک  ودر چارچوب اهداف خلقت معنی بدهد. این معنی دگماتیزم  
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رشد و  یکنندهتوانند هدف باشند. هرچیز که تعیینسری اعمال اساسًا نمی نیست. یک
تکامل انسان باشد هدف است. متدداری که قابلیت ارزیابی و سنجش را به ما بدهد و 

گاهی و شناخت در تعیین هدف مهم است. آیه  کهف:  یسوره 67 یآ
ط بِه ُخربا   َو َكیَف ََترُب ََع ما ََل »  « ُتحِ

گاهی نداری می خواهی شکیبا باشی؟ ابعاد یعنی چگونه در برابر اموری که هیچ آ
گاهی نسبت به قوانین و سنن تاریخی معنی کردند.  گاهی را شناخت مسیر و موانع، آ آ

بی باز کرده است.  یسوره 891تا  811آیات   طه موارد را به خو
قوی است. خدا در قرآن  یبحث اراده ،ز استچهارم که جزو عوامل صبرسا ینکته

  گوید: . یک جا میپرسدچهار مورد را از انسان می
َصاَبَك »

َ
ُموِر  َواْصرِبْ ََعَ َما أ

ُ
 « ِإَنَّ َذلَِك ِمْن َعْزِم اْْل

داند. انتظار خدا از انسان شدنی میاراده را تقویت وعزم در امور  ینتیجه رایعنی صبر 
 تقویت صبر هم است. یک ،انسان تقویت این اراده است که به تبع آنو انتظار دین از 

شنویم احساس ای است که وقتی میمطلب دیگر استغفار از گناه است. گناه واژه
گناه را  .گیریمو در داالن تاریکی از فاصله با آن قرار می فقهی است یکنیم یک واژهمی

اصلی تضاد دارد. هر عملی هرچند گیری دانم که با هدف و جهتمن هر خطایی می
اه متفاوت داشته باشد خطا و گن یریز که با هدف اصلی ما تضاد داشته باشد و دو سویه

 : است بقره بسیار زیبا یسوره 116 یاست. آیه
نا »

ْ
ْخَطأ

َ
ْو أ

َ
ا ال ُتؤاِخْذنا ِإْن نَسینا أ ْل * َرنبه ا َو ال َتحِْمْل َعَلْینا ِإْصرا  َكما َْحَ * ُه ََعَ الهذیَن ِمْن َقْبِلنا َت َرنبه

نا ا َو اْغِفْر َلنا َو اْرَْحْ ْلنا ما ال طاَقَة َلنا ِبِه َو اْعُف َعنَّ ا َو ال ُتحَمی  « َرنبه
ام دارد. در سیر آیه یکسری اقوکه انسان را از فعالیت باز می ییعنی کار سنگین« رصا  »

به  وپا گیر شده که اساسًا امکان حرکت روند که اشتباهاتشان اینقدر تلنبار و دستاهبود
ا خدا ب کنی وشروع می جلو را نداشتند. هنر استغفار این است که خطاپوشی که خودت

 یانگیزه ،کنی تمام آثارش را از وجودت محو کنیگذاری و سعی میدرمیان می
ی وقت شود که انسان حقارت خودش را به چشم ببیند.دهد. خطا باعث میمی ایدوباره

یرد گاگر ما اراده را به صورتی که در ذهن انسان شکل می ،که حقارت به رخ کشیده شد
نگیزه ا و شوق است دحقارت مانع ایجا ، یک تصور و تصدیق شوق است؛بررسی کنیم

کاری را انجام دهد. چون و کشد برای اینکه عزمش را جزم کند انسان می در وجودرا 
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اعتمادبه نفس الزم را برای انتخاب هدف، درون خودش داند و می ترخودش را حقیر
کشته است. برای همین است که استغفار مهم است. در مقابل اگر انسان تمام حرص 

ا هها و غلبه بر آنو طمع و هراس و هوس خودش را کمتر مشاهده کند و بیشتر توانایی
 . دش نهادینه کندفت صبر را درون خوصتواند تر میبسیار راحت ،را درونش حس کند

اعتقاد و باور به معاد است. آیات زیادی در این زمینه  ،دیگر در بحث صبرسازی ینکته
وجود دارند. معتقدم که در معاد دگرگونی و انفجار وجود ندارد. معتقدم ساختار و 

بررسی کند  را خواهد انسانچینش جدید خلقت است. در آیات هم دقیقًا جایی که می
. یعنی علم کامل به آنچه کردید پیدا آوریممی تبه رویرا تمام اعمال گوید ما می
 وید: گ. میریختیمگوید ساختار خلقت را به هم کند که میکنید. از آنجا شروع میمی

ه فرمان و شایسته است ك دادهنگاىم كه آمسان شکافته شود و به فرمان حق گوش فرا »
د. هنگاىم كه زمی وسیع شو د و به فرمان او را بپذیر د برون ریز درون دار د و هرچه 

دهد. ای انسان البته با هر  دگارت ىم رنجخدا گوش فرا    1«آیی.به سوی پرور
پذیر است. به چه واسطه این محاسبه امکان وت اعمال یگوید محاسبهدر ادامه می

هر  ؛شوداعمالت محاسبه می یگوید هر عمل تو حتی کوچکترین ذرهاست؟ وقتی می
یات در آ جا ردپایی در خلقت داشته باشی. آنجا قرار نیست خود انسان صحبت کند؛

دهند که چنین کاری را انسان کرده یا شهادت می و هستی اجزاء یتصریح شده که بقیه
العاده از انرژی خلقت بیشتر من معتقدم انرژی فوقدر این چینش جدید، نکرده است. 

 نقطه عطفی هم دارد:  و مین استانفطار هم باز ه یاست. در سوره
د و هنگاىم كه آب » د و هنگاىم ستارگان فرو ریز هنگاىم كه آمسان شکافته شو

د و هنگاىم كه از قربها برانگيخته شوند هر شخصی هرچه مقدم و موخر  روان گرد
ده است بداند دا   2«.انجام 

                                                                                                                      
ْت)». 1 َماُء انَشقه ِذَن  (5ِإَذا السه

َ
ْت)َو أ ا َو ُحقه ْت) (2ْت لَِرهبی ْرُض ُمده

َ
ْت) (8َو ِإَذا اْْل له ْلَقْت َما ِفیَها َو تخَ

َ
ا  (4َو أ ِذَنْت لَِرهبی

َ
َو أ

ْت) َك اَكِدٌح ِإیَل  (1َو ُحقه ا ااْلنَسُن ِإنه َ هیُّ
َ

ا َفُماَلِقیِه) َیأ َك َكْدح   )انشقاق(  «(6َربی
َفَطَرْت)». 2 اُء ان َم ِكُب انَترَثْت)َو  (5ِإَذا السه َذا اْلَكَوا َرْت) (2إِ َذا اْلِبحَاُر ُفجی إِ ْت  (4َو ِإَذا اْلُقُبوُر ُبْعرِثْت) (8َو  َعِلَم

َرْت) خه
َ
َمْت َو أ ا َقده  «(1َنْفٌس مه
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َرْت »یعنی  َمْت َو َأَخ  َمْت َنْفس  ما َقَد  چینش جدیدی  ایر نیست مگر باین امکانپذ .«َعل 
اگر باور ما در همان قوانین هم دیدیم در ساختار خلقت. این خودش تاثیرگذار است. 

ذارد گگذاریم ردپایی هست و این تاثیر در شخصیت ما میاین باشد که هرجا قدم می
بخش خواهد بود و صبر و استقامت را در وجود انگیزه به شدت ،شودو بعد محاسبه می

 دهد. ان افزایش میانس
دن منطق بوتاریخی داشتن، توجه به بی گویم: دیدبه صورت تیتروار نکات را می

نیروهای بازدارنده، مطیع بودن در مقابل قواعد و قوانینی که خودمان به عنوان هدف 
ك» یانتخاب کردیم. آیه ُحْکم  َربِّ ْر ل  را اگر رب را فقط ( 12و انسان:  21)قلم: « َفاْصب 

، خاکسار اهدافش کند هرچه خود انسان آن را هدف قرار دهد ،پروردگار تعریف نکنیم
ای از صبر است و هم صبرساز است. این مرتبه هم خود ،تمام حکمش را رعایت کند و

 نهایتًا تزریق وقت به پروژه از عوامل ایجاد صبر است. 
بندی شما هم متشکرم. جمع من خیلی پراکنده و بدون انسجام بود. از یببخشید که ارائه

بحث در ذهن خودم یک جمله شکل گرفت: صبر اوج فهم و احترام نسبت  یو عصاره
بیت خدا است. آیات متعددی در سیر دستاوردهای صبر  به قوانین و اوج اشتیاق به ربو

دی منمندی و فهم آن قاعدهنقاط کلیدی آن قاعده ،گیردعواملی که صبر را از انسان می و
بیت خدا است. تصور من این است که این جملهو پ پایانی گویای تمام  یذیرش ربو

بیت خداوند  مطالب است که صبر اوج احترام و فهم قوانین است و اوج اشتیاق به ربو
 است. 

 

 خیلی متشکر از همه. صابر: هدی
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ْْحَ  ِ الره ِحمیِبْسِم اَّلله   کنیم:بحث را شروع می با سالم و عصر بخیر .ِن الره
 

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

 گاهی و اسرتاتژیک با خدامههدالنه، مستمر، صافی رابطهضرورت 
 

به  .ستا« تبیین ما»همیشگی جلسه اصلی و عنوان کلی بحث ذیل تیتر ثابت و 
. در دو سال گذشته با ی پنج رسیدیم، شمارهی، خدای منبع انرژ«او»های داشته
ی جمع از منزل و سرآغازی شروع کردیم و جلو آمدیم تا به وضعیت کنونی اههمر

  ،جهان در گردش و حرکت است ،پذیریم وضعیت کنونی هم ثابت نیستو میرسیدیم 
حد توان  درما هم در حد خودمان در حال حرکت هستیم و مسیری که پیش گرفتیم 

کنیم و مسیر ادامه خواهد دهیم. طبیعی است که ما به این منزل اکتفا نمیمه میادا
 داشت. 

 
 حال یاول تا خانه یاز خانه

 رهایس یط
 از راه  یبخش

 راه: 
 مصرف عشق
 یمصرف انرژ

 

برای پیمودن و آگاهانه  راهی ،یدآمذهب که از مصدر رفتن می که در جلسات اول به این رسیدیم
هم بخشی از راه است و در  هابنیان گذاشت. طی سیر ]آن را[. مسیری که ابراهیم ستا سیر کردن

  .ی گذشته آن را تعقیب کردیمهفتهـ بحثی که چند  شودعشق و انرژی مصرف مینیز، راه 
                                                                                                                      

 است.  1811تیر  22 شنبهسه ،. تاریخ برگزاری این نشست1
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ا رویم تو آرام آرام جلو می کردیمسیری بود که از بحران آغاز  کردیم،سیری که ما طی 
هم  هم جامعه و است و گیرهمهکه این بحران  از این وضعیت و میتوانیمچگونه  ببینیم

 خارج شویم. ،در بر گرفتهکه جزئی از نیروها هستیم نیروهای روشنفکری و هم ما را 
فاصله  12شرایط ویژه بود و دو سه سالی از سال  را آغاز کردیم، هابحثکه  دو سال قبل
حس در درون رسیده بود و ما همه خمودگی و افسردگی  یک جامعه به. گرفته بودیم

کردیم  و مطرح حس را عمومی و باز این کردیم مشکلی با خودمان حمل می کنیم.می
ی از کاوی نشان داد وقتپی آن راه ببریم.کاوی پییک به  بعد از این حس  و سعی کردیم

 نیروهای ،دانشگاه ،کالن، نیروها یحاکمیت، جامعه ،بزرگ حرکت کردیم یجامعه
را که آن زمان یک جمع هفتاد ـ هشتاد نفری  خودمانو همین جمع کوچک  یوشنفکرر

 ایم. کمی کهاحساس عمومی این بود که به یک بحران مبتال شده بود نظاره کردیم،
 و روان، اوضاع ماناوضاع . درک کردیمه درکی رسیدیمباحساس  آنکنکاش کردیم از 

درون ر دتشخیص رسیدیم که فعل و انفعاالتی نیست. از درک به این  ایشدهکاریروغن
ه . وجبرسدو هستی به اختالل  «او»ما با  یرابطهموجب شده است که  به وجود آمدهما 

عریف ای تهستی نیستیم و پروژه فعال   ما دیگر تشخیص این بود که مشخص شد که
تعریف ایی برای خودشان هدر این جهانی که موجوات غیرانسانی هم پروژه ،نکردیم

 یما در دستور کارمان پروژه، آیندشان جلو میو پروژه خشانیکنند و بر اساس تارمی
نداریم و از سیرها باز ماندیم و کاروان در حال حرکت است و ما منفعل  یاشدهتعریف

 ایم. ماندهباقی 
 از وضعیت، برای این خروج رسیدیم. جلوتر که آمدیم به ضرورت خروج از وضعیت

تجهیز، حس و درک و تشخیص بود که تجهیز معرفتی  یک وجه از ه تجهیز داشتیم.نیاز ب
به این معرفت و شناسایی رسیدیم که وضعیت ما بحرانی است و باید از آن خارج  ؛بود

طور که سنت بشری نشان شویم. اما این میزان از تجهیز برای خروج کافی نبود و همان
 لوب و متد و روشی دارد. اس ،کندتوصیه می هم «او»دهد و می

رسیدیم. به طور طبیعی با و اسلوب برای خروج از وضع روش یک به ضرورت اتخاذ 
 مسیر جدی و[گردان است و انسان هم افتان و خیزان است  ،توجه به این که هستی

نه خود  ،. نه خدا از روز اول برای انسان فرش قرمز پهن کردپرمرارتی پیش رو است[
رد. اکتفا ک ،برایش پهن شده بوداول رش مخملینی که موقتًا در فردوس فآن به  انسان

به  ایپرمرارتی از سر بگذارند و در پروسه یخواست از سنگالخ عبور کند و تجربه
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از فرش مخملین به  لذا این مسیر   این خیلی اهمیت داشت. وساز برسد.ساخت
پرمرارت است. (9) یی وآزمون و خطا(1) است؛ داوطلبانه(مسیر 8)سنگالخ آمدن 

و از مذهب تعریف ما  کهتفاوت اساسی  .بینیممی گونهما این اساساً  مذهب را هم
 تعریف حاکمیت که استتواند داشته باشد این میحاکمیت از مذهب تعریف  رسمی 

وادادن و تن دادن به مرجعی است که ربطی به مبدا و منبع هستی ندارد و پذیرفتن یک 
ط مذهب شده توس]ترسیم مسیراین  .نجامدیب به شرکتواند میکنه خودش  در که یوالیت

و  اتموجودیت ،تکلیف است. یعنی خودتحاکمیت[، مسیری ساده است؛ مسیر 
که معلوم نیست به کجا اتصال دارد و بعد هم  بسپاریهایت را به دست منبعی ظرفیت

در تعریف [اما  گفت. که تکلیف است، این چنین گفت، او چنان خودت را راحت کنی
تکلیفی  . اگر موجوداست این مسیر تکلیفی نیست و بشر هم موجود تکلیفی نبوده ]ما

ن سیر و ایدر همان فردوس اول مانده بود و بنا نبود هبوط صورت بگیرد  ،و تمکینی بود
لذا تلقی ما این است که راه بشر پرمرارت است و راه مذهب هم پرمرارت را داشته باشد. 

ما  نزدیکی و یت و راهی نیست که از تکلیف بگذرد و راهی است که از نسبت دوراس
 طیبعتًا مذهب هم مانند ،اینکه ، نه با هیچ مبدا دیگری.گذردهستی میاصلی مبدا  با

 گذارانه است. مسیر خود هستی پرمرارت و مایه
ت که به کنیم بخشی از راهی اسطی میدر حد خودمان که ما  هم شناسیاین معرفت

که از  به حقیقتیمنتها  .بلکه راه پژوهشی است ی نیست،آن اعتقاد داریم. راه تلکیف
و  شود با آن بازیشود و نمیما می یپایبندیم و آن حقیقت دستمایه ،رسیمپژوهش می

 شوخی کرد. 
 

 وساز؛ی حال؛ساختی اول تا خانهاز خانه
 از راه  یبخش

 از مصرف  یگونه ا
  هایریگبهره

 هایفرآور
 دهایتول

  هابیترک
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. به نسبتی که انسان از بحران و از رسیدیم وسازجلوتر که آمدیم به ضرورت ساخت
رسد که از داخل آن تولید و شود به مسیری میخارج می ،اختاللی که در آن قرار دارد

 ای ازوساز و تولید هم بخشی از راه و گونهآید. این ساختوساز بیرون میساخت
 . کنیمکه بحث آن را می است یمصرف انرژ

 ،از بحران خارج شویم ]خواهیم توسط آنمی[ اسلوب و روشی کهآن برای رسیدن به 
 و فراروی ما است؛آماده آنچه  کنیم از هاییگیری. بهرهبودهایی پیش روی ما گزینه

ر نهایت خودمان هم تولید کنیم و دهایی صورت بدهیم از آنچه آماده است و فرآوری
ی را گیرها استفاده کنیم و روند بهرهسعی کردیم هم از امکان آمادههم  ترکیب کنیم. ما

دهیم  در حد فهم خودمان صورتهایی هم روی مواد و مصالح آماده فرآوری ؛طی کنیم
برای ما گذاشته هایی که و از آماده بپیوندیمتولید  یبه جرگههم و در نهایت خودمان 

در  ترکیبی درست کنیم و ،تولید خودمان باو  کنیمفرآوری ها را کردیم آن شده و ما سعی
 بخشی برسیم. چارچوب رهایی یک نهایت به

 1یهآ آن شصتدر  «او»های ما از توصیه ،هاگیریدر سرفصل بهرهتوضیح این است که 
ک و ل کبشر استفاده کردیم. سعی کردیم با  یو از تجربه ودمان های خکاستی یهمهول 

را که آنچه  هم انتظار ندارد «او»بکنیم.  «او»های روی توصیه های حداقلیفرآوری
ان بدترین جنبندگ»کند تکلیفی اجرا کنیم. همین که تصریح میما دهد سرمشق می

هم یک نشانه  «او»های ، توصیه2«افتندهستند که کر و کور روی آیات می جنبندگانی
 هایش هم برخورد فعال کنیم. انتظار دارد با توصیه «او»برای عبور از وضعیت است. 

کند که اگر تردید داری از پژوهشگران و طور برخورد مییک جا با حضرت محمد این
رسیدن انسان به حقیقت برای  ؛ کسانی که به عمق حقیقت نفوذ دارند.8راسخون بپرس

 یبه سطح هستند و  دارد. حتی برای انبیا که صاحب بار و رسالت ایویژهخدا اهمیت 
 نیز اهمعهذا به آن ،اندبسیار برتر از سطح عرفی جامعه به شناسایی و معرفت رسیده

                                                                                                                      
 دازد. پربندی شکست احد میعمران که به جمعآل 110تا  120. آیات 1
مُّ اْلُبْكُم الهذیَن ال یْعِقُلوَن ». 2 ِ الصُّ َوابی ِعْنَد اَّلله وا »(؛ 22)انفال: « ِإنه َشره الده رُّ ْ ََلْ يخِ

ِ
وا ِبآیاِت َرهِبی ُ ذیَن ِإذا ُذرکی َو اله

یانا   ا َو ُعْم  (28فرقان: ) «َعَلیها ُصمًّ
ْرَسْلنا ِمْن َقْبِلَك ِإاله ِرجاال  ». 8

َ
رْکِ ِإْن ُكْنمُتْ ال َتْعَلُموَن  َو ما أ ْهَل الذی

َ
َفِإْن ُكْنَت ىف »(؛ 48نحل:) «َُنحی ِإلهَِْيْ َفْسَئُلوا أ

ْنَزْلنا ِإَلیَك َفْسَئِل الهذیَن يْقَرُؤَن اْلِكتاَب ِمْن َقْبِلَك 
َ

 (.32)یونس:  ...«َشكٍّ ِِمها أ
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ا هم با . مدیریبگ شیراه پژوهش پ هاگوید برای عبور از تردید و تشکیک و وسواسمی
 هایی که سرمشقی استتوانیم روی گزارهمی دهد،به ما می« او»خود  ی کهاین رهنمود

 بکنیم. هایی وریآفرحداقل در حد فهم خودمان  ا اعطا کرده استو به م
ری که بش . نوعانداز نوع بشر استبهره و استفاده از ذخیره و پس ،گیریبهره وجه دیگر  

کف پایش  ،در سنگالخ حرکت کند ،پایین بیایداول پذیرفته از آن فرش مخملین فردوس 
صطکاک زبر شود و خون بیرون بزند. لمس و ا هایپروسهاثر زخمی شود و دستش در 

 یه. همچنان که توصیاست قابل اعتنا ش همتجارب ،که این سختی را پذیرفته یبشر
ی هو یک دستمایه و سرمای نظر کردن استاعتنا و غیرقابل صرفقابلبسیار پروردگار 

  روشن و آزمون و خطا واز سایه تجارب بشر هم که سرشار مستمر و استراتژیک است؛
از  ام وقتیپس دستمایه است. طبیعتًا آن هم کنم و افتان و خیزان است، هکنم چهچ

یه در آن توص و پروردگار گیریم یعنی شناخت حداکثری خالقبهره می «او» یتوصیه
 و کنیمو استفاده میگیری بشر هم بهره یبریم. از تجربههست و ما از آن بهره می

، تا شودیم. در آخر هم یک عمل ترکیب انجام میدار کوچکی تولیدیک خودمان هم 
 . رسدببینیم به کجا می

 

 ی حال؛محصول ما: ی اول تا خانهاز خانه
 ها: به سرمشق لین

 دو مبنا  انیم ریس 
 عبور از بحران ـ گذر از انسداد 

 فایدرک ا
 

م حاصل کردی و ترکیب ناشی از آن دهایو تول هاو فرآوری هاگیریمحصولی که ما از بهره
سیر  میان دو مبنا» بود. در محصول ما دو سرمشق وجود دارد: یکی هانیل به سرمشق

ت. بست و انسداد قرار گرفته اسدار و در بنکه سرمشق اصلی خدا برای انسان بحران« کنید
ین دو . ابشر است پرمرارت یناشی از تجربه یتوصیه هم عبور از بحران و گذر از انسداد

د خودمان هم این بود یجمع داوطلبانه و تولجمع کردیم؛ نه جمع جبری بلکه را سرمشق 
تولید  «ایفاگری»ایم که ایفاگر باشیم. به این جهان آمدهنائل آمدیم که درک  به این که ما

 پژوهش ما بود. دو محصول هم که سرمشقی بود به ایفاگری خودمان اضافه کردیم.
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 محصول ما:  ی حال؛ی اول تا خانهاز خانه
 قبل از تقاضا     شامتنیپ

 (یتقاضا )باردار   متن
 محصول تقاضا   پسامتن 

 

ها را همه در میکسر ریختم و به هم ها و اینکه اینتزاج و آلیاژ و فراوریمنهایتًا از این ا
مدار  و آن ، وسطو پیشامتن نیازابتدای آن پیش رسیدیم؛ طبقهبه یک متد سه زدیم

دوران قبل از  ،پیشامتندر واقع . استو خروجی هم پسامتن  است متن اشگسترده
ان حمل و پسامتن هم دورکیفی است متن دوران تقاضا و بارداری و آبستنی  است؛ تقاضا

قبل  ناست. پیشامت را به یک سرفصلی رساندن پروژه وبار  و به سالمت زمین گذاشتن
 ،ختل شدهم با پیرامونشان اند و روابطشاندر انفعال یجمع ی یایعنی وقتی فرد از تقاضا

های نیازی حل بحرانپیش یشان یک پروژهاند و پروژهای نرسیدهطبیعتًا به پروژه
 . بودخودشان 

متن  از حاشیه به ،کننداز این پروسه عبور می گذارند واین پروژه را پشت سر می وقتی
ا هم د مینگوو به خدا می کردند رسند. اعالم موجودیتآیند و به سرفصل تقاضا میمی

خدا  طبیعتاً  ،هم هستم اهستیم. حضور و غیاب خدا کیفی است و اگر کسی بگوید م
 ،ای است؟ آورده یا تقاضای کیفیکند. اگر هستیم با چه آوردهاو را طلب می یآورده

ود و شجا انسان متقاضی میت. اینساعالم ظرفیت برای تعریف پروژه و طی پروسه ا
 پیوندد.هستی میکنندگان و حملبه بارداران  ،کندرا که تعریف می روژهپ

. «او»با  درنهایت هستی وبا خودمان،  با ما سنگ وا کردن با سه سطح بود؛ پیشامتن  
م به این رسیدی ، محصول پژوهش و کنکاشمان این بود وها را وا کندیموقتی این سنگ

 ایهر موجودی یک آورده .گردشی است هستی  هستی، مشارکتی و  ، جهان  که جهان
هم  هاانسان ،بزرگ یذیل آن پروژهاما بزرگ هستی از آن خداست.  یدارد و پروژه

 ید و هستی ناشی از دینامسیم پروژهنتعریف کن های کوچک و متوسطید پروژهنتوانمی
اد انسان آح های ابناء وپروژه های خرد و متوسط کهو پروژهست «او»ی که پروژهاصلی 
سیم به سرفصل تقاضا برسیم. اگر به این سرفصل بر متوانی. با این تلقی ما هم میهستند

 ای دیگر برخورد خواهد کرد. هم با ما به گونه «او»
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اگر از  ،را طی کند نیازهاکه این پیشهرکسی  یی که ما طی کردیم و یاازهاینشیبا این پ
حیت صالبه تواند ای میهسته یا ایو توده یو جمع یهر فرد نیاز عبور کند،سطح پیش

به بعد  همد ی. ما هم از جلسهاست تبیین برسد. تبیین متناسب با سیری که طی کرده
 یرابطه و کنیمرا درک می به مدار تبیین رسیدیم. به نسبتی که وضع خودمان و هستی

یان کیفی و یعنی ب رسیم. تبیینبه سرفصل تبیین می ،کنیممی عمیقرا  «او»خودمان با 
 زنیمانهگ نیست، محصول محصول انگاره، بیان ساده نیست ؛ای داردبیانی که پشتوانه

 ایپشتوانه که در پس خودشبه اعتبار این است؛تر سنگینخیلی از گویش  تبیین .نیست
یت از است. ما هم به تبع امتننیاز و پیشپیش از لجستیکی دارد که ناشی از عبور ؛دارد
 های خودمان به تبیین برسیم. و اندازهدر حد فهم توانیم قاعده می این

 

 دوطرفه  یما: هست نییتب ی حال؛ی اول تا خانهاز خانه
 عرضه  تقاضا

 اقیاشت  اجیاحت
 داشته   پروژه

 طراح مهندس، خالق 
 بنداستراتژ، مرحله

 یخیتار لیدوتحلیصاحب د
 منبع الهام  پرداز،دهیا

 دیمنشاء عشق و ام
 

تی از پیرامون است این است که هس نشناختما وبیان کیفی ما  یدهندهتبیین ما که نشان
 بستدو سر بن ینه کوچه ،بست ساختهسر بنیک یدوطرفه است؛ یعنی خدا نه کوچه

در  ای که جمهوری اسالمی در این سی سال برای مردم ترتیب داده است.از نوع کوچه
ایی را هتمکین کنی و تکلیف قدرت را سر زیان است. اگردو  ،بستدو سر بن یکوچه

 «او»توانی با هستی و نه می «او» ینه بنده ؛ دیگرشود بپذیریکه از قدرت ساطع می
این،  .بریی مستقل پیش بتوانی استقالل داشته باشی و پروژهرابطه تعریف کنی و نه می

 بست است.یک سر  بن
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 هااین یبا دیوار بتن ،کسی بخواهد پروژه تعریف کند سر دوم بن بست این است که اگر
از نوع جمهوری  هاییکه حاکمیت یبستدو سر بن یشود. پس هستی کوچهمواجه می

سر ی یکنیست. کوچه دهندشان ترتیب میدخوخاص با غلظت ایدئولوژیک  اسالمی
اش را اندهیسازمآن را سامان داده و است که خدا  راهیشاهبلکه  بست هم نیست؛بن

هستی دوطرفه است. یعنی انسان به نسبت درک و  هستی، این به عهده گرفته است.
و  گیردمیدر موضع تقاضا قرار  ،کندای تعریف میکه پروژهو به نسبت این اشآورندگی

هم  «او»و . برای این که بشر متقاضی شود گیردقرار میهم در موضع عرضه  «او»
یک فرموالسیون وجود دارد. بشر طبیعتًا  شود،ی سرریز خودش هاداشته یکنندهعرضه

در موضع احتیاج « او»؛ هم در موضع اشتیاق است «او» رسد وبه موضع احتیاج می
دارد.  ابه انسان ر هم شوق پاسخگویی «او» ،بشر اگر حاجتی را مطرح کندیعنی . نیست

 شایق و انسان هم در سرفصل نیاز است.  «او»
هم  است. اینجا مهم است «داشته»و خروجی اشتیاق هم  «پروژه»ج، خروجی احتیا

وارد  که به هستینیست تکلیفی  انسان   دیگر آن انسان پوست انداخته و عوض شده و
با  یاصطکاکبخواهد و  ایجاد نشود در هستی کارت بزند و درگیری بر و بخواهدود ش

گونه چهیت روحانیون که به و روی سنگالخ نرود و دستش مانند دسکسی نداشته باشد 
پروژه  ینیست! اگر بخواهو مانند دست یک نونهال است؛ این گونه زبری برخورد نکرده 

 «او»، یهستی بپیونداین چرخندگان  یو به جرگه طی کنیو راه پرمرارتی ی تعریف کن
آید و خدای حداقلی بیرون می ساده و خدای خالق و خدایسطح و مدار هم از 

ـ شود که در طراحی و خدایی میشود ، خدای استاد راهنما میشودمیپروردگار 
  مان کند.کمک تواندها میمهندسی

تژی استرا گی خلق اعطا کند. خدایی کهژبه ما وی دتوانخالق است میخودش خدایی که 
 .کار استراتژیک ما شودتواند کمکمیکند،درازافق میبلندمدت و  هایطراحی دارد و

به ما هم بیاموزد.  آموزش داد،بندی استراتژی را همچنان که به موسی مرحلهتواند می
 ،تواند برای محمد کالس خصوصی ترتیب بدهد و عالوه بر قرآنچنان که میهم

تغییر  و تاریخی سمت و سیر تاریخ و ملزومات تحول ،برخوردهای خصوصی با او بکند
داشته باشد. محمد  هم تک مابا تک خصوصی را یتواند این رابطهمی ،را آموزش دهد
ابراهیم  ؛وقت گذاشت «او»گذاری خصوصی خدا بود و خدا هم برای متقاضی وقت
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مان را پر و اگر ما بخواهیم پروژه .به همین ترتیبما هم  یهم به همین ترتیب و همه
من راه و ضتواند در اول ها به ما کمک کند، میپردازیتواند در ایدهمی «او» ،پیمان کنیم

تواند ما را شارژ و دوپینگ و نهایتًا می و منبع الهام ما باشد ببخشد الهام راه به ما
 غیرمصنوعی کند. 

کار، دارای کمکخالق جدید، جانبه است. خالق اول، کاره و همههمه ، خدایاین خدا
 نای توانیم در ردیفو تیماردار صاحبان پروژه است که ما هم می های ویژهرهنمود

موجودی  حالتاز آید و صاحبان پروژه قرار بگیریم. بنابراین انسان از سادگی اولیه در می
. نیستگونه اینبیرون برود،  جهان کند و از در دیگر سیرجهان این آمده در  صرفاً که 

کند و متناسب با این را اعالم می ی«هستم»و  «منم» .کندانسان اعالم موجودیت می
 ایآورده اشگذارد و برای پروژهوسط میهم را  ی خودش پروژه ش،اعالم موجودیت

 ترکاملخودش را مرحله به مرحله  و های دیگری داردآورده؛ به این اعتبار خدا جلوهمی
به این نوع انسان که در موضع تقاضاست معرفی و شناسایی  ـ نه اینکه کامل نیست ـ

 کند. می
 

 دوطرفه  یما : مواجهه نییتب؛ ی حالی اول تا خانهاز خانه
  کرد«یرو» ـ   دیام

 اجابت ـ  دعوت
 

وجود دارد. مجموعه کسانی که  ای همدوطرفه ییک مواجهه ،در این هستی دوطرفه
از ( 8)، و تالش کردنداین درک از هستی را قبول دارند و در سمت تغییر جهان تکاپو 

 . یرویکردیک  و  ی دارندامیدیک کار تا انتها  یابتدا
کنندگان تعریف یدر پس پیشانی همه« خواهد آمد، خواهد آمد»گوید شاعر که می

قول مولوی ه ب .«درخواهد آمد»و هم « خواهد آمد». هم است پروژه در هستی بوده
یعنی خدا نقوش « درخواهد آمد»است. « خواهد آمد»تر از مهم« درخواهد آمد»

کند، در کند، در استراتژی کمک میمی یعنی راهنمایی گیرد؛به عهده میچندوجه را 
هایی از این انسانبه عنوان  را 1ابراهیم و ایوب بندی مددکار است و الی آخر. خدامرحله

                                                                                                                      
شود، ایوب مدنظر ه مطرح می. در سخنرانی یعقوب ذکر شده است؛ با توضیحی که در ادام1

 است. 
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منظورش ابراهیم و که این ابراهیم و ایوب در امروز ما هستند و صرفًا زند؛ نوع مثال می
رده ن و خطایی را طی کفردی که سیر شناخت آزمویعنی . ابراهیم ندتاریخی نیست ایوب

 .ای استو شناختش از خدا شناخت روان و ساده و برخوردش با خدا خیلی ساده است
 مواگر گرسنه ش و سقایم است.دهد آب می منخدا به  ومیعنی معتقد است اگر تشنه ش

خیلی ی ما جامعهقول هخیلی ساده و ب 1کنم.طمع می «او»گوید من به غذارسان است و می
 . کندکه ابراهیم مطرح می کند و خدا هم جز این نیستاز خدا مطرح میرا اختش لری شن

فرهنگ ما قول  و به 2من آسیب دیدمکه  کندمطرح میبا خدا هم خیلی ساده  ایوب
تو  یاگوید خدامیگوید کمکم کن! . بعد هم به خدا هم نمیگرفتارم گوید منمی

ت ش این اسخدا انتظار .سرریزدارانی ین  تو سرریزدارتر ؛ یعنیالراحمین هستیالرحم
 ،رسد. اگر بشر به موضع رویکرد ب؛ به موضع رویکرد برسدبشر به چنین درکی برسد که

 خدا هم با موضع دعوت و اجابت از انسان پذیرایی خواهد کرد. 
هایتان فرابخوانید. خدا ها و پروژهیعنی مرا به پروسه 8«خوانید یمفرا» دعوت به اجابت، 

ت وجه و صور ،رویکرد داشته باشید ،برخورد کنید گونهنیامن کند با تاکید می هم
یفاً » ؛ تان رو به من باشدمحتوایی ین  َحن  لدِّ ْم َوْجَهَک ل  چیز (. در این همه91)روم:  «َفَأق 

تن آوردن و در مرویهست؛ یعنی برپایی، یعنی ایستادن و برپاشدن مقابل خدا  هست،
بود که بر روش و متد آیین  4نحل یسوره 819 یآیه ی پیشه کردن.بودن و پاک فطرت

در جلسات گذشته بر روی آنان های دیگر که قباًل دارد. در سوره دیتاک گراابراهیم حق
یفاً »بحث کردیم  ین  َحن  لدِّ ْم َوْجَهَک ل   ،برپا باشید :کندبر هر سه عنصر تاکید می 2«َفَأق 

 شوید. نمتن و فطرت دور  روی به سوی من بیاورید و از
                                                                                                                      

ِذی َخَلَقِِن َفُهَو هَیِدیِن)». 1 ِقِی) (73اله ُمِِن َو یْس ِذی ُهَو یْطِع ْضُت َفُهَو یْشِفِی) (77َو اله ِذی مِییُتِِن  (32َو ِإَذا َمِر َو اله
ه يحُیِی) ُ

یِن) (35ُث ن یْغِفَر یِل َخِطیِی وْیَم الدی
َ

ْطَمُع أ
َ

ِذی أ  )شعراء(.  «(32َو اله
اِْحَی)». 2 ْرَحُم الره

َ
نَت أ

َ
رُّ َو أ ِِن الضُّ ِّنی َمسه

َ
ُه أ ویَب ِإْذ َناَدی َربه

َ
ْهَلُه 38َو أ

َ
ْبَنا َلُه َفَكَشْفَنا َما ِبِه ِمن ُضٍرَّ  َو َءاََتَناُه أ (َفاْسَتجَ

ی َِلَْعاِبِدیَن) ْن ِعنِدَنا َو ِذرْکَ َعُهْم َرْْحة  می  )انبیاء( «(34َو ِمْثَلُهم مه
ْب َلُكم». 8 ْسَتجِ َ

ُُكُ اْدُعوِّن أ  (10)غافر: ...« َو قاَل َربُّ
َة ِإْبراهمَی َحنیفا  َو ما اكَن ِمَن اِْلُْشِركَی ». 4 ِبْع ِمله ِن اته

َ
ْوَحینا ِإَلیَك أ

َ
ه أ ُ

 «ُث
َتُكوَننه ». این گزاره با عبارت 2 یِن َحنیفا  َو ال  ِقْم َوْجَهَك َِلدی

َ
ْن أ

َ
كی َو أ ی سوره 102ی در آیه« ِمَن اِْلُْشِر

 یونس هم آمده است.
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به هم روی فطرت. این مواجهه هم  و ایستدکسی است که هم روی متن می« حنیف»
 «او»دوطرفه است. به نسبتی که بشر در رویکرد به  ایمواجهه ،هستی دوطرفه تعاقب آن
 . خواهد کردتر برخورد تر و مسئوالنهجانبهتر و همههم جدی «او» ،آیدپیش می

 
 یع انرژ منب یخدا

 لیما: اصول اص نییتب
  یعشق و انرژ تیعامل

  یبقاء عشق و انرژ
 یمنبع انرژ گانهی

 

 یدابه سرفصل خ نیازها انجام دهیمآیند آن پیشتبیینی که مجازیم که در پی یدر ادامه
 نانچاصیل رسیدیم. هم خدای منبع انرژی به چند اصل  بحث  . دررسیمی میمنبع انرژ

 از نوعی است کهمغناطیسش مگنت و ترین است و جاذبکه متین  متن  گویند میکه 
 ای هستندکند؛ این اصول هم اصول کاماًل اصیل و چسبندهخود جذب میه خواننده را ب

اصل دوم  است، کردن ندارند. اصل اول عاملیت عشق و انرژی نظرکه قابلیت صرف
یگانه منبع ی  توحیداصل و اصل سوم هم  است ]عشق و انرژی[ بقای این دو عنصر

 انرژی است. 
ی هر پدیدهیعنی  .را در سه جلسه قبل بحث کردیم ـ عاملیت عشق و انرژی ـ اصل اول

کند یمکه انسان جنبنده تعریف  را ایو هر پروژه ی را در این جهان ببینیمحرکتحال در 
ام سرانجک یبرد و به پیش می، کندپدیدار میرا ها عاملی که این پدیده ،نگاه کنیم

که عاملیت اصلی را  در هستی به عهده  همین دو عنصر عشق و انرژی هستند ،رساندمی
حاصل  بشرهش وو هم از پژ ندستههم از قرآن قابل استخراج  . همین دو عنصردارند

عناصری غیر قابل انهدام و غیر قابل حذف و غیر قابل محو هستند. در این  که شودمی
از بین  یاما این افت به منزله ،رند؛ ممکن است افت کنندجهان حضور حداکثری دا

بلکه در جای دیگری ظهور و بروز جدی خواهند داشت. بقای کامل  ،رفتنشان نیست
نور  منبعتک است که برداری یک تکنیکهای فیلمدر تکنیکشود. و محو نمی دارند

 ساطع نیا لوکیش نبع به سوژهماز تک صرفاً  است که نور ایبه گونهنورپردازی  .]نام دارد[
جوف و طور است؛ اگر دو عاملیت و بقا را بپذیریم این هم شود. هستی هم همینمی

  جنب آن است؛ یگانه منبع انرژی. 
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 ؛ یمنبع انرژ یخدا
 : یانرژ

 از موضوع به علم 
  عتیاز مصنوع به طب

 : یاصول تجرب
 حرارت منجر به محصول 

 رییعشق منجر به تغ
 

از موضوع کیفیت  اهل پژوهش دیدیم بشر اهل کندوکاو   آمدیم، انرژی که جلودر بحث 
حرارتی که حرارت را به  یماشین سادهیک عمل انرژی به علم رسید. از چگونگی و 

فراتر از  بسیار بسیار پی برد این قاعده ، به اینکردیمتبدیل  به محصولهم کار و کار را 
کی است. این قاعده در کل هستی ساری و جاری حد یک ماشین حرارتی و ترمودینامی

این است که همانطور که در ماشین ترمودینامیکی حرارت  ی کل هستیاست. قاعده
در این هستی هم عشق جای حرارت  آید؛بیرون میو از کار محصول  شودیتبدیل به کار م

 شمولهام و همشود. یک قانون عاست و عشق تبدیل به انرژی و انرژی تبدیل به تغییر می
رد. گیای بود در بر میموردی و نقطهکه مورد پژوهش که حتی آن ماشین را هم  بیرون آورد

 اصل تجربی بشر این بود که حرارت منجر به محصول و عشق هم منجر به تغییر است. 
 

  لی؛ میمنبع انرژ  یخدا
  یازدواج عشق و انرژ

 « ذره رقاص»همراه با هر 
 «خاص یمقصد»بهل تا 

 

 رفصلجمع کردیم و به س را با یک چهاربیتی از وحشی بافقی مانبحث ،گذشته یهفته دو
ی هسه رگ بود، جهاناو از تبیین  وحشی بافقی که و پایان رساندیم و از آن چهاربیت

ه کاست . بافقی با کالم آهنگینش این حقایق را به ما منتقل کرده آمداصلی درمی
همراه با  ،آغوشی عشق و انرژی استهمازدواج و محصول  است، ، جان جهان«میل»

 رقصبیند که کل جهان را داینامیک و مشحون از ذراتی می .رقاص است یهر ضربه
گاهانه گاهانهو وجد  کنندیمی اآ هرکدام از ذرات  و جهان هدفدار است؛ و دارندی اآ

 روند. شان تا مقصدی خاص پیش میمتناسب با کشش
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به حجم کار  در حد فهم و درک خودمان دای منبع انرژی رسیدیم وبا این تبیین به خ
 دهد:نظاره کردیم. او یک توضیح عام می «او»

  

در شش هنگام  انیرا و آنچه م زمی و هاآمسان میدیو مسل آفر  آَناست 
دگیما را خواب دیو نرس   1.یو خستگ  ز

 

رینش کردیم و تحقق کل عالم امکان را مشمول آفما دهد خیلی خالصه توضیح می
 ششآن  ؛ کهمرحله شبخشیدیم. سیر از ایده به عینیت را مشمولشان کردیم؛ در ش

آن شش مرحله قدر مسلم اما . است چقدر زمان برده که داندمرحله را هم خودش می
ر بند د نیست.تصورآور است و برای ما قابل پروژه تزریق کرده که اعجاب به ای راانرژی

ما را نه »انرژی  تزریق اینرغم این آفرینش حداکثری و به که دهدح میتوضی ترنییپا
و  جنبندگان مشمول کهولت یبه تعبیری اگر همه .«زدگیخستگی فراگرفت و نه خواب

« او»نکثی هم به  شود؛ولی خدا مشمول کهولت و آنتروپیک نمی ،شوندآنتروپیک می
 دزنیم، نه چرت شودمی گرمچشمش  ، نهگیردنه خواب سبک او را فرامی .شودینموارد 

راه  «او»خستگی هم به  و ]ردیگیفراماو را [ گونهخرگوش زمستانی   و نه خواب سنگین  
  2کند.پیدا نمی

 

 ؛ حجم کاریمنبع انرژ  یخدا
 آموزه     دنیشیاند

ح در انداختن  هیهدا   طر
 کتابه  آغازه کردن  یمهندس

 نظاره      انهیم       دنیآفر
 محاسبه  انهیپا  ندیدیتجد

 معادله          دنییپا
 

ابل قغیر اش حجم ای دارد؛ برای آغازهو میانه و پایانه آغازهیک هستی این اگر بپذیریم 
 رانداختن و مهندسی کردندآفرینش و طرح  این به اندیشیدن   انرژی مصرف  تصوری از 

 . است قبل از آفرینش شده آن
                                                                                                                      

نا ِمْن ُلُغوٍب ». 1 یاٍم َو ما َمسه
َ

ِة أ ْرَض َو ما ََبَنُهما ىف ِسته
َ
ماواِت َو اْْل  (91ق: ) «َو َلَقْد َخَلْقَنا السه

ُخُذُه ِسَنٌة َو ال ». 2
ْ

ُ ال ِإلَه ِإاله ُهَو اْلحَی اْلَقیوُم ال َتأ ماَّلله  (222)بقره:  ...«ََنْ
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 و)تجدیدیدن( تجدید آفرینش ؛ستاجدی  یروسه و پروژهیک پ که آفرینش همخود  
و مهندسی کردن و آفریدن و  درانداختناندیشیدن و طرح  ـ نهایتًا پایش آفرینش

 از طرف دیگر هم موجودات این یک وجه جهان و هستی است؛ ن و پاییدن.دتجدیدی
هدایت و  آموزش وی موجودات ـ ـ چه انسان و چه بقیهکه به این جهان وارد شدند 

سمت  آنخواستند. پس ای میعملکرد و نهایتًا پایانه بر یاکتابت و نظارت و محاسبه
 ی پیش طی کردیم.دوهفتهاین سیر را ما در . شودیدیگر هم شامل میانه و پایانه م

 

  انهیآغازه و می: منبع انرژ  یخدا
  72، لوح 22ها : لوح گزارش

 از کهکشان تا انسان تا عطرودانه 
 تا مرگ  اتیز حا

  88ها : لوح دعوت
 ِِ  تیفیدر ک قیتدق

 خلق 
 برافراشتن 

 نصب 
 حیتسط

 

الرحمن( و لوح  ی)سوره 55در لوح که قرآن است،  در کتاب آخررا خدا آغازه و میانه 
از کهکشان تا به انسان و دهد. در گزارش اول گزارش می گونهملک(، این ی)سوره 67

اب کت ـکتاب که دهد توضیح می ی الرحمنسوره ر آیات آغازیند. دیآیم تا عطر و دانه
جهان، بوته، درخت، پر حساب آفرینش، آموزش، گردش  ـ اصلی و نه کتاب آخر

 آوردیم. را  ترازو، زمین، میوه، دانه، عطر و انسانآسمان، 
 یادهیپدید آوردن هر پدبه کند که قادر هم تصریح می ـ ملکی سورهـ  67 یدر سوره

 «او»آسمان است و آفرینش  یحیات و مرگ است، خالق هفت طبقهی است. آورنده
 ،این آفرینش از کهکشان تا انسان و تا عطر و دانه یهمه است. نکثیخلل و ببی

 پایان است و از حیات تا مرگ هم به همین ترتیب است.محصول انرژی و عشق بی



 187(      5ی)منبع انرژ ی: خدانیی: تبنهمنشست شصت و 
 

 

انسان را به تدقیق در کیفیت  ،دهدیم ی کهتوضیحی غاشیه[ هم ]سوره 11در لوح 
کتاب آخر به شما  کل گزارش را در که ما این  کند که حالکند. دعوت میدعوت می

ا شم اکنون ،و توضیح دادیم هایی از آن را باز کردیمجلوه 67لوح  و  55دادیم و در لوح 
تر ش هم در کیفیت تدقیق کنید؛ کیفیت خلق، کیفیت برافراشتن آسمان. خلق را خلق

ها و تسطیح زمین. ما زند و برافراشتن آسمان را مدنظر قرار می دهد، نصب کوهمثال می
منشا خلق  ]اینکه[ ؛دقت بورزیمتدقیق کنیم و ها ها و چگونگیدارد بر کیفیترا وا می

م. خلق تدقیق کنی شده برای انرژی و توان مصرف در بوده و هخلق چ یچه بوده و پروسه
َق » َعْت » ؛گرددبه خلق برمیکه « ْت َکْیَف ُخل  عطوف م به برافراشتن آسمانکه « َکْیَف ُرف 
َعت» ؛شودیم َبْت » گردد؛که به برافراشتن آسمان برمی« َکْیَف ُرف  نصب که « َکْیَف ُنص 

َحت» کوه وبه  گستراندن زمین معطوف است. مهم است که و هم به تسطیح  «َکْیَف ُسط 
آفرینش چه چه خلق شتر و  ؛کندانواع آفرینش را مطرح می 11از لوح آیه  چهاردر این 

فرش  و معطوف به گستراندن ی کهآفرینش چه آفرینش معطوف به نصب و چه در ارتفاع و
خدا انتظار دارد ما هم انرژی مصرف کنیم و در کیفیت  .شودیمپهن کردن معطوف 

 های متنوع و متعدد تدقیق کنیم. خلق
 

  انهی؛ میمنبع انرژ یخدا
 لقمان  52 انتهایامکان عرضه گزارش عملکرد ب  
 حج  27 یحداکثر یـ احاطه یینظام دانا  
 سی 15  رینظام ثبت و شمارش فراگ  

 

گیرد. خدا ایم. میانه یعنی بعد از خلق این اتفاقات صورت میجا هنوز در میانهاین
 یسوره 81 یآیه و حج یسوره 71 ینشانه لقمان و یسوره 17 یهیتعریضی هم در آ

 عملکرد ـ گزارش یکند امکان عرضهکه تصریح می ردیگیما قرار م یس پیشاروی
این در توان  ،دریا مرکب شوند هفتدرختان قلم شوند و  یهمه .انتها وجود داشتبی

  . تاکید دیگر بر توانایی پایش خدا وو بسط دهیم ما بود که گزارشمان را مبسوط کنیم
ها و نهایتًا نظام ثبت تحوالت و پدیده یحداکثری بر همه ییی و احاطهنظام دانا

بر کند فقط خلق نیست که انرژیتاکید می یعنی .است موجودات یشمارش فراگیر همه
 است.  یبلکه پایش هم بعد از خلق مشمول انرژ ،است

 



 5باب بگشا؛ دفتر ششم: تبیین ما ـ       188

 

 

  انهی؛ میمنبع انرژ یخدا
 فعاالن :  ژهیمعنادار به و یسوگندها

 آسمان
 تابنده  ندهیب درآش
  دیش

 مه 
 اسبان دونده ملتهب 

  تونیو ز ریانج
 شناوران 

  رندگانیگسبقت
 در کار رکنندگانیتدب

 

به  ،هابه ستاره .کندهستی سوگند یاد می ینهایتًا به مجموعه پدیدارهای فعال در میانه
هستند. از  ای از انرژی و تراکم و حرارت و نورافشانیجلوههمگی ماه که  ، بهخورشید

 ملتهب قسم یدوندهاسبان آید و در سطح موجودات غیرانسان به تر میآسمان پایین
 بودنشان یاند و مغذدر سطح گیاهان و نباتات به انجیر و زیتون که مقوی ؛خوردمی

شناور و  یهاهاست. سر آخر هم به انسانآن و دینامیسم درونیها ناشی از مقوم
ی که گیرندگانبه سبقت ،شناسندشان سر از پا نمیحول پروژهکه در مسیر ت یورغوطه
گیرند و نهایتًا پیشی میاز دیگران ها روند در سر پیچکه ماراتن آرام میاین ضمن

رات»  . ]کندسوگند یاد می[ تدبیرکنندگان در اموربه  ؛« َأمراً َفالُمَدبِّ
 

  انهی؛پایمنبع انرژ  یخدا
 وندهیپبه هم یاهجان  دهیچیدر هم پ دیخورش

 آسمان شکافته          رهیاختران ت
برشده  ریز یگورها  ندهیبه رفتارآ یهاکوه  و ز
 خورده     ماه قاچ  شتران وانهاده     ماده

 لرزنده نیزم   شوندهوحوش جمع
 خبردهنده نیزم جوشنده                 یاهایدر
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شید خور .ریزدآن می سر و روی از انرژی کهای است کند پایانههم که ترسیم میرا  انهیپا
شتران وانهاده آیند، مادهها به رفتار درمیشوند، کوهپیچد، اختران تیره میدر هم می

ی تابهشوند، دریاها جوش و خروش دارند و شوند، وحوش همه یک جا جمع میمی
زیر و زبر  اگورهخورد، پیوندند، آسمان ترک میها به هم میجان دریا مشتعل است،

گزارش  یرا برای ارائه ایو زمین انرژی شودیخورد، زمین لرزان مشوند، ماه قاچ میمی
 کند. نهایی مصرف می

 

 ؛ یمنبع انرژ یخدا
 آغاز عالم غلغله 

 عالم زلزله  انیپا
 دو ولوله نیا نیماب

 

لم هم پایان انرژی، وسط عالم هم به همین ترتیب، آخر عایعنی اول عالم مصرف بی
 ؛گوید آغاز عالم غلغله استکه مولوی میگونه آبشاری از انرژی متراکم است. پس آن

جای خاص خودشان را پیدا کنند.  دارهایپد یها و اینکه همهها، اعالم موجودیترویش
کامل زمین است. مابین این دو هم ولوله است.  تسطیح ؛پایان عالم هم که زلزله است

و خلق جدید  ست«او»متوجه این ولوله هم که  .وانیم اضافه کنیمتما میهم ولوله را 
 هایهدایتش و هم متوجه انسان است که در این گوشه از هستی با پروژه یو ادامه «او»

 کند و در این ولوله به سهم خودش سهیم است. خودش در هستی مشارکت می
 

 حج  27ی: اندازگیـ ب یحدی؛ بیمنبع انرژ یخدا
 

انرژی و عشقم  و حد و اندازه هستمکند که بیبندی میخدا جمع گونههم اینآخر سر 
 حد و اندازه است. هم بی

در حق یو قدر و اندازه درخور اوست نشناختند.  خداست كه  قتیخدا را چنانكه 
 است. زیعز ومندرين
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 ؛ رو به انسانیمنبع انرژ  یخدا
ببینیم  تر کنیم.را قدری زمینی بحثو  و به انسان رو کنیم حال به بحث خودمان بیاییم

انسان چه موجودی است و خدا چه رویکردی به انسان دارد. این در کادر انرژی و عشق 
 ها استفاده کنیم. یک بیتکمک درسی یبه سنت جلسات گذشته سعی کردیم از همه

 تواند سرباب بحث امروز ما باشد: است که می

 و ز رسحد عدم  می ررهو منزل عشق 
 می اراه آدمه همهنی وجود ا می  هب ال  ات

صراع در م ؛کندخود بشر است. شاعر به نمایندگی از بشر تصریح می حال   اینجا زبان  
گویای مصرف انرژی « این همه» یکلمه« این همه راه»اول عشق و در مصراع دوم 

مصرف  یدهندهنشان ،ایم؛ این همه راه پشت سر گذاشته«ایماین همه راه آمده»است. 
 دوم هم انرژی متراکم است.  سطردر  ،اول عشق مجتمع است سطرانرژی است. پس در 

در هستی و در انسان، عشق لجستیک  که این ایده یا فرموالسیونی که ما به آن رسیدیم
 به حرکت دربیاید؟  چگونهاگر عشق نباشد انرژی  ـ انرژی است

ند ولی باالخره یک پمپاژی هم کراه خودش را باز می خودش درست است که انرژی
 ،کردهها زندگی میخواهد. شاعر هم همین تلقی ما را دارد. شاعری که در دوردستمی

زندگی ما و با درک  یبا آن امکانات و تکنولوژی که محدودتر نسبت به این دوره
ایم، او رسیده یما رسیده یا ما هم به گزینه ینهیمحدودتر از جهان، او هم به گز

های واحدی هم هو نشان ی این است که هستی حقیقت واحدی استدهندهشانن
توانیم از آن استخراج کنیم. او هم معتقد است عشق مقدم بر انرژی و لجستیک می

سیر نطفه را تا اعالم ـ انسان قبل از آمدن به جهان  که مهم استاین انرژی است. 
 جانیکند. اخودش را دارد و حرکت میدینامیسم  ـ موجودیت و تولد که در نظر بگیریم

هرحال ماقبل هستی ایم. بهاین همه راه آمده ،کند تا ما به اقلیم وجود برسیماعالم می
 آرام به متن بحث بیاییم. آرام ،ایم. با این طلیعههم انرژی متراکمی را مصرف کرده
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 رو به انسان ؛یمنبع انرژ یخدا
  یرژمصرف عشق و ان ریبشر: س خیتار

 ضدتحول  ـ  تحول 
 رییضد تغ ـ رییتغ

 یضدانرژ ـ یانرژ
 

در ایران  را ، هزار نیازقباًل هم سیر هشت فرازـ  رو به انسان اگر بحثمان را تعقیب کنیم 
اینقدر هم دانش نداریم که بر سیر موازی با سیر ایران در تاریخ مسلط  ،طی کردیم

و چه بیرون از دیوارهای ملی  خودمان در ایران چهک کنیم، توانیم دراین را می اماباشیم. 
 به جز سیر مصرف عشق و انرژی. به طور خالصه، تاریخ بشرچیزی نیست خودمان

 و است لجستیک که عشقآن انسان جلو آمده با مصرف که را  ییعنی کل این مسیر
صر عن اگر از این تاریخ این دو تاریخ را رقم زده است. ،انرژی که امکان داینامیک است

 ماند. چیزی برای تعریف باقی نمی ،را بیرون بکشیم
واهیم بخ را از همان اول اگر سیر بشر را از زمانی که بشر اول پا به زمین گذاشت تا االن

اول شاید این مشاهده غیر فعال بوده ولی بعدًا به ـ  ای داشتهتحلیل کنیم یک مشاهده
شود. یک دوران هم دوران فضا میی همآرام با هستآرام ـ رسدیک مشاهده فعال می

حیرت است. اینکه هستی چه هست؟ من کجای هستی هستم؟ چه کسی این هستی 
که   امیهمانطور که جزء س دوران حیرانی است. خلق شده؟ چگونهوجود آورده؟ را به
شود، خدا هم با همین روش، اول بشر را به حیرت قرآن است با حیرانی شروع می آغاز

نیست که متد را بشر  گونهبرای خودش متدی دارد. این که خدا دارد. مهم استوامی
کند. بعد به ام حیران میبشر را در جزء سی .هم متدی دارد «او»خلق کرده باشد. 

از این حیرت بیرون بیا به  دیگویمحال زد. رسد. تلنگر میها میآهنگضرب
فکر کن، تدقیق  هایچگونگ، هاینگچگو، هایچگونگبر روی رسیم. می« هاَکیَف »

فعال،  یغیرفعال،مشاهده یمشاهده :روداین سیر را پیش می خودش بشرکن. 
 افتد؛ کنجکاوی، لمس وفضایی اولیه با جهان، حیرانی و بعد از حیرانی دیگر راه میهم

ار، شک یاز کادر بیرون زدن، دوره و م به دوره ترتیب دادناآربسیار فعال و آرام یمشاهده
آید و نهایتًا به قرون اخیر و رسد. این سیرها را طی کرده و باال میمی شبانی و... یدوره

. رودرسد. بعد از تسخیر زمین به سراغ کرات هم میبه مهارکردن و تسخیر زمین می
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عد ب و کنداز همان اول که مشاهده می ـ سیر کیفی تاریخـ این سیری را که نگاه کنید 
در حال بروز دادن تمایل  ،فعال و لمس و اصطکاک یمشاهدهبعد شود و یحیران م

 کند. ها دارد و نهایتًا انرژی مصرف میاست  و یک عشقی به این شناسایی
آوردگاه دو نیرو و دیدگاه  است، سیر مصرف عشق و انرژی کهنیجدا از ا، تاریخ بشر

ست. مایل به ا مایل به تحول بوده، هنوز هم تحولهم هست. بشر از ابتدا مایل به 
ین اجانشینی نیست. مایل به عبور از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب است. یک

ر میلی که یک عنص ؛کنیمترجمه می ،که وحشی بافقی ترجمه کرد گونهنایمیل را هم 
آن انرژی و یک عنصر آن هم عشق است. ازدواج عشق و انرژی است. نیروهای ضد 

نیروهای ضد تغییر هم حاضر  ،بودند. انسان مایل به تغییر است تحول هم حاضر
برنده با همان سبک و سیاق ماشین ترمودینامیک که حرارت پیش ند. انسان انرژیک  اهبود

گیرد و این هم عشق را می ،دهدکند و محصول میتبدیل به کار می و گیردرا می
این  توانیم با. بشر را هم میتغییر استدنبال دهد و از آن به انرژی قرار می یپشتوانه

Close Up   .در تصویر ترسیم کنیم 
 

 ؛ رو به انسان: یمنبع انرژ یخدا
  اجیاحت زانیم

 درجه عطش
 طلب  بیضر

  تیفعال تیفیاندازه و ک
 تریقو

 دامنه دارتر 
 دارتر طول

 ترپراصطکاک
پژواک  تر پر
 ماندگارتر 

 ترزانندهیانگ
 

ـ و ضریب طلب درجهن هستیم. میزان احتیاج، کماکان رو به انسا ـ دوز عطش  ی عطش 
ه زنند. یعنی یک فرد برا در نظر بگیریم؛ این سه، اندازه و کیفیت فعالیت را رقم می
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 حققتتر است ـ دوز تقاضایش باالتر است ـ به نسبتی که برای نسبتی که محتاج
تش ، اندازه و کیفیت فعالیاش ملتهب و عطشان است و به نسبتی که طالب استپروژه

شود. حال این اندازه و کیفیت فعالیت به نسبتی که احتیاج و عطش در آن تر میمتفاوت
تر تر است، با پمپاژ جدیی بشر قویتجربهاست و ضریب طلب به آن تزریق شده، در 

دارتر است، ای نیست و بسیط است، طولدارتر است، نقطهرود، دامنهپیش می
دگارتر تر است، مانتر درافتاده است، پرپژواکتر است، یعنی با موانع جدیپراصطکاک
ک احتیاج ی ابراهیم یی ابراهیم را ببیند، در پروژهژهتر است. به طور مثال پروو انگیزاننده

 حداکثری، عطش حداکثری و ضریب طلب حداکثری وجود دارد. 
گذارد؛ یا می نامهلغت در دوران جدید هم دهخدا چهل سال وقت روی چهل جلد

کند که سه دهه وقت برای شاهنامه گذاشته است؛ یا مولوی فردوسی تصریح می
ام؛ آخر هم گوید که من شش منزل را طی کردم تا به دفتر ششم مثنوی رسیدهمی
ی خشبلیشمابخشی، گوید مثنوی تمام شد، آنچه من انرژی داشتم در تولید، شکلمی

ثنوی سرآمد، ولی ظرفیت او در طراحی دیوان شمس ادامه دارد. به م دنیبخششالودهو 
چه کسانی رمان خلق کردند، سه دهه وقت برای یک رمان گذاشتند یا کسانی که  کهنیا

در  مینیبیموقت برای یک دیوان گذاشتند، برای لغتنامه گذاشتند و چه امام حسین که 
ب طلبش در رقم زدن عاشورا ی عطش و ضریی کوتاه میزان احتیاج، درجهدورهیک 

رغم اینکه خیلی کوتاه بود، اما پردامنه است، ما را هم در حداکثری بود. لذا حرکت به
چین آن قرن پیش به امروز رسیده و نقطه 82-89دار است و از آن گیرد، طولبر می

ر تر، ماندگارتکماکان ادامه دارد؛ اصطکاک آن با موانع پیش رو جدی است؛ پر پرژواک
 تر است. و انگیزاننده
]همین  میرسیمی ورزشی پروژههایی که ایدئولوژیک و سیاسی نیستند مثل تا به  پروژه

یک اتفاق افتاد. باشگاه شاهین منحل شد. باشگاه  8926 سالبینیم[. قاعده را می
اه، بودند. فراتر از باشگ 1شاهین، یک باشگاه مردمی بود. بنیانگذار آن آقای دکتر اکرامی

ها بهای ویژه اندیشید، به اخالق، ازدواج، کار و درس بچهبه یک مجموعه فرهنگی می

                                                                                                                      
های تیشخص. عباس اکرامی مقدم با نام اصلی عباس شیرخدا بنیانگذار مکتب شاهین از 1

 مهم فوتبال ایران است که عمر خود را به پرورش و تربیت جوانان با اخالق سپری نمود.
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منحل اعالم  8926های ملی هم داشت، سال گرایش کهنیاداد. این باشگاه به دلیل می
ها شاهینی بودند. شد. یک اتفاقی آنجا افتاد. این اتفاق را یک نفر رقم زد. خیلی

. اگر فرزند پسر دارند، اسمشان شاهین است. از افرادی اندصبمتعهم بسیار  هاینیشاه
خواه، شاهین ، مثاًل اسم پسر آقایان همایون بهزادی و رضا وطندیشناسیمکه شما 

 ها فقط یکی شاهینیمجموعهاست. حتی اسم پسر دکتر اکرامی هم شاهین است. در 
بود. ایشان یک  1ز دهدارینفر از آن بزنگاه استفاده کرد. آن یک نفر هم آقای پروی

 خوزستانی بسیار کیفی و اخالقی بود. 
انحالل شاهین را همه غیر از پرویز دهداری پذیرفتند. شاهین آن زمان چند تیم نونهال 

مهم است.  یلیخ نیاهای پرستو، رعد، پوالد و کوالک داشت. و نوجوان به نام
، جمهوری اسالمی اراده دارد ی احزاب را منحل کندهمهجمهوری اسالمی اراده دارد 

ها را جمع وبالگ یها را منحل کند، جمهوری اسالمی اراده دارد همهN.G.Oی همه
کنج ببرد و از آنها اعتراف جنسی فعاالن را به سه یکند، جمهوری اسالمی اراده دارد همه

آیا  لیو و اخالقی بگیرد و با پلیدترین شکل ممکن فرد را مچاله کند و بیرون بیندازد.
، رئیس وقت 2دهد؟ هستی به خسروانیهستی این اجازه را به جمهوری اسالمی می

داد که کل شاهین را منحل  ، اجازهسازمان تربیت بدنی که باشگاه شاهین را منحل کرد
پوالد و  های پرستو، رعد،از بچهآمد  چه کار کرد؟ اجازه نداد. پرویز دهداری !کند؟ نه

                                                                                                                      
 و یورزش یالگو ک، ی( بازیکن و مربی سابق فوتبال ایران1812-1821. پرویز دهداری )1

 یمل میت یسرمرب یسالگ 91در سن  8951. در سال دیآیبه حساب م رانیدر ورزش ا یاخالق
 کیالمپ یهارا به رقابت یمل میتوانست ت تیبا موفق خیمون کیالمپ یمقدمات یهایشد و در باز

وخو بود که خلق نیو هم دانستیبود که اخالق را بر ورزش مقدم م یاز جمله کسان برساند.
را رد کرد و  یدولت زیو جوا ای. او بارها هداکردندیش او را معلم اخالق خطاب مورز یاهال

 .ی ویکی()به نقل از دانشنامه رفتیپذیرا نم لیخانه و اتومب رینظ ییهاشکشیپ
 رانیاز ام یک( سومین رئیس سازمان تربیت بدنی است که ی1801-1814. پرویز خسروانی )2

و  یریوزبه مدت پنج سال به معاونت نخست دایهو ینهیکابدر  بود. رانیا یارتش شاهنشاه
 سیمؤسس و رئ ،یعالوه بر مناصب دولت ی. خسرواندیرس یبدن تیسازمان ترب یسرپرست

لحاظ  نیبود. به هم زی( نیتاج )باشگاه استقالل فعل یو فرهنگ یسازمان ورزش یهریمد ئتیه
  رقابت داشت. سیه پرسپولباشگا ریعبده مد نگیعبده صاحب بول یهمواره با عل
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با  8927-8926ها را گرفت. سال نفر از آن سیا گزینش کرد. ها رترینکوالک کیفی
 86-87نوجوانان تیم گارد  یحداقل امکانات آمد یک تیم به نام گارد درست کرد. همه

یدا آرام باال آورد. برایش اسپانسر پجات پایین تهران آرامساله بودند. تیم گارد را از دسته
تیم گارد  آورد روی را شد. اسم تیم هما کرد. اسپانسر آن هم هواپیمایی ملی هما

م در آراجمشید فوتبال آرامجمشید آمد. در لیگ تختتیم هما به لیگ تخت .گذاشت
یم تیم هما بود. در ت ،کردای شدن بود. تنها تیمی که قرارداد سفید امضاء میحال حرفه

انی نایب رئیس زمان صفایی فراهـ  1آقای خبیری تر باشند،شدهشناختهکسانی که هما 
 این به 8958دهداری ما را سال  وید آقایگبودند. خبیری می ـ بودفوتبال فدراسیون 

ا هترینها کردند، سالمها را آن بچهآورد. خیلی مهم است. بهترین ازدواجحسینیه می
ها بود که اعدام از همان بچه 2شصت اعدام هم دادند. حبیب خبیری یها بودند، دههآن

اعدام شد.  8962های تیم ملی بود که سال ترین فوتبالیستیب خبیری از پاکشد. حب
طلب پرویز  ضریبعطش و  یمیزان احتیاج، درجهاست.  طورنیهمپس در اینجا هم 

متفاوت بود. همه انحالل شاهین را خیلی  ی آن دورههاینیشاه یهیدهداری با بق
حل مگر هستی من .ردیپذینمانحالل را  که شودیماما باالخره یکی هم پیدا  پذیرفتند.

 شود که شاهین منحل شود؟ نه.می
ببینیم،  Close Upخودمان را  ـ یعنی رو به خودمان باشیم ـ اگر رو به انسان باشیم لذا

تحصیل، ی پروژهـ چه خودمان هم این تجربه را کردیم. به نسبتی که برای پیشبرد پروژه 

                                                                                                                      
 ونیکنفدراس ییاجرا تهیدانشگاه تهران، عضو سابق کم یعلم اتیعضو ه یریمحمد خب. 1

 انگذارانیفوتبال و از بن یجهان ونیفوتسال فدراس تهیو کم یعضو مجمع عموم ا،یفوتبال آس
در  یزشور یو روانشناس تیریدانشگاه تهران و رشته مد یو علوم ورزش یبدن تیدانشکده ترب

 .است رانیا
اه فوتبال در باشگ یسابقه باز یاست. و رانیفوتبال ا یمل میمدافع سابق ت یریخب بیحب. 2

با سازمان  8955از سال  در کارنامه دارد. زین یگل مل 1و  یباز 81سابقه  یو هما را دارد.
فت. به خاطر با سازمان قرار گر میدر ارتباط مستق 8957. پس از انقالب دیآشنا گرد نیمجاهد

حذف نمودند.  رانیفوتبال ا یمل میاز ت 8953را در سال  یو نیدر سازمان مجاهد تیعضو
خرداد  98شد و در  ریدستگ 8968آورد. در سال  یرو یمخف یبه زندگ 8961خرداد  91پس از 
 .ی ویکی(اعدام شد )به نقل از دانشنامه 8969
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 حس ترخودمان را نیازمند ـتشکیالتی  کارچه سی، سیا کارچه کار،  چه ازدواج،چه 
آن هم ماندگارتر و تبدیل به  ،تری داشتیمطلب جدی ضریبکردیم، عطشان بودیم و 

 ما شده است.  یهیدستما
 

 : یی؛ رو به انسان: علم و شناسایمنبع انرژ یخدا
  یانرژانسان به خارج از خود با مصرف  عالقهمحصول کشش و 

  یکنجکاو
 گردش

 مشاهده 
 لمس

 پژوهش
  شیآزما
  لیتحل

 افتهی
 

ماقبل  .به حوزه ماقبل تاریخ برسیمو تاریخ بیرون بیاییم  یاز حوزه اگر حال رو به انسان؛
ها است. یعنی بشر مقدمتًا عنصر شناسا و بعد تاریخ و موازی با تاریخ، علم و شناسایی

ه، مشاهده کرده، لمس کرداو بوده، گردش کرده، ککنج یعنصر تغییر بوده است. عنصر
پژوهیده، سعی کرده به یک حقیقت برسد، آزمون و خطا کرده، آزمایشگاه درست کرده 

 محصوالتش را تحلیل کرده و به یافته رسیده ـ چه در طبیعت و چه آزمایشگاه مسقفـ 
. انرژی و عشق مصرف کرده است است. پس بشر از کنجکاوی تا رسیدن به یک یافته،

اجتماعی است، محصول  ی وهم که مقدم بر تغییر و تحوالت تاریخپس شناسایی 
 مصرف عشق و انرژی است.  باانسان به خارج از خودش  یکشش و عالقه

سه استخوان بزرگ از درونش بیرون  ما کند وچهاربیتی که وحشی ترسیم میآن یعنی 
هم در  همه جا صادق است. ،محصول ازدواج عشق و انرژی است ،آوریم که میلمی

، هم در تیم اسپانیا صادق است ، هم در ماندالاست پرویز دهداری و فوتبال صادق
پرچم کاتاالن شش نفر  نفر 88از کاتاالن هستند. نفر  ششصادق است. در تیم اسپانیا 

کردند. کاتاالن با تیم رئال مادرید خیلی فرق دارد. تیم بارسلون با تیم رئال را حمل می
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کو طرفدار فران طلب  سلطنت دارد. تیم رئال مادرید، تیم بورژوازی  مادرید خیلی فرق 
نشین شامارتین را دارند و سانتیاگو برنابئو که خودش یک اعیان یدر اسپانیا بود که محله
دار بود که تیم رئال مادرید را درست کرد. اما بعد از کودتای فرانکوئیست و سرمایه

جمع کردند و  1ا عشق و انرژی پزوتا، پزوتا، پزوتاهای اسپانیا آمدند و بفرانکو، چپ
استادیوم نیوکمپ را ساختند. استادیوم نیوکمپ با استادیوم سانتیاگو برنابئو خیلی فرق 

های آلوده ساخت. ولی همه چپ یهیدارد. استادیوم سانیتاگو برنابئو را یک نفر با سرما
یعنی هرکس که تمایل ملی مقابل نبودند،  هاستیمارکسچپ الزامًا  جاآنـ اسپانیا 

ها جمع یکشنبه در استادیومشنبه و هر ـ  داشت 8372تا  8397فرانکو و مقابل سرکوب 
. کردندسرخی را که همان پیراهن بارسلون است تن میـ  شدند. پیراهن ارغوانیمی

 ندهبه جام جهانی آمدند و بر هانیهم، همین کسانی که پرچم کاتاالن را هوا کردندحال 
 هانیولی ا ،شدند. پس اصل بقای عشق و انرژی این است. فرانکو سرکوب کرد

 فقط نباید اصل ما دو شب پیش اینها جشن گرفتند. خیلی مهم بود. یعنی ؛درآمدند
هم  2گوارا ببینیم. در پرویز دهداری و پویولنژاد و چهبقای عشق و انرژی را در حنیف

کل  ینیبیم است.گوید که خدا مییعنی جنبنده « هداَب  »شود دید. پویول یک عنصر می
ی او را . پروازهازندیمگل هم  دیآیمکه  است یدقیقه جنبنده است. یک دفاع آخر 31

ی شوند. این پرواز عمودو سپس افقی می است پروازهای او ابتدا عمودینگاه کنید، این 
ی زمین بکنی، عمودی کن کند. هشتاد کیلو هیکل را ازانرژی مصرف میخیلی به افقی 

از خودتان باالتر است سر بزنید. سر به گل برود  متریسانت 15و بر فراز یک دفاعی که 
 زد. لذا اینگلی می چنینباز هم داشت  هم و گل هم تیم را به فینال ببرد. در فینال

ة» یکلمه  یانسان هم در حوزهاین گوید باید همه جا ببینیم. که خدا می« داَب 
چه نامدار باشد و چه ـ تشکیالتی و هم حوزه سیاسی  یدئولوژیک و هم در حوزهای

 کند. ها انرژی و عشق را مصرف میدر همه حوزه  ـ نامبی
                                                                                                                      

 . واحد پول اسپانیا. 1
 ستی( فوتبالCarles Puyol i Saforcada)به کاتاالن:  ورکاداسافیا ولیکارل س پو. 2

از  یکیعنوان به . از اوکردیم یباز ایاسپان یمل میفوتبال بارسلونا و ت میاست که در ت ییایاسپان
فوتبال  یهایباز نیآخر 1182–1189. او در فصل کنندیم ادیفوتبال  خیتار افعانمد نیبهتر

 زارتا شد. یزوب یعنیبارسلونا  یورزش ریمد اریآن دست خود را انجام داد و پس از
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بط انسان با منبع انرژیمنبع انرژ یخدا   ی؛ رو به انسان: ر
 کهولت انسان 

 :  و لو نشاء  سی 78-77
 

است؟ ربط انسان با منبع انرژی و بحث  چگونهخدا با انسان  یمواجهه ببینیم حال
یفی و خیلی ک اییاسین است. یاسین سوره یکهولت انسان را ببینیم. چهار آیه در سوره

مثل قرآن برخورد کرده است. مثاًل ما که بچه  ی ماجامعه تبیینی است. با یاسین هم
 یداشت. سورهیاسین وجود ای به نام حلقهپارچه یها یک حلقهبودیم در اغلب خانه

خواست به سفر برود باید از حلقه یاسین را روی این پارچه نوشته بودند و هرکس می
داینامیک به کار  یاگر در پروسه را یاسین یکردند حلقهشد. فکر مییاسین رد می

یاسین ممکن بود که فردی که از حلقه دهد. ولی جواب نمی داد.جواب مینندازیم 
د و کشته هم بشود. خدا انتظار دارد با تبیین یاسین برخور کندصادف در سفر ت ،عبور کند

 خورد. یاسین به بحث ما می یکیفی کنیم. بخشی از تبیین سوره
 

د نهیهر آ میو اگر بخواه . میريگىم دگانشانیفروغ از  .. 
در جا شانی ا نهیهر آ میو اگر بخواه  ... میكنخود مسخ ىم یرا 

ده دراز  دچار ُن  ،میو هر كه را عمر  در خلقت   1شند؟ی اندیمن ای. آمیكنو افت ىم سك او را 
 

توانیم به کند میای را که خدا مطرح میاین گزاره و بحث ما است« اندیشندآیا نمی»
گوید منشاء ما آورد. یعنی میهم می« َوَلْو َنَشاءُ »استخدام بحث خودمان در بیاوریم. 

خواهیم اگر ب»انرژی انسان با منبع انرژی دارد. انسان و  ،هستیم. یعنی یک ربط کلیدی
  خود اگر بخواهیم هر آیینه ایشان را در جای .گیریمهر آیینه فروغ از دیدگانشان می

و هرکه را عمر دراز دهیم »کنیم. ها سلب میرا از آن شانییعنی انرژ« کنیممیخکوب می
 « اندیشند؟کنیم. آیا نمیاو را در خلقت دچار کهولت و آنتروپیک می

                                                                                                                      
ُروَن)». 1 َِّن َْيِص

َ
اَط َفأ َر ْعیْهِنْ َفاْسَتَبُقوْا الصی

َ
ْ َفَما اْسَتَطُعوْا  (66َو َلْو نََشاُء َلَطَمْسَنا ََعَ أ

َنامُهْ ََعَ َمَکاَنهِْتِ َو َلْو نََشاُء َِلََسخْ
ْسُه ىِف الخَ َو َمن  (67ُمِضیا َو اَل یْرِجُعوَن) ْرُه ُنَنكی َعمی  َفاَل یْعِقُلوَن)نُّ

َ
 «(63ْلِق  أ
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 (1) ها با یک منبعی اتصال کیفی دارد؟اندیشند که انرژی و وجود آنآیا نمی( 8)یعنی 
آیا ( 9) ها پس بگیریم؟توانیم از آنها دادیم میانرژی که به آناین اندیشند آیا نمی

دوران اوج و نشاط و  که از جوانی « هرکه را عمر دراز دهیم» اندیشند این انرژی نمی
ما آرام آرام به نسبتی که جلوتر تیک است؛ انرژ عشق و و تالطم( و teenagerیجری )تین

ی زلهمنبه مفهوم و به « اندیشندآیا نمی»کنیم. می نکس و افت دچاررا  اشیآید انرژمی
اندیشند؟ به ربط انرژی محدود خودشان با انرژی پیوند نمی به مبدأ وبه است که آیا  این
 کنند؟ این یک گزاره است. کر نمیپایان جهان فبی

 

 به انسان:« او» ؛یمنبع انرژ یخدا
 در کتاب زیلبر ستهیعمل شا

 حج(22) ریوافعلواالخ کتاب: یهادر گوشه   ریفعل خ
 11) هایلها سع یو سع مورد در کتاب:تک  یحداکثر یسع

 اسراء(
 و عشق در  یمصرف انرژ

 یورزشهیاند
 یطراح
 یمهندس

 عمل
  خلق

 مجدد یمهندس
 

از انسان را حول بحث عشق و انرژی خودمان  «او»آرام آرام بیاییم نگاه و انتظار  حال
شق و ن بحث عیهمدر سه فعل خدا در کتاب آخر تاکید کرده است که بر پیش ببریم. 

سعی  (9و ) فعل خیر (1، )عمل شایسته( 8)کنیم است. انرژی که ما تعقیب می
  .حداکثری

الصالحات همه جا آمده و ای کتاب که باز کنید هست. عملعمل شایسته در هر ج
َواْفَعُلوا »های کتاب در گوشهآمده و جا  دو ـ سهکتاب از آن لبریز است. فعل خیر، 

فقط یک « َوَسَعیَٰ َلَها َسْعَیَها»حج آمده است. ولی ی سوره 77 یهیآ در از جمله« اْلَخْیَر 
َوَسَعیَٰ َلَها »ه مفهوم سعی حداکثری است. و باست تک مورد در کتاب  ؛جا آمده است
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گویند از یک نفر که کنار دریا نشسته بود و داشت می مثالً  به این مفهوم است که« َسْعَیَها
. کنمکنی؟ گفت دارم شربت درست میکار میه ریخت پرسیدند چشکر در آب می

ن لفظ دا هم همیشود! اینجا خشود؟ گفت: بله. اگر بشود چه شربتی میگفتند مگر می
 کند. انسان می یای؛ یعنی چه سع«َسَعیَٰ َلَها»را دارد: 

ند توارسد انتظار حداقلی خدا از انسان است. هر کس میاین عمل شایسته به نظر می
ید تاکبر آن مرتبه ـ کار خیر ولو کوچک انجام بدهد. فعل خیر حد وسط است. دو سه 

 یاژه؛ یعنی اگر پرو«َواْفَعُلوا اْلَخْیَر »ها است. برندگان پروژهکرده و بیشتر برای پیش
منجر به یک خروجی خیری برای تان تعریف کردید با آن جدی برخورد کنید. فعل

ما به ش یخودتان، پیرامونتان و هستی شود. به اعتباری با ادبیات خودمان خیر پروژه
 هستی برسد. 

قامت، با کنید تمامرید سعی میحاال که دا ؛اما سعی حداکثری، یک مورد آمده است
گفت شما در زمین که آمدید جانتان را تمام جان سعی کنید. یک مربی داشتیم که می

بود. یعنی در زمستان پیراهن او خیس  طورنیدر زمین بگذارید و بروید. خودش هم هم
ر سساعت کار کنید. آخر  دو که دیاآمده، آییدگفت سعی کنید تمرین که میشد. میمی

خودتان است.  یمایهباید از آن عرق بچکد. عرق هم جان ،چالنیدکه پیراهنتان را می
این انتظار را دارد که پیراهنشان  ،کنندهای ویژه تعریف میخدا هم از کسانی که پروژه

عمل شایسته هم در سطح مصرف عشق و انرژی در چالنند از آن عرق بچکد. را که می
هایی که ، عمل، خلق و مهندسی مجدد است. همان طبقهاندیشه، طراحی، مهندسی

تواند شود در عالم امکان و هستی تحلیل کرد. یعنی انسان هم میبرای عمل خدا می
 یانهیبریم. یک زممصرف کند. روی این سه فکر کنید. بحث را به پایان می جاهانیا

 برای فکر کردن باشد.
 

 نجم  38-71یفیزاره کگ کی به انسان:« او»؛یمنبع انرژ یخدا
 بار

 بار  یحمل فرد
  ادیتالش خودبن

 دستاورد 
 محاسبه
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 کند:نجم مطرح میی سوره 28 -91یک گزاره کیفی خدا در آیات 
 

ْخَری)
ُ

اله َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر أ
َ

ْیَس لِاْلنَساِن ِإاله َما َسَعی)83أ ن له
َ

نه َسْعَیُه َسْوَف  (87( َو أ
َ

َو أ
ْوىَف) ( ُُثَّ 42ُیَری)

َ
َزاَء اْْل َزئُه اْلجَ  (45يجُ

دارنَد دیگری را بر منی ایهيچ بر دبار  او  ی/و اینكه برای انسان جز محصول سعدار
دی ظاهر خواهد شد/سپس هر چه متام د[ كوشش او به زو دستاور جزا  تر او رانیست /و ]

 دهند.
 د. تا هفته دیگر رویآینده بحث خدای منبع انرژی را جمع خواهیم کر یهفته شاءاَّللان

، این چهار آیه را سر جای خودش دوستان وقت بگذارنداگر این چهار آیه فکری کنیم. 
  هم چه هست. 28 یهیآ چه بوده، بعد از 91 یهیببینند قبل از آ مرور کنند. یعنی

بحث خدای منبع انرژی را به انتظاراتی که خدا از انسان انرژیک و عاشق دارد  شاءاَّللان
وب که در چهارچبا انسانی وند بزنیم. آخراالمر بتوانیم خدای منبع عشق و انرژی را پی

جه توبذل پیوند بزنیم. خیلی از ی، و هم انتظار ی داردشناخت اوگزارش آخر خدا هم از 
 شما متشکرم.
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 1(6ی )منبع انرژ یخدانشست هفتادم: تبیین: 
 

ِح  ِن الره ْْحَ ِ الره  کنیم.سالم به دوستان بحث را آغاز میو  عصر بخیر با .میِبْسِم اَّلله
 

  به نام مهراه یاریگر
 «گشامی، باب بگشا، نزد من آمن رفیقم، ره»

 گاهی و اسرتاتژیک با خدامههدالنه، مستمر، صافی رابطهضرورت 
 

بحث خدای از ششم  یابرگ آخر  ،«او»های داشته ،«تبیین ما»تر بحث، عنوان خاص
 انرژی است. منبع 

 
 ی حالی اول تا خانهاز خانه

 زیاز حس به تجه ریس یط
 از راه  یبخش ریس

 در راه یمصرف عشق و انرژ
 

سیری را طی کردیم و از یک حس اولیه به ضرورت  ـ حدود دو سال پیش تاکنون ـاز ابتدا 
 و تسمان با هستی فعال نیرابطه ،گرا و افسرده شدیمتجهیز رسیدیم. حس کردیم درون

« او»ی فعالی نیست. با خدا به حالت اختالل رسیده و رابطه به طریق اولی مانرابطه
را ناظر بر خودمان حس « او»، ما هم کندما را حل نمی مسائلجدی از  ایمسئله

بدیل به درک ت ،میکنیمکه  ی. این سیر را طی کردیم تا رسیدیم به اینکه احساسمیکنینم
روج به ضرورت خ ،واقعی است. به سنت بشر ، درکیاین درک شده و تشخیص دادیم که

که   ،و به کاربرد متد رسیدیمدرآمدیم مان با هستی رابطهو انسداد  بستاز بحران و بن
 و از این وضعیت بیرون بیاییم. به یک متدی مجهز شویم 

                                                                                                                      
 است.  1811تیر  21 شنبهسه ،. تاریخ برگزاری این نشست1
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مودن یاست. مذهب اگر راه پ این سیر بخشی از راه ،با تعریفی که از مذهب پیدا کردیم
مخمل راه  یطی کردیم بخشی از راه است و همهما که هم  سیری این  ؛ردیگیماسم 
 .ندکیمی است و بشر هم از سنگالخ راه خودش را پیدا سنگالخزمین نیست و سبز 

  وآن اختصاص دادیم ی بحث دربارهبه  گذشته راهای بخشی از عشق و انرژی که هفته
و در  در همین مسیر و در همین سیر  عتاً یطب، واهیم کرداز آن عبور خ امروزشاءلله ان

 رسد. به مصرف میهمان راه بزرگ 
 

 تیخروج از وضع یبرا زیتجه
 سه منبع  یهامتد با داده یطراح

 دو مبنا انیم ریس ی     نمونره    «او» هیتوص
به    سرمشق بشر  عبور از بحران ـ گذار از انسداد          تجر

 + آورده  یفراور :          دیتول     آورده ما
 شامتنیپ

 متن
 پسامتن

 

 را مصرف یاچند جلسه ،ها رسیدیمدر جلسات ابتدایی بعد از اینکه به این ضرورت
 ]این[کردیم و به مجهز شدن به متدی برای خروج از وضعیت تخصیص دادیم. طراحی 

نوع بشر است است؛ یک منبع  «او». یک منبع ]صورت گرفت[ های سه منبعمتد با داده
ست، منبع دوم سرمشق بشر «او»های توصیه ،هستیم. منبع اولهم خودمان و یک منبع 

 «او»که  هم . راهیبود نشان دادن راه «او» یهیهای ما است. توصمنبع سوم هم آورده و
دتان خو ،بست گیر افتادید و حس کردید در انسداد هستیدکه اگر در بن بودنشان داد این 

 مبنای بزرگ در وبین مبنای کوچک  ؛را مبنا فرض کنید، ما را هم مبنا فرض کنید
ی  دو مبنا تبادل بینحتمًا از این  ؛وآمد باشیدرفت حاصل خواهد شد و بیرون مفر 

ی هیآ شصت اول از از دو منبع گرفتیم. را این مضمون سیر میانی و مبناما خواهید آمد. 
 . سیر ابراهیمو دوم  از حد نازل شد مران که بعد از شکست اُ آل ع یسوره 811تا  811

 رتبسیطمبنای  یک حس کرد گرفت. ]در نظر[یک مبنای کوچک را ابتدا خودش ابراهیم 
بین دو مبنا حرکت کرد و از مسیر آزمون و خطا به طور مداوم  از خودش هم وجود دارد.
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زرگتر یک مبنای ب ؛تماد خودش استیک مبنای کوچک و قابل اع به این رسید که باالخره
ست. وقتی حس کرد خودش مبنا ه« او»هستی را احاطه کرده،  یاز خودش هم که همه

ین مشترک ب یزمینه برای پروژه ؛هم اعتماد کرد «او»است و به خودش اعتماد کرد و به 
 توحید بود که قباًل از آن صحبت کردیم.  یوجود آمد که همان پروژهاو و خدا به
عبور از ( 8)بشر دو شعار و سرمشق درآمد.  یتجربی است. از تجربهر هم سرمشق بش

 هم گذر از انسداد هم گریزناپذیر است. اگر نوع بشر که ما( 1) و بحران ضروری است
 دیگر ،بست و انسداد را بپذیردخواست با بحران خو بگیرد و بنمی ،آن هستیم یادامه

 وداد و تسلیم انسداد ها وامیبحراندر  رسید. بشرما نمی آمد و بهسیر تاریخ جلو نمی
بور از ع یاین تجربهلذا  .توانست ما را به این سرمنزل برساندنمیو  شدیها مبستبن

 . است هیمادستهم  از انسدادگذر بحران و 
 از آن فرآوری   که بخشی ما تولیدی است یآورده هستیم. آورده صاحب خود ما هم

بخشی از آن هم این است که چیزی به آن  و بشر است یای خدا و تجربههتوصیه
وسط بگذاریم. تولیدی که از  ی خودمانعنوان آوردهبه مانرا خود یایافزودن و بیفزاییم

 وجود آمد یک پیشامتن، یک متن و یک پسامتن داشت. های ما بهفرآوری ما و آورده
آیا  اینکه ]اول[ خودمان، خدا و هستی وابکنیم.را با  ماندر پیشامتن سعی کردیم تکلیف

 و ؟بیرون از ما هستی فعالی وجود دارد؟ دوم اینکه موثر است اشیهست و هست «او»
این  رسیدیم مخرج مشترک هانیوقتی به ا ؟جزو هستی هستیم یا نه هم سوم اینکه ما

. میکنیو لمس م میکنیم بود که هستی واقعیت دارد، احتیاج به اثبات نیست، آن را حس
 ناینکه خودما هم سوم و نیروهای هستی است یساز همههستنده و آماده «او»دوم اینکه 

ما فعال هستیم و فعال هستی هم مجوز به این رسیدیم که هم عضو هستی هستیم. 
 دریافت کرده است.  «او»از  ،قبلاز خواهد و مجوزش را فعالیت نمی

متن به این رسیدیم که جهان مشارکتی و چرخشی است در از پیشامتن به متن رسیدیم. 
صاحب در مشارکت هستی تعریف کند و خودش را  یاتواند پروژهو هر موجودی می

  کنیم.ای است که تعریف میکند. پسامتن هم همان پروژه سهم
و بعد  آمدیم حاشیه فعالبه و  بودیمی غیر فعال هیپیشامتن ما در حاش گفت در توانیم
هستی، متن  ؛کردیمباز هایی که اینجا بحث این به اینکه باید داخل متن بیاییم. سیدیمر

 را باز کردیم.  متن خودمان متن کتاب و ،متن تاریخ



 5باب بگشا؛ دفتر ششم: تبیین ما ـ       116

 

 

دمان توانیم خوبزرگترین کتاب هستیم. می نخودماد کنیمعنوان  به قول حضرت علی
پروژه  کی ها به تعریفن تورقاز ای ،بزنیم، هستی بزرگ و تاریخ را هم ورق بزنیم برگ را

 ایمتن و عبور از پیشامتن، همان پسامتن است که پروژه درما  آمدن برسیم. خروجی
 ی خواهد داشت وهایآوردههم « او»ما  هایاعتبار آورده و به میکنیماست که تعریف 

 فعال خواهد شد.  ی ماپروژهدر 
 

 دوطرفه مناسبات ما:  نییتب
 عرضه  تقاضا

 اقیاشت  اجیاحت
 داشته   پروژه

یژه  کردروی  حضور و
 طراح مهندس، خالق 

 بنداستراتژ، مرحله
 یخیتار لیدوتحلیصاحب د

 منبع الهام  پرداز،دهیا
 دیمنشاء عشق و ام

 

رسد و می مکه انسان از مجهول به معلو نسبتی. به میدیرس نییتب به نییشاتبیاز پ میآمد
 ندجهان را هم تبیین ک ،که متناسب با درک حقیقت این حق را دارد ،رسدمی یبه حقایق

 ما هم به این سرفصلمتناسب با درک حقیقت و وزن خودمان، نه بیشتر و نه کمتر.  ـ
 ـ هم عضوی از آن هستیم خودمانکه ـ  را رسیدیم که بتوانیم جهان پیرامون خودمان

  .تاس و تحلیلی کیفی ،تبیین کنیم. تبیین به مفهوم بیان مفصل، روشن
 ـ «او»که در این هستی مشارکتی مناسبات موجودات با به اینرسیدیم  در این تبیین

 واستهخیترسیم نکرده و نم یاکطرفهی یدو طرفه است. جادهـ  «او»بخصوص انسان با 
پان و گوسفندی  یا ارباب و رعیتی یرابطه  ـ ی. رابطهدر این جهان راه بیندازدچو
دوطرفه ـ خیلی فاصله داریم  «او»با ما هم با ما برابر نیست و  «او»گوییم برابر چون نمی

 مناسبات دو طرفه است.  ،است
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یی اروسهپو  تعریف کنیم اییعنی بخواهیم پروژه ،تقاضا قرار بگیریم موضعاگر ما در 
 یرابطه ،کندای که با ما تعریف میما رابطه یبه اعتبار تقاضا «او» طی کنیم،

طبیعی است که  هم« او»، تقاضا نرسیم یمرحلهاگر ما به  کنندگی است.عرضه
مان و اگر ما احساس کنیم که در پیشبرد پروژه بنا نیست به کسی یا به ما بکند.ای عرضه

م ه «او» ،داریم «او» آورندگیو  «او»، تیمارداری «او»کاری احتیاج به کمک ،تقاضایمان
 به تجارب موجود و پیشینی   جدید یوژهپر ی یکبرای اینکه تجربهشوقی خواهد داشت 

  1هم اشتیاق دارد. «او» ،هم مشتاق است. ما احتیاج داریم «او»هستی اضافه شود. لذا 
سانی رهم برای کمک «او» ،تعریف شود یاتقاضای منجر به احتیاج ما پروژهاین اگر از 

اگر ما اهل رویکرد  هینهابال.  2است ها و سرریزهایش به این پروژه سرپنجهو تزریق داشته
فقط ای که هم اهل حضور ویژه خواهد بود. دیگر از حالت خدای ساده «او» ،باشیم

، استراتژ ،خالق  ،مهندس ـآید و تبدیل به خدای طراح در می ،است کرده خلق اول 
منبع الهام و منشأ عشق و امید  ،پردازایده ، صاحب دید و تحلیل تاریخی،بندمرحله

را ساده  «او»وقتی که ما  ؛شودمی جانبههمه گرید «او»شود. لذا ما می یهابرای پروژه
به این جهان آمدیم که بدون ، حس نکنیم فرض نکنیم و خودمان هم از سادگی دربیاییم

 یبرمع کیاز فقط  یدلفلسفه و حکمت و هدف و خروجی و بدون پیوستن به چرخه تو
اهر تری را بر ما ظهای جدیهم جلوه «او» ،میوشیبه نسبتی که ما پیچیده م .میعبور کن

 کند. می
 

 ما نییتب ؛یمنبع انرژ  یخدا
 ، اصول نگهدارندهبرراه، اصول لیاصاصول 

 «او»   عامالن
 عشق  حاضران
 یانرژ  منتشران

 انیباق
 

                                                                                                                      
ی معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد / ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق هیسا. حافظ: 1

 بود.
 است.   ی کمک بودن. سرپنجه بودن به معنای نیرومند و آماده2
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بشر  .باشیم توانیم صاحب تبیینمی هم آمدیم و به خدای منبع انرژی رسیدیم. اینجا
نیم. قبل از خودمان اضافه کتبیین ما هم سعی کنیم چیزهایی به  ،یین کردهقبل از ما تب

ها پژوهشگرانی بودند که روی ماشین ترمودینامیک کار کردند و بشرهای بعد از آن
ی جهان صادق در همه درآوردند،ها از ماشین ترمودینامیک که آن که این قانونیدیدند 
کار  تبدیل به ،گیرداست که انرژی را می ماشین ترمودینامیک، ماشینییعنی . است

 متکی بر پژوهش  خودش و  یتجربهدر . بشر آیدمحصول بیرون می از کار هم کند ومی
تی است. عشقی در هس گونهبه این رسید که  کل هستی این ،پژوهشگران ترمودینامیک

در د. شومی تبدیل به تغییر انرژی هم ،شودوجود دارد که آن عشق تبدیل به انرژی می
ق، جنگل، مصد از تنباکو، مشروطه،ـ  اندبودهما  در جهان و در کشور ی کهتغییرات یهمه
را  پارسال یهاشریعتی، انقالب و همین حرکتحسینیه، جنبش مسلحانه،  ،خرداد 85

انرژی هم این گوشه از جهان را  ،یک عشقی تبدیل به انرژی شده است ـ اگر نگاه کنیم
 . ه استرو به تغییر برد ضر هستیم،حاکه ما در آن 

ا و م ینگهدارنده ووجود دارد که ضمنًا راهبر ـ خدشه تقلب و بیبی ، بدون بدیل،اصل ل  یعنی اصـ رسیم که اصول اصیل ها به این میها و کنکاشپس از این تجارب، پژوهش
 جاوید است. حی، قیوم و «او»: «او»اصل بقای ( 8)های ما است. به این رسیدیم پروژه

  اصل بقای عشق. (9و )اصل بقای ماده و انرژی (1)
 ، عشق و انرژی عامالن حرکت هستند. در کل جهان حاضر بوده و هستند، منتشرند«او»
بعد از ما هم خواهند بود. اگر این  و با ما هستند اکنون نیز ،اندقبل از ما بوده .اندیباقو 

شود، تن به اجبار و انسداد گر دگرگون میاز جهان دی ندرکما ،اصول را بپذیریم
ُبوا َقْوَل »گوید: میدر انتهایش خدا که  1ی حجیک آیه است در سوره .دهیمنمی َو اْجَتن 

ور ر د ،. در مملکت ما زور نهاد بودهدیریزور را نپذ یزور، متن زور و گزاره یگفته« الز 
خطاب به ما هم که است. این  و مانع تحول شدهشده تر جدی یاین سی ساله هم نهاد

ه یعنی اگر ما اعتقاد ب ،زور را  نپذیرید دیگویم کنیم هست. لذا وقتیامروز زندگی می
خت برای ما س ،پذیرش اینکه زور را نپذیریم ،، عشق و انرژی نداشته باشیم«او»بقای 

سانی ک گویند چهکسانی که زور میاین داند گوییم خدا آن باال نشسته و نمیاست. می
را  هانیای گزارهرا نپذیرید،  هانیا، زور را نپذیرید هانیگوید قول اخدا می !هستند

                                                                                                                      
 ی روم آمده است. . در سخنرانی سوره1
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در کل دوران و  ،اندعامل حرکتو عشق و انرژی، « او»بپذیریم که  ولی اگر .نپذیرید
تن زور[ ]نپذیرفپذیرش آن گزاره  ؛اندیباقو  هستی حاضر و ناظر و منتشردر کل تاریخ و 

 . شودیم ترراحتو  ترروان، ترسهل
 

 لیجهان با م رییتغ
  یازدواج عشق و انرژ

 « ذره رقاص»همراه با هر 
 «خاص یمقصد»بهل تا 

 

لسه را با آن و ج را با یک چهاربیتی از وحشی بافقی پیش بردیم مانبحث سه هفته پیش
و زنده  م. از اسم وحشی پیداست که آشفته است و جهان را هم پرتالطبه پایان رساندیم

 سه اصل درآوردیم. ما بیند. از چهار بیتی او دار و در تغییر جوهری و عرضی میو حیات
و رها که جهان با میل انساناست  تر و  فراتر از این سه اصل است ایناصل اول که مهم

دست تغییر است. میل هم سرجمع عشق و انرژی است. از ازدواج عشق و انرژی به به
در جهان وجود ـ  ولو کوچکـ درون و بطن و متن هر ذره در  ازدواج ی اینآید. خنچهمی

بهل تا »و است  «او»نده به سوی برپیشواجد و رقاص و  یدارد. همراه با هر ذره
 نبرد و رهنمومی ،کشدرقاص را به مقصد خاص می یهر ذره« مقصدی خاص.

کند. این تفسیر با می تصویری را از این جهان ارائه چنینکند. وحشی بافقی می
هیچ کند. که جهان با میل تغییر می پذیریمهم میهای ما همخوان است. ما بحث

ه است. رفتگی تغییر نکردفروافسردگی و درون پیژامه پوشیدن و جهان با خمیازه وکجای 
 . کندیمحمل مندرج  شدرون خودرا در این عناصر  و میل هم کندبا میل تغییر می

 
 «او»حجم کار 

 غلغله 
 آغازه 

 ولوله 
  انهیم

 زلزله 
 انهیپا
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ـ ست. جهانی را که خلق کرده «او»میل اصلی جهان، میل ،اگر این میل را بپذیریم
ی ااست. یک آغازهـ جهان کل ـ از زمین ما  ترعیوسو  تربسیار بزرگ بزرگ ـ جهان 
ای داشته و یک پایانه ـ  میبریمی ـ که ما داریم اکنون در آن به سر اانهیو یک م داشته

هرکس  جوشد،دارد. به تعبیر مولوی  آغاز عالم غلغله است. یعنی همه چیز دارد می
جایی از این  روی یک کند.خودش را اعالم می تولدکند و دارد اعالم موجودیت می

 . کندیماشغال  مثبت و فعال نشیند و آن را های جهان میکرسی
 آخر جهان هم ؛و ولوله است جدید پروژه و رفت و آمد و خلقهم متعدد  بین این جهان

ن زمیشوند، وحوش جمع میآیند، ها به رفتار درمیزلزله است که کوه ی جهان ـانهیپاـ 
پایانی مصرف شده که غلغله بزنند آغاز عالم انرژی بی اگر برای شود. یعنیمسطح می
مصرف کرده و هم موجودات  «او»ی را هم انرژی وسیع که عالم هم یانهیم ،و باال بیایند

شود که همه چیز به مصروف می ای، پایان هم یک انرژی]اندکردهمصرف [ها و انسان
 گردد.سر جای پایانی خودش برمی

 
 رو به انسان 

بریم. انسان در این جهان مملو از انسان میرو به ینجا بحث خدای منبع انرژی را ا
 کند: بندی میست؟ شاعر اینجا جمعاز عشق کجا حونانرژی و مش

 و ز رسحد عدم  می ررهو منزل عشق 
 می اراه آدمه همهنی وجود ا می ات هب ال  

هم که اهل  ییهامذهبی است. انسان ،ما رونده هستیم. به این اعتبار، انسان در ذات
ر د ؛دارند یاندازبرای خودشان انگاره و چشم ؛کنندمی یدارند حرکت ،مذهب نیستند

. به نوعی اهل رفتن هستند ،نباشند هم ولو اینکه مذهبی خودشان، در حرکت و اعتقادکا
 ها، اما آنمذهب توحیدی نباشد ، گرچه ممکن است آنبرای خودشان مذهبی دارند

ا را بپذیرد ی و مذهب ذیل توحید نوع انسان اعم از اینکه توحیدپس رونده هستند. هم
خواهد برسد که آن سرمنزل کاماًل دینامیک و میسرمنزلی  یک رونده است. بهنپذیرد 

 است که همان عشق است.  مالتپر
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سیری را  ،قبل از اینکه پا به این جهان بگذارد ،کند نوع انسان از ابتداتاکید می]شاعر[ 
 و رسیدن به اقلیم هستی و وجود بوده عدم سیر عبور از سرحد و مرز است، طی کردهکه 

است. هم عشق و هم انرژی مصرف آن شده است. جهان را کلی راه  ،. خود ایناست
خدا و عشق و انرژی هم  ]همچنین[، ببینیم خلجاناگر مشارکتی، سیال، پرهیجان و 

پس ما هم به این اعتبار  ؛است گونه انسان هم که این ،دنحاضر و ناظر و منتشر باش
 جزئی از دینامیسم هستی هستیم. 

 
 یمصرف انرژ  ریبشر : س خیتار 

 ؛ رو به انسان: یمنبع انرژ یخدا
  اجیاحت زانیم

 درجه عطش
 طلب  بیضر

  تیفعال تیفیاندازه و ک
 تریقو

 دامنه دارتر 
 دارتر طول

 ترپراصطکاک
پژواک  تر پر
 ماندگارتر 

 ترزانندهیانگ
 
 

هرکدام  ـ درک خود ما این است ،انسان به خدا یهاهیمستقل از کتاب و مذهب و توص
حال مستقل از اینکه  سال، سی سال، پنجاه سال در یک تاریخی بودیمبیست  از ما

، میادهیددر فیلمی ، میادرونش نقش داشتیم و یا نداشتیم، تاریخ گذشته را هم خوانده
اگر در کادر بحث خدای که کنیم درک میـ  و یک اشراف نسبی به آن داریم میادهیشن

حلیل انرژی بخواهیم تاز در این جهان سراسر را انسان ستیم و یانسان با رو به منبع انرژی
 . یعنی سیری که از غار آغاز شده و تا اینجانیست جز مصرف انرژیتاریخ بشر چیزی  ،کنیم

ـ  خ بشرتاری کلکرد. پس اصاًل تحقق پیدا نمی ،شداگر انرژی برایش مصرف نمی ،رسیده
 مصرف انرژی بوده است.  ناشی از ـ روانی/روحی تکنولوژی،تاریخ اجتماعی، سیاسی، 
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لب ریب طضعطش و  یمیزان احتیاج، درجه ،اندازه و کیفیت فعالیت یپشتوانهحال، 
از یک  اندازه و کیفیت فعالیت ،علم شیمی بخواهیم صحبت کنیم تعبیراست. یعنی با 

 شود و از طرفی هم هرمصرف آن می و عشق طرف بستگی به دوزی دارد که انرژی
تحقق آن هم بیشتر است. اندزه و کیفیت  یدرجه ،باشد بیشتروز چقدر غلظت این د

و  طول، اصطکاک، پژواک، ماندگاری فعالیت خودش را در قدرت آن پدیده، دامنه،
دازه به ان آن کند. پس این دوز و غلظتمی متظاهرخودش را متبلور و  اش،انگیزانندگی

دهد و شعاع می کندیشعشع ماندازه و کیفیت هم خودش را مت ؛کندو کیفیت کمک می
بشود  ردارتطولبشود یا کوتاه دامنه؛  دارتردامنه ؛ترفیضعشود یا تر قویآن حرکت که 

چ پفقط پچ ،پر پژواک باشد یا نه ؛مماشاتاهل اهل اصطکاک باشد یا  یا محدودتر؛
د عشق و انرژی ننتوا ،تر باشد یا نهانگیزانندهی و میرا باشد؛ انقطهیا  باشد ماندگارتر ؛کند

 به دیگران پمپاژ کند. 
نامه جلد لغت چهلسال سر  چهل گونهدهخدا چکه کنیم اگر این را بپذیریم درک می

 17گونه سال سر شاهنامه وقت صرف کرده، ماندال چ گونه سینشسته، فردوسی چ
 و ها دوام آوردزنداندر آن  سه سال بیشتر از ماندالگونه یا سیسلو چ و کرد سرسال 

روی  یکی ماه اگر دو  سه ـ  مینیبیمو پیرامون خود را هم  اقوامـ . باالخره انسان نپوسید
ال به شود شخصی سی سمیگونه شود. چها پوسیده میسلول ،تخت بیمارستان بیفتد

   طلب آنریب ضکنیم که غلظت احتیاج و عطش و زندان برود ولی نپوسد؟ درک می
 نگاه دارد و انرژیک بیرون بیاید. در تالطمات ا باال بوده که توانسته خودش ر

 
  یربط انسان با منبع انرژ 

 ؛ رو به انسان: یمنبع انرژ یخدا
 سی 78-77

 دهش    یوابستگ
 رشیگ  یکنندگهیتغذ

پس  یرندگیگباز
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ی یاسین سوره 61و  67و  66رو به انسان، به ربط انسان با منبع انرژی در سه آیات 
کرد که انرژی شما وابسته به من است، از انرژی من دا تاکید میآنجا خاستناد شد. 

 رمیبگتوانم انرژی را درون شما قفل کنم و بازپسهر وقت بخواهم می ،کنیدتغذیه می
سیر نونهالی، نوجوانی، جوانی را طی کنید باالخره از آن طرف فواره، شیب این اگر  و

خواهید شد. این توضیح، توصیه و  شما مشمول کهولت و آنتروپیو نزولی هم دارد 
 داد. از این منبع کنندگان انرژی تاکیدی است که منبع انرژی به استفاده

 
  یمصرف عشق و انرژ  به انسان:« او» هیتوص

 ستهیعمل شا :  یحداقل
 در کتاب زیلبر

 ریفعل خ : یانیم حد
 حج(22) ریکتاب: وافعلواالخ یهادر گوشه

 یحداکثر ی: سعیحداکثر
 اسراء( 11) هایلها سع یمورد در کتاب: و سعتک 

 

بریم. ب پیکیفیت  بهتر شد. ما هم سعی کردیم مرحله کیفی کیبحث از طرف خدا 
در کادر مصرف عشق و انرژی سه سطح ، ها استفاده کردیمخدا در آیاتی که ما از آن

 نکهیا د،تواننمی همه و دارد انتظار همه از]خدا[  که سطح کی. است کلی مطرح کرده
م یک ناثبت یا از ات کوچکععمل شایسته از خیرات و مبر ند.بده انجام ستهیشا عمل

اًل مثی باالتر هااسیمقدر تا کارهایی که  آغاز شود تواندیم تهیدست در یک مدرسه
  1.آمدند و به ما منتقل کردندتجربیاتشان را  و اندخانم قندهاری انجام داده یا خانم قدس

                                                                                                                      
ی مادر و کودک بودند که به . خانم قدس بنیانگذار محک و خانم قندهاری بنیانگذار خانه1

ام برای بیان تجارب خود در بناگذاری موسسات های بیست و ششم و سیترتیب در نشست
 دو نشست در دفترهای دوم حضور یافتند. این« باب بگشا»های فوق در جمع حاضران نشست

 در دسترس است. « باب بگشا»و سوم 
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ـ  عمل  های کوچک و بزرگدر سورهلبریز است ـ جای کتاب  یسته در هراین عمل شا
یک سطحی از این عمل صالح  تواندیآمده است. هرکس م صالح یا باقیات صالحات

 . بگذاردچینی از خودش ثبتی داشته باشد و نقطه و ندیرا برگز
رتر از . بهایی هستند که از عمل صالح ظرفیت تصاعدی بیشتر دارندآن ییک حد میان

توانند عملی انجام بدهند.این عمل از نظر خدا فعل خیر است که از عمل صالح می
به فعل  1ی حجسوره 77ی مثل آیه کتاب یتر است. در چند گوشهعمل صالح کیفی

تشویق و توصیه به عمل خیر کرده است. عمل  «َواْفَعُلوا اْلَخْیَر »خیر، با واژگانی مثل 
 .ندینشکند و میماسد، رسوب میندگار است. خیر یعنی میخیر از آن اعمال ما

به معنای عمل  2ی اسراءسورهدر  «َوَسَعی َلَها َسْعَیَها» یک بار آمده است اما یک آیه
 ؛اردخیر دفعل بیش از عمل شایسته و بیش از  ایحداکثری است. یعنی کسی انرژی

، ولی او هم مشمول نفس کم نیاوردو  دودب ـ سال 881یک قرن ـ  تواندمثل ابراهیم می
 سال هم قبلشده کند و سال دوندگی می چهلیا موسی که  ؛رودیمو  شودیمآنتروپی 

یا حضرت محمد چند  بدود؛تواند نیم قرن می ،دوندگی کرده بود بدون روش، خودش
 د. دوتواند بدهه می

است بازیکن سال  چهلهست که مثاًل  ایمربی ؛معمولی هم همینطور یهاانسان
راه آهن  یهاستینسل فوتبالکه سه ـ چهار   بود که آهنراهدر تیم  8مددآقا. سازدمی

                                                                                                                      
رْي َلَعلهُكْم ُتْفِلحُون».... 1 ري»(؛ 77)حج: « َو اْفَعُلوْا اْلخَ ٌة یْدُعوَن ِإیَل اْلخَ مه

ُ
ن: )آل« َو ْلَتُكْن ِمْنُكْم أ (؛ 524عمرا

« 
َ

رياِت أ یها َفاْسَتِبُقوا اْلخَ ِلُكلٍّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولی اَو  وَُن َتُك ه: « یَن ما  َك  »...(؛ 543)بقر ولِئ
ُ

رياِت َو أ وَن ىِف اْلخَ َو یساِرُع
اِلحی ريات»(؛ 554عمران: )آل« ِمَن الصه ْوَحینا ِإلهَِْيْ ِفْعَل اْلخَ

َ
ْمِرنا َو أ

َ
ة  هْیُدوَن ِبأ ِئمه

َ
(؛ 78)ابنیاء: « َو َجَعْلنامُهْ أ

ْبنا َلُه َو َوَهْبنا َلُه يحْ » ريات ىیَفاْسَتجَ ْ اكَُنا یساِرُعوَن ىِف اْلخَ ُ ْصَلحْنا لَُه َزْوَجُه ِإهِنه َ
ولِئَك یساِرُعوَن ىِف »(؛ 72)ابنیاء: « َو أ

ُ
أ

رياِت َو مُهْ هَلا ساِبُقون  ( و ... .65)مومنون: « اْلخَ
راَد اَْلِخَرَة َو َسعی». 2

َ
ولِئَك اكَن َسْع  َمْن أ

ُ
 (11اسراء: ) «هُْيْ َمْشُکورا  هَلا َسْعیها َو ُهَو ُمْؤِمٌن َفأ

 لیبوده است. او از اوا رانیفوتبال ا سازکنیو باز یمرب معروف به آقامدد یرسول مددنوع. 8
 .دشویم ادیآهن . از او به عنوان پدر فوتبال راهکردیم یگریآهن مربدر باشگاه راه 8991دهه 

سال  .بوده است زیران )استقالل( نفوتبال تاج ته میت یمرب 8991دوره در سال  کی یمددنوع
به  لیآهن را تبدبود که راه یشروع دوران نیآهن آمد و ابه باشگاه راه یرسول مددنوع 8999

 ییناربیز یهاتیآهن پس از فعالفوتبال راه میدر جنوب تهران کرد. ت یسازکنیکارخانه باز
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 سن داشت، سال هشتادکه نزدیک به با این هم آخر عمرش یهامحصول او بودند. سال
از همه داد. آموزش می یعنی تا جان در بدن داشت های ایران بود.مربی تیم کر و الل

حداکثری  حرکتتوانند می ،کسانی که اهل دوندگی هستند یهمه مدد تاآقا ابراهیم تا 
کند. یک بار در می ـ  سعی حداکثریـ  ها را دیگر خدا مشمول سعی آن ،باشندداشته 

گفته  تابدر ک چیزهایی که یک بار تعبیر سعی حداکثری را گفته است.کتاب گفته 
 میاخوانده را چند بار قرآن چون میکنیمفکر  خود ما ؛ آیدشوند خیلی به چشم نمیمی

 نیامده است؛ به چشممان که قبالً  مینیبیمرا ولی یک چیزهایی  .]میادهیدهمه چیز را [
جاهایی، آدم یک ولی یک  ـ میگویمـ من خود را  نیستیمنبودیم و چون در سطحش 

ا م درست است که در سطحکه یک چیزهایی هست  ندیبیممقدار وقت بیشتری دارد، 
قای آمانند آقامدد،  ؛ولی کسانی که در سطحشان بوده آن را گرفتند و عمل کردند ،نیست
 از نسل ، چندسالگی تا چند سال پیش که فوت کرد 81-87از  که در آبادان 1سالیا
یی که با پاهای برهنه روی آسفالت پنجاه درجه هاپابرهنهآبادان ـ  های زمین خاکیبچه

سعی اهل  هانی. ادهدو تحویل تیم ملی  ]توانست تربیت کند[گرفت را  ـ دندیدویم
م ه ؛آیدآبادان بیرون نمی ازسالیا آقای  که شد،جنگ هم  . در آبادانهستندحداکثری 

زنده نگه دارند.  دارندرا سعی  آبادان  و هم فوتبال را سعی دارند زنده نگه دارند  آبادان
َسَعی َلَها َسْعَیَها و» ؛اندگرفته هاه آنچیزی گفت یک جاخدا  که یکبار هانیالذا  عی س« ََ
ی به بزرگ یهاتکان که توانند کارهایی کنند می گاهیها فیکونی انجام دهیم. انسانکن

 عالم پیرامونشان بدهند.
 

                                                                                                                      
 هرانتهران آغاز کرد و از دسته دوم را در فوتبال ت یترق یهاصعود از پله 8996از سال  یمددنوع

ر د یوابسته به ادارات دولت یهامیحضور ت تیروند با قانون ممنوع نیبه دسته اول آمد. ا
خبه در ن کنانیو پرورش باز یابیاستعداد ندی. فراافتیتهران تداوم ن یهامسابقات باشگاه

را  یانفراو کنانیموفق شد باز یادامه داشت. رسول مددنوع شهیباشگاه هم نیا هیرده پا یهامیت
 .ی(ی ویک)به نقل از دانشنامه برساند رانیفوتبال در ا یدر چند نسل مختلف به مدارج باال

فوتبال آبادان و مربی تیم صنعت نفت آبادان که برای زنده نگاه داشتن  اسطورهمنوچهر سالیا . 1
در  قبل از انقالب اسالمی سالیا تاشهرش در کوران جنگ تحمیلی نقش بسزایی داشته است. 

 . کنار تیم صنعت نفت بود و هدایت این تیم را در لیگ تخت جمشید بر عهده داشت
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 یفیگزاره ک کی به انسان :« او» حیتصر 
ْخَری): نجم  45-83

ُ
اله َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر أ

َ
ن له 83أ

َ
نه  (87ْیَس لِاْلنَساِن ِإاله َما َسَعی)( َو أ

َ
َو أ

ْوىَف)42َسْعَیُه َسْوَف ُیَری)
َ
َزاَء اْْل َزئُه اْلجَ  (45( ُُثَّ يجُ

دارنَد يچه  دیگری را بر منی ایبر دبار   ی./و اینكه برای انسان جز محصول سعدار
دی ظاهر خواهد شد/سپس هر چه متامرت  د[ كوشش او به زو دستاور و را ااو نیست. /و ]

دهند.  جزا 
 

داشت که جلسه پیش بحث را با این به  ی نجم سوره 28تا  91آیات  یک گزاره کیفی در
 «داردینمبر را یگرید بار یابردارنده چیه»پایان بردیم و گفتیم همه روی آن فکر کنند: 

، اردبگذاش را بلند کند، روی دوش و گرده شبار کند،مصرف می یایانرژیک بردارنده 
گر رسد از یکی دیزورش نمی آن را بکشد،رد و با پا ببکم جلو و کم بگیرداالی سر ب

که وحشی بافقی گفت:  یهمان میل و کندمصرف می ایباالخره انرژی ؛گیردکمک می
تی باری از بارهای هس ،باشد اشیانرژعشق و  اگر کسی میلی نداشته باشد که محصول

 ]این انرژی[ کنیم وانرژی مصرف می پسدارد. یبزرگ هستی برنم یروی اسکلهرا از 
« وزاره. »داردرقرار نیست کس دیگری بار شما را ب .شودیان متمصرف برداشتن بار خود

وزیر به جای اینکه بار  ،ما هایی مثل کشوردر کشور ]اگرچه[باربر است.  یعنی کسی که
حرف آمدند یک  . حضرت علی زمانی که مردم سراغشاستدیگران  ببرد خودش بار  

د بخواهینخواهید من امیر شما باشم. نخواهید من سرور شما باشم. »کیفی زد. گفت: 
هم  هاآن حرف کیفی زده است. خیلی 1.یعنی باربر شما باشم« من وزیر شما باشم. که

ها آن ،عثمان کشته شد . بعد از دوران عثمان و زمانی کهدیگویمفهمیدند که علی چه 
 هم گفت نخواهید من امیر شما باشم.  ، علیدسراغ علی آمدن

                                                                                                                      
َحِدُُكْ »نهج البالغه:  12ی . فراز پایانی خطبه1

َ
َكأ َنا 

َ
ُتُموِِّن َفأ ْك ْی . َو ِإْن ََتَ ْطَوُعُُكْ ِِلَْن َوله

َ
ُعُُكْ َو أ مْسَ

َ
ي أ ُه َو َلَعلی ُتُمو

ْمَرُُكْ 
َ

ِمريا   .أ
َ

َنا َلُكْم َوِزیرا  َخرْيٌ َلُكْم ِمِنی أ
َ

و اگر مرا واگذارید مهچون یكی از مشامی، و برای كىس كه اكر »؛ « َو أ
 «سپارید، هبرت از دیگران فرمانربدار و شنوامی. من اگر وزیر مشا باشم، هبرت است تا امري مشا باشم.خود را بدو ىم

ه اتفاق مترجمان، وزیر را در اینجا مرادف با مشاور در ی جعفر شهیدی(. قریب ب)از ترجمه
یُر اند. وزیر در لغت عرب به عنوان متحمل کار و بار امیر معنی شده است )نظر گرفته : اْلَوز 

ُل ثقل أمیره و شغله  ـ مفردات راغب(.  المتحمِّ
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 ،خصوص در ایرانبوده است. به همقبل از من  هست، در جهان ماشاءاَّللایل امیر که
ین ا هستند! چه کسی بناست زیر بار مردم برود؟پادشاه و  هیفقیامیر و ول همه ُامناء و

 است.  یمهم ی واژهخیلی واژه 
دا اینجا خ برای انسان جز محصول سعی او نیست. هرکس زیر بار خودش است و اینکه

را خودتان  بار خودتان ،دیبریتان را پیش میعنی خودتان پروژه کامال نافی استثمار است.
 کار جمعی و رساندن ینفی کارید. این به منزلهدارید، محصولتان را خودتان میبر می

 خودتان یک هم جمعی یپروژه این است که در یبه دیگران نیست. ولی به منزله خیر
ان بخشی از کار را خودت؛ امناء و صاحب حق وتو که کار نشد! مشارکت کنید باید جایی

 باید پیش ببرید. 
محصول و دستاورد و کوشش به زودی ظاهر )دیده( خواهد شد : َو َأَن  َسْعَیُه َسْوَف ُیري»

خودتان  زنید، بار راتارت مییعنی پروژه را اس« تر او را جزا دهند.و سپس هرچه تمام
قابل رویت خواهد شد. در آن سعی  محصول برید،دارید، با سعی خودتان پیش میبرمی

 هست.  کار ی درهم پاداش آخر سر ؛خواهد شد مرئیراه به رویت همه خواهد رسید و 
 

 بار
 بار  یحمل فرد

  ادیتالش خودبن
 دستاورد 

 محاسبه
 

. کیفی است ایکنیم: گزاره، گزاره یبندجمعگونه نیتوانیم امی را با ادبیات امروز این آیه 
 وجود دارد که باید یک نفر آن را بردارد.  اینجا باری. یعنی کندیتاکید مبر بار 

بخشی از آن بار را فرد با نیرو و انرژی  ،جمعی هم هستاگر حمل بار فردی است و 
د است. از این تالش خودبنیاد کشد. تالش انسان یک تالش خودبنیاخودش جلو می

کیفی  یشود. این گزارهدستاورد مشمول محاسبه می این آید وبیرون می یحتمًا دستاورد
ست، ها چیست. خدا کیفیت محض اتکلیف انسان اکنون ببینیم ، بایدرا اگر بپذیریم

 های کیفی است. گزاره نیز «او»های توصیه
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  یانرژ  به انسان حامل« او» یدیتاک یگزاره
ا َو  حج: 78 ِ َلن يَخُلُقوْا ُذَباب  ُدوِن اَّلله اُس ُضِرَب َمَثٌل َفاْسَتِمُعوْا لَُه  ِإنه الهِذیَن َتْدُعوَن ِمن  ا النه َ هیُّ

َ
 َیأ

َباُب َشْیا اله َیْس  الُِب َو اِْلَْط  َتنِقُذوُه َلِو اْجَتَمُعوْا َلُه  َو ِإن َیْسُلبْهُم الذُّ  وبُل ِمْنُه  َضُعَف الطه
ده شد. پس بدان ]به دع آناِّن: دهید فرا گوش[دقتای مردم، َمَثلی ز وت را كه جز خدا 

ن اجامتع كنآفرنيندهرگز ]حی[ مگىس منی دیكنىم ند، و اگر ، هر چند برای ]آفریدن[ آ
د اآن ر وتانندآن مگس چیزی از آنان برباید منی و بازپس گريند. طالب و مطلوب هر 

 ناوتانند.
 

گفتیم از  هم حج را یسوره تاکیدی دارد. یحج یک گزاره یسوره 79 یهیآدر  اجنیا
مثل ساز خشک  ریتمیک است. جهان اسمش مشخص است آهنگ و ریتم دارد و جهان

ساطع  ،غمزه راه ببرد و خالی نیست که از ابتدا یکنواخت و بدون پیچ و تاب و ملودی و
ی جهان در آن مشارکت دارند و یک سمفونی سازها یجهان پرریتم است. همهنه، شود. 

لبیکی که در است. خود حج هم سمفونی  گونهنیحج ا یشود. سورهبزرگ نواخته می
 یآخر سوره یهانشانهو  آیات. استمضراب بدون تکهمگانی ، سمفونی ندیگویمآن 

 برد. می یبندانسان را به سمت این جمع ،حج
ای مردم مثلی زده شد )تمثیلی آورده »کلیدی است: ات از آیآیه این  ،اول بحث انرژی

 ها به هوش باشد.ناظری نیست. گوش یجمله« شد( پس بدان به دقت گوش فرا دهید
گاهی وجود در خدمت این داده و ذهن  یعنی کل را که جز خدا   یآنان»دربیاید. و آ

رژی کنید منشأ انفکر می هایی را کهآن؛ «آفرینندکنید هرگز حتی مگسی نمیدعوت می
 جانیکه ا یآفرینش محض نیستند. این خلقاهل هرگز  ،برندگی جهان هستندو پیش

 آمده، خلق محض است. 
، میزی بسازیم، بحثی خلق کنیم یادهیتک اتوانیم به صورت تکمیهم ما  یهمه

را  یخلق محضی که یک موجودآن . ولی را بکنیم کارنیا میتوانیمی ما همهبیافرینیم. 
کند بشر یکسری کارهای ژنتیکی می ، بشر نتوانسته انجام دهد.از عدم به هستی بیاورد

 یسلولی، اوگیک از  ؛پوست بشر است ]مبتنی بر استفاده[ از ی ژنتیکیولی این کارها
م از عد تواندینمبشر است. شده ده ورآ به وجود گرفته که آن گاو از عدم توسط خدا را

فرنگی گوجه یمثاًل بوتهپرتابل درست کند؛ موجود مثاًل و اینکه ول به وجود بیاورد،
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 ،چیزی از عدم. دهدیمکیلو هم محصول  اگر رشد کند، هزار درست کند کهروزی 
مگس در ذهن همه « آفرینندهرگز حتی مگسی نمی»هستی نیاورده است. منظور اینکه 

عرب هم آن  .زنندیمو همه هم بر سرش  کندخور است که وز وز میموجود توسری
گوید همین موجودی که خدا می .میزنیم، ما هم امروز بر سرش زدیمزمان بر سرش 

کش شماست، این مگس را زنید و زیر مگسکنید و بر سرش میشما پست حساب می
عالم  برنده و منشأ انرژیکنند پیشکه فکر می بیافرینید. آن کسانی را دیتوانینمهم 

کسانی که مقابل ما  یهرچند همه ؛«برای آفریدن آن اجتماع کنند هر چند»، هستند
 انشهمه اگر ؛اردو بزنندبروند و شوند، در یک کمپی  مجتمعیک جا  ،دهیدقرارشان می

را از  یکوچک ولو کار بگیرند، یک موجوده توانشان را بو عقلشان را روی هم بریزند  هم
 توانند به هستی وارد کنند. عدم نمی

 «توانند آن را بازپس گیرندو اگر آن مگس چیزی از آنان برباید نمی»مهم است:  این
توانند نمی ، اگر آن مگس در ارتفاع دو متری برود و آنان هم بپرند،هاآن ییعنی همه

که  بندی بحث استها ربوده را باز پس بگیرند. این جمعچیزی که مگس از آن
تقالل باالسیعنی اگر ما فکر کنیم خودمان « .نندطالب و مطلوب هر دو ناتوا: »زیباست

، «او»به منابع انرژی غیر از  متصلصاحب انرژی هستیم و مستقل از منبع انرژی و یا 
ستیم. ه باالستقالل فاقد انرژی  ؛هر دو ناتوانیم ،هم ما و هم چیزی که به دنبال آن هستیم

 این کلید آیه است.
 

ِ ُتْر  76 ُمورحج:... َو ِإیَل اَّلله
ُ
 َجُع اْْل

دان كنندو مهه امور به خدا رجعت ىم  شوندىم َدیو بازگر
 یِ ادآوری

 منشاء خلق خالص و محض
 منبع واحد کارآ ـ خالق 

  یانرژ گانهیمنبع  ییکارآ سهیمقا
 یبا توان انسان حامل انرژ
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 1حج یسوره 67 یهی. آاست بندانهجمعو حج همگی آیات کلیدی  یآیات آخر سوره 
هستیم و فکر  کانسان حامل انرژی دارد. ما انرژی هبی تاکیدی گزارهیک خدا  نیز
جست  نوجوان هستیم،خصوص در دورانی که به ،خودمان است هم با کنیم انرژیمی

 کنیمفکر می ، مدامآوریمانرژی کم نمی و داریم و قبل از میانسالی هستیم یو خیز
ه  ُتْرَجُع : »دهدمیبندی معیک کلید دیگر در ج انرژی از خودمان است.

َلی الَل  َو إ 
ُموُر 

ُ
یعنی یک منبعی « .شوندیم دهیو بازگردان کنندیامور به خدا رجعت م یهمه»؛ «اْْل

 «او»به  بالنهایهکنند که همه انرژی مصرف میو شود هست که انرژی از آن ساطع می
ا که قانونش ر نیست ماشین ترمودینامیکیک  وصل شوند. این خیلی عجیب است.

د، انرژی هم به کار کنگیرد و به انرژی تبدیل میکه حرارت را میبتوان ساده درآورد 
منشایی است  چه و یای نیست. این چه موجودساده یقاعده . نه، چنینشودیمتبدیل 

موجودات به  یهم همهو ضمن کار گیرند و آخر کار همه حیات می آنکه با انرژی 
تام در کامل و  مرجعیت ویژه و رسالت «او. »اصل صیرورت؛ گردندبرمی «او»جانب 

انرژی  «او»موجوداتی که از  یدهد و آخر سر هم همههستی دارد. یعنی انرژی می
عشق  بعمنباز خودشان را به این تا کنند دیگری مصرف می یانرژی را به گونه ،گرفتند

 رسانند. بو انرژی 
 هک کندیمیادآوری  آوریم.می بیرونبندی شراکتی عجم ی حجسوره 76 و 79آیات  در

موجودات  یما اهل خلق هستیم. همه یاست. همه یخالص و محض یک منشأ خلق  
خلق به اما  ؛هم اهل خلق هستند. موجودات غیر انسان مثل زنبور هم اهل خلق است

در قباًل که  موجودیتی نه به مفهوم خلق محض و خالص که یک مفهوم خاص خودش،
 است.  «او»ذات  خاص   وارد کنیم. این خلق از عدم فقطعدم بوده را به جهان هستی 

نرژی و ا یگانهی این منبع کارآیی میان است. اگر مقایسه کنیم کارآ و خالق این منبع واحد،
لق خاینکه منشأ ی باال، هانهیرسیم به گزکه ما هستیم میحامل انرژی عشق با توان انسان 

خودبنیاد است. ما انرژی را از یک  «او»و یگانه است و انرژی  ی استیک خالص و محض
انرژی را براساس اصل بقای انرژی  ،شویمدچار کهولت میهم که گیریم و وقتی می منبع

 کند. دیگری در جهان برایش پیدا میمورد مصرف  «او»دهیم و تحویل به همان منبع می

                                                                                                                      
1 .« ِ ْیِدِهِيْ َو َما َخْلَفُهْم  َو ِإیَل اَّلله

َ
ُموُر َیْعَلُ َما َبَی أ

ُ
 ذکر شده است.  77ی در سخنرانی آیه «.ُتْرَجُع اْْل
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  ین حامل انرژ به انسا« او» یدیمعکوس تاک یگزاره

ُد ِِلَْن َخَلْقَت  اسراء: 61-65 ْسجُ َ
ُدوْا ِإاله ِإْبِلیَس َقاَل َء أ َدَم َفَسجَ ُدوْا اَل َو ِإْذ ُقْلَنا َِلَْمَلئَكِة اْسجُ

ا) ْرتَ 65ِطین  خه
َ

ْمَت ََعََّ َلئِن أ َك َهاَذا الهِذی رَکه  َرَءَْيَ
َ

ْحَتِن  ِن ( َقاَل أ
َ
ِم اْلِقَیاَمِة َْل نه َك ِإیَل وَیْ

( ُه ِإاله َقِلیال  َ َيه ا)62ُذری ْوُفور  َ َجَزاُؤُُك َجَزاء  مه ْ َفِإنه َجَهَّنه ( َو 68( َقاَل اْذَهْب َفَمن َتِبَعَك ِمْهْنُ
ْمَواِل 

َ
ْیِلَك َو َرِجِلَك َو َشاِرْكُهْم ىِف اْْل ْجِلْب َعَلهْْي بخِ

َ
اْسَتْفِزْز َمِن اْسَتَطْعَت ِمْهْن ِبَصْوِتَك َو أ

ا) َو  ْیَطُن ِإاله ُغُرور  ِد َو ِعْدمُهْ  َو َما َیِعُدمُهُ الشه ْواَل
َ
ٌن  64اْْل ْ ُسْلَطا

ِدی َلْیَس َلَك َعَلهْْيِ ( ِإنه ِعَبا
( َك َوِكیال   (61َو َكََف ِبَربی

دم سجَد كنید»و هنگاىم را كه به فرشتگان گفتمی:  لیس سجَد پس ]مهه[ جز اب« برای آ
دند. گفت:  به من »(  ]سپس[ گفت: 65« )ی كىس كه از گل آفریدی سجَد كَّن؟آیا برا»رک

دهی  د[؟ اگر تا روز قیامت مهلمت  دی ]برای چه وب بگو: این كىس را كه بر من برتری دا
د. كنریشه -جز اندكی ]از آَنا[ -قطعا  فرزندانش را د: 62« )خوامه رک برو كه هر »( فرمو

د كه كیفری متام است. )كس از آنان وت را پريوی كند مسلما  جهَّن  ( و 68سزاَيان خواهد وب
دگانت بر آن د تحریك كن و با سواران و پیا بتاز و با  هااز ایشان هر كه را وتانسی با آوای خو

د شركت كن و به ایشان وعَد بَد در اموال و اوال  ها، و شیطان جز فریب به آن«آنان 
 من تسلطی نیست، و ْحاَيگری در حقیقت، وت را بر نبدگان(  »64. )دهدوعَد منی

دگارت بس است.  (61« )]چون[ پرور
 

ر میدان د. به نسبتی که ما کفش را دربیاوریم و شودیمی تریفیکاکنون خدا وارد بحث  
هایی که هم سرریزهای بیشتری به ما خواهد داشت. این گزاره «او» ،پژوهش بدویم

که در  دهده معکوس هم به ما میایجابی بود. یک گزار مستقیمهای گزاره کرد مطرح
آیات را که پایبند به متن است  ی. ترجمهی اسراء آمده استسوره 65تا  68آیات 

برای آدم »و هنگامی را که به فرشتگان گفتیم: »اسراء:  یسوره 68 یهیخوانیم. آمی
 ؛دگوید این بزنگاه را یاد بیاوریمی «پس ]همه[ جز ابلیس سجده کردند.« سجده کنید

ذْ »کلمه  إ   خواهیم آنوش باشند که اتفاقی افتاده و ما میهآورد یعنی همه به را که می« َو
ذْ »اتفاق را تحلیل کنیم.  یعنی گوش به تحلیل، صرفًا خبر خاص و خام نیست. « إ 
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ل آفریدی، سجده کنم؟!» تر ابلیس خودش را بر« ابلیس گفت: آیا برای کسی که از گ 
روشنایی، گرما، حرارت، مشعل راه و خیلی  ،آتش بود؛ ده شدهاز آتش آفری، دانستمی

ل آف که از طلبد که به چه مناسبت موجودیمی استعالءجا برتر از خاک است. آن  ریدیگ 
 . یادهیآفر یبرتر را سجده کنم؟ تو مرا از ژن  

 جانیا «به من بگو: این کسی را که بر من برتری دادی ]برای چه بود[؟»سپس[ گفت: »]
اگر تا روز قیامت مهلتم دهی قطعًا »شود. می یاابلیس با خدا وارد دیالوگ پرسشگرانه

 « کن خواهم کرد.ریشه -ها[جز اندکی ]از آن -فرزندانش را
برو که هر کس از آنان تو را پیروی کند مسلمًا جهنم »گوید: خدا به او می 69 یهیدر آ

به او امکان یارکشی وسیع  جانیدا اخ« سزایتان خواهد بود که کیفری تمام است.
و از ایشان هر که را توانستی با آوای خود تحریك کن و با سواران و پیادگانت »دهد می

و »توانی بدون محدودیت زمانی، مکانی و انسانی سپاه تشکیل بدهی می« ها بتازبر آن
پروژه تعریف کنی. توانی میهم ها یعنی تو با آن« .با آنان در اموال و اوالد شرکت کن

فردوسی و دهخدا و  یاز نوع پروژه ؛رساندبه جهان هستی نمی یها خیرآن یهاپروژه
 تونیست.  ،کندیمی گاندی خودش را وقف پروژهای که در و روسپی ماندال و گاندی

خیری از  است، اموال و اوالدها در های اینپروژه تعریف کن؛ پروژه هانیاهم برو با 
تکانی به جهان  ،کندنمیمتنفع شود. جهان چرخشی را ها متصاعد نمیژهن پروای

اگر که دهیم وعده می طرفنیهمانطور که ما به ا« و به ایشان وعده بده»دهد. نمی
تو تهی از انرژی  یوعده امنته ؛وعده بده بروتو هم  ،ای تعریف کنید ما هستیمپروژه

قرمزی است که  یپوک است، تربچه« یدهیها وعده نمجز فریب به آن»واقعی است. 
 خدا گونهاینهم کنیم نه مواد و مالت را. آخر سر زنیم پوکی را لمس میوقتی گاز می

 « در حقیقت تو را بر بندگان من تسلطی نیست»کند: بحث را جمع می
سانی که ک یعنیهستند،  «عبد»که  یکسان ،شده است فیتعر «بنده»که  یکسان یمجموعه

بر  ،خواهند رابطه با من تعریف کنندحقیقت هستی را درک کردند و می ؛نداهگرفتمبنا را من 
 و« .چون پروردگارت بس است و حمایتگری  » نخواهید داشت. و سلطنتی ها چیرگیآن

انگی گدوشود که به مفهوم می هجهان دو لجستیک جانیادر ها ما هستیم. پس لجستیک آن
 ،کندکه این طیف از ابناء بشر را لجستیک میهم این موجود  به .نیست عدم پذیرش توحیدو 

 با خداست.  همیدان و امکان و زمان هم :. جان توحید در این استمیدان داده استخدا 



 111      (6) یمنبع انرژ ی: خدانیینشست هفتادم: تب
 

 

 

 اسراء: 72-71
  کیانرژ یروی: نسیابل

  یدر مدار هست سیابل یو انرژ زهیانگ فتادنین انیبه جر
 در سرفصل خلقت انسان 

  قتیمانور ضد حق یبرا سیابل یخواهمهلت
 سیابل یارکشیامکان 

 سیابل یارکشیاز  یمدار مستثن
 یعشق و انرژ نبعداران متصل به م وندیپ

 

ما ا ،، ابلیس نیروی انرژیکی استی کنیمبندجمعرا  اسراءی سوره 65تا 68آیات  اگر
. تدافینمن دیگر به جریادر سرفصل خلقت انسان و انگیزه و انرژی او  در مدار هستی 

ادر اصلی کآن، تا قبل از ابلیس سرفصل هم برای انسان و هم برای ابلیس است. یک این 
یک آتش جهنده که کاماًل در خدمت هستی  است؛ از سمتی به سمت دیگر، خدا بوده

 آمده پا پسبا ژن دیگری موجودی  که یک ندیبیمابلیس که  جانی. ااست و خدا بوده
هرچه انرژی داشتیم و برای  «ما را بس.»گوید میه قول دلکش ـ ـ بکشد و به خدا می

مقابل تو ببرم. خدا ی نقطهخواهم انرژی خودم را تو مصرف کردیم بس است. االن می
بش  دهدیمتیک است که به او میدان حداکثر دمکرا هم . او با خدا کندینمو سرکو

تمکین که  هانیا یبعد از همه اندازد.کند، به خدا متلک میکند، بحث میمجادله می
به چه  ؛هستم انسانگوید من که برتر از کند. میتحقیر می هم خدا را ،کندنمیهم 

 کند. تمکین نمی ؟کنم ههست سجد مناسبت من که از آتش هستم به این که گل  
پذیرد. همه خدا را ؛ بله، اون هم میردیپذیمشیطان هم خدا را  شودیماینکه عنوان 

؟ چه کسی وجود شودیم؟ چه کسی رفیق کندیم، اما چه کسی تمکین دنریپذیم
نژاد و بهرام آرام یک حنیف ؟نژاد و تقی شهرام یک درک از خدا داشتندحنیف؟ گذاردیم

ما ا نشد. اشاسلحهتا وقتی که بود هیچ شلیکی از  نژادفیحن؟ درک از خدا داشتند
رو به  .به صمدیه نشانه رفت ه رفت؟ روی بهرام آرام رو به چه کسی نشاناسلحه

در کنه هم ممکن است هر دو بگویند خدایی هست. چه  نشانه رفت. یواقففیشر
نار کو کند تمکین نمی .جان قضیه اینجاست؟ این مهم است. کندیمکسی تمکین 
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 و واقعیت هستی، مهلت علیه حقیقت برای مانوری خواهدیم از خداو کشد می
دهد. مداری که ابلیس از ابناء بشر یارکشی مییارکشی  به او امکانخواهد. خدا می
و ارکشی یبه منبع عشق و انرژی بیرون از مدار متصل است و پیونداران  مستثنیکند می

 عضوگیری تشکیالتی و ایدئولوژیک شیطان هستند. 
 

 پوشان : رسول حقطانیش؛ از گزاره معکوس گرید یوجه
وقت دقت ؛ خودم هم هیچمکمل این هم هست دارد کهی دیگر وجود هیحال یک آ

دهد. را ادامه می ی معکوسدر گزاره لشیخدا تحلنکرده بودم. یک دفعه هم آمده است. 
 خبرصاحب برای خودشان  ها همگوید آنمیپوشان است. گوید شیطان رسول حقمی

 مریم:  یسوره 19 یهی. آتی دارندرسالو صاحب 
 

نه 
َ

 ََلْ َتَر أ
َ

اأ زًّ
َ

مُهْ أ َیاِطَی ََعَ اْلَكاِفِریَن َتُؤزُّ ْرَسْلَنا الشه
َ

 ا أ
د پوشانرا بر حق هاآیا ندانسی كه ما شیطان  یك كنند؟آنان را تحر ،تامیفروفرستا

 

 معکوس یپس خدا این گزاره. کنندیمو کار رسالت  کنندیمی رسانامیپهم  هاپس آن
 دهد. می بروزرا 

 
 یواجهه با انسان حامل انرژ در م« او» جابیا

  یکنندگان انرژرسوالن : آزادکنندگان و متعادل
 

از یک  ی.ه با انسان حامل انرژهدر مواج «او»کند. ایجاب بحث را ایجابی می اکنون
و  یکنندگان انرژرسوالن آزادکنندگان و متعادل؛ کندرسالت را بیان می یطرف فلسفه

 بشر هستند. عشق
 

ِریَن َو ُمنِذِریَن َو يجُ  كهف: َو َما 16 اِطِل ِدُل الهِذیَن َكَفُروْا ِباْلَب اُنْرِسُل اِْلُْرَسِلَی ِإاله ُمَبشی
ُذو ا ْا لُِیْدِحُضوْا ِبِه الحْقه َو اتخه نِذُروْا ُهُزو 

ُ
 َءاَیاىِت َو َما أ

، به اندر شَد، و كساِّن كه اكفدارمیگسیل منی رسانو بمی دهنَدو پیامربان را جز بشارت
دله ىم آنچه را ]بدان[  من و هایتا به وسیله آن، حق را پامیال كنند، و نشانه كنندباطل مجا

ده شَد  به ریشخند گرفتند. اندبمی دا
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 ی تباه وهاافق .آورندیدهند، افق روشن مپیامبران دو کاره هستند: بشارت می جانیا
دهنده ه بیمک کنند. به این اعتباراژ انرژی میبرند. به این اعتبار پمپافسردگی را از بین می

در وجودمان جاهایی که حس  خودمانبخش انرژی هستند. ما تعادل ،و منذر هستند
خدا را دور بزنیم،  میخواهیمو  میکنینمـ جاهایی که حس  کنیم خدا ناظر استمی

میم که فهمی جاآنکسی در درونمان  ناظرمان هست،  میکنیمو حس   ـ میگذریم
عهده  را هم بر باالنسرانبیاء نقش  جانیانرژی خودمان را به مسیرهایی نباید ببریم. ا

نبرد.  اییجببرد و به جایی کند که انرژی خودش را باید به گیرند. یعنی بشر حس میمی
 انرژی هستند.  یکنندهپس انبیاء هم آزادکننده و هم متعادل

هم شیطان  .«کنند، به باطل مجادله می]اندپوشانده حق را[ اندو کسانی که کافر شده»
کرد که حقانیت انسان را و انرژی را بیهوده مصرف می کردیبه باطل با خدا مجادله م

های من و آنچه را ]بدان[ بیم آن، حق را پایمال کنند، و نشانه یتا به وسیله»منکر شود. 
 « اند به ریشخند گرفتند.داده شده

کند که رسوالن در مقابل شیاطین ایجابی مطرح می یکهف یک گزاره یهسور 56 یهیآ
کسانی هستند که پالس منفی  است. جمعهم  جانیا و بود جمعجا آن هستند.

 ،ستنددر هستی ه مندرج منکر حقیقت فرستان کهمنفیفرستند. کسانی که پالسمی
 جمع هستند. ن ـ مرسلین ـ  هم رسوال هانیاـ شیاطین را آورده ـ  ها هم جمع هستندآن

 
 یدر مصرف انرژ « او»انتظار 

یِن ِمْن  73  ِدِه  ُهَو اْجَتَبئُكْم َو َما َجَعَل َعَلْیكُم ىِف الدی ِ َحقه ِجَها حج:  َو َجاِهُدوْا ىِف اَّلله
ئُكُم اِْلُْسِلِمَی ِمن َقْبُل َو ىِف  ِبیُكْم ِإْبَراِهمَی  ُهَو مَسه

َ
َة أ له  وُل ُس َهاَذا لَِیُكوَن الره َحَرٍج  می

 ِ َكوَة َو اْعَتِصُموْا ِباَّلله َلوَة َو َءاوُتْا الزه ِقیُموْا الصه
َ

اِس  َفأ ا َعَلْیكُم َو َتُكوَُنْا شُهَداَء ََعَ النه  َشِهید 
ِصري  ُهَو َمْوَلئكُم  َفِنْعَم اِْلَْویَل َو ِنْعَم النه

در راه[ او د ] در راه خدا چنان كه حق جها د كنیدو  د[  ،ست جها اوست كه مشا را ]برای خو
ده است[  ده است. آیی پدرتان ابراهمی ]نیز چنی وب دین بر مشا سخی قرار ندا در  برگزیَد و 
در این ]قرآن نیز مهی مطلب آمَد است[ تا این  د كه قبال  مشا را مسلمان نامید، و  او وب

دم گواه باشید دارید و را. پس مناز پیامرب بر مشا گواه باشد و مشا بر مر زاكت بدهید و به  برپا 
 پناه خدا روید. او موالی مشاست چه نیكو موالیی و چه نیكو یاوری.
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ه  »انتظار خدا از کسانی که او را مبنا گرفتند چیست؟  هاد  ه  َحَق  ج 
ي الَل  دوا ف  ین ا« َوجاه 

دا چنانکه حق جهاد در و در راه خ»قل زبان مرحوم آقای طالقانی بود. نُ  ی بود کهاز آیات
اهل مصدق هم  فرض کنید شمشیر نیست.  جهاد فقط جهاد  « راه اوست، جهاد کنید

لی خیایران را به تکان درآورد که شمشیرش  یسالح و شمشیر نبود. ولی چنان جامعه
در راه خدا چنانکه حق جهاد در راه »شاه را سرنگون کرد. بود که  57تیزتر از انقالب 

 بیایید.  «او»یعنی تمام قامت در مسیر « کنیداوست، جهاد 
اوست که شما را ]برای خود[ برگزیده و در دین بر شما سختی قرار نداده است. آیین »

پدرتان ابراهیم ]نیز چنین بوده است[ او بود که قباًل شما را مسلمان نامید، و در این 
باشد و شما بر مردم گواه  ]قرآن نیز همین مطلب آمده است[ تا این پیامبر بر شما گواه

 یبان با تودهمخاط نیا انیبا مخاطبان و م امیصاحب پ انیمتقابل م ریتاث یرابطه «باشید.
 کند[. ]را ترسیم می مردم

خودتان را به یک مبداء متصل کنید نه اینکه نماز  صرفًا ورد .« پس نماز را برپا دارید»
؛ با این مبداء قرار روزانه بگذارید. کسی خواندن و دوال راست شدن و از سر رفع تکلیف

، ما چرا سر قرار او نرویم؟ استدالل این است: سر قرار دیآیمکه همیشه سر قرار ما 
ه با آنچ . این زکات دادن را در خدمت بحث خودمان بیاوریم، یعنیزکات بدهید بیایید،

 ،ود درآوردیمیعنی چیزی که ما به استخدام خ ـ انرژی به خدمت خودتان درآوردید
مجدد بدهید.  آنچه دارید را پاس  اکنون  ـ برایش صرف کردیم و عشق و مهری انرژی

 انرژی این توانیدشما هم نمی ـ  پذیر نیستانرژی در جهان تمامیـ اصل بقای انرژی 
 به دیگری بدهید. ،حبس کنیددر خودتان را 
این « .یی و چه نیکو یاوریاو موالی شما است وچه نیکو موال د، و به پناه خدا روی»

گاهی رسیدیم که جهان و زمانی انتظار اوست   هادو جبهه است؛آنکه ما به سرفصل آ
 «او»کند و ما هم در کمپ و خدا هم یارکشی میکنند ]ابلیس و همراهانش[ یارکشی می

نه ـ ی به این مفهوم دحضور وجودی و جها ،«او»خدا انتظار دارد که حضور  ،هستیم
 باشد.  به مفهوم شمشیریصرفًا 
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 یدر مصرف انرژ« او»انتظار 
 حج: 28 

  «او» ریدر مس
 یو فرآور نشیگز

 حرکت بر روش متعادل 
 امیپ رندهیو گ امیرابطه متقابل صاحب پ

 چنگ زدن به منبع واحد
 «او» یاوریرفاقت و 

 

قرار  «او»در مسیر  ی حج این است که:سوره 71ی هیدر مصرف انرژی در آ «او»انتظار 
ما را گزینش و فرآوری خواهد کرد. با  «او» ،قرار بگیریم «او»بگیریم، اگر در مسیر 

حرکت  ،ا آموزش و هدایت خاصب و بر ما خواهد داشت «او»که  ایگزینش و فرآوری
 پیام بین صاحب یمتقابل یرسد. رابطهمان به یک روش متعادل میما در پیشبرد پروژه

ُمواْ » ی پیام وجود دارد.دهرنیگخبر با و صاحب   شود که در ایناش این میُلری« َو اْعَتص 
. ذرید، از آن درنگطناب اتصال را محکم بگیریمرشتهاستخر شیرجه بزنید. یعنی این 

 یآورندگی و یاوررفاقت و  د،منبع واحد چنگ بزنیاین طالیی است. اگر به  یفرصت
 شده است. تضمین «او»

 .فهممکه دیروز به آن برخورد کردم و از آن چیز جدیدی می 1ل استحن یدو آیه از سوره
دارد و عالوه بر  ییهاییکند تواناحس می ،کندمیرا برخورد  این خدا با زنبور

گوید به دهد. میآدرس تشکیالتی می یک و به آن دارد ییتقاضا ،شیهاییتوانا
تر است برای خودت شبکه وظتر و محفتر، خنکدر فضاهایی که امن و ارتفاعات برو

                                                                                                                      
ْوَحی». 1

َ
ِر َو ِِمها َیْعِرُشوَن) َو أ جَ ا َو ِمَن الشه َباِل ُبُیوت  ِذی ِمَن الجْ ِن اتخه

َ
حِْل أ َك ِإیَل النه َمَراِت  كُلی ِمن كُل  ُُث  (63َربُّ الثه

ُرُج ِمن  ِك ُذُلال  يخَ ٍم َفاْسُلِكی ُسُبَل َربی َقْو اِس  ِإنه ىِف َذالَِك اَلَیة  لی لنه ْلَواُنُه ِفیِه ِشَفاٌء لی
َ

َتِلٌف أ ا َشَراٌب مخُّ ُبُطوَِنَ
ُروَن) َفكه ها و از برخی ای كوه[ رکد كه از پارهو پروردگار وت به زنبور عسل وحی ]اهلام غریزی»؛ «(67ََيَ

ها سپس از مهه میوه (63هایی برای خود درست كن، )انهكنند، خ[ ىمسازیدرختان و از آنچه داربست ]و چفته
[ آن، شهدی كه به رنگهای [ از درون ]شکمبخور، و راههای پروردگارت را فرمانربدارانه، بپوی. ]آن گاه

برای مردىم  [آید. در آن، برای مردم درماِّن است. راسی در این ]زندگی زنبورانگوناگون است بريون ىم
 «(67[ است. )ند نشانه ]قدرت اهلیكنكه تفكر ىم
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ن آکندو درست کن. ی، کنیمی که ترشح امادهبا استفاده از آن  ؛را درست کن خودت
دهد. در ارتفاعات می به او آدرس تولید هم یکشود. بعد ات میمنزلگاه تشکیالتی

را ی شافی خودت کنند تو آن مادهافشانی میگرده یخاص مقاطعها در وقتی گل
، آن داری یایتو یک انرژ ـ گویدکه وحشی می یهمان میلـ پیوند بزنی ا آن بتوانی می

 شود. عشق و انرژی عسل تولید میاین از  ؛ماده هم یک عشقی را دارد
خدا با زنبور عسل از ازل که به او دستور تشکیالتی و دستور و یاوری رفاقت  جانیا

فابخش تولید کن که ش یپیوند و عسلتولید جهان ب یاستراتژیک داده که تو هم به چرخه
 خدا با آن زنبور و یاوری این رفاقت ـ اینکه هنوز هم عسل شفابخش است کماـ باشد 
ادامه دارد. این خیلی مهم است. پس هرکس که خدا با او پروژه تعریف کند و یا  هنوز

 بحثسر قرار حاضر است. اینکه چند بار  ،خدا تا آخر ،او با خدا پروژه تعریف کند
 یعنی خدا ،تر شد، منش و روش او بر جهان نشستگوارا بعد از مرگش جهانیشده چه

و بعد  جسم او هم چهل سال است زیر خاک ماندهـ با او بسته  عقدی را هم که اخوتاً 
کند که عکس ولی باالخره این شرایط را فراهم می ـ ماندینماز این مدت چیزی از آن 

این . ، روی دیوار اتاق کسی بخوردبخوردیک نسل یراهن دهه روی پیک گوارا هر چه
ناپذیر و خدشه ری خدا تضمینیورفاقت و یا  میفهمیخیلی مهم است. اینکه ما م

 همین است.  است،
 

  دیخدا باش رسانیار یمبناداران! «:او» هیتوص
کند. درون این توصیه یک مدل وجود دارد. این مدل خیلی مهم می هیحال یک توص

که آورندگان یعنی آناناست؛ ایمانآورندگان به ایمان و به مبناداران «او» ی. توصیهاست
. آوردند و آن حقیقت را مبنا کردندیک چیزی را مبنای ایمان قرار دادند. به حقیقتی ایمان 

 د:رها نکردن گرفتند و این ستون را
 

ََناَر ا 54
َ

ا الهِذیَن َءاَمُنوْا ُكوَُنْا أ هیُّ
َ

ََن صف: َیأ
َ

َن َمْن أ حََواِریی ِ َكَما َقاَل ِعیىَس اْبُن َمْرمَی ِِلْ اِری َّلله
 ِإیَل اَّلل

مرمی به  عیىس بن كهیاران خدا باشید، مهان گونه  د،ایای كساِّن كه مرا مبنا گرفته
ن گفت:  در راه خدا چه كساِّن»حوارویَّ  «؟اندیاران من 
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ای کسانی که مرا مبنا قرار » .و هم تشکیالتی اعتقادیهم مدل دهد؛ یک مدل می
اردوی خدا باشید. ، همدر کمپ خدا حضور پیدا کنید «یاران خدا باشید. ،ایدگرفته

یاران من در راه خدا چه کسانی  :که عیسی بن مریم به حواریون گفت گونههمان»
رد  ی همحواریون« هستند عیسی مسیح بودند. یک مدل هسته و پیرامون وجود داشت. گ 

بندید. کار بمن و خودتان به ی میانو در رابطه بگیریدعیسی را  ل هسته و پیرامون  مد آن 
ید.از این بفهمیم.  میتوانیماین اندازه ما  وف ط« او»حول  به این منبع انرژی وصل شو

  کنید.
 

  یروش مبناداران در مصرف انرژ 
ْوَلئَك مومنون : َو الهِذیَن ُیْؤوُتَن َما َءاوَتْا وه ُقُلوهُِبْ  65-62

ُ
ْ َراِجُعوَن* أ ْ ِإیَل َرهِبی هِنه

َ
 َوِجَلٌة أ

 ُیَساِرُعوَن ىِف الْخرْياِت َو مُهْ هَلا َساِبُقون
در راه خدا[ ىم دند ] دهش رک دهلایشان ب ،دهندو كساِّن كه آنچه را  دار  میدر حایل كه 

دداننداست ]و ىم دگارشان بازخواهند گشت * آنانند كه  رهای ر اك[ كه به سوی پرور
در انجام آن ورزندنیك شتاب ىم  .جویندسبقت ىم هاو آنانند كه 

 

 یژانر یمبناداران با چه روشی بحث قبلی است. تکملهی مومنون سوره 68و  61آیات 
[« دهندیدر راه خدا م[که آنچه را دهش کردند،  یو کسان» ؟خودشان را مصرف کنند

که  یدر حال». شودیبخشش ساطع م هااز آن یریمس کیدر به شکل هدفدار و 
 جانیا میب« پروردگارشان باز خواهند گشت یبه سو دانندیم است و دارمیب شانیهادل

توجه م و پیشبردشان که چون ضمن حرکت ستا نی. به مفهوم استیبه مفهوم ترس ن
در  نیا شهیهم ،ندازندیمجرا ن کیو در  ندازندیمجرا ب کیدر  دیرا با شانیهستند که انرژ

 نه از منظر ترس ،منظر است نیاز ا مینرود. ب یبه کانال انحراف یذهنشان هست که انرژ
به خورد همه به غیر از خودش  خواهدیمروحانیت  عالم که یوالیعنوان هاز خدا به

 . بدهد
سرعتی نه به این مفهوم که  هستند. سرعت اهل  ؟است چگونهها روش آنحال 

و از  نندکیمو پرشتاب حرکت  اهل شتاب هستند دوند. بلکهچشمانشان را ببندند و ب
. به این علت از نظر خدا و اهل سبقت هم هستند گیرنددیگران سبقت می

 هستند.  هانیا« السابقون»کسوتان و صاحب
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ـ شاید جاهایی انتقادشان هم درست بود، ما هم سعی  کردندانتقاد دوستان برخی از 
ـ گفتند کنید که بزرگ صحبت می یهاهمیشه از انسان جانیاشما  کردیم تصحیح کنیم 

 و از همه بحثما سعی کردیم از همهـ  از زنبور عسل  کهیحالدر نیافتنی هستند. دست
ر گونه باشد. این دوستان داز این به بعد هم بیشتر این میکنیمبه میان آوریم و سعی 

 اهبه آن میتوانینمهستند، ما این بود که چون آنان سترگ  شانیخروجانتقادشان 
 این موضوع را درکخدا  جانیادر شویم. می دسترسی پیدا کنیم،  لذا پاسیو و منفعل

 61 تا68در آیات و هم از زنبور مثال زده است. مثال زده هم از ابراهیم کرده است. خدا 
کار  ند و اهلهست پرشتابکسانی که  دیآیمو  بردیمارتفاع را باال  مومنون خدا یسوره

کنند و در مصرف انرژی هم از دیگران مصرف میوسیعی انرژی  ،سرعتی هستند
 کند. صحبت می ،خواهند سبقت بگیرندمی

 

 :مصرف به قدر توان یدر مصرف انرژ « او»انتظار 
ا ِإاله ُوْسَعَها 68 ُف َنْفس   مومنون: َو اَل ُنكَلَّ

 كنمیو هيچ كس را جز به قدر وتانش تكلیف منی 
 ؛  «او» یسطح بند

  ستهیعمل شا
 ریفعل خ

 یسع
 

َواَل »مومنون:  یسوره 69 یهیاست. آ زیبایی تشکیالتیی بندبندی خدا جمعجمع
اَل  ُوْسَعَها ُف َنْفًسا إ   

 توانش تکلیف قدرکس را جز به هیچ»توان؛  قدربه  مصرف  « ُنَکل 
 .دتعریف کنی یا، پروژهدیانرژی مصرف کن د،در هر سطحی که توان داری« کنیم.نمی

  بگذارید که این هستی پرپروژه باشد.
 یکسبرای همه است.  سطح اولبندی کرده بود. بندی خدا چیست؟ قباًل سطحسطح

عمل شایسته انجام دهد.  تواندیم، مصرف کند هم انرژی کمی خواهدیاست که م
ر انجام ترکت گستردهتواند فعل خیر انجام بدهد. حمی ،کسی که انرژی بیشتری دارد

  ]سطح سوم و باالتر است[. «یسعی ابراهیم»سعی از نوع و بدهد. 
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 بار  آمدند و رفتند هفتبه دنبال آب نزدیک به   ـ هاجر و فرزندـ اش ابراهیم و خانواده
 دیدند آبی نیست و سراب است. ولی باز کوتاه نیامدند، نبریدند. این عمل حداکثری و
 ها را داد و آب آمد. این همان ترسیمی است آقایخدا پاداش سعی آن. بار هفتم شودیم

و  در گرمای کویر به دنبال آب بود یابچه که یک 1در آن فیلم ـ امیرنادریـ  کارگردان
 ]زمین[ولی باالخره جست و آب برایش از  دید گاو مرده و ماهی مرده و کویر است،

 . دوندنید مصرف کنند به مدار سعی بپتواننبیرون زد. کسانی که این انرژی را می
 

 هابه پروژه یرسانیدر انرژ  «او»نقش 
  نینقش آغاز

 ینقش روند
 ینقش بزنگاه

 

انسان برای مصرف  ازاین انتظار را خدا  ؟ها چیسترسانی به پروژهنقش خدا در انرژی
 خودش فرمانده خودش منفعل است؟ نقش خودش چیست؟ اکنون ببینیمانرژی دارد. 

دام صهم اسلحه دست نگرفته است؟! در جنگ ایران و عراق  کنوندگانی است که تاپا
در آن  کهفرمانده کل ایران  هم طرفنیاو  حسین سربازی نرفته بود و فرمانده جنگ بود

سربازی نرفته بود! االن هم فرمانده ستاد مشترک فیروزآبادی است  بود، صدربنی زمان
ی و نه فیروزآباد است خورد. خدا نه صدام حسینی نمیکه اصاًل هیبت او به تیپ نظام

نقش آغازین، نقش روندی، دارد:  نقش خودش را، اما کنداست. خدا فرماندهی می
 نقش بزنگاهی. 

 

 . یفرعون اّنه طغ یاذهب ال : نینقش آغاز
 انشراح 

 

: استاصاًل این جمله انگیزاننده  ،زندموسی میرا با پروژه   استارت که نقش آغازین
ُه َطَغی» َن  ْرَعْوَن إ  َلیَٰ ف  ها و از کانال «یعنی به سمت فرعون برو، او طغیان کرده« »اْذَهْب إ 

                                                                                                                      
ل سال و محصو ینادر ریام یبه کارگردان یرانیا یلمیف است؛« آب، باد، خاک». اشاره به فیلم 1

 مورد ارجاع شهید صابر قرار گرفته بود.« باب بگشا»های تر هم در نشستکه قبل 8962
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به محمد سیری را  2انشراح و 1ی ]ضحی[خیلی مهم است. یا در سوره است. بیرون زده
دادن  در حال دائم« له تو را حل نکردیم؟ئمس یتیم نبودی؟ افسرده نبودی؟»گوید: می
 یات نکردیم؟ همهتو را ما حل نکردیم؟ صاحب آوازه یلهئمس ؛ی مثبت استانرژ

 ای؟آماده نکردیم؟ پس چرا نشسته موروار ابزار و امکانات را برایت
 

 نوح  15هود +  25 : ینقش روند
 ممتد  یباران سوزن

 

که  4نوحی سوره 81 یهیآ و 8هودی سوره 51 یهیآ: نقش روندی دو آیه است در بعد
به کنید»کند. یک اصل را مطرح می انات را امک ،اگر به سمت من بازگشت کنید، اگر تو

به «بارانیم.مانند باران سوزنی بر شما می اصاًل  ،به این  مفهوم که پای خدا بیفتی نه تو
به به این مفهوم که واقعی به سمت  گونهاین  یفیقانه بروی، گذشتهر «او»نیست. تو

به یعنی ندسی مجدد مه ؛را نقد کنی خودت  یاینجا کلمه. مهندسی مجدد بکنی ؛تو
درار» آورد. ادرار انسان هم طوالنی است. ممکن است مثانه بر وزن ادرار می هم را« م 

تر و یک نفر مثانه کوچکی داشته باشد و ادرارش یک نفر بزرگ باشد ادرارش طوالنی
ه آسمان نعره دفعگبار نیست که یکتر باشد. باران سوزنی هم بارانی است که مثل رکوتاه

رت رود. اگر باران سوزنی را آب بزرگی جمع شود و پ   دفعهکیو  شود بزند و رعد و برق
                                                                                                                      

امی  َفاَوی»ی ضحی: . سوره1 ْدَك ََيِ  ََلْ يجَ
َ

ْغَِن  (7)َدَك َضاالًّ َفَهَدیَو َوَج  (6)أ
َ

مگر نه وت »؛ «(3)َو َوَجَدَك َعائال  َفأ
ز و وت را تنگدست یافت و یب (7و وت را سرگشته یافت، پس هدایت رکد؟ ) (6را َيمی یافت، پس پناه داد؟ ) نیا

  «.(3گردانید؟ )
 ََلْ نَْشَرْح َلَك َصْدَرَك)»ی شرح: . سوره2

َ
نَقَض َظْهَرَك) (2ِوْزَرَك) َو َوَضْعَنا َعنَك  (5أ

َ
َو َرَفْعَنا َلَك  (8الهِذی أ

َك) [ كه ]باری  (2[ وت برنداشتمی؟ )و بار گرانت را از ]دوش (5امی؟ )ات را نگشادهآیا برای وت سینه»؛ « (4ِذرْکَ
 «.(4و نامت را برای وت ُبلند گردانیدمی. ) (8[ پشت وت را شکست. )]گویی

ة  ِإیَل َو َيَقْوِم اْس ». 8 ا َو َیِزْدُُكْ ُقوه ْدَرار  َماَء َعَلْیُكم می ه وُتوُبْا ِإَلْیِه ُیْرِسِل السه ُ
ِتُكْم  َتْغِفُروْا َربهُُكْ ُث «.ُقوه و ای قوم من، »؛ ..

 از پروردگارتان آمرزش بخواهید، سپس به درگاه او وتبه كنید ]تا[ از آمسان بر مشا بارش فراوان فرستد و نريویی بر
«نريوی مشا بیفزاید ... 

َعل لهكُم ». 4 ْمَواٍل َو نَبَِی َو يجَ
َ

َعل لهكُم  َو مُیِْدْدُُك ِبأ اٍت َو يجَ ا َجنه َْنار 
َ

، و و مشا را به اموال و پسران، یاری كند»؛ «أ
 .«براَيان باغها قرار دهد و َنرها برای مشا پدید آورد
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درختان سوزنی مثل سرو و کاج یک سفره آب تشکیل  پایآرام آرام ، باراننگاه کنید
غذیه کند. ماه هم باران نیامد درخت از این منبع بتواند ت که اگر یک ماه، دو ،دهدمی

امکانات  گفتند ـ 1ـ این را دو خانم نقش روندی خدا این است. اگر پروژه تعریف کنید
ی نامکاگویند ما با بیمی ،ها بنشینیداتیعمبر ـ خیراتی یآید. اگر پای صحبت همهمی

ای که موظف نه نوع وظیفهـ موظف است  «او»شروع کردیم، امکانات آمد. معتقدند 
 باراند. امکانات را می یکی از وظایفش این است که« او»ـ   یگر داریمما در قبال همد

 

 عمرانآل 13انفال ـ  77-77: مدثر  ـ  ینقش بزنگاه
 

 خدا بهی مدثر که آیات سورهمثل  ،شودنقش بزنگاهی هم وقتی انسان دچار افت می
ست دیم، قرار نیگوید ما به تو این همه امکان دادیم و انرژی به تو تزریق کرمی پیامبر

یک رای بجهان به تو برای یک شوک ایدئولوژیک نیاز دارد،  زیر ملحفه بروی، بلند شو.
خواهیم تکان با تو می میخواهیها، جهان را مدر پس پیشانی در باور، یک شوک شوک

  .بدهیم. نقش آغازین، نقش روندی، نقش بزنگاهی
 

  در خدمت پروژه یسقف مصرف انسان : تمام موجود
وده هایی در تاریخ بکنیم. سقف مصرف انسان چیست؟ یعنی چه پروژهبحث را تمام می

نژاد حنیف ی، پروژهاست گاندی ی، پروژهاست مصدق یو به بار نشسته است. پروژه
گوید تمام موجودی در خدمت ماندگار شدند؟ به این ترتیب که خدا می چگونه .است
 : است پروژه

  

وَن َو َما ُتنِفُقوْا ِمن َش :  َلن عمرانآل72 َ ِبِه َعِلمی ٍء َتَنالُوْا اْلرِبَّ َحَی ُتنِفُقوْا ِِمها تحُبُّ  َفِإنه اَّلله
( نخواهید رسید تا از آنچه تعلق به آن د ورزینیك َفیهرگز به مرحله ك و رهم  ریدا)برَّ

داناست. نیانفاق كنید، قطعا  خدا بد د،یورزىم  پروسه 
 

                                                                                                                      
به شرح « باب بگشا»ام ست و ششم و سیهای بیها قدس و قندهاری که در نشست. خانم1

 ی مادر و کودک پرداختند.ی تاسیس محک و خانهتجربه
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 !ایکوتاه ب رهاکن،: ندیگویمدر آن اوج ]فشارها[ به مصدق  .صدق استم ینوع گزاره
 !است حرف یلیخ. بگذارم نفت صنعت شدن یمل طبق در جان تا امآمدهمن  دیگویم

بگذارم و بروم.  جانیرا ا امیکه انرژ امآمده یعنی. دهدینم انجام که مسلحانه عمل
  ترشیشش ماه ب کیچر کیکه عمر  میدانیما م دیگویدر دادگاه م ی)بهروز( باکر یعل

آورده درفرمول  یالدیم شصت و هفتاد یدهه ینی. فلسطداندیهم م ینی. فلسطستین
ـ خاک اسرائیل هم  یک عمل مسلحانه، یک عمل انفجاری در دل خاک اسرائیل است؛

قامتی، های تمامطلبد. پروژهلیتر خون می شصت که مال خودش نبوده است ـ
َر  ـ  یورزکیکیفی ن یبرندگان آن به مرحلهایی هستند که پیشهپروژه اند تا هر دهرسیـ  ب 
تمام وجود در آن پروژه  ـ تواند باشد؟بیش از جان تعلق چه میـ به آن تعلق دارند  آنچه

 و پروسه بگذارند. 
چه داند قطعًا می« .قطعًا خدا به این پروسه دانا است»کند: بندی میدر آخر خدا جمع

َر  آوردید ،آوردید. چون ناب آوردید َر  و ناب می ،ب  آورد. اگر ملی کردن صنعت خدا هم ب 
ر د بعد از ملی شدن نفت ، قراردادهایدشونفت بعد از مصدق تبدیل به یک الگو می

ها الییونزوئ ،ایران دیگر مثل قراردادهای قبل از ملی شدن نفت نیست. عربستان، مصر
گاه میهم به نوعی با منا شوند. قراردادها بعد از ملی شدن فع خودشان به طور نسبی آ

نصف( است. نصف نفت برای کسی که استخراج  ـنفت، قرارداد تنصیف )نصف 
 سنت بود. 86، اینطور نبودکه کند و نصف دیگر هم برای میزبان است. قبل از این می

گرفت. اینکه چرا سنت می 86هر بشکه تنها  از ایران از قرارداد دارسی تا زمان مصدق
تختی چیزی را وسط  ؟شودنژاد الگو میمنش حنیفشود، چرا مصدق الگو می

 های بعد از تختی مثل او بودند؟ وزننیآیا سنگ .گذارندگذارد که دیگران کم میمی
 بدین صورت ایننبودند. کم گذاشتند. هم روی تشک و هم در محل کم گذاشتند. 

 د. شوپروژه ماندگار می
ورزی در پیشبرد پروژه انسان کم نگذارد و تمام بگذارد، خدا کیفی نیک یاگر در مرحله
مقاومت آمیز مسالمت یگذارد. گاندی تا وقتی بشر هست سمبل مبارزههم تمام می

و  شودیم سمبل منشهم نژاد حنیف .شودیم ماندال هم سمبل مدارا شود.منفی می
س اش پا پاست. آیا زنبور از پروژه ری و جویندگی[ناپذی]خستگی زنبور هم سمبل

اید کشیده است؟ استراحتی کرده؟ زنگ تفریحی رفته؟ شما در تاریخ بشر جایی شنیده
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 علت دنروینم شیها پکه دورانی باشد که عسل تولید نشده باشد؟ خیر. االن اگر پروژه
 جوشدینمزی اگر چیکنند. فروشی می. یک چیزی کم دارد. همه کماست نیهم

بیا  ،است ]اجاق[ چراغ که ]اجاق[ چراغ  وگرنه؛ ]کنندیمی فروشکم[  ینخود و لو
وشت گیک  داخل پاتیل اگر اهل این باشند که بخواهند خودشان را محلول کنند که فردا

بیده در بیاید بیا . اما اگر استچراغ در خدمت  ،کو سرسختی کنند و آن نخود و لو
 دبتابآن شعله به چه مناسبت حرارت  بخورند،ت قبل خیس ساع 21نخواهند در آب 

بیایی که در پروسه نیامده حل شود و قل بخورد؟  اینکه خدا آخر سر که نخود و لو
رود اگر به صورت اجتماعی چیزی پیش نمیورزی[ محک است. گوید ]نیکمی

 ورزی کیفی نیست. مشکالتی وجود دارد که نیک
حسینیه  ـ تمام مرداد ـ نت همیشه یک ماه تعطیالت تابستانیکنیم. به سبحث را تمام می

است. ما هم چهار هفته مرداد را تعطیل کرده و دوم شهریور خدمت شما خواهیم بود. 
ی همهبه احترام به احترام ماه رمضان و  ما هم دوم شهریور برابر با دوم ماه رمضان است.

 جلسه شروع ششساعت ، ندیآیم جانیاو به کسانی که روزه هستند و روزه نیستند 
گذشته باز خواهیم کرد. ماه رمضان  یهاخواهد شد و یک افطار سبکی با هم مثل سال

امسال تردیدهایمان کاهش پیدا کرده  شاءاَّللان ،ها را شروع کردیماول با تردید بحث
ای خد»ای باشیم. بحث بعد از ماه رمضان هم پروژه یکنندهباشد و بتوانیم تعریف

است. ماه رمضان هم ماه کتاب و هدایت است که یک شب از این ماه برتر از  «هادی
توانیم به آن شب کیفی بپیوندیم یا میما هم واقعًا که آیا ببینیم  ما همهزار ماه است. 

 هاییبیاورند، چه بچه هم کارها بچه ساعت شش. شنبه دوم شهریور،سه قرار ما، خیر.
مه ه شاءاَّللان. تریبون آزاد است و ندارندقبول ا قبول دارند و چه ر جانیای هاکه بحث

 شبتان بخیر. .. خیلی متشکراز آن استفاده کنیم
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