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 درآمد 
 «، نزد من آ«باب بگشا»گشایم، من رفیقم، ره»

گاهی النه، مستمر، همهدی صافضرورت رابطه»با زیرعنوان « باب بگشا»مجموعه مباحث 
های ، از جمله آثار متاخر حیات شهید هدی صابر است که طی سال«و استراتژیک با خدا

ی ارشاد در جمع عالقمندان و دانشجویان ارائه شده و در واقع در حسینیه 1963تا  1963
  ایشان است.پختگی فکری دوران محصول 

شوند، در جستجوی نیز شناخته می صابر هدیاین مباحث که به عنوان مباحث قرآنی 
های فردی و اجتماعی انسان است. هرچند بینش و روشی برای وارد کردن خدا در پروسه

قرآن ـ کتاب آخر ـ منبع اصلی مورد ارجاع در این مباحث بود، اما هدی صابر در طی این 
مرجع مباحث ها، همواره سه متن هستی، تاریخ و انسان را نیز به عنوان دیگر متون نشست
های عالوه بر ارجاعات متعدد به نشانه« باب بگشا»کرد و به همین جهت، مباحث ذکر می

و فرهنگ  ، هنرتاریخ، ورزشمقتبس از های متعدد ها، مصادیق و تمثیلکتاب آخر، نمونه
 گیرد و همین امر بر سادگی و روانی زبان طرح مسائل افزوده است. را نیز در بر می عامه
تنظیم شده « پساتبیین»و « تبیین»، «پیشاتبیین»توسط هدی صابر در سه سطح  باحثماین 

با افزودن نشست  گرفت کهسیزده نشست آغازین را در بر می« پیشاتبیین»بود. بخش 
پیش از این، مقارن با  ،«(من جاویدان»چهاردهم )سخنرانی دکتر محمدی گرگانی با عنوان 

خدا  ها و کارکردهایبه داشته« تبیین»ه است. بخش نخستین سالگرد شهادت، منتشر شد
محور  نُهعالوه بر . در این بخش، طرحی که مدنظر هدی صابر بود، رداختصاص دا

خالق،  یطراح ـ مهندس، خدا ی)خدا 1963تا سال  ارشاد هینیشده در مباحث حسارائه
 یخدا ،یخیتار لیتحلو  یخیتار دید ،یاسامان مرحله و ینگرش روند ک،یاستراتژ دید

 هشت(، یمنبع انرژ یخدا د،یمنشاء عشق و ام یمنبع الهام، خدا یخدا ده،یصاحب ا
گر(، خدای موید ـ حامی، خدا ملجاء، خدای حافظ، خدای هادی )هدایت) گریمحور د

در بر  زیرا ن( دارخدای واگذارنده، خدای منبع امکان، خدای مسئول، خدای آرمان
در صابر، امکان طرح  هدی یریها در اثر دستگماندن نشست تماممهیکه با ن گرفتمی

ها، از سطح سوم مباحث همچنان که عالقمندان به این نشست .افتینی ارشاد را حسینیه



 

 

 ب

)پساتبیین( نیز که اختصاص به چگونگی رابطه با خدا و خروجی های این رابطه داشت، 
 به کلی محروم شدند. 

گیرد و حاوی سیزده را در بر می« تبیین»خش از سطح دفتر پیش رو، در واقع نخستین ب
های پانزدهم تا است که طی نشست« های خداکارکردها و داشته»نشست و سه مورد از 

های شده در نشستی طرحاند. سه کارکرد و داشتهارائه شده« باب بگشا»بیست و هفتم 
 و خدای صاحب خالق یاطراح ـ مهندس، خد یخدای این دفتر عبارتند از: گانهسیزده

ی محک نیز های فوق، سخنرانی و گفتگو با بانی موسسهبر نشست نافزو. کیاستراتژ دید
ی جاری گنجانده شده انجام گرفته، در مجموعه« باب بگشا»که در نشست بیست و ششم 

 است. 
، مورد تصحیح و ویرایش شهید صابر قرار «باب بگشا»های دفتر نخست غالب نشست

های یازدهم به بعد توسط ایشان تصحیح و تنقیح نشده و این مساله، بود. اما نشستگرفته 
کند. در تنظیم مباحث حداکثر تالش به کار دشواری و مسئولیت کار تنظیم را دوچندان می

که در تبدیل سخنرانی شفاهی به متن مکتوب و ویرایش نگارشی و ادبی متن،  رفته
و گاه، وفاداری به این سبک و دی صابر حفظ شود یات و سبک بیان هبه ادب یوفادار

. شده است ها، ترجیح دادهدرستی و صحت ادبی و فنی جمالت و گزاره ربادبیات ویژه 
نظیری داشت، دلیل این امر مشخص است؛ هدی صابر ادبیات و سبک بیان ویژه و کم

زد. این می گرفت و گاه دست به خلق واژگان نوخاصی به کار می اصطالحات و تعابیر
یم این است، اما تا بدانجا که به تنظ و کاویدن خود موضوعی قابل بررسی ،هژسبک وی

این سبک و ادبیات بدون دخل و تصرف باقی  شد، کوشیده شده استدفتر مربوط می
روش خود هدی صابر در تنظیم و ویراستن  ،بماند. راهنمای عمل برای تنظیم دفتر فعلی

 بوده که پیش از این در دفتر نخست انتشار یافته بود. و« بگشا باب»یازده نشست نخست 
نیاز  ایواژهبه گزاره یا  ،چنانچه در جایی از متن برای روانی بیان و تکمیل جمالت البته
شده  شده در قالب ][ قرار داده های افزودهداری، کلمات و گزاره، برای حفظ امانتهبود

ی جزئی دیگر نیز در باب تنظیم این دفتر نکته ی کلی، چند. افزون بر این نکتهاست
 است:  وجهتشایان 

ها و با هدف به سبب افزوده شدن افراد تازه، فاصله افتادن میان برخی نشست •
یا بنا  های بحثمروری بر مباحث در ذهن حاضران یا تاکید ویژه بر برخی مفصل

نشست را به مرور و  ، معلم شهید در ابتدای هر جلسه بخشی از زمانبه دالیل دیگر
ناخواه اند و این امر خواههای پیشین اختصاص دادهترین نکات نشستبازخوانی مهم



 ج

حفظ هویت مستقل . اما به جهت استمنجر به تکراری بودن برخی مباحث شده 
 این مباحثِها، و به حداقل رساندن دخل و تصرف داریامانتها، تک نشستتک

گردد؛ امید است که پس از به خواننده ارائه می رفو تص بدون تلخیص ،تکرارشده
ای بتوان با تلخیص مباحث، چکیده« باب بگشا»تدوین و تنظیم و انتشار کل مباحث 

 به عالقمندان ارائه کرد.  ،که فاقد تکرار و تناوب باشد
کنندگان به طور کامل خود را ها برخی مشارکتنظر به اینکه در بخش دوم نشست •

 اند،و برخی دیگر نیز مطالب را به صورت منظم و منسجم ارائه نکرده معرفی نکرده
اما به جهت تاکید و اصراری که معلم شهید بر جمعی بودن مباحث داشت و اهمیتی 

ها را با حداقل دخل و های دوم نشستکه برای مشارکت حاضران قائل بود، بخش
غییراتی که صورت گرفته، ایم و تی بحث اصلی هر نشست قرار دادهتصرف در ادامه

در این حد بوده که در تبدیل گفتار شفاهی به متن مکتوب، انتقال پیام به درستی 
برای عموم خوانندگان فهم صورت گیرد و جمالت مکتوب از ساختار قابل

 برخوردار باشند. 
آنچه در پاورقی آمده به کلی در زمان تصحیح متن افزوده شده و متعلق به سخنران  •

 باشد. کننده نمیارکتیا مش
اهلل آقای عزتی وزین برگرفته از ترجمه ها ذکر شدهآیاتی که در پاورقی یترجمه •

 باشد که بسیار مورد توجه و ارجاع هدی صابر بود.فوالدوند می
در پایان ضمن فرستادن درود و سالمی کیفی بر معلم شاهد و شهید، هدی صابر، از 

شان برای تدوین و کنیم که نظرات و پیشنهاداتمی ضاقانندگان گرامی این دفتر تاخو
 (www.hodasaber.comپایگاه هدی صابر )به آدرس ی بهتر آثار را از طریق عرضه

 اعالم نمایند. 





 

 

 
 
 
 

 1فرضبا دو پیش« باب بگشا»: تبیین: نشست پانزدهم
 

 به نام همراه یاریگر
 د من آنز، باب بگشا، گشایمره، من رفیقم

 گاهی و استراتژیک با خدادالنه، مستمر، همهی صافضرورت رابطه
 

شود. سعی نشست یک فصل تلقی میسیزده  جلسه داشتیم که اینسیزده  پیش از امشب
با توجه به  کردیم این فصل منطقی داشته باشد؛ از جایی شروع شود و به جایی بیانجامد.

کنیم. از یک مرور سریع بر فصل گذشته می خواهیم وارد فصل جدید بشویماین که می
در رابطه رویم. گذاریم و به متن اصلی بحث میمرور را کنار می شاءاهللانبعدی  یجلسه

 : رخی به پیش داشته باشیم و سه رخی به پسنیم، ای که پشت سر گذاشتیمبا سیزده جلسه
  

 فصل پشت سر؛
 شناسیموقعیت : 

 موقعیت خدا در جامعه
 یت خدا در ماموقع

 موقعیت ما در هستی
 

یک موقعیت حداقلی بود و از ، کردیم. موقعیت خدا در جامعه شناسیابتدا یک موقعیت
ما و حاکمیت و نیروها و نسل نو فقط یک ، در جامعه بسیط خدا [ظرفیت گسترده و]

 سلول انفرادی است. خدا در اصطالحاًنفره و کوچک و تککه یک کابین  ؛کابین داریم
در خود ما هم نقش رفاقتی و دریافتیم که ما این موقعیت را دارد.  یسطح کالن در جامعه

 وناظر ، کارکمک، برندهپیشخدا نقش ایم که به دنبال این بوده کمترنظارتی ندارد و ما هم 
در حد ، بسیط [جایگاه فراخ و]از این که خدا  ایباشد. به این خاطر در جامعهما یاریگر 

                                                                                                        
 باشد. می 1963 ماهید 14شنبه  سهتاریخ برگزاری این نشست  .1
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موقعیت ما در ، نیستیم« او» ین یا یک سلول امکان دارد و ما هم تحت نظارتیک کاب
سست و متزلزل شده و ما عضو هستی ، داریمخدا  ی محدودی که بارابطههستی به تبع 

از  یک توصیف، بلکه، نیست هم خوانیکه مرثیه ـ شناسینیستیم. بعد از این موقعیت
به ضرورت خروج از این   ـ رایانه باشدگاست که سعی کردیم واقع وضعیت خودمان

 موقعیت نامطلوب رسیدیم. 
 

 ضرورت خروج از موقعیت : 
 ادامه سنت انسان

 امتداد انتظار خدا
 

و هم امتداد انتظار خداست.  های پیش از ماسنت انسان یهم ادامه ،خروج از این موقعیت
ابر امکاناتی که به ما داده و انتظار نه از سر نیاز بلکه بن ؛خدا هم انتظاری از ما داد

از ما انتظار دارد که ما ، هایی که برای ما فراهم کرده است و آموزشی که به ما دادهفرصت
 ،اگر بخواهیم از این وضعیت خارج شویمهم کیفیتی متصاعد کنیم و تحرکی داشته باشیم. 

 داریم. [به متد]احتیاج به تجهیز  ،مثل خروج از هر وضعیتی
 

 خروجی سیلهمتد؛ و : 
 نوعان متدهای هم

 حرکت مداوم میان دو مبنا : تبیین « او»الگوی 
 پساتبیین، تبیین، پیشاتبیین: متد ما

 

. این «مرودان بی جهاز و بی جامه»: گفتندخواست به سفر برود میدر گذشته هر کس می
یک  ،ندگیزیک حتی اگر حداقلی باشد. برای شروع ، دان داردمتد نقش جهاز و جامه

باید از این جهاز استفاده هم ظرفی الزم است. در حد حداقل  و رختخواب وکفپوشی 
هایی که انسان ،کرد. این جهاز برای ما متد است. برای این که این جل و جهاز فراهم شود

برای خروج از بحران متدی اندیشیدند. پنج متد را بررسی کردیم. متد  ،پیش از ما بودند
کرد؛ شرایط را به نقد و تحلیل نقد و تحلیل می رایی بود. انسان خود رامتد کا، آخر
 کرد.را ترسیم می یکشید و در نهایت با استعانت از مبدا هستی راه خروجمی

که متدش مبتنی بر تبیین بود. تبیین به این معنی که یک ، یک الگو را نیز خدا معرفی کرد
هم خودتان را  ؛در جریان باشید این پاگرد درپاگردی بین من و خودتان درست کنید و 

 کیفیشان با تاسی به متد همنوعان خودمان که یکی از متدهای هم ما .یابید و هم من رامی



 3      فرضشیبا دو پ« باب بگشا»: نییتبنشست پانزدهم: 
  

 

بود و با استعانت به توصیه و راهکار خدا سعی کردیم که برای خودمان سازوکار یک متد 
در پیشا تبیین فاز صفر  .پساتبیین، تبیین، پیشاتبیین: را فراهم کنیم. این متد سه سطحی بود

 را تعریف کردیم. 
 

 فاز صفر ما : 
 وداع با یک تلقی

 ما سهیمیم، یم«هست»ما 
 

تلقی سنتی ، یم. آن تلقیوجهز شمبه یک دیدگاه  تادر فاز صفر با یک تلقی وداع  کردیم 
ش تحقیر ،پذیر است و پاگردی بیش نیستمذمت، این جهان که است که بر این مبناست

خواهیم از آن عبور کنیم و  به یک جهان استراتژیک و می ،دهیمکنیم و به آن تن نمیمی
شد که این تلقی باید عوض شود و تبدیل به یک دیدگاه جدید بشود  گفتهاما  ناپیدا برویم.

یم. «هست»ما : و ما به آن دیدگاه جدید مجهز بشویم. خالصه دیدگاه جدید این هست که
و هم این که  ،م و از هستی بهره داریماین مفهوم که هم هستندهیم  به ای«هست»
تواند انکار کند. هستیم و حقوقی داریم و سهمی یعنی وجود ما را کسی نمی ،یم«هست»

هم از این امکانات  ،هم در هستی سهم داریم، داریم. هم در جامعه حق مشارکت داریم
 ند موانعی هست، اما ما هم هستیم.؛ هرچآموزشی سهم داریم و هم حق اظهارنظر داریم

کار  هم حاکمیت ،کندگویند در ایران هر کس کار خودش را میمی، تمثیل بدی است اما
ها هم کار خودشان را؛ منظور من این نیست اما به هر حال ما هم نیرو، کندخودش را می

 هستیم. کنیم. در هستی هستیم و در ایران هم مان استفاده مییم و از حقوق«هست»
گذاریم. تبیین ما سیر بین این دو معنا بود. آرام داریم پشت سر میفصل گذشته را آرام

ابراهیم بود.  ینمونه ،ای را که ما انتخاب کردیمبرای متدلوژی نیاز به نمونه هست. نمونه
)هرچند ارزش آن را داشت که بیش از ابراهیم با خدا چهار جلسه ایستادیم  یروی رابطه

ا در فرصت محدودمان آن الگو ر مان محدود است(.بر روی آن بایستیم، اما فرصت این
 : بررسی کردیم

 

 تبیین ما : 
 سیر در میان دو مبنا؛ 

 الگوی ابراهیم ـ خدا 
 های الگوویژگی : 
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 ساده؛ فطری؛ غیرفلسفی؛ 
 روان؛ عینی؛ عملیاتی؛ 

 مشترک بردپیشتوافقی؛ با 
 

پیچ در  ،استو غیرروشنفکری غیر فلسفی ، فطری، ان بود. سادههای الگو خیلی روویژگی
ندارد. صاف و شفاف و درون پیداست. روان و  عینی است مانند شکل حلزون، پیچ نیست

 اش کرد. بندیو سطر بندیمرحله ،شود هندسیو مهمتر از همه این که عملیاتی است و می
یک انسان  [در جایگاه]هم ابراهیم یک سر توافق خدا و یک سر توافق  ؛توافقی است

چون ما  ،است [و کافی] حل درصد 20 ،توافق [حصول به]گویند برای است. این که می
 20-20این طور نیست. این ،دیگر را دختر پادشاه عربستان بخواهد! درصد 20 ،واهیمخمی

طور  این ،خواهدهم می گوید خدامی ،خواهد کاری کندکیفی است. این که کسی می
و از مسیرش  ماگر قانونش را رعایت کنی ؛برندگی استنیست. خدا همیشه در موضع پیش

خواهنده است. مخالف کار اصولی نیست. وقتی مخالف است که کار « او» ،موارد شوی
یک طرف خدا بود و یک طرف  ، توافقی بود؛طرفه نبودیک رابطه،ه کاصولی نباشد. این

شود با استنباط ما می .باشند ارزشترک ساختند؛ نه این که همهم م و الگو را با، ابراهیم
  .وساز الگو توافقی و مشترک استگفت که ساخت

بنای محتوای : سه سطح داشتای تعریف شد که پروژهشان هم مشترک است. بردپیش
این پروژه فاز صفر داشت و چون انصافاً  .بنای فیزیکال توحید و بنای مناسک، توحید
خود را هستنده تلقی کرده و خودش با منشاء هستی پیوند خورده و اصول را  ابراهیم

 ،مشترک هم سالم و بدون اصطکاک صورت گرفت. بعد از این بردپیش، رعایت کرده بود
 ؟ ما این تشکیک را کردیم که آیا این الگو قابلیت بازسازی دارد

 

 ؟ قابلیت بازسازی الگو 
 تجربی
 تحققی

 وزین قابلیت تکرار امر
 

علم  یهیک بار تجربه شده است و قاعددریافتیم این الگو قابلیت بازسازی دارد، چرا که 
هندسه و  ؛قابل تکرار است وهم این است که چیزی که یک بار تجربه شده، تحققی 

ای دارد. این الگو یک بار ـ در زمان دوردست های درونیمقومو  [مضمون و معنا]منطوق 
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اما با  ـ توان همان رابطه را با الزامات این دوران بازسازی کردهم میآلن ا ـ تجربه شده و
ها سرجای خودش هست و ها که ساده، فطری، شفاف و توافقی باشد. ویژگیهمان ویژگی

 و نیازهای هاضرورت ،رسیدیم به مبانیکه آمدیم، پذیر نیست. جلوتر پذیر و تاریخدوران
 حداقل یک جلسه ایستادیم. « او» ی ما بای رابطهبر روی نیازها«. او»رابطه با 

 

 مبانی : 
 «او»های رابطه با ضرورت

 نیازها
 

یک « او» که [این هست« او» ها و نیاز رابطه باضرورت، مبانیی کالم در توضیح چکیده]
م خودش م هستی است و هم مقسّهم مقسّ« او» وجود منتشر است و ما بخشی از وجودیم.

تقسیم  ،مادر هستی است« او» طور باشیم.اینتوانیم نمیی مهم است. ما است. این خیل
خواهد که چیزی به خودش برسد. وجود خودش هم منتشر است کند و خیلی هم نمیمی
که در جای غیردسترسی قرار گرفته  تای نیسذراتش پخش شده است و تکهکامالً و 

 باشد. 
 

  او»مبانی رابطه با» :  
 وجودی

 آفرینشی
 فطری

 آموزشی
 کششی

 عرضه ـ تقاضایی
 

 ییک رابطه ،وجودش منتشر است و ما هم بخشی از وجودیم« او» با توجه به این که
به این ترتیب  ؛آفرینشی نیز برقرار است یو ما برقرار است. یک رابطه« او» وجودی بین

ب آفرینش ما را آفریده و اهل خلق و آفرینش بوده است و ما هم جایی در کتا« او» که
ولی باالخره ما هم  ،متن کتاب آفرینش را انسان پر نکرده باشد یداریم. ممکن است همه

 در حد پاراگراف و سطر در این کتاب سهمی داریم. 
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کار شویم است. یعنی ما هرچقدر هم که سیاه [ی ما با خدابودن رابطه] فطری ،وجه بعدی
وجدان بیدار  ،سیاههی درون ما هست. جعبهسیاباالخره یک جعبه، و از اصل دور بیافتیم

 زند. ماست و رابطه ما با خدا را بانگ و جرس می
 ،کندای برقرار میطور که انسان با معلم کالس اولش انس ویژهوجه بعدی این که همان

در هبوط هم نقش ، آدم داشته یههم در بدو خلقت نقش آموزشی را برای سرسلسل« او»
کنون نیز نقش آموزشی داشته است. لذا این ابعد از هبوط و تا  آموزشی داشته است.
 کند.ویژه ایجاد می یآموزش هم یک رابطه

 یهم محل رجوع هست. یک رابطه« او» کشش است. ما اهل رجوع هستیم و ،وجه بعدی
اهل نجوا و سر به آسمان ، داریم. انسان از همان اول که از غار بیرون زده« او» کششی با

، خدا نیستفیزیکال ها چهار عمل اصلی و سر به زمین بوده است. این دست به عباو بوده 
وشنود و سر به آسمان بوده و خدا سعی کرده این انسان از اول سر به سجده و اهل گفت

 محتوا ببخشد. مایه و، جانمناسک [قالب]چهار عمل اصلی را در 
هم در موضع عرضه « او» یم ووجه آخر هم این هست که ما همیشه در موضع تقاضای

 : است« او» های رابطه بااست. وجه بعدی ضرورت« او» ها مبانی رابطه ما بااست. این
 

 او»های رابطه با ضرورت» : 
 ربط با مبداء

 عبور از خالء
 مایهبن

 تجارب پیشاروی
 بردپیشپروژه ـ 

 پایان دوران 
 حرکت حداقلی ـ خدای حداکثری

 ربط استراتژیک
 

ارتباطی « او» محور اتصالی دارد و ضروری است که ما با ،با مبدا ضرورت دارد. جهان ربط
 اما، هم چرخانی است، ی که هم حیرانی استئعبور کنیم. خالخالء  داشته باشیم. از این

: قاطع و منسجم است. اهل آزمون و خطا و افتان و خیزان نیست« او» این طور نیست.« او»
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گوید ؛ خودش می1«زدگی و خستگیبی خواب ؛رحله خلق کردیمما جهان را در شش م»
توانیم به می ،ایمما که در چرت تاریخی گیر کرده ،نیستم. حال زدگیو خواب اهل چرت

 یمایه، مشعوف و رقصان است، جاوید، کسی رجوع کنیم که اهل چرت نیست. حیّ است
 هستی است. 

اینکه در ایران حرکتی انجام  است. ته کشیدهمایه در ایران مایه است. بنبن ،وجه بعدی
، راست هم هست [جریان انحصارطلب]است. سرکوب  مایهبنمشکلِ  ،مشکل، شودنمی

 هاحاکمیت ،باشد ی«بُن»ها هست اما اگر این یهمه، امکانات نداشتن هم هست
ی داریم یک وجود ،د. ما از این طرفنرا بگیر «بن»این  ید جلوند که بتواننی ندار«وجود»

حتی اگر  ،ای آمده استمایهبن ،تاریخ یهر دوره، مایه است. هر جای جهانبن حامیکه 
ایست در به اعتبار این که پروژه، موحد آورده باشدغیر ورا یک مارکسیست  مایهبنآن 

که باالخره یک دستی پشتش است. این طور نیست  ،هستی یبرندههای پیشمیان پروژه
ها هم فقط ها و از مسلمانذهبیون باشد و از مذهبیون هم فقط مسلماندستی پشت مفقط 

اعتقاد داشته « او» ها؛ این طور نیست. اگر به عدلشیعیان و از شیعیان هم فقط ایرانی
 ،هر موقع یک مارکسیست کیفی هم پیدا شود که بخواهد شرایط را جلو ببرد ،باشیم

کنی هست که راه صاف جمعالخسنگ، بوم غلتانی هست، باالخره آب و جارویی هست
 عرضه کنیم، مایهبنداریم. اگر ما  مایهبنرود. پس ما یک حامی اصلی شود و جلو میمی

قطع لزوماً توانند جلو تحولی را بگیرند. تحول کیفی نمی بینیم،میهایی که این مجموعه
در ایران افتاده است؛  [زیاد]حاال  ها تاها نیست. از این اتفاقشدن سر یک حاکمیت و این

مشکل ، جلو تحول و رشد و کیفیت و ساخت را بگیرد. لذا مشکل دتواناین نیست. نمی
است. اهل ایده و طراحی و هندسه و خلق است. ما  مایهبنهم منشاء « او» است. مایهبن

 اتصال بیابیم. « او» هم باید با
-21سال  یبه خصوص تجربه تجارب پیش رو در ایران هست. ،وجه بعدی که عنوان شد

مذهبی و کیفی در دو سال و حتی پیش از آن سیری طی کرده ، ندهمیک نیروی رزکه  24
این یک تجربه است و تضمینی نیست که در مورد ما هم تکرار  1.رسید 24تا به سر فصل 

                                                                                                        
 «. ما مَسَّنا مِنْ لُغُوبٍ سِتَّةِ أَیامٍ وَ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَینَهُما فی»ی ق: سوره 96ی آیه .1
ها و و حذف 1924ی شهید صابر به تغییر ایدئولوژی در سازمان مجاهدین خلق در سال اشاره .1

شود و در اثر آن بسیاری از امیدها یاد می« 24ی ضربه»های پس از آن است که از آن با عنوان برادرکشی
 به یاس بدل شد. 
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تجارب ایران پشت سر است. اگر بازرگان تا آخر ی جدابافته نیستیم. ما که تافتهنشود. 
اش باشیم. اگر طالقانی تا پایان عمر از قرآن دنبال چرایی ،اش ماندمایهبنحیاتش روی 
 ،نژاد در زندان هم کار ایدئولوژیک کردحنیف علتش را بدانیم. اگر ،آوردمالت در می

خیلی مهم است فردی در زندان باشد و بداند تا چند روز بعد اعدام  .علتش را بدانیم
روی تعمیق ایدئولوژیک برود. آقای دکتر میالنی از دوران دبیرستان با  با این حال ،شودمی

اند. در اند با هم ارتباط داشتهبعد که به تهران آمده، خودش هم تُرک بوده، حنیف آشنا بوده
از  1922که در سال و در زندان هم بوده بوده زمان تاسیس مجاهدین از اعضای اولیه 

کار ایدئولوژیکش را ادامه نژاد آنجا حنیفگفت که یسازمان جدا شده است. ایشان م
چیز کیفی چه »گفتم  ،«چیز کیفی رسیدیک به »: گفت ،«؟رسید ه چیزیبه چ»: داد. گفتممی
را در شناخت  «هدایت»، کردیمکه کار می «شناخت»نقل کرد که ما در  نژاداز حنیف .«؟بود

خوردند و  1920هایی که در شهریور تلقی کردیم. ولی در زندان بعد از ضربه «فصل»یک 
، «فصل»برتر از ، .. به این رسید که شناخت. های چهار نفر اول وها و شهادتآن دستگیری

 ،یک بخشی از یک کتاب است «فصل»اصل خیلی برتر از فصل است. است.  «اصل»یک 
در هستی  اندازد. همچنان که عدللعابی است که خود را با کتاب و متن در می «اصل»اما 

، بقیه نیروها یتجربه، مجاهدین یهدایت هم یک اصل است. تجربه، یک اصل است
و سیری که این نیروها طی ها مذهبیملی، طلباناصالح، جمهوری اسالمی یتجربه

رفیقانه و توام با ، د که اگر ربط کیفیندهنشان میکنند، تجارب پیش رو هستند که به ما می
 ها،ترینکیفی، وجود نداشته باشد ،کندمی بررسیو مبدا و هدف را  هدایت که دائم راه

و  یزنکی روشنفکرد. خالهنشومیها ترینزنکیو خالهها ترینماندهعقب و هاترینمنحط
ها اتفاق است. برای آن ی یک محلهزنکی دو نفر سرکوچهبدتر از خالهخیلی ها تنزل آن

اما سیر انحطاط خیلی مهم است.  ،کنندطور طی میاین هست که وقت عزیزشان را این
به یک ، مهم است یک سیستمی یک سیر کیفی را حفظ و با یک انرژی کیفی به پیش برود

اما این انرژی را  ،سر فصل برساند. ممکن است یک سیستم یک انرژی کیفی داشته باشد
ای تبدیل شود به یک مِه، ارباناین انرژی به جای یک اَبر بار، تر کندمنحط و منحط دائماً
یک قدم جلوتر نشود برداشت. لذا تجربیات پیش روی ایران خیلی اهمیت در این مه که 

 ش اینجا نیست.ادارد که البته برخی از آنها تاریخی دارد که جای بازکردن بحث
 ییک پروژه« او» است.« عملیاتی»وجه بعدی  ،ما با او یهای رابطهدر فهرست ضرورت

آدم و حوا را تعریف کرده ، در آن پروژه .هستی است یی را تعریف کرده و آن پروژهاصل
« او» هستی است. پس چونترین فاز شاید بتوان گفت کیفیانسان بود که  یکه پروژه
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شود پروژه خسته و مایوس نمی بردپیش [سیر]در ست و هبر پیشکن و پروژهتعریفپروژه
پس ما هم ، طلبی و دم به دم مُد عوض کردن نیستل تنوعاه، روداش سر نمیو حوصله

 برقرار کنیم. ویژه ییک رابطه« او» ای پیش ببریم باید بااگر بخواهیم پروژه
 ،گرفتهین خدای کوچک و شکلپایان دوران است؛ با این میزان بضاعت ما و ا ،وجه بعدی
در  استخراج کردیم ـایران  [یمعهروند و سیر جا]تواند رخ بدهد. قانونی را از اتفاقی نمی

توانیم خوب جستجو ایران خودمان می دراما  ،نداریم یزیاد دانشی دیگر را ما هاجامورد 
فرهنگ و هنر و سیاست و  ـ هاحوزهی همهدر ایران ما در  [مبین آن است که]که  ـ کنیم
وار ها کرگدناقلیت که اینـ  یا فردی و یا جمعیـ  هایی حرکت کردنداقلیت و ... ـ علم

 یمایهبست شکستند و جلو رفتند. اما این کار اقلیتی یک جانبه شرایط شاخ زدند و بن
شود یک کار اقلیتی کرد و جامعه خواهد. نمییک خدای حداکثری می ،خواهددرونی می

اما یک  مپیش برویای پروژه مباشد و بخواهی [در وضعیت فعال هستی نبودن] این طور
 ،اندرسیده «ایست» ینیروها اکنون به یک نقطهاین که . محداکثری نداشته باشی خدای

 ست که به یک نیروی حداکثری متصل نیستند.ااین  [بیانگر و]شاخص 
محدود نیست و به ، افق دارد، ربط استراتژیک است. خدا دید استراتژیک دارد، وجه بعدی

همه سر  ،ما یدر جامعهاآلن  قرار دارد.« او» یددمیدان زیر  ،میدان انتهایقول تیراندازها تا 
. اگر انجام دهندتوانند طراحی استراتژیک نمیدو قدم جلوتر از خود برای به زیر دارند و 

در اآلن  .[باید اهل تجهیز باشیم] ،در هر موضعی، ما بخواهیم طراحی استراتژیک کنیم
در  ؛صاحب استراتژی است ،هیک بنگاه کوچک و یک مغاز [مدیر و صاحب]، اقتصاد خرد

کسی که یک  ،ییاروپاکشورهای مثل  یاپیشرفتهنظیر مالزی یا حتی کشورهای ی یکشورها
عتقد است باید یعنی م، برای خودش فکر استراتژیک دارد ،بنای کوچک مثل زیر پله دارد

 پس باید یک شاگرد جذب ؛در بازار با جایگاه فعلی متفاوت باشددو سال بعد جایگاهش 
بدیل به سه ضربدر سه کند و ابزارهای دو ضربدر دو را ت [مساحت محیط کاری]کند و 

کسی  ،انددر ایران چون همه در وضع موجود گیر کردهاآلن  تر کند. اماکارش را پیشرفته
هستی  بردپیشدید استراتژیک دارد و  ،[هستی] اهل تجهیز استراتژیک نیست. چون مبدا

 کنیم.برقرار کنیم. همچنان به پشت سر نگاه می پیوند« او» س باید باپ ،هم با استراتژی بوده
 : هایی داردهم ویژگی« او»
 

 : او
 مفّر؛ انتظار؛ ادعا؛ شناسیانسان؛ تو در تویی
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قابل تصور اصالً  ،بیرون نیست 1،مان ایستادهقلب یبا ما تودرتوست؛ بین ما و جداره
است و اوست که ما را خلق کرده و به ژن و  تر از همهشناسنیست که کجاست. انسان

 فُرماسیون ژن ما بیش از همه مشرف است.
. 1«مرا بخوانید»وجه بعدی این است که اهل ادعاست. هفتاد و چند بار در کتاب آخر گفته 

شود این ادعا را تجربه اما می ؛کنیماحترامی کنیم و بگوییم ادعا را تِست میخواهیم بینمی
حق داریم بدانیم چقدر این « او» دعایی کرده و ما به عنوان جزیی از وجودا« او» کرد.

دارد و چقدر « او» جانبچقدر پشتیبانی تشکیالتی از ، معطوف به نتیجه است« او» ادعای
این قابل آزمون است؛ ؟ گذار است. آیا توان درگیری با این همه پدیده را داردبرای ما وقت

برابر نیستیم ولی برای خود « او» ما با، برای خود شانی دارد« او» ،زنیمما خدا را تست نمی
 ما قابل آزمون است.

در ، با ما در رختکن آمده، آموزگار و مربی و خالق بوده« او» وجه بعدی انتظار اوست.
ها و در بریدن، مانهایکنجدر سه، ماندر هماوردهای، مانهایدر بزنگاه، نیمکت آمده

پس انتظاری دارد. به هر حال انتظار دارد ما در این ، مان آمده استهایشکست خوردن
 سالمی داشته باشیم. ، ها حداقل نگاهیرفت و برگشت

، ها محل گریز شما منمنجکُیعنی باالخره در سه 9«.فَفَرَّوا ِالَّی اهلل»و باالخره مَفََّر هم است؛ 
آخر  ،هاکنجکند که این سهبه سمت من فرار کنید. خیلی مهم است؛ آدم گاهی فکر می

 فرار کرد. « او» شود سری کشید و به جانبدنیاست اما می
 : مان کالسیک و وجه دیگرمان دینامیک استرسیم. ما یک وجهبه اواخر بحث می

 

                                                                                                        
( و 14)انفال: « گرددو بدانید که خدا میان آدمى و دلش حایل مى« : »الْمَرْءِ وَ قَلْبِهأَنَّ اللَّهَ یحُولُ بَینَ . »1
و ما انسان را « : »وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ وَ نَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیهِ مِنْ حَبْلِ الْوَریدِ»

« کند، و ما از شاهرگ ]او[ به او نزدیکتریم.اى به او مىو چه وسوسهدانیم که نفس اایم و مىآفریده
 (18)ق:

(، 168)بقره: « وَ إِذا سَأَلَکَ عِبادی عَنِّی فَإِنِّی قَریبٌ أُجیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعان». اشاره به آیاتی نظیر 1
وَ »(، 13)اعراف: « کُلِّ مَسْجِدٍ وَ ادْعُوهُ مُخْلِصینَ لَهُ الدِّین قُلْ أَمَرَ رَبِّی بِالْقِسْطِ وَ أَقیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ»

(، که طی آنها خداوند انسان را به فراخوانی خودش دعوت 80)غافر: « أَسْتَجِبْ لَکُم قالَ رَبُّکُمُ ادْعُونی
 نماید. می
به سوى خدا بگریزید، که من شما را از طرف او  پس« : »فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّی لَکُمْ مِنْهُ نَذیرٌ مُبین» .9

 (20)ذاریات: « اى آشکارم.دهندهبیم
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 کالسیک 
 : ما

 دینامیک
 

الزاماً وجه کالسیک ما همان ماندن در وضع موجود و قناعت است. وضع موجود هم 
شود. مان هم میانرژی و خلق عشق و تولید ومهر و نیست؛ شامل زندگی و  وضع سیاسی

ایم و خودمان را در این سطح تعریف کردیم. یعنی ما این وضع را پذیرفتهوجه کالسیک، 
اما انسان بنا نبوده در سطح بایستد. اگر قرار بود در سطح بایستد که همان غارنشینی اولیه 

و یک  در امان بودکرد و از باد و باران و تابش خورشید هم یتر بود؛ حیوانی شکار مامن
قانع بود و نه پرورنده اهل قناعت بود. وجه مقابل و انسان زیست حداقلی داشت. ولی نه 

مایه و و جان مدینامیک بودن است. یعنی عضو هستی باشی، متضاد کالسیک بودن یقرینه
باال  متا بتوانی باشیم شکستن زَروَرق قناعتاهل ؛ مخَلَجان و هیجان و امیدی داشته باشی

 : هم دو وجه دارد« او» .مبروی
 

 قدیم  
 : او

 متن؛ منش؛ روش؛ ایده؛ خلق:  جاری
 

تر از ادبیات یک وجه قدیم دارد که در ادبیات سنتی مذهبی تا حدودی هست. اما غلیظ
ولی  ،ودشکه خدا انکار نمی، در بخش مهمی از روشنفکران ماست ،سنتی مذهبی

که  نظرانصاحبجاری نیست. برخی از دیگر ولی  ،خلق اولی کرده، دوردست است
در همین حسینیه که صحبت  ،شان احترام قائلیماخالقی و مذهبی هم هستند و ما هم برای

دوران ، کنند که خدا دیگر در مناسبات زمینی ما وجود ندارد؛ دورانکنند تصریح میمی
کنیم. این را چند باره هم خودمان را تنظیم میبین ان مناسبات قرارداد است و ما خودم

چون سخنرانی با نوشتن فرق دارد و به هر ـ  کنند. اگر فقط یک بار گفته بودندتصریح می
در خودش مهاری است. امکان اصالح هم هست ولی  «دست»نویسد حال آدم وقتی می

ولی وقتی این  ،ادیده انگاشتن بودقابل ن ـ گفته شود سخنرانی ممکن است حرف اشتباهی
شود که خدا در مناسبات ما نیست و ما مناسبات خود را خودمان گزاره چند باره تکرار می

خدای قدیم و دوردست و کهکشانی است. ، شان از خدایعنی برداشت، کنیمتعیین می
، است جدیدمنتشر و اهل خلق ، درتنیده و جاری است« او» که اگر بپذیریم که درحالی
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ست و خودش پرداز است. اهل روش اپس همیشه در موضع خلق است و همیشه ایده
این خدا وسط متن ، تر از همه این کهدهد. مهمشی آموزش میمنشی دارد و به ما هم من

دارِ هستی تاسی به میان، است و ما هم اگر به سهم خودمان بخواهیم به میان متن بیاییم
طلبد که ما می ،است و ما هم اگر بخواهیم از حاشیه به متن بیاییماهل متن « او» الزم است.

 ارتباطی برقرار کنیم.  ،با خدای جاری و ساری و درتنیده
*** 

از آور بود. اما چون دو هفته وقفه بود و سیزده جلسه خالصه شد و شاید هم کمی مالل
دآهنگ به پس سر خواهیم بحث جدیدی را باز کنیم الزم بود که یک نگاه تنامشب می

 داشته باشیم.
 

 از امشب به پیش؛ 
 باب بگشا: دوم فصل

 

بینانه بینانه یا خودبزرگیید. از موضع خودکم«باب بگشا»الباب کنید و گوید که دقَّاو می
ای یعنی اگر پروسه و پروژه «مرا بخوانید»گوید. بینانه میبلکه از موضع واقع ،گویدهم نمی

و  امکانم بخوانید. درز و حفره ءمن را که منشا ،واهید طی کنیدخسیری را می، دارید
هایتان را دهم تا بخشی از ناتوانیبه شما روش می، کنمشما را با توان خودم پر می ناتوانی

 : شویموارد فصل دوم میخودتان پر کنید و بخشی را من پرکنم. 
 

 ؟ بابِ که بگشاییم
 های اوداشته، کارکردهای او

 

آن نود و نه در حد « او»آیا ؟ سر این است که باب چه کسی را باید بگشاییم بحث بر
به ، آید و دیگر خیلی کالسیک شدهدعای جوشن کبیر و سمات برمی درصفتی که از قرآن 

؟ پذیریمما میاصالً سمیع بودنش را ؟ خوردبه چه درد ما میاآلن  «او» علم؟ آیدکار ما می
هایی برویم سراغ کارکردهایش؛ ببینیم چه کارکردها و داشته؟ انیمدناظر میرا « او» واقعاً
سراغ یک قدیمی و کهکشانی که نه وقت و ؟ خواهیم برویمسراغ چه کسی می؟ دارد

یا نه؛ سراغ یک جاریِ فعالِ منتشر و مبشر و وجددار و ؟ حوصله و نه توجهی به ما دارد
ها بعضیاحتماالً اینجا خیلی وقت هست. « در»ی در آستانه؟ خواهیم برویمانتظاردار می

. دوستی شان هم ممکن است تحقق نیافته باشدو خواستگاری اول اندخواستگاری رفته
ام؛ سی و پنج چای خوردهو نعلبکی،  گفت من در سی و پنج دست فنجان داشتم که می
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ها اع فنجانگفت من با همه انومی !بار خواستگاری رفته بود و هیچ وقت هم ازدواج نکرد
. «بروم یا نروم»میشه در شش و بش این است که دار ـ آشنایم. هـ بلند و کوتاه و شکم

بیرون بیاییم. اصولی توافق محصول و خواهیم که سی و پنج جا برویم و بدون ولی ما نمی
گرگی یا با انگشت یا کف؟ زنیماین در کمی مکث کنیم که چگونه در ب یدر آستانه

باید یک « او» به هر طریق کمی درنگ کنیم.؟ یمی را بزنیم یا زنگ بزنیمالباب قددق
 هایی را با خودمان وا بکنیم.سنگ ی داشته باشد و ما هم بایدهایویژگی

 

 در آستانه در؛ 
 نقطه اتکاء « او»            : فرضپیشدو 

 غیرمناسبتی، غیرتاکتیکی« ما»
 

ما به ؟ هست ءاتکا ینقطه« او» ین است که آیاکنیم افرض می« او» هایی که برایویژگی
دهیم و در ما که سرپا هستیم و مناسبات خودمان را هم شکل می؟ چه مناسبتی در بزنیم

دوم ؟ هست« او» پس چه نیازی به ،یک زیست حداقلی هم داریم، موضع تولید هم هستیم
گی و دیرینه برخورد کنیم استراتژیک و درازمدت و همیش« او» خواهیم بامی واقعاًاینکه ما 

 ؟ یا تاکتیکی و مناسبتی
هایش حرف خوبی زد و من هم دو جلسه قبل یکی از دوستان جوان در میان حرف

را مولوی هم باز پارادوکس بسته است. این  ،ولی در ،نوشتم. گفت که ما تلی از کلید داریم
 : کرده است

 

 ما یهاو هوا بنهاده بر دل لیبود م یقفل
 1و مفتاح را دندانه شو دندانه شومفتاح ش

 

گشایشگر و « او» ،اهل غل و زنجیر نیست« او» ایم.ما خودمان یک قفلی به خودمان زده
خودمان را نیت است اما ما خودمان هستیم که اهل لیّ« او» بازکن و اهل تسهیل است.راه

: گویدقشنگ می ایم. مولویمحصولی نداریم و به خودمان قفل زدهایم، دچار یبوست کرده
مشکل رزوه دارد. کلیدی داریم که حتماً  ، آن کلیدبرو کلیدی پیدا کن یا اگر کلیدی داری

                                                                                                        
حیلت رها کن عاشقا »الزمان فروزانفر( با مطلع: دیوان کبیر موالنا )تصحیح بدیع 1191از غزل شماره  .1

 «. دیوانه شو دیوانه شو
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سازی پیدا شود که کلید را درست کند. این در باید قفل .شودباز نمی ،زنیمبه هر دری می
باز شود. یک متد و  ...سنجاق سر و سوزن و از آن درهایی نیست که با تردستی و 

ها فرضپیشبیایید کمی روی ؟ کرد شود کلیدی پیداخواهد. حاال ببینیم مییطی میشرا
 : بایستیم

 

 در آستانه؛  فرضپیشاول 
 : نقطه اتکاء« او»

  « او»          
 نزدیک                     دعوت او

 مبناگیری او      خوانده                    
 راه رشد با او       مجیب                         

 

کلیدی هست از جمله  یآیه چند؟ نقطه اتکاست یا نه« او» آیااول این است که  فرضپیش
 : دهدخیلی راحت آدرس خودش را می «او»که ، 1بقرهی سوره 168 یآیه
ی اینجا سَألَکَ آمده یعنی گرپرسشاگر روندگان راه من از تو در مورد من پرسش کنند )»

خواهد راهی گشوده شود و به سرفصلی بینجامد( من که می، ر نیازاز سپرسشی است 
شوم. سپس با من کننده را به هنگام خواندن پذیرا مینزدیکم و خوانش خواننده و دعوت

من را ، ایم«هست»ما ، یعنی با ما ایجابی برخورد کند «بُواْیسْتَجِیفَلْ») ایجابی برخورد کنند
 . «رشد طی شود امید است که راه، مبنا بگیرید(

، امروزی کنیماین را  ادبیاتاگر تمثیل قشنگی است. ، «امید است که راه رشد طی شود»
ها است. در ادبیات حقوقی فردی که در دادگاه «خوانده» ؛گوید که نزدیکمخودش می «او»

است. در  «خوانده». خدا با همه جالل و جبروتش «خوانده»گویند شود را میاحضار می
را در نظر « او» بخواهیم خوانده است. هیچ جا نیست که، ری که احضارش کنیمهر محض

اهل ایجاب است. اهل ، گفتگو کنیم و نشود. همه جا هست. مُجیب است« او» بیاوریم و با
را دعوت کرد و مبنا  «او»بخش است. منتها باید امکان، گیردامکانی را نمی، سلب نیست
شود وجه اول که نقطه اتکاست. یعنی خود کرد. این می راه رشد را طی «او»گرفت و با 

                                                                                                        
بُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ  فَلْیسْتَجِیبُواْ لىِ وَ لْیؤْمِنُواْ بىِ لَعَلَّهُمْ قَرِیبٌ أُجِی یِفَإِن یِوَ إِذَا سَأَلَکَ عِبَادِى عَن» .1

 «.یرْشُدُون
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باید باور شود. تحمیل هم اتکاء  هستم و این نقطهاتکاء  کند که نقطهتصریح می «او»
 گوید بگو من همین نزدیکم. کند؛ مینمی

همدیگر است. این شش  یدو آیه هست که قرینه، اول را که جلو بیاییم فرضپیشهمین 
توانیم کنار هم ما می را ه که در صد و چهارده سوره سازماندهی شدهآی اندیهزار و 

. ویژگی این کتاب ی دیگر قرار دهیمای را مقابل گزاره، گزارهسازی کنیمبچینیم و قرینه
توانیم آن را است. ما هم در حد فهم خودمان می عنصریاین است که ماتریس هزار 
 خراج کنیم. است و پاسخ مهندسی کنیم و از آن دستگاه

 

 در آستانه؛  فرضپیشاول 
 : نقطه اتکاء« او»

 «عنکبوت یچون خانه، سست و ریزان»: مبناگیری غیر او
 «گسستاستوار بی یمایهچنگ زدن به دست»: مبناگیری او

 تار                               در برابر                                کالف  
 

 128 یآیه است و دیگری هم 1عنکبوتی سوره 41 ییکی آیه ،هقرین یاین دو آیه
اگر غیر من را مبنا بگیری و »: گویدعنکبوت میی سوره 41 یاست. در آیه 1بقره یسوره

 «.عنکبوت یسست و ریزان و لرزان و وهن است. مثل خانه ،مناسباتی را بنا بگذاری
ای که خیلی هم ی شبکهیبای آن خانهز یپاشد. هندسهمیفرو عنکبوت با فوتی  یخانه

سست و ریزان است و فنداسیون قابل اتکایی ، شاوقت صرفش شده به رغم زیبایی
نیست. اتکاء  شود نیز سست و ریزان است و قابلبرقرار می« او» ای که با غیررابطهنیست. 
گسست استوار بی یمایهچنگ زدن به دست یرابطه با او به مثابه»: گویدقرینه می یاما آیه
 عنکبوت تاری را در مقابل کالفی در 41ی آیه، کشی کنیم. اگر بخواهیم عصاره«است

به اسم مانون در خیابان  ایدهد. زمان بچگی ما کاموافروشیبقره قرار می 128 یآیه
ای آن دوران ار بود که کامواهای آلمانی داشت که بر خالف کامواهای ایرانی و ترکیهزالله

                                                                                                        
بَیتُ الْعَنکَبُوتِ مَثَلُ الَّذِینَ اتخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِیاءَ کَمَثَلِ الْعَنکَبُوتِ اتخَذَتْ بَیتًا وَ إِنَّ أَوْهَنَ الْبُیوتِ لَ. »1
 .«کَانُواْ یعْلَمُون لَوْ 
 «.لَا انفِصَامَ لَهَا وَ اللَّهُ سمِیعٌ عَلِیم فَمَن یکْفُرْ بِالطَّغُوتِ وَ یؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. »1



 1تبیین ما ـ : باب بگشا؛ دفتر دوم     16
  

 

مان نشاندند که با زانوهایوقتی ما را می. [کاموای محکمی بود]ه خیلی نازک بودند، ک
کالف را  ،های کوچهبازی بچهما با شنیدن صدای توپ ،وله کردنلکاموا را بگیریم برای گ

بافت به هم و اگر کاموای ایرانی بود، میخورد. کردیم و کامواها به هم گره میمی رها
درشت بود و در هر کالف چند رشته داشت کامواهای آلمانی دانهر گم! شد کالف سر دمی

شد. این هم یک تار است در برابر کالف؛ تار و به همین خاطر هیچ وقت سردرگم نمی
اما باز  ،پیچدکاموای معمولی است و آن کالف کاموای آلمانی است که هرچه درهم می

تماسی با تار عنکبوت کوچکترین  ها قابل تمسک است. این تمثیل خوبی است.رشته
توان گرفت و خود قابل چنگ زدن نیست. ولی کالف را میاصالً ، شودباعث گسست می

 فرض اولیم.را باال کشید. هنوز در پیش
 

 در آستانه؛  فرضپیشاول 

 : نقطه اتکاء« او»

 پذیرش و تصریح بر آموزگاری او 
 مستقیم و ثابت ماندن بر آن 

 فسردگینه دل ا، نه بیم
 

که گفتند پروردگار ما  گمان آنانبی»: مضمون مبناگیری دارد 1احقافی سوره 19ی آیه
. این «را نه بیمی و نه حزنی است انآن، سپس مستقیم ایستادند و پایدار ماندند ،خداست

کند. را تصریح می« او» پذیرش بر آموزگاری، تکه کنیم و برش بزنیمآیه را هم اگر تکه
نه بیمی ، رب و مربی و معلم بگیریم و بر این مبناگیری مستقیم و ثابت بمانیمرا  «او»یعنی 

 مبنا هست. به ادعای خودش مبنا هست و ما، فرض اولافسردگی هست. در پیشو نه دل
حس آیا و خودمان بیاندازیم و ببینیم که و تاریخ رامون یتوانیم نظری به جهان و پهم می

جهان تارعنکبوتی و  ییا همه؟ ای وجود داردی و دستگیرهایم که کالفی و بندکرده
که مربوط به خودمان هست،  دوم فرضپیشاما سراغ ؟ های تخیلی استمجازی و شبکه

 : برویم
 

                                                                                                        
 «.وَ لَا هُمْ یحْزَنُون نَّ الَّذِینَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَیهِمْ»ِإ. 1
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 فرض در آستانه؛ دوم پیش
 : غیرمناسبتی، غیرتاکتیکی« ما»

 : «ما»از عموم « او»شناخت            
 

  خواهندگی خیر ناپذیر درخستگی
 یاس و نومیدی در آسیب و تنگنا

 

 به حساب خود گذاشتنِ گشایشِ پس از رنج
 روی گردانیدن و دوری جستن پس از گشایش

 خواهندگی عریض و پهن به هنگام شر و بال
 

ضروره و البمناسبات داشته باشیم یا « او» گاهی باخواهیم مناسبات استراتژیک و همهآیا می
 تا 43 یی دارد. این شناخت را خیلی صریح و روشن در سه آیهاز ما شناخت« او» ؟تاکتیکی

ناپذیر است اما به تنگنا که انسان در خواهندگی خیر خستگی»: 1گویدفصلت می 21
. اینجا مرزی بین خواسته و «اش استخوانی درونی و بیرونیرسد اول ناامیدی و مرثیهمی

. خدا استهای سطحی گشایش ،واهیمخمی« او» ما اگر چیزی ازاآلن  دعوت وجود دارد.
اینکه تیم به طور مثال برای شود اما ترین مناسبات ما وارد نمیترین و کیفیدر کالن

درست شب تاسوعا در ، بود 1936کشند. سال پای خدا را وسط می ،استقالل یک گل بزند
یم مدام عقب تیم چینی بود و تیک بازی تیم استقالل با ، های آسیاهای جام باشگاهبازی

خوانی راه پوش کنار میدان نوحهسیاهتمام کرد. مدیر باشگاه استقالل افتاد و مساوی میمی
تا استقالل گل مساوی بزند.  و امام حسین و خدا را همه به میدان آورده بود انداخته بود

ت در مشکال ها انتظار داریم خدا وارد شود وخواستهترین و نازلترین یعنی در مبتذل
قدیم « او» ،فکر و تولید و توسعه یولی در پروسه، ازدواج و بچه دارشدن دخالت کند

تشخیص داده که انسان « او» !جایی ندارداصالً شناسد و است و تکنولوژی جدید را نمی
گفتند می «سیزده به در»در قبالً شود. اینجا درخواهندگی خیر در چیزهای ریز فعال می

                                                                                                        
أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ  نْوَ لَئ (43وَ إِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَیوسٌ قَنُوطٌ) رِلَّا یسَمُ الْانسَنُ مِن دُعَاءِ الْخَی. »1

الَّذِینَ  نَّفَلَنُنَبِّئ  إِنَّ لىِ عِندَهُ لَلْحُسْنىَ یِرَب عْتُ إِلىَمَسَّتْهُ لَیقُولَنَّ هَاذَا لىِ وَ مَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائمَةً وَ لَئنِ رُّجِ
وَ إِذَا أَنْعَمْنَا عَلىَ الْانسَانِ أَعْرَضَ وَ نَا بجَانِبِهِ وَ إِذَا مَسَّهُ  (20کَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَ لَنُذِیقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِیظٍ)

 «.(21یضٍ)الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِ
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ها بیفتد و عنی ظرف یکسال همه این اتفاقی؛ «بچه بغل، خانه شوهر، سال دگرسیزده بدر، »
مرزی بین « او» وارد شود!در سال بعد این کارها تا سیزده به یانتظار است خدا در همه

های منظورش خواسته «من را فرا خوانید»گوید گذارد. اینکه میخواسته و دعوت می
 ،اما خوانش خسیس نیست،« او» ،آیدخره میها هم باالدر آن ؛کوچک و تاکتیکی نیست

را  انتظاراتمان این است و این هایداشته، ای داریمما پروسه .باید خوانش ابراهیمی باشد
)فهرستی از  هم مِنُوییتاریخ های کیفی هم از تو داریم. موسی و ابراهیم و انسان

، نیستسوران و ختنهازدواج های آنها تحقق یک گذارند. خواستهخدا میمقابل  ها(خواسته
 ی تحولی قرار است رخ دهد. فاق کیفی قرار است در جهان بیفتد؛ یک پروژهات

شود. تر به درون ما وارد میکاوانهروان [ی فصلتسوره 21ی آیه]ی بعدی خدا در آیه
گذارد. شود دستاورد را به حساب خودش میاش هم که حل میمساله [انسان]»گوید می

گرداند و دوری شود، از ما روی میشود، و گشایش حاصل میاز رنج دور می وقتی
«. اش عریض و پهن استبه هنگام شر و بال، خواهندگی»: خیلی قشنگ است«. جویدمی

ی در آیه« او»کنج و شرایط بالضروره از ما انتظار چنین برخوردی دارد. اما یعنی در سه
ی ابراهیمی که ساده است و همان فرموالسیون رابطهدهد راهکاری می 1ی بقرهسوره 121

 : شوددر این  آیه هم دیده می
 

 فرض در آستانه؛ دوم پیش
 : غیرتاکتیکی، غیرمناسبتی« ما»

           : «ما»به « او» راهکار
 یادتان کنم، یادم کنید

 گیرید و سپاس گزارید از امکاناتم بهره
 انکار مکنید و حق مپوشانید

 

هم جناق  بادو نفر  در گذشته، !. این گروکشی نیست«یادتان کنم، یادم کنید»: دگویمی
یادم تو را »گفتند کردند چیزی به یکدیگر بدهند و بعد میو سعی می شکستندمی

گوید من با شما کاری می« او» اما .تا به این بهانه چندساعتی به یاد هم باشند «!فراموش
اش مهم است. پس جناق را نگه دارید. وجه بعدی ،ریددا اما شما با من کار ،ندارم

                                                                                                        
 «. فَاذْکُرُونىِ أَذْکُرْکُمْ وَ اشْکُرُواْ لىِ وَ لَا تَکْفُرُون. »1
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است و انتظار  یبخشاهل امکان« او» .«از امکاناتم بهره گیرید و سپاس گذارید»گوید می
فی روی شُکر ینژاد تعردا کند. مرحوم حنیفیدارد که امکان هم حفظ شود و هم ارتقا پ

بلکه به ، نیست اهلل گفتنسبحان و شکر به معنای تسبیح انداختن»: کند؛ تصریح میدارد
دهد امکان به ما می. خیلی زیباست. «حداکثری از امکانات پیرامون است یمعنای استفاده

یادتان کنم. از امکاناتم بهره گیرید و ، یادم کنید»و انتظار دارد از این امکانات استفاده کنیم. 
انکار نکنید و حق »: گردانیدرو ب، . این طور نباشد که از مرحله گذشتید«سپاس گذارید

 دوم هستیم. فرضپیش. همچنان در همان «مپوشانید
 

 فرض در آستانه؛ دوم پیش
 : غیرتاکتیکی، غیرمناسبتی« ما»

 : سنت او
 امن و آرام ، خواندتان به سوی خانه سالممی

 اعوجاجکند هر که را خواهد به مسیر بیرهنمون می
 

خواندتان. سالم و امن و آرام می یاو به سوی خانه»: یدگومی 1یونسی سوره 12ی در آیه
ای را . یعنی اگر پروسه«کند هر که را که خواهد به سوی مسیری بی اعوجاجرهنمون می

دهم. حال به فراز آدرس کیفی میبه هر که خواهد مسیر را طی کند، ، خواهید طی کنیدمی
 : شویمدیگری از بحث وارد می

 

  نمای عامِ اکنون؛
 ؛ غیرمدعو«او»
 کرد از سر اضطرار؛ روی«ما»
 مسدود«ِ در»

 

به جاهای کیفی « او» این است که ـ یمهستنمایی که همه مشمول آن اکنونِ ما ـ  نمای عام
ما هم ، شود. غیرمدعو استاهمیت دعوت میبه جاهای ریز و کم، شوددعوت نمی
های مانده است. اگر در پروسه دودو مس بسته ،لذا در ؛مان از سر اضطرار استرویکردهای

 شود.قانونی هست که باالخره این در باز می، جدی دعوت کیفی شود
 

                                                                                                        
 «. صِرَاطٍ مُّسْتَقِیم دِى مَن یشَاءُ إِلىَهْدَارِ السَّلَمِ وَ ی وَ اللَّهُ یدْعُواْ إِلىَ. »1
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 نمای عامِ اکنون؛ 
 خواهندگی نه دعوت

 تاکتیکی نه استراتژیک
 جایی منشاءجابه

 

و  داریم خواهندگی است نه دعوت؛ موردی است نه مستمراآلن  چیزهایی که ما
 ماست و تنگناهامتعلق به  دستاوردها: جا شده استها جابهءو گویی منشا استراتژیک؛
شان غرق شده و لنج ش ملوان بودما بود که شوهر بین اقوامخانمی در  !اوستمتعلق به 

 از خدا»گفتند کرد و فامیل به او میبود و زندگیش را از دست داده بود. اگر کاری می
پرسم چرا این کار را با را ببینم میمن خدا ؟ من از خدا بترسم»: گفت؛ او می«بترس

و ها حاکمیتمتعلق به  جا شده است. دستاوردهاها جابهیعنی منشاء !«؟زندگی من کردی
 «او»از وجود  عمالً هاگیتوسعهها و بیماندگیعقب یاست و همه و خودمان روشنفکران
 : دست آوردیم برویمهشود. به سراغ فروض استراتژیکی که از این چند آیه بانگاشته می

 

 فروض استراتژیک؛
 مبناگیری

 دستینزدیک
 مناسبات دوسویه

 کاربندیگیری ـ بهبهره
 ذکر منشاء

 رابطه رفاقتی
 فراخوانی

 رهنمونی استراتژیک
 ایخوشی سرمایهدل

 

شود پشت در ایستاد می، را داشته باشد فروض استراتژیک این [ی انسان با خدارابطه]اگر 
دست است و مناسباتش دوسویه نزدیک، . قابل مبناگیری استمنتظر پاسخ بودو  و در زد

ما  یبیند آوردهولی می ،آید؛ هدایت عامی دارداست و در مناسبات یکسویه با ما نمی
اش چیست تا او هم آورده داشته باشد. امکان را بهره بگیریم و منشاء را ذکر کنیم. رابطه

حَسُنَ »: گویدشمارد و میچهارگروه را برمیقت است؛ هم اهل رفا« او» ؛رفاقتی است
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گوید اینها نیکو اند؛ پس خودش اهل رفاقت است که میها نیکو رفیقاناین، 1«قایأُولئِکَ رَف
هم  سیرکند و پایان رهنمونی استراتژیک می، فراخوانی دارد نه دعوت سرسری اند.رفیقان

نه انگیزه و عشقی داریم و نه اآلن  ،دم ندارد ای است. جهنم که شاخ وکه دلخوشی سرمایه
خیلی از این خبرها اآلن  ،رویمبخوش به رختخواب  ،شب، خیزیمصبح که از جا برمی

 طرحدل خوشی است. ما در این وانفسا اگر بتوانیم برخی عناصر این ، نیست. ولی سرمایه
 : کمک بگیریم ای پیدا خواهیم کرد. از مولویخوشانهسرمایه دل، را پیدا کنیم

 

 از آشنایی تا دوستی هزار منزل استُ
 هزار وادی، از دوستی به دوست

 

دوطرفه و رفیقانه بود و منزل به ، باالخره باید سیری طی شود. سیری که ابراهیم طی کرد
ی رسید که بشود به جایی منزلی طی شد. وادی به وادی طی شد تا به سرمنزل قابل اعتماد

مبتذل است اما کیفیتی در ، امکه در تاکسی شنیده یهایکی از این ترانهدا کرد. یدسترسی پی
اگر  !سه بار احتمال «!شمدارم عاشقت میاحتماالً احتماالً احتماالً »: گویدآن هست. می
ما در پی چه هستیم در  شد.که نمی ،خواست با این همه احتمال عاشق شودابراهیم هم می

 ؟ چیست« او» و جایگاه «او» هایاین رابطه و داشته
 

 ؟ در پی چه
 جایگاه                            

 او                                         
 کارکرد                            

 

کن له حلاباز هم خیلی مس ،هامان ببریمپروژهها و پروسهخدا را در صرفاً اگر بخواهیم 
در نهاد خالی است؛ ما یک نهاد و سرشت و طبیعتی داریم « وا» جایاآلن مقدمتاً  نیست.

ناشی از خالی بودن جای اوست.  ء،خالی است. این خال نهاد در آن« او» که جای
تهی درون ؛داشته باشد و بشارتی تهی بودن ما مثل طبل نیست که آهنگ و پژواکدرون
که  چهل یی دهه«با شماصبح جمعه » یما هیچ طنین و بشارتی ندارد. در برنامهبودن 

                                                                                                        
هُ عَلَیهِمْ مِنَ النَّبِیینَ وَ الصِّدِّیقینَ وَ الشُّهَداءِ وَ وَ مَنْ یطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِکَ مَعَ الَّذینَ أَنْعَمَ اللَّ. »1

 «.الصَّالِحینَ وَ حَسُنَ أُولئِکَ رَفیقا
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در یکی از  ند.بودبه نام منوچهر و فریدون اسماعیلی ر دوبلُدو برادر ، بسیار فراگیر بود
کردند تنبک و ضرب کرد؛ همه فکر میتنبک پخش میبیست دقیقه ها، این برنامه، جمعه

حسین تهرانی است؛ اما بعد مجری برنامه ـ آقای نوذری ـ گفت این چیزی که شما 
با یک حفره طنین یدید، آوای تماس انگشت وسط آقای فریدون اسماعیلی با حفره بود! شن

خالء نهاد باید مقدمتاً  شود.ها هم شنیده نمیحتی از این صدااآلن  نواخت. اماو آهنگ می
پر شود تا فردی که مالتی و تجهیزی و بار شتری دارد، مسیری طی کند. مسیر هم همیشه 

 ؟ ای طی شود تا به جایی برسد. در پی چهژهصاف نیست باید پرو
 

 ؟ در پی چه
 : «او»جایگاه 

 در نهاد 
 در مسیر 
 در پروژه

 : «او»کارکرد 
 درونآرام

 رفیق راه 
 شریک پروژه

 

را نهاد و در « او»خواهد. یم و این متن درون و حال و احوال خوشی میاما متنمقدمتاً 
« او» بخش درون است.شهم این است که آرام« او» کارکردخواهیم. مسیر و در پروژه می

تان. رفیق راه است. جلوتر که رسانمگوید به منزل امن و سالمت و طمانینه میخودش می
)همسر عمران، ابراهیم، موسی، زکریا، اصحاب کهف  مشارکتیی پروژهچند مدل ، برسیم
بدون آخرِ نُه ماه به خدا ، تترینش مدل همسر عمران اسآید. سادهاز قرآن بیرون می و ...(

، خواهم زمین بگذارممی، من نه ماه این بار را حمل کردم»: گویدمیتکلف و پیچیدگی، 
 یاللهسهم من این نه ماه بوده است. انتظارم این است که از این پس این نوزاد را به سُ

لیلی ندارد د ،بیندخدا وقتی آورندگی و خوانش و حمل بار را می 1.«ای وصل کنیکیفی
گونه که در رابطه با ابراهیم همان شود.رفیق راه و شریک پروژه می آید.هم می« او» نیاید.

                                                                                                        
 عمران. ی آلسوره 98و  92. اشاره به آیات 1
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ی ما داده شده، از کار درآمد، ما هم از همان ژن ابراهیم هستیم و یک آموزش به همه
ما . [آیدو در کار ما نیز درمی]و جاری است  ثانیآموزش اول و ثانی و خدا معلم اول و 

ها مان بیاید خیلی اتفاقدر درون« او» احتیاج داریم. اگر« او» مان بهدر درونمقدمتاً 
ها، به ، در تشکیالتزن و شوهرروابط بین به سطح  فریب،دروغ و اآلن  افتد؛نمی

ما  یاین طور نبود. هنوز اخالق در جامعه در گذشته. است ترین سطوح رسیدهنزدیک
و هنوز هم  ی درونی بودهیعنی یک نگهدارنده ؛ر وجود داردترین اقشابیشتر بین سنتی

، به شریک و بردپیشنیاز به یک آرامش و نگهبان درون داریم و برای مقدمتاً ما هم  هست.
 : هنوز دنبال همان تیتر اولیمنهایتاً  رفیقی نیاز داریم؛

 

 نزد من آ، باب بگشا، گشایمره، من رفیقم
 

دری جدی است. از آن درهای سی وپنج باره نیست. دری  ،رسد که این دربه نظر می
خودت را لعنت کنی که چرا این زنگ را زدم. باالخره  ،روی داخلنیست که هرچه می

آقای دکتر در همین دوران ما، کششی داشته که ابراهیم صد سال این راه را رفته است. 
دو ، ود. دستاورد هم داشتسالگی در سال دو ماه روزه ب چندسحابی در سن نود و یداهلل 

خیریه ایجاد کرده بود و خودش هم مدیر آن بود. حساب و کتاب و سازوکاری ی موقوفه
یک گروه آموزشی پسرانه ایجاد کرده بود و اواخر عمر به دنبال ، سی یداشت. از دهه

 گشت که یک گروه دخترانه هم ایجاد کند. چه چیزی در آنها بود که در مازمین بزرگی می
 ؟ نیست

ما آن قدر همه چیز را  یدر جامعهاآلن  یک موجود جدی است. ،پشت در، آیدهم می «او»
 واقعاًدانم برخی روشنفکران اند که دیگر هیچ چیز یقینی وجود ندارد. نمینسبی کرده

از ، هیچ چیزی دیگر وجود ندارد. در متروی میرداماد؟ کننددانستند که دارند چه میمی
دو پسر سمت راست من بودند و یک خانم هم جلو من بود. بدون ، آمدیماال میبرقی بپله

حلقه بود. یکی از ، هم شدند. دست دختر وارد محاوره با ،این که همدیگر را بشناسند
دختر  «؟ای که دست شماست مشکلی برایتان باشدکنید این حلقهفکر نمی»: پسرها پرسید

در چهارده ثانیه؛ ارتباط برقرار شد و ، االی پله برقیتا برسیم ب «!نه مشکلی نیست»: گفت
 «حلقه»در  ،فارغ از مذهبی بودن یا نبودن قبالً دختر رفت که سوار ماشین آن دو نفر شود. 

روشنفکر از کجا ، حاکمیت از کجا به کجا، قراری بود. توده از کجا به کجا رسید، قولی بود
زنی البی و دروغ و چانه، ل چشم باز کردهنس؟ نو دیگر چه حرجی است به نسل، به کجا
هم « او» قرار دیده است. باالخره مفری الزم داریم.های بیگیری پشت پرده و قولو رای
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اش با ما برقرار شود. دو مساله را اول باید حل کنیم. یکی الزامی ندارد که بخواهد رابطه
وارد را « خدا»در تاکتیک صرفاً هیم خوامی [ی اتکاء بگیریم و دوم اینکهاو را نقطه]اینکه 

ابراهیمی است. به  یشیوه، شیوه، در نهایت؟ [یا در مناسبات مستمر و استراتژیک] کنیم
همین خاطر هم خدا به ابراهیم عالقه دارد و مقامی برای او قائل است. او سرسلسله و 

گر بخواهیم از سر ولی ا ،نداریم« او» ست. ما مفری جزکیفیت و نهاد و محتوا گذاربنیان
دیگر ، دهد. لذا دو اتفاق باید رخ دهد یکی در درون خود ماجواب نمی ،استیصال برویم

 ؟ قابل اتکاست یا نه« او» را بشناسیم که آیا« او» اینکه
 

 بحث پیشاروی؛
 : تبیین

 های او داشته
 کارکردهای او

 

مان این است که ای او. سعیها و کارکردهرویم سراغ بحث تبیین؛ داشتهبعد می یاز جلسه
های نرویم و تعریف ،کالسیک شده استی ذهن ما و ملکهصفت سنتی که  33سراغ 

های توانیم پیوند بخوریم و افقمی« او» ی ازجدید ارائه دهیم و ببینیم که با چه کارکردهای
 . با سپاس از حضور و بذل توجه شما خودمان را جستجو کنیم.
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 کنندگان های مشارکتآورده
 

 ی اولکنندهمشارکت
ی پیاده کردن مذهب در ی نقد نحوهبا سالم، به نام روح هستی. من امشب بحثی را درباره

های موجود در جامعه است. البته ی خودمان دارم که به نظر منشاء اکثر بحرانجامعه
ی های من خیلی جدید نباشد و شما اکثر آنها را بدانید، ولممکن است که حرف

 خواهم اینها را به زبان خودم بیان کنم. می
بندی را این تقسیمی کنم که البته ایدهمی من از نظر محتوا قرآن را به چهار بخش تقسیم

بخش عبارتند از  این چهار ام.دکتر کدیور گرفته «قرآن و انسان معاصر»از سلسله مباحث 
ی. هر بخش را به طور بخش اجتماعی، بخش رفتاری و بخش تاریخ ،بخش ماورائی

بخش ماورائی بخشی  ؟دهم که منظورم از این چهار بخش چیستمی مختصر توضیح
شاید هیچ وقت بابی  ،فکر کندو بدون الهام و وحی است که انسان هر قدر هم به تنهایی 

البته شاید یک روز بشر بتواند از مرز فضا و زمان بگذرد و به  .به رویش گشوده نشود
بینیم می ولی هنوز این توانایی را پیدا نکرده و ،ر این زمینه هم پاسخ بدهدهایش دسوال

عظیم جهانی ی تاریک کائنات از چیست یک پروژهی فقط برای فهمیدن اینکه ماده
مرگ و پس از  ،مواردی که در قرآن در این زمینه هست مثل آغاز خلقت .شودمی تعریف

  .مرگ
در قرآن آمده که ها هتر شدن زندگی اجتماعی آدمبخش اجتماعی بخشی است که برای ب
تواند با عقل می ،هایش در این بخش جواب بدهدبه نظر من کسی که بخواهد به سوال

آن ی پاسخ بدهد و هیچ بعید نیست که این بخش مختص جامعهها خودش به این سوال
ماعی آن زمان مطمئناً یکی از اهداف قرآن برطرف کردن مشکالت اجت .زمان بوده باشد

تر وجود دارد مثل که در این زمینه در قرآن هست از ساده تا پیچیدههایی مثال است. بوده
 وارد ،اینکه انسان باید موقع وارد شدن به جایی اجازه بگیرد یا انسان بهتر است که از در

لی و خی ،نه از پنجره یا دیوار. بهتر است ارثیه این طور تقسیم بشودشود  کسی یخانه
 .انددیگری که در قرآن به صورت جزئی و کلی آمدههای مثال

فردی و  :کنممی یک بخش رفتاری هم هست که من این بخش را به دو قسمت تقسیم
اگر شود و می بخش فردی که به نظر من ارتباط با خدا در این بخش گنجانده .غیر فردی

بلکه به این خاطر که  ،بطی ندارداسم آن را فردی گذاشتم نه به خاطر اینکه به دیگران ر
نیکی و  ،یک چیز درونی است. بخش غیرفردی هم به طور ساده همان خوب و بد است

پلیدی غیرفردی است به خاطر اینکه خوب و بد و نیکی و پلیدی در ارتباط با دیگران 
اً محرز ارتباط دو بخش فردی و غیرفردی واقع .[امآن را غیرفردی نامیده]، کندمی معنا پیدا
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مطمئناً با دیگران هم  ،یعنی کسی که با خود وخدای خود ارتباط بهتری داشته باشد ؛است
 تواند ارتباط بر قرار کند. می بهتر

ی مسئلهالبته  ؛بخش تاریخی هم واضح است که در مواردی است که داستان تعریف کرده
 داستانی پیامی داشته و هر بودهها گویی نبوده و اهدافی پشت این داستانصرفاً قصهقرآن 
توانیم بخش می اگر بخواهیم وارد پیاده کردن هر کدام از این چهار بخش بشویم .است

اش آن قسمت داستانی ،مهمی نداشتههای نه به خاطر اینکه پیام ؛تاریخی را کنار بگذاریم
کارآیی ] استانخود د ردیگ ،دریافت کنیمها هایش را از داستانرا اگر کنار بگذاریم و پیام

یا یک فیلم را  ؟توان خواندمی مگر چند بار باشد، را هر چقدر هم زیبا . یک داستان[ندارد
نهایتاً ما پنج  ،اگر خیلی زیبا باشد ؟کنیممی مگر چند بار نگاه باشد، هر چقدر هم قشنگ

 ،وانده باشیمبار قرآن را از ابتدا تا انتها خ یک یا دواگر  !بار بتوانیم یک فیلم را ببینیم
مانده )جز بخش تاریخی( بیشتر آن بخش ماورائی و بخش باقی سهبینیم که بین می

چون عقل  ؛آن هم نبودهی رفتاری است و مسائل اجتماعی خیلی مطرح نشده و مسئله
توانست می جواب بدهد و اگر واقعاً مهم بود خداها تواند به این سوالمی انسان خودش

ولی با وجود اینکه بیشتر قرآن به بخش  ،صاص به بخش اجتماعی بدهدبیشتر قرآن را اخت
 ،کنندمی در جامعه ما تنها چیزهایی که از مذهب پیاده ،بینیممی ماورائی و رفتاری پرداخته

 بخش اجتماعی است و هیچ بعید نیست که این بخش مربوط به آن زمان بوده باشد. 
شان این آیات هم مشکلی ات خدا هست و همهآی هر اندازه که بخواهیمما  یدر جامعه

قرآن را که بعید نیست های خواهند پیشنهادمی اهمیت قرآن است وکمهای همین بخش
امروز با نیازها و شرایط امروز پیاده کنند و  یدر جامعه ،مقتضای آن زمان قرآن بوده باشد

قرآن عمل کردند و ممکن  کنند اگر احکام اجتماعی را به روز کنند مثالً خالفمی فکر
که در هایی در صورتی که برعکس است و به نظر من با عملکرد !است به جهنم بروند

گیرند و با می داخلی و خارجی نسبت به مذهب بیشتر جبهههای لفابینیم مخمی جامعه
برخالف تصور  !کنندمی جهنم را در جامعه پیادهاآلن  برخی از تصمیمات غیرانسانی

روند و همه ارشاد می کنند همه چیز خوب است و همه به بهشتمی فکر بعضی که
خالی لیوان را  یما خیلی زیاد است هرچند که فقط نباید نیمه یبحران در جامعه ،شدند

لیوان ! جامعه ما از نیمه هم کمتر استهای ولی واقعیت این است که اکثر لیوان ،دید
لیوان ادب و خیلی از ، لیوان احترام ،داشتنلیوان دوست  وجدان تقریباً خالی است،

کنار ها بحرانی به نظر من منشأ همه .است دیگر که تقریباً چیزی درآنها نماندههای لیوان
رفتن عقل آدم و خارج کردن مذهب از حالت پویا و سازنده و تبدیل آن به ابزاری برای 

دور شدن از خدا باشد ولی  احساسات مردم است. شاید به ظاهر منشأ بحران ما رتسلط ب



 27      فرضشیبا دو پ« باب بگشا»: نییتبنشست پانزدهم: 
  

 

 از وجدانش، از فطرت پاکش ،از عقلش ،در واقع به نظر من دور شدن انسان از خودش
 به اعتقاد من خدا جز فطرت پاک آدمی نیست. ؛[عامل بحران است]

 

ناشی از متن  که شما برشمردیدهایی از این بحران چه میزانکنید می فکرهدی صابر: 
 کتاب است؟

 

ها هستند کند و این انساننمی هیچ بحرانی را ایجاد هقرآن به ذات ی اول:دهکننمشارکت
این بحران به مذهب  ،شوند و چون چنین نگاهی دارندمی هاکه باعث ایجاد این بحران

خیلی از مشکالت حقوقی ما ناشی از اآلن  به نظر منولی  .شودمی نسبت داده
متن را بخواند یک برداشت متفاوتی ممکن است هر کس که  .های غلط استبرداشت

شان را در مباحث ولی خب آقایان اصرار دارند که آن برداشت شخصی ؛داشته باشد
 اند.حقوقی جامعه پیاده کنند و ما را بیشتر از لحاظ حقوقی و اقتصادی دچار مشکل کرده

در قرآن به مباحث رفتاری و ارتباط با خدا و انسانیت موجود واقعاً ولی اگر بخواهیم 
 شاید بهشت روی زمین ایجاد شود. ،عمل کنیم

 

آیا در این کتاب  ،عقل است ،مفقوده یحلقهاآلن  گوییدمی اینکه شما هدی صابر:
 عقالنیتی هست؟ کجای آن؟

 

در اغلب آیات وقتی  .در همان مباحث رفتاری ؛بله مطمئناً هست ی اول:کنندهمشارکت
 یعنی اگر من ؟کنیدنمی د مگر خودتان فکرگویمی کند بعدمی موضوعی را مطرح

پس  رسید.می مطمئناً شما اگر فکر کنید به این نتیجه ،گویم این چیز خوب استمی
 مطمئناً عقالنیتی در آن هست.

 

ی مفرَّ ،پایدار است یا نه یافته ورسوببه نظر شما  ،گوییدمی این بحرانی که هدی صابر:
 و اگر دارد چیست؟ دارد؟

 

شان ها کمی از عقلش این است که انسانمفرَّ ؛مطمئناً دارد ی اول:کنندهمشارکت
 استفاده کنند و دقت کنند که رفتارشان چه تأثیری در جامعه دارد.

 

 یا رفتارشان؟اولویت دارد ها متد و روش آدم هدی صابر:
 

د یک اگر شما در این جامعه آگاه باشی .رفتار ناشی از متد است ی اول:کنندهمشارکت
مثالً  !حرف بزنیدها شود راجع به خیلی چیزنمی شوید و به همین دلیلمی فرد سیاسی



 1تبیین ما ـ : باب بگشا؛ دفتر دوم     28
  

 

پاراگراف به این الیحه نقد  دورفته بود و شورای نگهبان مجلس به سقط جنین  یالیحه
ولی نفهمیدم که نقد اینها به  ،بار این دو پاراگراف را خواندم دو تقریباًمن شاید  !داشت

چیزی از  یک !که واقعاً فکری وجود ندارد است یعنی مشخصاست؟ بوده  هاین الیحه چ
کنند و بدون اینکه راجع به آن می سال پیش فالنی مطرح فالن تفسیر یا از کتاب هزار

 ه چیزیآخر نفهمیدم که چ ،من بعد از ده بار خواندن .دهندمی نظر ،الیحه فکری شود
 است. ! عقل کالً کنار رفتهبگویند دخواستنمی

 

برد عقالنیت جمعی موثر این جلسات جمعی چقدر در پیشکنید می فکر هدی صابر:
 شکند؟می بست راچقدر بن است؟

 

به نظر من  .مان نداریمچیزهای خیلی موثری در جامعهاآلن  ما ی اول:کنندهمشارکت
همین  .کردشود غیر از این کاری نمی زمانی اصالً یاین جلسات موثر است و در این بازه

خیلی  کند.می این خرد جمعی خودش بحران را حل ،و خرد جمعی اضافه شود آگاهیکه 
 متشکرم.

*** 
 ی دومکنندهمشارکت

شان از بحث بخشیـ اگر خاطرتان باشد ـ آورند می تشریفاآلن  دوستی که هدی صابر:
ماند که بنا شد  ایکردند و تکه ارائه [ی سومکنندهدر نشست دهم به عنوان مشارکت]را 

 از فرصت بعدی استفاده کنند. بفرمائید.
 

خواهی از جمع به ویژه جناب مهندس با کسب اجازه و معذرت ی دوم:کنندهمشارکت
بین ذهن دوستان را روی گفتارم فعال این مطالب ذره یسحابی. امیدوارم بتوانم با ارائه

بحث امشب من دو  د داشته باشم.شان رشهایکنم که وقتی پایین آمدم با شنیدن صحبت
نسل ما ـ در برخورد با خود و نسل قبلی و  ـگاه دو نسل یمتزیکی تفاوت ع :دارد بخش
تر از مطرح گیری با خدا که به نظر من مهمارتباط سازوکارطرح ؛ دیگری، است جامعه

  .گیری با خداستکردن خود ارتباط
د و یک سوالی که آقای صابر پرسیده م مانده بوایقبلهای ولی یک بخشی از صحبت

ما یادش  یاین بود که جامعهمن  صحبت .بودند و دوست داشتم که آن را جواب بدهم
آن را برای  ،بعد از کسب یک دیدگاهشود می چطور ؟شود ماندگار بودمی رفته که چطور

ه هویت یکی اینک :گفتم که احتماالً چهار عامل هستمی بعد ؟خود نگه دارد و حفظ کند
سیاسی های ارتزاق خصوصاً در گروههای اینکه شیوه ؛ دومعلمی و تخصصی نداریم

پیرامون نوع ها سری بحث یک سوم ؛منش است یاست که تغییردهندهی یهاشیوه
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بعد جناب آقای صابر پرسیدند که آیا در تهران هم همین  . ...جمعی وهای تأیید ،انهمراه
ام ، در تهران هم همین را دیدهکه محدود به شهرستان بود نوعی منی یعنی تجربه ؟است

اغلب در تهران هویت علمی  .در تهران متفاوت است ؛من نگاه کردم دیدم نه یا نه؟
هاست و و دانشکدهها شان معموالً در این پژوهشکدهارتزاق یشیوه ،تخصصی دارند

 ؛را دارندها آن ضعف منتها کماکان ؛شودمی ظاهراً حول و حوش مسائل فرهنگی صرف
چیزی که بیشتر مشهود  ، بلکهآن یالبته نه همهـ پی در پی بدون مبنا های یعنی تغییر

  .است
کنم که دو نوع زیست وجود می احساس کردم که اینجا یک تفاوت عمده دارد من فکر

 از هم متمایز عاملبا پنج که مدارانه و یک زیست عالمانه یک زیست پیرامون :دارد
گیری با نوع ارتباط ؛ سومنوع برخورد با حاکمیت؛ دوم ه با مردمهنوع مواج اول :شوندمی

گیری متفاوت در برخورد جهت پنجمو ها اولویت دانایی و تواناییها؛ چهارم دیگر گروه
بتوان  ،هم را توضیح بدهم اکنم اگر ارتباط این پنج مورد بمی فکر .با مقتضیات زمان
که در  یشان هم با نیروهایزیادی داشتند و تفاوتهای ای تهران تغییرفهمید چرا نیروه
 همین موارد است.  ،کنندمی شهرستان فعالیت

 به دلیل اینکه فکر نسل ما رویکردش به شدت اجتماعی است بپردازم. بحث امشببه اما 
 چه کهاما آن .کند کشور توسعه نیافته است و دوست دارد بر مدار توسعه فعالیت کندمی

ما اینجا با هم  .به مسائل استشناسانه معرفترویکرد  ،از نسل قبلی مشهود استاآلن 
ولی  ؛بندی کردندجناب آقای صابر زحمت کشیدند دسته .الگوی ابراهیم را بررسی کردیم

رود که می باالها جاهایی سوال است و جایی انگشت بچه ،هادیدم در بحثمی من مدام
 .خواهیم آن کار را ارزیابی کنیممی حاال ،یک تالشی شده ،شودمی زدهیک مثال اجتماعی 

هیچ وقت بحث بر سر این نیست که ما هم به آن درک ابراهیم رسیدیم یا نرسیدیم و 
 ،1ی هم که تشریف آوردندمحمّدجناب دکتر  .چقدر فاصله داریم و چقدر نامفهوم است
به غیر از ها بعد سوال ،ث چیز دیگری بودبح .اتفاقاً خیلی این تفاوت دو نسل آشکار شد

  .کامالً مرتبط با مصادیق اجتماعی بود ،دو سوال
اینکه ما گاردمان کامالً اجتماعی  به سبب ؟گذاری استحال چرا این تفاوت قابل انگشت

کنیم که مالمتی حاصل می احساس !زنیممی سریع جا ،رسدمی به ماای است تا یک هزینه
 با کلمات زیبایی که ،گیریممی قرارای در یک زاویه .کنیممی نگ پیداپرر «ِمن» .شد

                                                                                                        
با عنوان « باب بگشا»کننده به سخنرانی دکتر محمّدی گرگانی در نشست چهاردهم ی مشارکت. اشاره1
 ت. اس« من جاویدان»
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خیلی زود به فضای  ،خودمان را بسازیم و بعداً جایگاهی پیدا کنیم ییندهخواهیم آمی
کنیم خیلی می ما فکر و اما آن نسلی که رویکردش معرفت شناسانه است !آییممی خودمان
کند و می تالش ،را دادهاش هزینه و را کردهاش ارزهمب ،کندمی تر به قضیه نگاهدرونی

فردی خودش معطوف به جامعه است، که چه اثری بر  یاعمالش کامالً در آن حوزه
کنم باید روی آن تأمل کرد. این ضعف می به این خاطر است که من فکر. گذاردمی جامعه

زنیم میهر کاری به دست به این دلیل ضعف است که ما  ؟نسل ماست، چرا ضعف است
چون ما نخواستیم آجر به  ؛دهدمی همه چیز خودش را نشان ؛شودمی تولیدبازها بستبن

کاری این درونیات را دستما آجر شخصیت خودمان را خودمان معماری کنیم، چون 
یک قوت است وگرنه کماکان این  ،کنم که فقط دانستن این ضعفمی من فکر .نکردیم

  .ضعف برقرار است
 برقرار نکردیم.ما با اصل بحث ابراهیم ارتباط به خاطر همین ضعف،  کنم کهمی من فکر

عنوان کردند که دوست دارند با خدا دیالوگ داشته  ؛مان داشتیک بحثی یکی از دوستان
نشیند نمی ولی خدا روبرویم ،زنممی اساماس ،کنممی ساعت چت دو سهچرا من  .باشد

آیات ابراهیم را بررسی  .این سوال خیلی مرتبط با بحث بود؟ ت کنمصحب« او» که بتوانم با
یعنی در قرآن  ؛استبا خدمش وین ویژگی ابراهیم دیالوگ مداتربزرگ و دیدیم، کردیم

گوید می خدا ؛نه !عمل کند [بدون گفتگو و مجادله] جایی نیست که خدا بگوید و ابراهیم
. این از این جهت که با هم صحبت دارند ،نه از جهت اعتراض .گویدمیهم  و ابراهیم

 شود؟ یک بحث دیگری که یکی دیگر از دوستان مطرحمی صحبتی چه وقت حاصلهم
بگردم که قرآن  رفتم در !خدا سراغم نیامد ،کردند این بود که من خیلی خدا را خواندممی

نگی بحث قش .رود؟ ایشان روی بحث فاسقین کار کرده بودنمی خدا سراغ چه کسانی
  1.بود
بندی کوچکی گیری با خدا یک جمعارتباط سازوکارخواهم از دل این بحث و بحث می

ولو به شکل ما  یگیری با خدا مهم است؟ چون جامعهارتباط سازوکاردر بیاورم. چرا 
پسرها و  ،خرمشهرش را خدا آزاد کرده ،با خدای حداکثری رابطه داشته صوری،

اینها  ،کندمی ضرری و کندمی سودی کسب ،فرستدمی تبخ یخدا خانه دخترهایش را
در فوتبال  ،در حد نازل بودهبه قول آقای صابر حضور خدا شاید  .همه خواست خداست

ی حداکثری با رابطه]این  ! اما به هر حال،ولی در توسعه اصالً خدا نیست ،پررنگ است
تواند با این نمی ید خیلی. این است که نسل جوان داست را در یک جاهایی داشته [خدا

                                                                                                        
 ارائه گردید. « باب بگشا»ی دوم در نشست دهم مباحث کنندهبه بحثی است که توسط مشارکت . اشاره1
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 رودمی ،بخردای خواهد خانهمی یک کسی که بزنم؛ یک مثال خیلی ساده .خدا کنار بیاید
بعد مثالً یک رانت اطالعاتی هم دارد که قرار  ؟جهت رشد شهر کجاست کندبررسی می

 ،سازدمی ادر ارزانی هم خانه ر ،خردمیارزان  خانه رارود می بعد .است اینجا اتوبان بیفتد
 [ناظر] جوانیک فرد بعد برای  .افتد و در نهایت سودی هم برایش داردمی بعد اتوبان

این ]خدا »گوید می چون نسل قبلی !گویند خدا کمک کردمی توجیه ندارد وقتی به او
زرنگی  ؟کجای این پروژه بودخدا آید که می برای او سوال پیش «.داده [امکان مادی را

خبر داشته جهت رشد شهر کجاست.  ،، به موقع ساختهخریدهبه موقع  ؛ودهب خریدار خود
بیشتر تک این مسائل ریز را دید به این دلیل سعی کرد مسئولیت کارهایش را نسل ما تک

اگر ضرر کرد بگوید حتماً این نقطه اشتباه کردم و اگر سودی داشت  .بر عهده بگیرد
به  .رفت [از بطن زندگی افراد]خدا  که دیگر این است .شانس بگذارد یحداکثر بر عهده

کار کند. چرا خودمان باید کار کنیم؟  سازوکارهمین خاطر است که نسل ما باید روی این 
 ،کجای قبول شدنم در دانشگاه ،اممن کجای زندگی .مان باید مطرح شودچون درونیات

ین بحثی که با آن ارتباط ام خدا را حس کردم؟ چرا ما پای ازندگیهای کجای بقیه فعالیت
 نشستیم؟  ،نگرفتیم

من  .شودنمی به سادگی هم ؛ هرچندبندی برسیماینها را کنار هم بگذاریم تا به یک جمع
به  .شکن بودندبستکسانی که با خدا بودند بن .قشنگی داردهای کنم که پیامدمی حس

به خاطر  .ه بقیه انجام ندادندوار کارهایی را انجام دادند ککرگدن ،تعبیر جناب آقای صابر
ولی ارتباط معنادار درونی  ،جذاب است ما کماکان برایاین بحث  ،هاکارکرد و هاآن پیامد

 ،ضعف هست یا اگر نخواهیم بگوییم ضعف اینکنم که می من فکر .با آن برقرار نکردیم
فاوت قرآنی برای متهای ولی بیاییم از الگو .این واقعیت هست که ما خیلی ارتباط نگرفتیم

اند مثل ما که جمعی دور هم هستند که کار جمعی کردههایی الگو .این استفاده کنیم
ولی هویت جمعی ما شاید بتواند  ،تک ما شاید نتوانیم از ابراهیم الگو بگیریمتک .هستیم

مشخصاً  ،داریمهایی در قرآن سوره است.« ابرار»اش نمونه .با قرآن یک پیوندی بخورد
 سپسو است. توضیح داده  [ی این ارتباط جمعی با خدادرباره]بیشتر که  ،انسان یرهسو

با تکیه بر را درک ابراهیم و سبک پروردگار محفلی چند نفره ، در قالب خود جمع ما
مختلف بیاییم های چون با بررسی الگو ؟چرا .کنیم برای خودمان حالجیآیات ابراهیم 

موثر در اجتماع از این رویکرد اجتماعی برای اینکه  ؟ام هستیمببینیم ما بیشتر شبیه به کد
مان در دست خدا قرار تر که واقعاً حامی ما باشد و واقعاً دستبا یک نگاه درونی ،باشیم
شود در قرآن می کههایی مثالً یکی از آن الگو .مان را دنبال کنیمبتوانیم آرزوهای، بگیرد

کسانی که حرکتی کردند  ،کاره رها کردندضاً کار را نیمهکه بعاست بررسی کرد پیامبرانی 
 تر کند. گیری نزدیکاینها شاید ما را به ضرورت بحث ارتباط .و بعد ناامید شدند و ماندند
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اصالً قصدم از مطرح کردن پی گرفت، کار بر روی نماز است. شود می کار دیگری هم که
یک  .پیگیر بحث خدا هستند ،ر از اینهااین جماعت فرات !ع نیستتزریق تشرَّ ،این بحث

ی مرتبه واژه 83تقریباً  ، می بینیمکنیممی وقتی به آن توجهکه کار آماری در قرآن شده 
 یعنی .آن کامالً اجتماعی است درصد 80 است و آیه به کار برده شده 82در  تصال

از بحث اقتصاد  انفاق فراتر ـ انفاق نکرده باشد ،نمازخوانی را که صبور نباشد [خدا]
 نماز و زکات آیه 16 پذیرد. در، نمیخوانی که زکات نداده باشدـ و نماز صرف است

 آیه نماز و صبر در چهاراست و  [همراه نماز] آیه انفاقدر هفت  ،است [همراه همدیگر]
آرزومندی پیامبری  ؛رشد شخصیتی است ،درصد آیات نماز 12 .است [کنار یکدیگر]

این یک تالشی بکند و توصیه در رابطه با خود نماز است  یبه واسطه خواهدمی است که
کنم اگر مجموع این می من فکر .آن هم آیات مرتبط با آداب فقهی نماز است درصد 12و 

مضاف بر اینکه آن  .رسیممی تربه آن ضرورت نگاه درونی ،را کنار هم بگذاریمها الگو
 وال» توضیح درآقای مهندس بازرگان  .دارد موثرتر بودن در اجتماع را در دل خودش

خواهند می خورد کههایی میدارند که نماز بیشتر به درد آدمای یک جمله «ینالضالَّ
 ،خواهد فعالیتی بکند نه اینکه نماز نخواندنمی ولی کسی که ،فعالیت اجتماعی بکنند

ازاین جهت  ؟کندمی کاره فهمد چنمی خیلی ؛[چندان تفاوتی ندارد] نخواندنشو خواندن 
شکل  ،شداآلن  که تاهایی حول این بحثگروهی های من پیشنهادم این بود که یک جمع

مورد الگوی متفاوت کنارش  . سه یا چهارحالجی بکنیم  راها خودمان این بحث ،بگیرد
ببخشید که  .بین ببریماینها یک بار خودمان را زیر ذره داشته باشیم و سعی کنیم از دل

 .حم وقت دوستان شدممزا
 

ی گذشته یاز بحث جلسه تربحث این دفعه کیفی .دست شما درد نکندهدی صابر: 
 ؟چقدر برایش وقت گذاشتی .بود  [شما]

 

مدام در ذهنم  ؛من قرار بود این بحث را یک ماه پیش مطرح کنم ی دوم:کنندهمشارکت
 ولی فرصت نشد. ،بود

 

 پر چگونه ،دو نسل که بحث را با آن شروع کردی یاین فاصلهکنی می فکر هدی صابر:
 شود؟می

 

متفاوت زمان است یا های بحران ناشی ازیک بخشی از آن  ی دوم:کنندهمشارکت
 همه چیز را بر مدار توسعهاآلن  چون ما. تجربگی نسل مانسل قبل و بی یحداقل تجربه

گیریم می ،کندمی به ما کمکماندگی رشد و رفع عقب ،هر چه را که در توسعه ،طلبیممی
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 داشته که احساسهایی ولی نسل قبلی فراز و فرود .شویممی وجوه غافل یو از بقیه
به تنهایی نتوان شاید ] با یک نیروی تازه ،با یک اقدام ؛کند با یک گل شاید بهار نشودمی

که  ندکنمی ساساحسازی کنند، اما بخواهند آدم [نسل قبل]نه اینکه  .[شرایط را تغییر داد
شاید نتوانم این بخش را خوب  .ضعف درون ماست ،[نسل نو] یک بخش از ضعف ما

خودش را به چه  است. فراموش کرده نسل ما نسلی است که خودش را .توضیح بدهم
 یکه حوصلههایی کنم بچهمی دانم. من احساس، نمیداندمی دلیل بیش از اندازه اجتماعی

 .[بهتر است کار کنند]ر، متفاوت قرآنی مثالً ابراهای وی نماز و الگور ،کار در قرآن دارند
شان یک متد خیلی کوچک هایشکنیبستاینها بن ،امچون من خودم اتفاقی کار کرده
 شود که ما بفهمیممی اینها باعث .جالب بود ،کردممی دارد که برای خود من وقتی کار

جامعه را هم  یو توسعهمفید بود د و برای جامعه شود آن کارهای اجتماعی را انجام دامی
رشد بدهیم که بازگشت و یقل صبه همراه داشته باشیم و خودمان را هم در بستر جامعه 

 .ها نمانیمگاهبه عقب نداشته باشیم و در توقف
 

 .[ای داشتمنکته] مان صحبت کردندراجع به نماز که دوستی سوم: کنندهمشارکت
خواهیم مسلمان می گویند مامی هستند که در فرم نماز اشکال دارند و هاخیلی از بچه

ی هم پرسیدند با محمّداز آقای  .توانیم برقرار کنیمنمی ولی آن رابطه را در نماز باشیم،
قبول نیست و  [کار دیگرش نزد خدا]هیچ  ،نماز نخوانداآلن  تبلیغاتی که شده کسی که

 .با این ذهنیت روبرو شوندها ن دوست ندارم که بچهم .شودنمی هیچ دری به رویش باز
کنیم می همه جای قرآن تصریح کرده که نماز را به پا دارید و وقتی به تفاسیر رجوع

داند که یک فرم آن نمازی است می مخصوصاً تفسیر پرتوی از قرآن نماز را به معنی توجه
شما هر  .[صورت نماز بخوانیدبه این ] گفتهمی پیامبر ما ومشهور هست  در شرع ماکه 

.. آنجا .جای دیگری که صالة مطرح شده را ببینید در رابطه با حضرت عیسی هست و
خواستم می من فقط .حال شرع ما یک شکلی را پذیرفته ؛نیامده فرم خاصی را مطرح کند

از او ای لهامس [شرعی نماز] جوانی هنوز درک نکرده که این فرم ،تداعی نشود اگر کسی
ای کنم لحظهمی احساس ،برداشت خودم را بگویماگر بخواهم  .ناامید شود ،کندمی حل

در واقع داریم نماز  ،کنیممی و این توجه را ایجاد  له را دنبالاکه ما اینجا هستیم و این مس
آن پشت ای چه فلسفه . حالبرای خود من واقعاً چنین احساسی هست .داریممی را برپا

ولی ما در نظر بگیریم  .ا آن شکل جماعت جای دیگر قابل بحث استهست ب جاری فرم
اگر احساس بکنیم یک دوربین مخفی هست و  ؛باشیم  در حال نمازتوانیم میهر لحظه 

توانیم با می هر لحظه هست و ما هر لحظه ،این دوربین که بر ذات و درون ما احاطه دارد
 .ی نیستآن ارتباط داشته باشیم و محدود به زمان خاص
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ولی  .ایشان درست استهای ببخشید بخشی از صحبتم: چهاری کنندهمشارکت
ولی همین طور  ؛را نبودم مباحثاول  یجلسه هفتمن  در هم آمیخت.متاسفانه همه چیز 

بعد جزوات را که خواندم دیدم که شما  .رسیدمی به ذهنمهایی چیز ،کردیدمی که صحبت
 .بینیممی ماست که همه یجامعه قدر اینها بدیهیِنآیعنی  .آنها اشاره کردید یبه همه

ما همه اینجا  دوست قبلی فرمودنداینکه در هم آمیخته شده است. متاسفانه همه چیز 
در قرآن و دین و آیین ما نماز یک  .کنم این طور باشدنمی من فکر ،خوانیممی داریم نماز

برای روزه  .کنندمی همان قالبی است که تبلیغالزاماً گویم این تعریف نمی .تعریفی دارد
من  [روزه ی من به شکلی است که]توانید بگویید که نمی مثالً شما .یک تعریفی هست

 خواهش .هر کدام از اینها یک تعریفی دارد ،[دین] به هر حال در متن .خورمنمی هاشب
مباحث را در هم  [سمی دینمروجان ر] چون آنها اینکه درنیامیزیم.کنم اینها را با هم می

ما در قرآن به صراحت داریم که  .[به نظرم صحیح نیست]، کنیمچنین ما هم  اند،آمیخته
ویژه و تنگاتنگی است که ما با  ینماز رابطههای یکی از ویژگی .نماز پنج نوبت است

وا تواند محتمی یک عرفی دارد که آن عرف خودش ،عالوه بر محتوابعد این  م.خدا داری
منظورم این است که طوری نباشد که تمام مفاهیم دینی دستخوش تغییر  .را تغییر دهد

 ما  ،کننداز آنها سوءاستفاده می و آمدند آنها را غصب کردند ای یک عدهاآلن  .قرار بگیرد
 .دور بیفتیم [دین] بیاییم موضعی بگیریم که از انصاف و آن متن و هدف اصلی  نباید

 

است که دائم در سفر هستم و بیشتر در ای من کارم به گونه م:پنجی کنندهمشارکت
ولی تحقیقاتی   ،خیلی اطالعات ندارم .م. در مورد نماز همیشه تحقیق کردماهبودها هتل

یعنی رو  تصال .الصالة با نماز خواندن ما خیلی فرق دارد .راجع به الصالة انجام دادم
دهیم رو به می گی هر کاری و هر عملی که ما انجامیعنی رو به خدا داشتن در زند ،کردن

یعنی ما در هر عمل و حرکت و مشی و استراتژی و  همان یکتایی و اخالص. ؛خدا باشد
 وقتی صلوات ؛ن استفرستیم همیمی تاکتیکی رو به خدا باشیم و این صلواتی هم که

کنیم به می جلو و رو رویممی گوییم ومی« اکبراهلل»یعنی پشت سر پیغمبر  ،فرستیممی
هم همیشه در قرآن  تدر مورد صال .چون پیغمبر هم رویش به خداست ،سمت پیغمبر

اشاره کردند که دکتر شریعتی هم  یجالب یولی دوست عزیزمان به نکته «.اقم الصالة»گفته 
و اگر ما ظرف را از  ؛هر چیزی یک عرفی دارد و یک محتواییاست. به همان اشاره کرده 

یعنی وقتی که ما آن خم و راست  .رفته محتوا از بین خواهد رفترفته ،کنیم جداا محتو
آرام آرام ،دلش خواست نماز بخواند گونهشدن را از دست بدهیم و هر کسی هر 

یعنی ظرف و مظروف باید تا حدودی باالنس و  .از بین خواهد رفت [محتوای نماز نیز]
م از شما داشتم که شاید مبتالبه خیلی از دوستان هم البته یک سوالی ه .تعادل داشته باشند



 35      فرضشیبا دو پ« باب بگشا»: نییتبنشست پانزدهم: 
  

 

این  .گیردمی کشمکش خدای قدیم و خدای جدید انرژی بسیار مضاعفی را از ما .باشد
به دادم رسیده و  ،خواندماو را چندین بار خدای جدیدی که من تازه او را شناختم و 

 م؟ شناختم چه کنقبل میاز ولی با خدایی که  ؛بسیار هم خشنودم
 

 ییدبعد بیا یدفعه ید،کار کن انهمین را خودت د.شما پرانتز خوبی باز کردی هدی صابر:
 این بحث خوبی است. ید.مطرح کن

 

 .چون الگوی عام ارتباطی است ،اینکه من نماز را مطرح کردم ی دوم:کنندهمشارکت
به درکی برسد  تواند خالء ارتباط را پر کند ومی هر کسی در هر وضعیتی با بخشی از آن

خیلی  .سنگ محک استبرای او یعنی  ؛.. بسنجد.که بتواند خودش را با ابراهیم و
 متشکرم.

 

 خیلی ممنون. شب خوش.  صابر: هدی
 



 

 

 



 

 

 
 
 
 

 1طراح مهندس یخدا: او یها و کارکردها: داشتهنییتب: نشست شانزدهم
 

 نام همراه یاریگر به
 بگشا، نزد من آگشایم، بابرفیقم، ره من

 گاهی و استراتژیک با خدادالنه، مستمر، همهی صافضرورت رابطه
 

جلسه به دلیل  سیزدهنشست که معادل یک فصل بود را پشت سر گذاشتیم. این  سیزده
ی چهاردهم سخنران میهمان ؛ جلسهدادارتباطی که با هم داشت یک فصل را تشکیل می

طور فشرده پنج ه بم. در فصل اول، پانزدهم هم وارد فصل دوم شدی یداشتیم و از جلسه
 نهادیم: را پشت سر  یچپ
  

  فصل؛ یکنشست،  سیزده
  از موقع به خروج 
 از خروج به متد  
  از متد به نمونه   
 از نمونه به الگو    
 از الگو به آستانه     

 

پیچ اول موقعیت خودمان، موقعیت جامعه، نیروها و نسل نو را تا حد امکان توصیف  در
ما با  یردیم و از دل موقعیت، شرایط بحرانی را درآوردیم. شاخص بحران، قطع رابطهک

خدا، با هستی و خروج از هستی به عنوان یک فعال و صاحب سهم بود. از موقعیت به 
ای نیاز مایهخروج از بحران طبیعتاً به دست برایضرورت خروج از بحران رسیدیم. 

 ینترآمشابه خودمان و کار یهامِتُد بود. متد انسان ،ایهمداشتیم و خواهیم داشت؛ آن دست
آیات آیه ) 80ها و تجویزهای خدا و متدی که از دل ها را بررسی کردیم. نهایتاً توصیهآن

 یرابطه ی. از متد به یک نمونهیمکرد یعمران( قابل استخراج بود را بررسآل 160تا  110

                                                                                                        
 باشد.می 1963بهمن ماه  1شنبه سه. تاریخ برگزاری این نشست 1
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انجام  یابراهیم با خدا بررس یمبسوط روی رابطه ،هبردیم. در چهار جلس پی« او» انسان با
این بحث را مطرح کردیم که آیا الگوی امروزینی از این نمونه رابطه به دست  بعد. یمداد
آید یا نمونه برای دوران ماقبل مدرن بوده است. نتیجه این شد که محکمات و می

کشی از دوران و اسبابهای درشت آن نمونه پابرجاست و ارتباطی به تغییر استخوان
ندارد. الگو به دلیل اینکه یک بار تجربه شده و هندسه دارد، مدرن، دوران ماقبل مدرن به 

پیش سعی  یدری که هفته یاست. از الگو رسیدیم به آستانه قابل تکراردر امروز ما 
ه در بود ک« باب بگشا»البابش کنیم. به فصل دوم قدم گذاشتیم، فصل دوم همان کردیم دق

 : در، قدری درنگ کردیم یآستانه
 

  دوم فصل؛
  باب بگشا

 : فرضیشآستانه در، با دو پ در
  نقطه اتکاء« او»
  یرمناسبتیغیرتاکتیکی، غ« ما»

 

نقطه اتکاء هست یا « او» یکی اینکه: قبل از اینکه در را بزنیم، دو تکلیف باید معین شود 
مستمسک ما  قرار بگیرد  تواندیکند و مخارج می کند و ما را از خالءکمکی به ما مینه؟ 

دالنه، مستمر، استراتژیک و رویکرد صاف« او» رویکرد ما به یایا نه؟ و دوم این که آ
از آن دو ؟ برخورد کنیم «او»تاکتیکی و مناسبتی با  خواهیمینه؛ م یا هست گاهیهمه

 ستند. مان هها رسیدیم که محصول دو پیش فرضفرض به یکسری سرپل
 

  ؛یکاستراتژ فروض
 یریمبناگ

 دستییکنزد
 یهمناسبات دوسو

 یکاربندـ به یریگبهره
 ذکر منشاء

 یرفاقت یرابطه
 یفراخوان
 یکاستراتژ یرهنمون

 ای«یهسرما» یخوشدل
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ایمان یعنی مبنا گرفتن، یعنی ـ  ایمان بیاوریم «او»را مبنا بگیریم یعنی به  «او»ما  چنانچه
دست هم طبیعتاً نزدیک ـ ای چنگ زدنگیرهرا مفروض واقع کردن، به دست ایمایهدست
 امنتشر است، دوردست نیست، در دسترس است. اگر بتوانیم مناسبات دوسویه ب ،هست

اهل مناسبات دوسویه است. ابراهیم استارتر ارتباط بود، خدا هم از « او» برقرار کنیم،« او»
کرد. ش مرور میاهابراهیم در پس پیشانی و مخیلآغازگر ارتباطی بود که  یگر،طرف د

« او» یهایی از ناحیهمناسبات دوسویه است؛ از دل مناسبات دوسویه امکانات و فرصت
قرار  ور گیرد. این پیشروی ما قرار می دارد و صاحب امکان است پیش «داشته»که 

موقت باشد؛ و  یافرَّار  ندتوایتواند حبابی باشد و ما از آن استفاده نکنیم، مگرفتن می
ها و این است که از امکانات و فرصت «او» یتواند مستمر باشد. انتظار و توصیهمی

شود بهره بگیریم و به های ما تزریق میها و پروژهکه به مسیر ما و طرح« او»های داشته
فهوم تسبیح به م تسبیح» آوردیم که   تمثیلنژاد پیش از مرحوم حنیف یجلسه. دیمکار ببن

ولی اصل  ،آیدشکر لفظ به جا می ؛لفظ به جا آوردن نیست یانداختن و شکر به معن
 یاستفاده یشکر و تسبیح به منزله»کند این است که می« او» . تعریفی که«نیست

 بعد وارد شدیم.  ی. با این تعریف و تفسیر به مرحله«از امکانات پیرامونی است یحداکثر
و استفاده  گیرندیها بهره مهایی که از امکانات و فرصتافراد یا جمعانتظار دارد  او

هستند و امکانات را خود  ءرا هم تیک بزنند. یعنی تصور نکنند خودمنشا ءمنشا ،کنندمی
ولی از امکانات بیرون از مدار خودشان و  ،آفریدند. خودشان صاحب امکاناتی هستند

، یادآوری است که آن منشا و آن مدار ضروری ؛کنندمی استفاده خودشان ترمدار کالن
 شود. 

. فرض استراتژیک به این رسیمیآییم به فرض استراتژیک بعدی مآرام که پایین میآرام
به کار بست، موقت تلقی نکرد و مستمر قلمداد کرد.  یرمفهوم است که آن را بشود در س

 یر، ساده، شفاف، غیرپیچیده، غابراهیم یرابطه وعرفاقتی است از ن یرابطه، یک رابطه
های خرد گیرد. ما بین خواستهسیر مورد فراخوان قرار می در «او» .روشنفکری، عملیاتی

« خوانش»را « او» شخصی طلب کردن و دعا به مفهوم مصطلح تفاوتی قائل شدیم با
از  راترانتظار دارد ما ف« او» دعوت کردن؛ به پروسه وارد کردن؛ هکردن؛ به پروژ

 هستند ها نفی شود، آنها سرجایش)نه اینکه آن خواسته های خرد و ریز شخصیواستهخ
برای  ؛صورت بگیرد« او» ازولی فراتر از آنها( در مدار بزرگ هستی دعوتی و خوانشی 

ها خواهیم پشت سر بگذاریم. اگر این اتفاقدر مدارهای کیفی که ما می« او» فعال شدن
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اهل آدرس دادن و « او» طور نسبی هم تحقق پیدا بکند، هب یحت هبیفتد و این زنجیر
ای است مایهانگشت سبابه نشان دادن و رهنمون کردن استراتژیک است که این دست

 ما از چند منظر در پی حالهای پایداری نداریم. خوشیبرای ما در دوران وانفسایی که دل
 : هستیم« او» هستیم، به دنبال جایگاه« او»

 

  یپ در
 «: او»یگاه جا

 در نهاد 
 در مسیر 
 در پروژه

 «: او»کارکرد 
 درون آرام

 رفیق راه 
 شریک پروژه

 

 تاکتیکی صرفاً یم مقدمتاً استفادهیخواهنمی ؛در نهاد خودمان، در درون خودمان [نخست]
عنصر  یدمان عنصری را گم کردیم. بالضروره به سویش رو بیاوریم. ما در درونابکنیم و ب
 بع ما جان بگیرد و در تنیده شود.ما، ط ی درون ما پیدا شود. در نهاد ما، سرشتگم شده

ی اجتماع وارد شویم، در عرصهگذاریم و از خودمان خارج میاز نهاد که پا بیرون می
در سیر هم همراه ما خواهد بود و نهایتاً در هر « او» گیریمشویم، در سیری که قرار میمی

صاحب نقش است. به این « او» ،کنیممی فعال شدن در هستی تعریای که برای فپروژه
رفیق راه و شریک  ،ی بعد بیرون از خودمانبخش درون ما است. در مرحلهاعتبار آرام

 آرامی، رفاقت و مشارکت باشد. ما دل یبرا« او»انتظار داریم که کار « او» پروژه است. ما از
 

  ؛یشارویپ بحث
 او یهاکارکرد؛ های اوداشته

 

برای ما کافی ولی مبانی سنتی در عمل  ،توانیم به مبانی سنتی رجوع کنیمگفتیم می 
های به مفهوم مبانی حوزوی و برخاسته از طیف صرفاً یکمبانی سنتی و کالس نیستند.

بلکه بخشی از روشنفکران هم در مدار سنتی و کالسیک قرار  ،سنتی جامعه نیست
صفتی که گفتیم در قرآن آمده یا در  33مجرای  زا« او» با گیرند. اگر ما بخواهیممی
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رابطه برقرار کنیم. « او» توانیم بابسنده کنیم خیلی نمی ،مثل دعای مجیر آمده ایادعیه
ی خیلی در روزمره [این صفات]اما  ،رحیم، کریم، مجید، رزاق، ناظر، حاضر، طاهر هست

ما دیگر اینها  سیک؛کنیم. از در غیر کالجعه میمرا ید. ما از یک در دیگرنآیما به کار نمی
 در دیگر دعا، اینها و هیئت، مسجد، نوحه ودبستان، روضه  از قبل، از. ایمرا از بر شده

 در کنیم برقرار ارتباط آنها با توانیمنمی خیلی که خدا گانه 33 وجوه. است رفته ما ذهن
لمسی  وه طور حسی ب «او کارکردهای» و «وا هایداشته» با بیاییم حاال. است رفته ما نهاد

ای از مسائل امروز ما حل مساله« او» یها و کارکردهاارتباط برقرار کنیم و ببینیم داشته
 یم: کنمی ی؟ برای اینکه این اتفاق بیفتد ما به چهار متن و یک روش رونهکند یا می

 

 روش یکو  چهارمتن
 چهار متن: 

  یهست
  یختار

  ما
 کتاب

 

باید مبتنی بر متنی برای رجوع باشد.  ،مجموع هر بحثی اگر بخواهد جدی تلقی شود در
ای فراهم کنیم و انتظار داشته های ذهن خودمان رشتهها و بافتهتوانیم با یافتهما صرفاً نمی

های رشته نباشیم آن رشته را همه باور کنند. ما خودمان هم شاید در قدم اول در باور کرد
شود متکی به ذهن به عرصه وارد شد و بحثی را شکل داشته باشیم، صرفاً نمیخودبافته م

ها داریم، در کنار اینکه ذهن خودمان هم امکانی است و طرح کرد. ما احتیاج به برگ زدن
 .صورت بدهد فرآوریتواند ساخت و سازی  بکند و تواند تراوشی بکند. میمی

گانه منبع ما نیست؛ در کنار ذهن، بیرون از خودمان اما ی ،ذهن را کنار بگذاریم نیمتوانمی
هایی ها متنو درون خودمان منابعی هست: هستی، تاریخ، خود ما، و نهایتاً کتاب؛ این

هستند برای برگ زدن، کندوکاو و درک و دریافت. اساساً هر تحولی در جهان درون ما و 
 «یهست»تحوالت در متن  گیرد خارج از این چهار متن نیست. یامی ورتبیرون ما ص

پیش از ما و  «تاریخ»در  ـ نداشته باشیم چهچه ما در آن مشارکت داشته باشیم  ـ است
ی که از «کتاب آخر»و در  ؛ماست، جوهر ماست، درون ماست «خود»در  ؛معاصر ما است

که مؤلف و انشاءگر است. قبل از اینکه این متون را برگ بزنیم  یی«او»جامانده، ه ب« او»
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 یرابطه و متون از او، دور و منفک استچگونه است؟ با متون « او» یببینیم رابطه یدبا
 یده؟ و درتن یکارگان یااست  یکیبا متون مکان« او»

 

  و متون؛ او
 : او

   ن،جاودایّان، هستان، ح
 ،راهکاردار، با دار، سنتنظردار، اشراف

 ، کارپروردگار، آموزگار، کمکیدگار، آفر
 .مولفمنشاء، 

 

متن  ،متن یناست. بزرگترین متن، کتاب بزرگ و کتاب آفرینش؛ ا« هستی»اول  متن
برقرار « او»ای که با ی ویژهان و جاودان است. متن هستی به اعتبار رابطههستان، حیّ

از اوست. هستی محض، وجود محض، پیام هستی، « هستی»هست و « او»ست. اکند می
«  او»هستان است و ما هستنده هستیم. « او»دلیل اینکه  ست. به«او»جاودانگی هستی از 

درک  یبخش، ما هم حیوانیم. مولوی این حیوان را بهتر از هرکستان و حیاهست، حیّ
.  یعنی هر کسی حس حیاتی دارد. گذاردیم«  حَیوان»را هم  آن کرده است. تلفظ درست

ان هستان، حیّ« او»انسان باشد.  یا تواند حیوانهم می وتواند نبات باشد این حَیوان هم می
« هستی»ای دارد. اگر ی ویژهو جاودانگی رابطه تو جاودان است پس هستی با حیا

شود و اگر هستی ازلی و ترشح می« او»ی وجود دارد از تهست، اگر حیا« او»از  ،هست
 ست. «او»به دلیل ازلی و ابدی بودن  ،ابدی هست

انحصارطلبی « او» هاست،؟ متن تاریخ در اختیار انسانای داردمتن تاریخ چه رابطه با
ه از قبل ی هگل که تاریخ را خدا مقدَّر کرده و سناریویی است کنکرده و برخالف نظریه

یعنی فاعلی وجود دارد که ـ ر اسم مفعول است مقدَّ ـ ر استتعیین شده و تاریخ مقدَّ
در این  چند دههرک نیست. هر کدام از ما ما قابل د ینظر برا ینا ،تقدیر تاریخ را رقم زده

دقیق نظاره را تاریخ بیرون خودمان و تحوالت بیرون از خودمان  ،زندگی کردیم جهان
ما دیدیم و شاهد  ـ یا در آن حضور فعال داشتیم یا نداشتیم اما لمسش کردیم م ـکردی

کند؟ بر ار میچطور با تاریخ رابطه برقر« او»بودیم که تاریخ حاصل کار انسان است. 
مطرح  «یازهشت فراز، هزار ن»های تاریخ نظر دارد، بر تاریخ مُشرف است. در ابتدای بحث
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حضور دارد، حضورش از « او»ایم. نبوده یبگاه از سیر تحول تاریخ غاکه ما هیچ 1شد
تاریخ، سنتی  رجنس نظارت و اِشراف است. در کنار نظردار بودن و مشرف بودن بر سی

به قاعده ، که در سیر تحوالت تاریخ فعال هستند ییهاها و جمعیعنی اگر انسانهم دارد. 
هم با قاعده با آنها برخورد خواهد کرد، اگر قوانین را رعایت کنند،  «او» ،عمل کنند

 کارمسیر نشان دادن و راه، . نهایتاً اهل آدرس دادننیز عمل خواهد کرد« او» هایسنت
نیست که  «ال ما یشاءفعّ»ی ی فعالی است. رابطهتاریخ، رابطه با« او» یدادن است. رابطه

ها رقم کننده باشد. تاریخ را انسانسِتُرگ تعیین« او» ها مور و موریانه باشند وانسان
نیست، مشرف  یباست. غاو منظردار نظر است، اهل نظر صاحب« او» منتها ؛زنندمی

دهد. پس با متن دوم هم و مسیر نشان میو آدرس  داندازهایش را به کار میسنت ،است
 کند و خواهد کرد. ای را برقرار کرده، میی کیفی، فعال و سرزندهرابطه

پذیریم که متن هستیم. ما مییست؟ هستیم چ [هاانسان]« ما»اش با متن سوم که رابطه اما
از یاد برده نیز از یاد ما برده بودند و خود ما  از آن، یا حتی قبلدر این سی سال گذشته 

کتاب بزرگ آفرینش و کتاب بزرگ تاریخ  ما هرچند، آن بودیم که ما هم متن هستیم. متن
کاری آموزگار و کمک، مربی، آفرینندهنیست، اما کتاب کوچک ماست. ما به عنوان متن 
 یست. لذا با ما هم یک رابطه«او»کار، داریم که این آفریدگار، پروردگار، آموزگار و کمک

 کیفی دارد. 
کتاب آخر با ما  یجا گذاشته است. فاصلهه ب« کتاب آخر»آخر هم این است که یک  وجه
 یقینسال؛ اما به هر حال کتابی است که انشاء اوست. به  1400بیش از  ،بعید استبس 

های ماقبل از آن ها و تالیفءو تالیف با انشا ءو تالیف کرده و این انشا ءآن را انشا« او»
یک لوح  یناند اما به قول خودش اهایی شدهکاریوت دارد. آنها مشمول دستتفا

)اعم از کم کردن یا و تالیفش مورد دستبرد و تحریف و حذف  ءمحفوظی است که انشا
 نشده است. زیاد کردن( 

 2پنهان شوی از من تو با چندین هویدایی چرا

                                                                                                        
های رایج )هگل، ی تاریخ که طی آن شهید صابر به بررسی تطبیقی دیدگاهمباحث مربوط به فلسفه .1

بندی و ارائه نموده است، در بی( پرداخته و در نهایت، درک توحیدی از تاریخ را صورتمارکس، توین
اند و در جلد نخست منتشرشده از طرح شده« هشت فراز، هزار نیاز»سه نشست نخست سلسله مباحث 

 باشد. در دسترس عالقمندان می« پیش از آغاز»این مجموعه با عنوان 
 .چون روز پیداییکجا پنهان توانی شد که هم/چندین هویداییچرا پنهان شدی از من تو با . 1
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ولی قابل  ،یت بصری نیستهای مختلف هویدا و آشکار است. قابل رودر حوزه «او»
 و یترویت کیفی هست. در هستی، در تاریخ، در ما و در کتاب آخر، از هر منظر قابل رو

 . یمرابطه برقرار کن« او» متون و ینب توانیمیما م یقیینهویداست و به 
و  یمکش پایین بروآرام شیبی به بحث بدهیم. از باال و از سرتپه آرام آرام به سینه آرام
کف دره  ؟ ]آیا[کند یا نهی ما را حل میمساله یاتا کف دره ببینیم چه خبر است. آ میبرو

ای میوهسراب است، خس و خاشاک است، آبی در جریان نیست، نسیمی نیست، بَر و 
محصولی و خورد با بیپیوند می« او» گیمیوهو بی محصولینیست، محصولی نیست و بی

آور ما را ی هست و این عناصر وجدو وَجد شعفو  و میوهنه؛ محصول  ی ما؟ یاگمیوهبی
آرام شیب بگیریم و به کف دره برویم تا ببینیم چه حال و د؟ آرامورآهم به وجد می

 : احوالی برقرار است؟ قبل از آن دو سرپل وجود دارد
 

  سر پل؛ دو
  جا کارآ؛همه یدکل دو

  نشانهیعت: طبیعتها در طبنشانه
 : خودنشانهر ما ها دنشانه

 

الزاماً از  ،سرپل به مفهوم اینکه اگر ما از یک مکان بخواهیم به مکان دیگر نقل مکان کنیم
را به لحاظ تشکیالتی اصطالحاً سرپل  آنای باید رد شویم که گونهموّرب [مسیر]یک 

که همه جا کلید کارایی است و به هر قفلی  یماینجا ما دو سرپل دار درگویند. می
های های تاریخ، چه بحرانهای درون خودمان و چه بحرانچه در بحران ؛خوردیم

ها، این دو کلید به کار های ناشی از این بحرانهای فلسفی و یاساجتماعی، چه بحران
 آید. می
ها در طبیعت است و کلید دوم در ماست، یعنی ما هم نشانه هستیم. کلید، کلید نشانه یک

 یست ما هم نشانه هستیم. دو آیه است دوقلو و مکمل در سورهاگر طبیعت نشانه ا
 [ی ذاریاتدر سوره]هست. ی فصّلت هم سوره 92 یآیه .111و  10یات: آیات ذار

؛ موقنین هم «رسیدن موقنین یقین ههایی است برای بو در زمینه نشانه»کند: تصریح می
دلی، اند. مرارتی، دلنفی را طی کردهی مثبت و مهااند. آنها هم شیبدرجا به یقین نرسیده

                                                                                                        
 «.(11أَ فَلَا تُبْصِرُونَ)  مْوَ فىِ أَنفُسِک (10وَ فىِ الْأَرْضِ ءَایاتٌ لِّلْمُوقِنِینَ)» .1
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. همچنان که ما برای رسیدن به یقین یتشویشی، شوری، شرَّی و نهایتاً به یقین رسیدن
خیلی آرام در درون  «موقنین» ی. کلمهکنندیآنها هم مسیری طی م ،کنیممسیر طی می

انی که به هایی است برای کسکند. طبیعت مشحون از نشانهروندی را ترسیم می ،خودش
ی بصیرت و و نیز در درون شما، آیا به دیده»تر است: بعد قشنگ یآیهاند. رسیده یقین

ای و خود شما هم آیه [هایی هستهم نشانه]یعنی درون خود شما  .«نگرید؟دقَّت نمی
هستید. آیات در طبیعت متعدد وجود دارد و در درون خود شما هم اگر دقیق بنگرید و 

را محسوب  ام« او» وجود دارد. این مهم است که ییهاآیه حساب آورید،به خودتان را 
محسوب  «رضاالحشرات»ها ما را خس و خاشاک یا به قول قدرت« او» کرده است،

فقط در  ،نکرده است. ما برای خودمان کسی هستیم، وزنی داریم، وزن مخصوصی داریم
های کیفی هم از آن یم، نه! حجمایم که یک حجم فیزیکی را اشغال کناین هستی نیامده

 ینهستیم. این دو آیه ا سهمولی ما هم صاحب  وست،ماست. حجم کیفی هستی از آن ا
کلید کتاب آفرینش و کلید دوم  ،کلید اول: دهدکند و همزمان دو کلید میرا تصریح می

 کتاب ماست. هر دو متن برای ما سرپل است. 
ها و ها و پدیدارهای خود را در کرانهما نشانه»زیباتر است:  1فصلتی سوره 29ی آیه
شود که های هستی و نیز در وجود شما به رویت رساندیم تا برای شما به روشنی بیان افق

ها، یکی آفاق، افق: برد که هر دو زیبا استدو کلمه به کار می«. خدا حق محض است
هستی  با روی بالکن یا بهارخوااندازها که امکان ایستادن ما رها، چشمها، دوردستکرانه

دوم هم  .اندنشانه ،هاافق، منظر، شفق، پگاه، دوردست، میدان دید و کرانه ؛کندفراهم می
نوری هست که انسان شریفی  محمّدآقای  ،شناسندهایی که همه میخواننده یانخودتان. م

که  بود هاییخواننده از معدود باًاست. کارمند سازمان برنامه هم بوده و زمان شاه هم تقری
سال پیش برایش مراسمی برگزار کردند که در آن خیلی  جپن ـ به کاباره نرفت. چهار

هایم به شما دروغ خوانم با ترانهمن سعی کردم در این پنجاه سالی که می: »قشنگ گفت
 یندر ا خیلی کار دارد. «خود»با  و «کرانه»با ـ بعد از انقالب و قبل ـ های او . ترانه«نگویم

اریات ذ 11و  10 یفصلت، هم آفاق و هم خود در منظر ماست. دو آیهی سوره 29ی آیه
آفاق و انفس را  ،فصّلت 29ی که یک کلید درون طبیعت و یک کلید درون خود ما، و آیه

که ما باید هم سر به اطراف داشته  کنندرا منتقل میاین مفهوم و  دهدکنار هم قرار می

                                                                                                        
کلِّ  مْ یکْفِ بِرَبِّکَ أَنَّهُ عَلىَلَهُمْ أَنَّهُ الحَقُّ  أَ وَ لَ نَیتَبَی فَاقِ وَ فىِ أَنفُسِهِمْ حَتىَسَنرِیهِمْ ءَایاتِنَا فىِ االْ» .1

 .(29فصلت: )« یدٌهِشىْءٍ ش
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ی ما این است که یا همه ی ما و خصلت جامعهر به درون؛ ویژگی جامعهباشیم و هم س
دهد. هوا به نسبتی که به سمت هوا چیزی را نشان نمی ؛سر به الک دارند یا سر به هوا

درک و دریافت نیست. نگاه  لاز آن قاب یادیشود، چیز زتر میخاکستری ،رویمغروب می
آن هم با ماهیت  ـ دارد با نگاه به هوا کردن به طبیعت و به اطراف کردن خیلی تفاوت

از نوع نگاه رمق شویم. نه! اگر نگاه ما گوید خیره، مسخ و بیبه ما نمی« او» !خیره شدن
 دارد.  ینامیسمیطبیعت د ،دینامیک باشد ابراهیم

 یان سر به الک خودمان فرو ببریم و توانیم مثل اآلمی ماهستیم.  «ما»وجه بعدی هم 
انیم در خودمان تفحّص و غور و تعمقی بکنیم و خودمان را محل جستجو قرار تومی

کند که طبیعت برساخته است و ما هم برساخته و فعال و به ما تفهیم می« او» دهیم. یعنی
کنم که اگر ما این دو کلید را همیشه با خودمان حمل طور تصور می ینایم. من انشانه

خورد. قفل تشکیالتی، قفل سیاسی، قفل اجتماعی، قفل می کنیم، این دو کلید به هر قفلی
، اطراف را خوب نگاه کنیم و «بیرون»دهد. به ما دو مبنا می.  های فردی و...فلسفی، بحران

حکمت فلسفه و بیبی« او» به خودتان هم خوب نگاه کنید. با توجه به اینکه« درون»
جدی گرفته  یددرس جدی است و بااین دو آ ،دهدمنفی نمی اشتباه ونیست و آدرس 

 مواجهما با این چهار متن حال، جِدّ.  یبشود. جدی نه به مفهوم زبر و خشن، به معن
 : هستیم و با دو کلید

 

  روش؛ یک
  از سه متن یریبرگ

 ینیگزگزاره و نشانهی، زنبرگ
 .متن یکاز  یریگو توشه یافتدر

 

اصل بربگیریم، استنتاج کنیم، نتیجه به دست خواهیم قاعده بر بگیریم، از سه متن اول می
لمسش کرد،  شودمی .شود به دست گرفتکتابی است که می ،اما کتاب چهارم. بیاوریم

برقرار کنیم. در قدم اول برگش بزنیم و  ایخواهیم یک رابطهبرگش زد. ما با این کتاب می
 داشته باشیم و توشه بگیریم.  ینهایتاً از آن درک و دریافت از آن گزاره و آیه خارج کنیم و

گذاریم این است که به کتاب ای که با هم قرار میمتن اول؛ رویه [در مواجهه با ] اما
چهارم  ؛سوم خودمان ؛کتاب تاریخ ،دوم ؛کتاب آفرینش ،آفرینش بها دهیم. کتاب اصلی

 . [قرآن] کتابی است که مکتوب است
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  ؛یاز متن هست یریبرگ
 : یگهستنده درک

 یدها
 یطراح

 یبیخلق ترک
 بداعت
 یمهندس

 یهماهنگ
 

یم. ما «هست»هست و ما هم « هستی»بیگانه نیستیم.  ،ما با متن اول که متن هستی است 
ایم، یعنی در هستی تکاپویی داریم، نشست و برخاستی با هستی داریم، خویشاوند هستنده

در ملک خودمان  یبه نوع با هستی بیگانه نیستیم، مهمان هستی هم نیستیم. .هستی هستیم
 یخانگلذا درکی داریم. این درکی که از همیم، هست یبان هستیزی خودمان مو در خانه

ست که در این هستی عناصری وجود دارد، و ابا هستی به ما دست داده این  چندین ساله
فهمیم این قدر که ما می عناصری که این هستی را سوار کرده عناصر کیفی است. این

تواند از به خودی به وجود آمده باشد، نمی تواند خودی مبتنی بر یک ایده است. نمیهست
مرکزی  یایده حتماً .از یک جرقه به وجود آمده باشدیا سر تصادف و احتمال تاریخی 

 داشته است. 
زنی، نه نور ی چشمکنه ستارهنی، ایم. دیگر نه آسمای شهری گیر افتادهن ما در جامعهاآل

ی توانیم از جامعهها و دود و دم ما را از هستی محروم کرده ولی باالخره میبرج ماهی؛
روز که امکان های شبانهی شهری هم در مفصلشهری پا بیرون بگذاریم. در جامعه

. فقط اردهایی وجود دطرح ،کنیم که مترتب بر ایدهاگر نگاه کنیم درک می ،هست یقیتدق
توانیم درک کنیم که کند که عالم طراح دارد، ما هم می ابراهیم نبود که توانست درک

 ی در هستی وجود دارد. «طراح»
ـ  موجودات یدهندهاین خلق از چند منظر، خلق ترکیبی است. هم از منظر عناصر تشکیل

ت، جماد، نبات، حیوان، به قول مولوی حَیوان، صاحبان حیات، خورندگان آب حیا
 ،از هر منظر نگاه کنیم ،اصر دیگر مثل آب و باد و خاکو هم عنـ داران از هستی وجه

 خلق، خلق ترکیبی است. 
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ی تر که به طبیعت و به هستی نظر کنیم و مشاهدهبعدی بداعت است. یعنی دقیق وجه
شلختگی به وجود  و حوصلگییابیم که این هستی از سر بیدر می یمداشته باش یدینامیک

ولیت ئپرداز خواسته از سر رفع مسنبوده که طراح و ایدهنیامده است. یک اقدام اداری هم 
 اداری انجام بدهد.  کارو از سر رفع تکلیف یک 

چینش است. یعنی باالخره این هستی و طبیعت پیرامون ما فرمی دارد،  هندسه یوجه بعد
چینش از سر کار سرعتی و بدون طراحی و مهندسی هم نیست،  منطقی دارد. ،و هندسه

 .ای هستشده دسیچینش مهن
رد  فروشیگلهارمونی و هماهنگی دارد. همچنان که ما از کنار یک  و در نهایت،

کنیم که ما درک می ،ها را کنار هم گذاشته باشدکه گل یشویم، گل فروش با هر چینشمی
ها ها یک هماهنگی با هم دارد و هماهنگی خود به خودی نیست. یا هر جا که انسانرنگ

هارمونی وجود دارد. در هستی هم که این همه  همآنجا  ،نوازی کنندکنند، همآوازی هم
زییند، خیلی مهم است که تجمع مان و این همه عناصر ماتریسی و این همه موجود میالِ

نشده و یک هماهنگی و هارمونی را در درون خودش  نظمیبیباعث ترافیک و شلوغی و 
پوشانند و صاحب جایگاه مستقل پیوندند، همهم اند،دهد. عناصر با هم مرتبطجای می

این درک را از هستی داریم. وجه بعدی درک ما از متن  ،یک هستنده انهستند. ما به عنو
 : کتاب تاریخ است

  

  ؛یخاز متن تار یریبرگ
 :  برد و تحول(یخی )عناصر پیشتار یتلق

 یدها
 یطراح
 یمهندس
 یزیربرنامه

 یتهدا
 

محصول  و پیدا کردیم. تلقی فهمی است که محصول یک پروسه تلقی یخاز تار ما
های باردار آن قدر وزن اند، آن واژهها برای ما باردار شدهاست. واژه فرآوری

اند. اند و تبدیل به باور شدهشان جدی است که دیگر در ذهن ما منزل کردهمخصوص
به عنوان یک انسان مشاهده که ما در برگ زدن کتاب تاریخ و آنچه که خودمان  یباورهای

گیریم این است که در ذهن سراغ می و ایم در پیرامون خودمان، در جامعه و تاریخکرده



 49     طراح مهندس یاو: خدا یها و کارکردهاداشتهنشست شانزدهم: 
  

 

 اند، بهداشته اند، طرحیبوده ایده صاحب آفرینتحول و برندهعناصر پیش، در تاریخ هم
اً عنصر فرم و چارچوبی را وسط آوردند و نهایتای، پالتبرنامهکردند،  فکر ایهندسه

یابیم رهبری هم در این تاریخ دخل و تصرف داشته است. در مجموع از تاریخ ما در می
 بودند خواهتحول و طلبتحول و کنندهبرنده و دگرگونکه نیرو یا نیروهایی که پیش

بندی، برد، سازماندهی، مرحلهحسی نبودند. طرح، پیش و خودیآنارشیست، خودبه عناصر
 داشته وجود معاصر و هادستنزدیک و تاریخ هایدوردست در کیتاکتی و استراتژی

 : . متن بعدی متن خودمان استاست
 

 از متن خود؛ یریبرگ
 : یخود اشراف

 پردازیدهذهن ا
 یتوان طراح

 یمهندس ینشچ
 دستِ کارپرداز

 

اگر اشراف ما نسبت به هستی توام با آزمون و خطاست، با تاریخ هم به همین ترتیب؛  
پردازی کنیم که ذهن ایدها خودمان دیگر نه، ما به خودمان مشرف هستیم. درک میولی ب

سازه نیست. ما ذهن و بی رهاریخته، غیرمهندسی، داریم. ذهن ما یک ذهن درهم
و  با نظم و هندسه بچینیم، توانیم آجرها را پردازی داریم، توان طراحی داریم. میایده

 توان ،پردازاز ذهن ایده ما داریم. دست کارپرداز ی هم«دست کارپرداز»نهایتاً یک 
به کار بیندازیم  را کلید دو آن که اگر لذا. بردمی ما، فرمانهندسی  چینش توان و  طراحی

ایم، پس ما گفته خودمان هم نشانه «او»طور که و بپذیریم که هستنده هستیم و همان
ها به هم در این شلوغیرا مان صاحب سهم هستیم. در این هستی هستیم و این سهم
 ،اندایم که افرادی به سهم رسیدهدست نیاوردیم. در پیرامون خودمان متعدد مشاهده کرده

ها و طلبیها و فرصتمحصول رانت ،محصول صالحیت خودشان نیست ممنتها این سه
و تاج  های پرسپولیسرفتیم بازیها است. ما آن موقع که استادیوم میاستفاده از شلوغی

آمدند زیرا آفتاب و سرما و برف و باران شد، یک سری بودند از صبح میخیلی شلوغ می
ایستادند یک آمدند و میکه دم آخر می ندگرفتند. یک سری هم بودنشستند و جا میمی

گفتند، بازی باالخره گل دارد. شان این بود که میکردند. منطقگوشه، به نشستن فکر نمی
یک وقت هست کسی  !نشینیمآنها که بلند شدند ما می ؛شوندهمه بلند می ،گل که زدند
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ما نه در  اماگیرد. این طور، در شلوغی و از سر تصادف و بدون صرف وقت سهم می
نه به هستی تحمیلی هستیم، نه در شلوغی در استادیوم صاحب  ،هستی جا زده هستیم

با اتکاء به سهم منظور شده و اشرافی که  ایم. نه! سهمی برای ما منظور شده و ماسهم شده
 ،همچنان که از درون هستی سرریزهایی از جنس ایدهپذیریم که می ،به خودمان داریم

از درون ما  ،گیردگیرد، از تاریخ هم سرریزهایی صورت میمهندسی صورت می و طراحی
ریخ و هستی هم به جامعه و تاگیرد. از درون ما هم سرریزهایی به بیرون صورت می

چهارم که  تنرویم سر مشود. می، ایده و نهایتاً طراحی ریخته میکار یدی ،فسفر ،مالت
 کتاب هست. 

 

 متن؛ یکاز  یریگو توشه یافتدرینی، گزو  نشانه زنی، گزارهبرگ
 روش: 

 یقتدق
 انتخاب گزاره و نشانه

 گزاره و نشانه یموضوع یدانم
 ن انتشارأش

 از واژه یریبارگ
 متن(+ )منابع کمک لیتحل
 یافتدر

 

شود برگ زد و از آن چند ندبوک تلقی کرد. میشود هَشود لمس کرد. میکتاب آخر را می
فصل بیرون کشید و تحلیل کرد. یا اگر چند آیه مجتمع  و موضوع به عنوان گزارههم یآیه

ب معنا تک صاحنیستند که از اجتماع آنها یک معنی واحد متصاعد بشود و به طور تک
آیه و نشانه انتخاب کنیم و توانیم تک. میانتخاب کنیمگزاره  نیمتواهم می ، بازهستند

 ای بگیریم. درک و دریافتی از آنها داشته باشیم و توشه
دهیم. قبل از اینکه سراغ اینکه این کار صورت بگیرد روشی را مورد تدقیق قرار می برای

تاب منبع پژوهش است. قبال هم عنوان شد، مستقل که این ک یریمپذمییم، این روش برو
از اینکه ما اهل کتاب باشیم با نباشیم، مستقل از اینکه مذهبی باشیم یا نباشیم، باالخره این 

ورود و پژوهش دارد. یعنی این انصاف را داشته باشیم که ، ارزش مراجعه کهکتابی است 
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یا أَهْلَ الْکِتابِ »کند: آن که عنوان میای هست در قرکنیم. آیه این را منبع پژوهش تلقی
؛ این آیه خیلی قشنگ است. تنها کسی که این آیه را 1«کَلِمَةٍ سَواءٍ بَینَنا وَ بَینَکُمْ تَعالَوْا إِلى

کند که خدا آن قدر است. او عنوان می قانیمرحوم طال ،کرده ایمعنای جدید و دگرگونه
که مخاطب این آیه همه هستند. تفسیر سنتی این قدر در برگیرنده است  آن وسیع است و

صُحُفْ و زبور و  ـ یمب قدااهل کت: مخاطب خدا هستند «اهل کتاب»هست که فقط 
 نجاییگوید که از آولی آقای طالقانی می .و کتاب جدید که قرآن است ـ انجیل و تورات

آنجایی که خدا  کند و ازکه عدل خدا شامل بر همه است و خدا مذهبی و غیرمذهبی نمی
ای از این آیه داشته باشیم. آقای طالقانی ما هم باید تفسیر دربرگیرنده ،دربرگیرنده است

به هر  ،گوید خطاب خدا به هر اهل کتابی است. هر کس که اهل هر کتابی هستمی
آن کتاب را نردبان خودش قرار بدهد و با آن ارتفاع بگیرد،  باید ،شودکتابی وارد می

، از پلکانش باال برویم و به مبنا قرار دهیمعالی بشود. محتوای کتاب را  ،کتاب توسط آن
، ...« قُلْ یا أَهْلَ الْکِتابِ تَعالَوْا»تر برسیم. از دید آقای طالقانی در تفسیر یک سطح عالی

با آن کتاب  ی. اهل هر کتابی که هستیمخودمان را با هر کتابی باال ببر ییافتهسطح تنزل
ی است تو هم جوینده یکتاب حاوی مالت .ی پژوهشی برقرار کنبرقرار کن، رابطهتماس 

این دو  ،ی عالی وجود دارد و تو هم اهل تعالی هستیمالت هستی، پس چون در آن ماده
را به تعالی برسانند.  توند، مزدوج بشوند و ند با هم ازدواج برقرار کنتوانی عالی میماده

که از این برگ زدن، خوانش، استخراج و استنتاج به یک تعالی، خواهیم حاال ما هم می
در  [الاقل]کتاب و هر کتاب دیگری برسیم. لذا این کتاب را هم  یناز ا ییاع و ارتقافارت

با ادبیات نو و با  های نو. این طور نیست که فقط کتابیدهای دیگر تلقی کنی کتابزمره
، 1رمان، کتاب طنز عزیز نسینـ  برسانند. هر کتابی ما را به استعال نو های علمیگزاره

هر چیز که در هر جای جهان  ـ های کالسیک آل احمدهای کودکان صمد، داستانداستان
ی این هست که از فیلترهایی عبور کرده است. دهندهدنی است و مکتوب شده نشانخوان

ه، چند بار کاغذ را آن را در ذهن مرور کرد ءو صاحب انشا مولففسفری مصرف شده، 

                                                                                                        
کَلِمَةٍ سَواءٍ بَینَنا وَ بَینَکُمْ أاَلَّ نَعْبُدَ إاِلَّ اللَّهَ وَ ال نُشْرِکَ بِهِ شَیئاً وَ ال یتَّخِذَ  قُلْ یا أَهْلَ الْکِتابِ تَعالَوْا إِلى» .1

 (84عمران: )آل« نِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونبَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُو
 شیاست. آثار او به ب هیاهل ترک سیمترجم و طنزنو سنده،ینو نینَس زیمَحمَت نُصرَت معروف به عَز .1

بان، احمد شاملو، باغچه نیکوتاه او را ثم یهااز داستان یاریاند. بسترجمه شده نزبان گوناگو 90از 
 اند.ترجمه کرده یبه فارس یرضا همراه و صمد بهرنگ
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ی عالی ترشح نویس کرده، اینها همه فیلتر است. از این فیلترها مادهخط خطی کرده، پاک
 [قرآن]توانیم به اصطالح عامل استعال تلقی کنیم. این کتاب شده است. هر کتابی را ما می
« او» ءنشااگر ا ،هم تحمیل نکرده« او» ست،باور تحمیلی نی را هم اگر باور داشته باشیم

ای کند. به این ترتیب که مولف ویژهبدانیم، این کتاب وزن مخصوص نسبی هم پیدا می
 با. است هندسه صاحب و دارآهنگین، منطق ءای است. انشاویژه ءانشا ،آن ءدارد، انشا

اولیه تا انسان  هایانسان ما، نجواهای درون هایهستی، موسیقی هایموسیقی منحنی
ی تجارب در آن هست. تجارب بشر، تجارب انبیا، . نهایتاً اینکه همهخواندمدرن، می

 در این کتاب مجتمع است. وجه سوم همه ... انبیا و ی بشر و انبیا، دیالوگ بشر ومقابله
سیاسی و تشکیالتی  لزاماًاز مشی صحبت کردیم. مشی ا ،از راه ،ست که ما از تاریخا ینا

آنها خواهیم در های جِدی وجود دارد که ما میشیو ایدئولوژیک نیست. در هستی هم م
ها را اند و عرصهدر تاریخ نقش ویژه ایفا کرده وهایی که در هستی دقیق بشویم. انسان

ی روز درآوردند، میوه ،و خلجان یجانخورده و دچار ههای تکانتکان دادند و از عرصه
کنیم. آنها همه پیدا می ها به چند عنصر مشترک دسترسییناگر دقت کنیم ما از ا

های راه سه این انسان .چه در ایران ما چه در بیرون مرزهای ملی ما ؛های راه هستندانسان
 «در مسیر»د، به یافته نائل شدن «در مسیر»چون  ؛چیز را پاره کردند و این خیلی مهم است

ی در علم، هنر، گذارگذاری کردند. حاال این بنیانبنیان «در مسیر»به طراحی رسیدند و 
شان رفته کفش یها حتماً عقب و جلوسیاست باشد. این انسان یافرهنگ، فلسفه، ورزش 
 این. کنندمی پاره شلوار یشیرازه و کفش کف که روندمی قدرشده، یعنی در مسیر این

 ینمحل گودی پا خیلی با زم ،های جدید را ببینیدکف کفش ی. بعضاست مهم خیلی
آن چقدر اهل راه  یفهمیم پوشندهزند. به هر کفشی دقت کنیم میرق میتماس ندارد و ب

برو، این کفش  یینهست. از ماشین پیاده شو و به ماشین سوار شو و با آسانسور باال پا
اخص است، درز شلوار هم یک شاخص ش یکگیرد. کف کفش اصالً شیاری به خود نمی

ها شیک و ها، اگر کتاببخانهشاخص است. در کتا یککتاب هم  یشیرازهاست و 
 کتاب است، آن خالی دانشنیست و برگه یشفته است، اگر جای دستی رورُ شسته
 کنیم، جای دستمالی آن قدر  را کتاب ما اگر ولی. نکرده است حل کسی از ایمساله

داشته  استعال مواد که کتابی خصوص به بماند ـ باقی کتاب روی و چنگول ما شصت
قابل تصاعد است، میل « او» ای برقرار شده؛ مواد عالیص این هست که رابطهشاخ ـ باشد

ما بر شیرازه اثر انگشت دست  ،ی کیفی برقرار کردهعالی ما هم با آن مواد عالی رابطه
این خیلی مهم است که  .[شاخص هستند]شود، بند کتاب که دارد پاره میو ته کتاب
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ه را باز کرد که آن چسب بودهتر ته کتاب گرمدست ما و فسفر مغز ما از چسب گرم 
 شاخص است.  یکرازه پاره کردن کتاب یش ینست. اا

را کتاب راه تلقی کنیم. مذهب یعنی راه پیمودنی، راهی که رفتنی  [قرآن] ما این کتاب
 .«نممن اهل رفت»، 1«رَبِّی سَیهْدین إِنِّی ذاهِبٌ إِلى»است، راه جستجوست. ابراهیم عنوان کرد: 

به این مفهوم است. مذهبی کسی است که در جستجوست، اهل ایستادن،  «مامن مذهبی»
اهل نشستن، اهل چرت زدن نیست. در حال رفتن و در حال پاره کردن کف کفش و پاره 

های بیرون و درون خودش است. ابراهیم این طور بود، او ها و متنکردن شیرازه کتاب
را م حتماً هم« او» م،ورمی« او» م و به سمتات او؛ مذهبیروم به سممی یدگومطمئن می

 راهنمایی خواهد کرد. 
آن ، مسئوالنه قرار دهیمتدقیق مورد  ابتوانیم در سطح خودمان این کتاب ر]باید[ حال ما 

و نشانه  یهآ ی. یک میدان مغناطیسی برایمبرگ بزنیم و گزاره و نشانه از آن بیرون بیاوررا 
یا نه؟ مغناطیسی داشته،  قرار گرفتهطور خود به خودی آنجا  . آیا همینیریمدر نظر بگ

آن آیه چیست و از واژگانش بارگیری  «ن انتشارأش»داشته، ببینم  هاییپیرامونش براده
ها را بچالنیم و عصاره شود، واژهخشک میچالنند تا به حالت نیمکنیم. مثل رختی که می

کش صاحبان رسمی تفسیر، ما ادعای پیش ،. تفسیریمموضع تفسیر نیستبگیریم. ما در 
در ایران یک  1990تا  1910های ادعای فهم داریم. در حد فاصل سال یول ،تفسیر نداریم

ن آمدند به ابود که غیرروحانی یناتفاق کیفی افتاد که خیلی محل دقت قرار نگرفت. اتفاق ا
م حاج یوسف شعار آمدند گفتند و مرحو ییموهنَکتاب تمسک جستند. در تبریز مرحوم کَ
نیست. در تهران  یخاص یانحصار لباس و طبقه رما هم از این کتاب فهمی داریم. فهم د

 و برای کار را کرد. کتاب برای همه است، کتاب برای طبقه ینهم مهندس بازرگان هم
کتاب شکسته  ینا یرتفسو هژمونی . انحصار یستممتازان نیست، برای صاحبان لباس ن

را داد که تحلیلی از این کتاب  تی هم به خودش این حقأشد. حاج یوسف شعار هی
دانشکده  استاددیده، رفته، جهان. مهندس بازرگان، مهندس ترمودینامیک، خارجاشدداشته ب

هم که یک تفسیر  یی تبریزیفنی دانشگاه تهران هم به این ضرورت رسید. مرحوم کهنمو
تفسیر  یداعیهیم، رسید. ما هم در این حدود ینشت به هماخالقی از قرآن دا ـ عرفانی

را برگ بزنیم. اثر  خواهیم این کتابو کوچک می توسطنداریم اما در حد یک آدم م

                                                                                                        
 (.33)صافات:  «رَبِّی سَیهْدین وَ قالَ إِنِّی ذاهِبٌ إِلى» .1
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در تاریخ هست، بر این کتاب هم ثبت بشود.  وانگشت ما همچنان که در هستی 
رسیدن ]خرداد که فصل را وارسی کنیم و در حد فهم آن را بتکانیم.  خواهیم این کتابمی

پرت  یگریانرژی د ن توت مثل هراآلن نه، اآل) در گذشته شدتوت می [محصول درختان
کردند. مردان هم زیرش پهن می آوردند وها چادر بزرگی میها و بچهزن (رودمی

 یکریخت، توت شیرینی کوبیدند. توت کنار باغچه نمیدرخت و پا می یمیانه رفتندیم
که  دهیمرا به خودمان میآور و شربت یک خانه بود. حاال ما هم این اجازه ، شیرمحل بود

. کتاب آمده که خوانده بشود. یمویترین و خط زرکوب نیامده را بخوان رایرا که ب یکتاب
یم، دهرا هم خودمان به خودمان می هآن بماند. این اجاز یذهن ما بر رو اثر انگشت ما، اثر

 . یریمگآن را نمی یخاص یاز طبقه
درک و تحلیل داشته باشیم. هر منبعی  ،متنخواهیم از این متن و منابع کمکما می حاال

علی، دعای امام سجاد، شعر مولوی، درک حافظ،  ءانشا ـ متن باشدتواند کمکهم می
. همچنان که ما ترین عضو این جلسه باشدسنکم]حتی اگر[ هر کس، ]درک و دریافت[ 

. این ایممتنهم ما کمک متن این درکاریم، کمک تاریخ ایم، درمتنکمک در هستی
این با ـ  . از این جلسهیمرسگیریم و در نهایت به دریافت میها را به کار میمتنکمک

که صاحب درک و  یمهست یولی مدع ،آن را نداریم یقرار که اهل تفسیر نیستیم و ادعا
 یم: دهانجام میکار را  ینا ـ توان پژوهش هستیم

 

  فصلت 11-12 گزاره؛ یک
 عمرانآل 6؛ لقمان 22؛ یونس 5 نشانه؛ سه

 

ها نهاد و در آن خیر فراوان پدید آورد و و در زمین از فراز آن کوه: »اول یگزاره
سپس  درست است. ،گیری کرد، که برای خواهندگانهای آن در چهار روز اندازهقوت

ن بخاری بود. پس به آن و به زمین عنوان کرد خواه یا آهنگ آفرینش آسمان کرد و آ
آمدیم. پس آنها را به صورت هفت  رپذیگفتند فرمان)زمین و آسمان( ناخواه بیاید. آن دو 

نمود. و  حیآسمان در دو هنگام مقرر داشت و در هر آسمانی کار مربوط به آن را و
ک نگاه داشتیم و این است ها آذین کردیم و آن را نیآسمان این دنیا را به چراغ

را به خودمان بدهیم که این  قدم به قدم این اجازه حال. «دانا یرومندگیری آن ناندازه
 : بندی کنیمرا طبقه ترجمه
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 1فصلت 11-12: گزاره یک
  ینزم ینشآفر

  ها بر فراز آنجعل کوه
  در چهار هنگام یخوراک ینوتام یریگاندازه

 بود یکه بخارآسمان  ینشسپس آهنگ آفر
 ینفراخوان آسمان و زم

 ینحضور داوطلبانه آسمان و زم
 هفت آسمان در دو هنگام یاستوار

 هاآسمان یفو وظا یوح
 یاآسمان دن بندیینآذ

 یّنآسمان مز نگاهدارییکن
 آن منسجم دانا یریگاست اندازه ینا

 

کند ابتدا فصلت وجود دارد، تصریح می یسوره 11، 11، 10 یاتمضامینی که در آ
ـ  جعلـ  فراز زمین قرار گرفت. خلق کیفی ها برآفرینش زمین صورت گرفت، کوه

و تامین شد. در چهار  گیریدازهان آن مواد خوراکی ،صورت گرفت. بعد از این اتفاق
. کردیم انباشت خواهندگان برای هاهنگام و در چهار فصل، سیلوی طبیعت را از قوت

که ابتدا بخاری بود. اتفاق بعدی فراخوان آسمان و  کردیم آسمان آفرینش آهنگ سپس
به دو عنصر فراخوان داده  و خواهد صورت بگیردمی ینشیزمین است. خلقی و آفر

ز؛ کنند برای ساخت و سادو عنصر داوطلبانه اعالم آمادگی می. زمین و آسمان: شودمی
نیست که  ینی ما اسالهمیم، شوش نمیاهفت آسمان در دو هنگام؛ )ما وارد مکانیسم
ها شود. وظایف آسمانطراحی و مستقر می ،هفت آسمان چه هستند( آسمان در دو مرحله

گیری آن منسجم این است اندازه: »شودبندی میشود، آسمان جهان آذینها ابالغ میبه آن

                                                                                                        
ثمَّ  (10ائلِینَ)ا فىِ أَرْبَعَةِ أَیامٍ سَوَاءً لِّلسَّهَمِن فَوْقِهَا وَ بَارَکَ فِیهَا وَ قَدَّرَ فِیهَا أَقْوَات یَوَ جَعَلَ فِیهَا رَوَاس» .1

فَقَضَئهُنَّ سَبْعَ  (11ا وَ لِلْأَرْضِ ائْتِیا طَوْعًا أَوْ کَرْهًا قَالَتَا أَتَینَا طَائعِینَ)هَاسْتَوَى إِلىَ السَّمَاءِ وَ هِىَ دُخَانٌ فَقَالَ ل
لدُّنْیا بِمَصَابِیحَ وَ حِفْظًا  ذَالِکَ تَقْدِیرُ فىِ کلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا  وَ زَینَّا السَّمَاءَ ا سَمَاوَاتٍ فىِ یوْمَینِ وَ أَوْحَى

 «. (11الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ)
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یند؟ گوبه ما ب یزید چه چنخواهها میو ببینیم کلیدواژه یمتر بشومرحله عمیق یک. «دانا
 تر بتوانیم با متن تماس کیفی برقرار کنیم. ها بارگیری کنیم تا راحتاز واژه

 

 ترجمان واژگان: 
 یفیتحالت و ک ییرو تغ کارویژه با توام جعل: خلق

 مقدار، اندازهقدر: میزان، 
 یعیطب نیاز سر از کنندهدرخواست: سائل

 دادن انجام رغبت داوطلبانه، به عمل: طوع
 یشدن، عمل ادار تحمیل شخص به خارج داشتن، از دناپسن: کره

 دادن به امر، محکم کردن یصلهفیکدیگر، از  چیز چند کردن قضا: جدا
 روشنابخش هایقندیل: مصابیح

 بر مقدار مخصوص یاءقرار دادن اشیء، قدر و قدرت به ش اعطای: تقدیر
 و خدشه شکافیب یاستوارمنفذ، بی انسجام: عزیز

 

ویژه و تغییر حالت و کیفیت است. برای انسان هم  که توام با کارِ جعل یعنی خلقی
فرآوری  ،کار گرفته نشده است. در ضمن خلقه ب« خلق»به کار برده شده و  «جعل»

صورت گرفته و آن خلق تبدیل به جعل شده است. قدر، میزان، مقدار، اندازه؛ سائل، 
است. در ادبیات ما اطاعت  طلبانهاوکننده از سر نیاز؛ طوع، به مفهوم عمل ددرخواست

عمل داوطلبانه، عمل از سرآگاهی و  یعنییعنی عمل کورکورانه ولی در ادبیات قرآن 
ره، . کُآیندیاند به طوع مشود که دو عنصری فراخوان داده شدهتوضیح داده می .رغبت

است. کارمندی صبح و و عمل اداری ناپسند داشتن و از خارج به شخص تحمیل شدن 
انجام بدهد. زمین و آسمان عمل  یدکاری هم  با یکزند و را می اداری رتبعدازظهر کا

جدا  ، به معنایاداری در ساخت و ساز خلقت صورت ندادند، عمل داوطلبانه داشتند. قضا
 یهالیقند به مفهوم حیمصاب؛ دادن به امر، محکم کردن صلهیف گر،یکدیاز  زیکردن چند چ
بر مقدار  اءیقرار دادن اش ء،یقدر و قدرت به ش یاعطامعنای به  ریتقد؛ روشنابخش
 شکافیب یاستوار منفذ،یانسجام بست یعنی: صاحب «او»که صفت  زیعز؛ و مخصوص

 است. و خدشه
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اوست که خورشید را روشن و رخشان و ماه را تابان »یم: رومی 1یونس 2 یبه سراغ نشانه
د تا شما عدد سالها و حساب زمان را تابان آفرید و برای آن بروج و منازلی معین کر

های خود را برای اهالی علم و آگاهی بدانید. خدا آنها را جز به عقل نیافریده است. نشانه
 . «کندمفصل و روشن عرضه می

 

 یونس 5نشانه: اول
 رخشان و ماه تابان یدخورش جعل

 تابشگران یبروج و منازل برا یریگاندازه
 ها و حساب روزهاالبر شماره س یبه قصد دانائ

 به حق ینشآفر
 

را دارد که جعل خورشید رخشان و ماه تابان  یونس هم این روایتی سوره 2ی آیه
صورت گرفت. برای ماه بروج و منازلی در نظر گرفته شد، در سی شب، به قصد دانایی 

ست ها و حساب روزها. در این آفرینش حقیقتی مستتر و مندرج اسال یانسان بر شماره
 و اینها همه نشانه هستند برای اهالی دانایی. 

در هم آمیختیم روز و شب را، روز در »کند: است که تصریح می 1لقمان 13بعدی  ینشانه
آید، خورشید و ماه را تسخیر کردیم و روان هستند تا آید، شب در روز درمیشب درمی
 «: مدتی معین

 

 لقمان:  22نشانه: دوم
 ز و شبدر هم در آمدن رو

 خور و مه یرتسخ
 ینمع یها تا مدتروان بودن آن

 

کند. روز در شب صحبت می 1الوی لقمان از یک دیزسوره 13 یآیه ،با ادبیات امروز
در هم آمیختن تصویر در یک فیلم است. این اتفاق  ودرآمدن، شب در روز درآمدن؛ دیزال

                                                                                                        
مَا خَلَقَ اللَّهُ   هُوَ الَّذِى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِیاءً وَ الْقَمَرَ نُورًا وَ قَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِینَ وَ الْحِسَابَ. »1

 «.یاتِ لِقَوْمٍ یعْلَمُونَیفَصِّلُ االْ  قَّذَالِکَ إِلَّا بِالْحَ
لٌّ یجْرِى إِلىَ أَجَلٍ أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یولِجُ الَّیلَ فىِ النَّهَارِ وَ یولِجُ النَّهَارَ فىِ الَّیلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ ک. »1

 «.مُّسَمًّى وَ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیر
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در  یطبس یطمح یکدر  ییو جابجا یزالود ینگیرد. امستمر در آفرینش صورت می
اتوریسم ریزنگار در یک محیط ییک مین 1[عمرانآل 8] بعد یآیه. یردگصورت می ینشآفر

معبودی نیست جز  .خواهدگونه که میها است آنگر شما در رحمصورت: »محدود است
 . «او که منسجم صاحب حکمت است

 

 عمران: آل 6: نشانهسوم
  خواهدیگونه که مآن گر ِ شما در رحم هاستصورت

 جز او که منسجم صاحب حکمت است یستن یمعبود
 

گر، یعنی طراحی برد. تصویرساز، صورتاینجا برای خود صفت مُصَوِّر را به کار می خدا
 یکند و روز را به شب؛ در بسیط و در عرصهاست که در بسیط شب را به روز وارد می

را  یمیناتوریسم ،ک مدار بسیار بسیار کوچکدهد. در رحم در یرا انجام می یزالوهنر د
سازی کند، تصویرسازی، صورتگری میصورت ودشخ یفدهد. به توصانجام می

 : هاسراغ کمک متن رویممیکند. می
 

  دعا، چند سروده یک، یینمتن؛  دو تبکمک منابع
  سومالبالغه، فراز نهج 21اول: خطبه  یینتب

  ینشآفر
 یقدق یریگ با اندازه یاستوارساز
  (یآن )حرکت محاسبات ینشدر جهت آفر یدهپد حرکت هر

 یک؛ شریشینیاز: الگو؛ تجربه پ نیازیب یدآورندهپد
 

گیری دقیق آنچه را آفریده با اندازه»: 9کیفی است یمتنالبالغه کمکاز نهج 31ی خطبه
را برای  یدهدشان داد و به خوبی تطهیر کرد. هر پاستوار کرد و با لطف و مهربانی نظم

                                                                                                        
. رودیبه کار م لمیو در اتصال دو نما از ف نیدر تدوکه است  یفن (Dissolve: یسی)به انگل وزالید. 1

نشان  یبرا زالوی. از دردیگیآن را م یجا« ب» ریو تصو شودیمحو م جاًیتدر« الف» ریفن تصو نیدر ا
 .شودیدادن گذر زمان استفده م

 «.یفَ یشَاءُ  لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِیزُ الحَکِیمهُوَ الَّذِى یصَوِّرُکُمْ فىِ الْأَرْحَامِ کَ» .1
درج شده و  31، در نهج البالغه نسخه صبحی صالح به شماره «اشباح»ی . این خطبه مشهور به خطبه9

باشد. متن بخش مورد ارجاع در بحث می 30ی آن االسالم، شمارهالحدید و فیضابیدر تصحیح ابن
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همان جهت که آفریده شده به حرکت داد چنان که نه از حد و مرز خویش تجاوز نمایند 
و نه در رسیدن مراحل رشد خود کوتاهی کند و این حرکت حساب شده را بدون 

ی موجودات گوناگون است بدون احتیاج دشواری به سامان رساند. خدایی که پدیدآورنده
ای که در درون پنهان داشته باشد و بدون آن روی آورد یا غریزهبه اندیشه و فکری که به 

ش کند اانگیز یاریبدون شریکی که در ایجاد امور شگفت وتجربه از حوادث گذشته 
 . «دموجودات را آفری

خواهد بگوید که آفرینش صورت گرفت. استوارسازی آفرینش، با کمک متن می این
ای در جهت سرشت آفرینش بود. حرکت هر پدیده گیری دقیق همراهتقدیر و با اندازه

 بدون و غیرهندسی و خودیای در آفرینش وجود دارد، خود بهخودش است. محاسبه
شریک ی پیشین و بیاز الگو، بدون تجربه نیازپدیدآورنده، بی آنکه مهم و نیست طراحی

 دهد. باشد و  او برش ب ینبوده که قیچی بگذارد و مدل یی1است. یعنی بوردا
به صحیفه و به  1است که قابل تعمق است. یهاز صحیفه سجاد 43فصل  ،متن بعدی کمک

تر از نباید به عنوان دعا نگاه کرد. دعا یک متن روایی در ذهن ماست اما مهم ادعیه صرفاً
 ؟ ش چیست، گوهرش چیستزحرف حسابش چیست، مَغ ینیمبب یددعا با

 

  یفهصح 74دوم: فصل  یینتب
  بدون الگو یاءانشاء اش
 بدون مثال هایدهپد یبخشصورت

 یدبدون تقل هایدهابداع نو پد
 

                                                                                                        
رَ مَا خَلَقَ فَأَحْکَمَ تَقْدِیرَهُ وَ دَبَّرَهُ فَأَلْطَفَ تَدْبِیرَهُ وَ وَجَّهَهُ لِوِجْهَتِهِ فَلَمْ یتَعَدَّ حُدُودَ قَدَّ»بدین شرح است: 

فَ وَ إِنَّمَا وَ کَی مَنْزِلَتِهِ وَ لَمْ یقْصُرْ دُونَ الِانْتِهَاءِ إِلَى غَایتِهِ  وَ لَمْ یسْتَصْعِبْ إِذْ أُمِرَ بِالْمُضِی عَلَى إِرَادَتِهِ
زَةٍ أَضْمَرَ عَلَیهَا وَ لَا صَدَرَتِ الْأُمُورُ عَنْ مَشِیتِهِ الْمُنْشِئُ أَصْنَافَ الْأَشْیاءِ بِلَا رَوِیةِ فِکْرٍ آلَ إِلَیهَا وَ لَا قَرِیحَةِ غَرِی

 «. اعِ عَجَائِبِ الْأُمُورِتَجْرِبَةٍ أَفَادَهَا مِنْ حَوَادِثِ الدُّهُورِ وَ لَا شَرِیکٍ أَعَانَهُ عَلَى ابْتِدَ
باشد؛ اینجا منظور، الگوی خیاطی . بوردا در اصل نام ژورنالی است که مشتمل بر الگوهای خیاطی می1

 است.
وَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الَّذِی أَنْشَأْتَ الْأَشْیاءَ مِنْ غَیرِ »ی سجادیه: صحیفه 43. بند دوازده از دعای 1

 «.خٍ، وَ صَوَّرْتَ مَا صَوَّرْتَ مِنْ غَیرِ مِثَالٍ، وَ ابْتَدَعْتَ الْمُبْتَدَعَاتِ بِلَا احْتِذَاءٍسِنْ
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و  یرا بدون نمونه صورت بخشید یزو هر چ یآورد را بدون الگو پدید یاءاش آنکه»
را بزند.  )ع( خواهد مشابه حرف علی. این هم می«یها را بدون الگو پدید آوردپدیده

ها بدون تقلید. بدون مثال، و ابداع نوپدیده یی و مُصَوِربدون الگو، تصویرگر ءاشیا ءانشا
 : ی کیفی استیاست دعا 1ی روزانه هم یکی از دعاها که دعای روز دوشنبهادعیه یانم در

 

  روز دوشنبه یدعا: دعا یک
 ینشبدون شاهد و ناظر در ضمن آفر

 یجادبدون کمک کار در ا
 

یی است که احدی را در جریان آفرینش ستایش از آن خدا: »گویدروز دوشنبه می دعای
. این دعا «کاری نگرفتها و زمین حاضر نکرد و در آفرینش موجودات کمکآسمان

 کاردهد که آفرینش بدون شاهد و ناظر بوده و بدون کمککند و گواهی میتصریح می
 شد.  یجادا
 

 چند سروده: متنکمک منابع
 از صور یدها از چه زاعرض ینا

  از فِکَریید؟ از چه زا صور هم ینو
 فکرتست از عقل کل  یکجهان  ینا

 ها رُسلعقل چون شاهست و صورت
 

 زنده است یبدان ینیب جنبشی
 کو ز عقل آکنده است یندان ینا

 ینب یشهاند یکز  پایانیخلق ب
  ینروانه بر زم یلیگشته چون س

 

 در جهان  یدمند یبازار یچه ترازوبی
 چرا؟  یزانم جمله موزونند عالم نبودش

 

                                                                                                        
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ یشْهِدْ أَحَداً حِینَ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ ». جمالت آغازین دعای روز دوشنبه: 1
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کنم در کار بعدی دیوان شمس مولوی است. بسیار بسیار کیفی است. تصور میکمک
مولوی درک  بتوان گفت یدشاـ با یک مقدار احتیاط ـ هایی که وجود دارد مجموعه متن

 انتهایداشته است. مولوی نه در مثنوی، نه در شمس افسرده نیست. به  یدای از توحویژه
زند و خدا و سرگردان نیست. یک نی تقاضا می یرانبست نرسیده، حبه بنتاریخ نرسیده، 

. سوز نی در حقیقت تقاضایی است که یندبمی ،کننده استزن که عرضهرا هم دف
بیند. هر بست میبنبی ورقصنده  ،شود. جهان را پرنشاطپاسخش از طنین دف ساطع می

، خدا بیکار نیست، فعاالن هستی هم گیردآن در جهان خلق و سازوکاری دارد صورت می
خواهیم ببینیم خدا مهندس ای دارد. در این بحث که ما میزندهو  بیکار نیستند، درک ویژه

 یکنیم. مولوی مثل هر انسانچند نشانه هم از مولوی استخراج می ،طراح هست یا نیست
 : است ههم خودش نشانه است هم اثرش نشان

  

 از صورها از چه زاید عرض این
 این صور هم از چه زایی از فِکَر

 جهان یک فکرت است از عقل کل این
 ها رُسُلعقل چون شاه است و صورت

 

ی ها، زاییدهو عرضها عارضهست که اخواهد بگوید این که مولوی میی، کالم جان
 و قوس و نیست، شهاب خودیها خودبههاست. اما جلوهی جلوهزاییدهیرهاست، تصو
. دهدمی نشان کیفی خیلی دوم مصرع در محتوا و صورت ربط. نیست ت، سرابنیس قزح
هم از چه زاییده است؟ مولود چه  اهرت و محتوا این است که این صورتصو ربط

است که از  یستالیجهان کر ینفکرت است. مولود یک اندیشه است. ا یکهست؟ مولود 
و  اش را از یک ایدهمایهه شده است. انسجامی است که جانتبس ینقطه مرکز یک
در ادبیات ) محور است. عقل چون شاه است ،اندیشه است. مرکزی اخذ کرده ییشهاند
رسُل،  یدگو. محوریت با اندیشه است و خیلی زیبا می(شاه محور بوده است انیایر

 ی بعدی از مولوی: نشانهی آن محور دورانی هستند. آورها از ناحیهها و پیامتشعشع
 

 زنده است یبدان ینیب شیجنب
 کو ز عقل آکنده است یندان ینا

 ینب یشهاند یکز  پایانیخلق ب
 ینروانه بر زم یلیگشته چون س
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بینی، درک امیسمی در این جهان مینکند که دیبیان می ؛دومی هم مکمل اولی است
یسم آکنده، که این حیات و جهان و دنیام یداناما این را نمی ،کنی که حیاتی وجود داردمی

پایان را اما این خلق بی ،بینیپایان میاندیشه است. خلق بی ءماالمال و لبریز از یک منشا
این جهان را  یی مرکزی تلقی کن که بارِش و سرریز اندیشه و ایدهایده واندیشه  کاز ی

ی محوری و ها ناشی از این بوده که طراحی، عقل مرکزی، ایدهرقم زده است. این
 یباست: ز یتب ینوجود دارد که این هستی بر آن بنا شده است. آخر یی گوهرینهاندیش

 

 هیچ بازاری ندیدم در جهان ترازوبی
 چرا؟  یزانجمله موزونند عالم نبودش م

 

بوده، اما  یها باالخره سنگی، ترازویی، قپانها و برای توزینبازاری رفتم برای کشیدن هر
به  در گذشته،اند؟ ها موزونی پدیدهبینیم، پس چرا همهدر عالم ما این ترازو را نمی

 86گیر وزن عبداهلل موحد، کشتی گفتندیگفتند موزونند. یا ممی یماهواپ یمهماندارها
موزون است. یا به ـ پشت سر هم داشت  یمدال طال ششکه ـ ایران  یلوگرمک

 ،ای ندارندو اضافهاست شان تشکیل شده از استخوان و عضله ا که کل بدنهنوردسنگ
ترازو؛ در این جهان همه چیز موزون است ولی بی گویدمی مولوی. اندموزون گویندیم

است. در ادبیات  ری همان تقدیدهندهکسی روی ترازو نرفته و وزنی نکرده، که این نشان
. فرق سر مرد را است همه چیز از قبل در نظر گرفته شده یعنی یرما آمده که تقد یجرا
ر است که دو تا زن بگیرد. مقدّ گویندیمثالً اگر دو جای رستن مو هست م ،کنندگاه مین

تقدیرش  ،شوددار نمیتقدیرش طالق بوده، بچه یندگومی ،اگر کسی طالق بگیرد
کور بوده، ولی تقدیر به این مفهوم نیست. تقدیر به مفهوم قدر و شأن و منزلت دادن اجاق

ها شأنی داده، ین طراحی و مهندسی به زمین و آسمانخدا در ا .هاستبه پدیده
شان کرده است. گفت بیایید یا به کره یا طوع ولی آنها به طوع آمدند. داوطلبانه دعوت

ارزش قائل شده است. در  و برای آنها، شأن آمدند و حس کردند که خالق و آفریننده
. خدا نیازی یریمنظر بگگویند مقاومت مصالح را در می یاصطالح امروزی در سدساز

ولی احترام پدیده را به جا آورده، قدر پدیده را به او عطا کرده است. زمین  ،نداشته
. این یمهست یگاهاست، ما هم صاحب جا یگاهاست، آسمان صاحب جا یگاهصاحب جا

ترازوی پروردگار است. آرام آرام ی مهندسی بیهدهندتقدیر را که مولوی آورده نشان
کنیم؛ آیات کتاب، آیات آفرینش، ی آیات درک میکه از همه آنچه. یمکنتمام میبحث را 
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آیات تاریخ، آیات خودمان، آیات امام اول، آیات امام چهارم، آیات مولوی که مبشَّر 
را مواد و مصالح  ینحیات و وجد است. مجموع آیات را داخل یک میکسر بریزیم، ا

ایم و مواد و ایم و جستجو کردهق ما است که گشتهگیریم. حب اراهرم قر ، خودمانبریزیم
ها را در هم بیامیزیم و آن را معجونی کنیم و ببینیم چه جنس فراهم کردیم. اینمصالح هم

 : آیدچیزی از آن در می
 

  ؛یافتو در تحلیل
  یدهفرآور آفرینش

 کوه، آسمان(ین، به قاعده )زم ینشچ
 به عناصر یبخشقدر، قدرت و وزن مخصوص

 هایسازاستوار
 هایبخش ینتز

 هاها، محاسبهسنجشها، یریگاندازه
  احاطه بر تقاضا

 یزنامکان سنجش و شماره
 هاسازییرتصو

 زن ِ مقدرِ  منسجمِ دانااندازه
 

. اندفرآوریده عناصر و نگرفته شکل شلختگی روی از آفرینش. استآفرینش فرآورده شده
قندیل روشن  ،زمین و کوه، آسمان و مصابیحش به قاعده صورت گرفته است. چینش

 تهی و ،عناصر قدر و وزن مخصوص بخشیده شده است. عناصر ینوربخشش، به همه
و  ن تقدیرهایی بعد از ایمقدار نیستند. این بسیار مهم است که استوارسازیبی و اختیاربی

ی بشر احاطه هایی صورت گرفته است. بر تقاضاهاو سنجش هایبخشبعد از آن زینت
. خورشید و ه استخواسته، قوت در چهار فصل برایش سرریز شدداشته، بشر قوت می

فراهم کردند، و نهایتاً  یزنی و عددزنماه برای بشر امکان سنجش و شماره
 :شودای سرریز مییرابههایی در این خلقت صورت گرفته است. لذا یک شتصویرسازی

 ما پیرامون در. است دانا و منسجم و حساب و کتاب و تقدیر( )اهل مُقَدِّر زنِاندازه« او»
 متر به کاری خیلی که بینیممی را هاییفروشها و پارچهخیاط. هستند عناصر این از هم

کند دستش شاخص برد، قواره را که باز می. بعد از بیست سال دیگر متر به کار نمیندارند
کفاش ترک بود که خیلی قابل مشاهده بود. یک  ها یکاست. ما بچه بودیم در بازار کفَّاش
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ها دیگر با زبان و سقف دهان این شخص گذاشت و میخمشت میخ ریز در دهانش می
رساندند. یک چکش در دست داشت، نعل را که کنار آمده بودند و آسیبی به او نمی

کش انداخت و چچکش روی هوا بود. با دهان پشت سر هم میخ را می ،خواست بزندمی
 به میخ و چکش نه. افتادشد، نه میخی پایین می. نه میخی کج میزدیمها بر سر میخرا 

آشپزی که سی سال ! ر آمده بودکنا موجودات زبرترین و ترینخشن با. خوردمی دستش
ی روغن و آب به آشپزی کرده است دیگر به آموزش آشپزی نیاز ندارند که بداند اندازه

که در پیرامون ما عنوان  ینمعلوم است. ا« او» ها برایی اینهمهچه میزان الزم است، 
ها هم اهل تقدیر شدند، . اینموجودات محیرالعقولی منظور نیست، «خداگونه»شود می

امکان خطا  ،اند و هنوز هم در اوج استادکاریسیر آزمون و خطا را طی کرده امنتها اینه
زنِ اهل هندسه، اندازه« او» آوریم کهلوح در می از. تندشان وجود دارد، اما مقدر هسبرای

 ر اهل تقدیر، منسجم و دانا هست. تحلیل و دریافت ما چیست؟ بدون متر، مقدّ
 

  ؛یافتو در یلتحل
  تقدیر دقت

 یمحاسبات دینامیسم
 یدکمک کار، تقلیک، تجربه، الگو، شر از نیازیِب ینشـ چ آفرینش

 

نیاز از تجربه، محاسباتی دارد. آفرینش و چینش بی تقدیر، دقتی دارد. دینامیسم جهان
و عقل  ءای در هستی هست، وحدت منشاکار است. وحدت اندیشهکمک و الگو، شریک

 : گیری کنیمتر عصارهترازویی وجود دارد. یک مرحله عمیقمنتشر و توزین بی
 

  ؛یافتدر یعصاره
  به سامان یمرکز یاندیشه

  کرت واحدبر ف یمغزدار مبتن طراحی
  ترازویب تقدیر توان

  عالم امکان مهندسی
  یمانهحک چینش

 ریزنگار گرصورت
 اتقاض بر مشرف عرضه

 استعانت یب حداکثری عمل
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مغزدار و مبتنی بر  ،ی مرکزی به سامان است. طراحی هستیجهان مبتنی بر یک اندیشه
مهندسی را پشتوانه  ،انترازو وجود دارد. عالم امکیک فکرت واحد است. توان تقدیر بی

گری ریزنگار است، حتی در رحم مادر. خدا داشته و دارد. چینش حکیمانه است، صورت
به . است داشته استعانتبی حداکثریِ عمل و است کنندهبر تقاضاها مشرف است و عرضه

 رسیم: فرجام بحث امروز می
 

  فرجام بحث؛
 ؛«ما» اکنونِ

 یشهبه اند ییاعتناکم
 یحطرا ییرها
 یشناس«قدر»به  ییبهاکم
 یدهشکل یصهنـق

 یهندس یتیکم قابل
 نیاز به؛

 کالنـ  میانهـ  خردطراحی ـ مهندسیِ 
 
 

شود. یعنی در می ییاعتناکم به اندیشه ،بریمدورانی که ما داریم در آن به سر می در اکنون
 متر اثری از ردک ،هارفتارها، چه رفتارهای مدیریتی کالن جامعه، چه نیروها و چه نسل

است و  [افتادهو از شکل] بینیم. طراحی رهاست، همه چیز دفرمهمیو ایده پای اندیشه 
. قدر به زبان امروزی یعنی مزیت نسبی؛ هر ودشدر بها داده نمییافته نیست. به قَشکل

باشد و یا مان یا فکر است یا عمل میکدام از ما یک مزیت نسبی داریم و مزیت نسبی
 ینشایم. همچنان که از زمین و آسمان خواسته شد که در آفربیکاره به جهان نیامده ؛توأم

و به صورت  نه از سر ترس و تردید، ها هم داوطلبانه و به طوع آمدندمشارکت کنند و آن
داشته باشیم و قدر خودمان را  . آمدیم به جهان که سهمییمطور آمد، ما هم همیناداری

 وجه. شودنمی رعایت حاضر حال در ما نسبی مزیت. داریم نسبی بشناسیم، ما هم مزیت
 بلیتیقاطراحی مواجه هستیم و کم ینقیصه با ما. دارد نقص که هاستدادن شکل دیگر

گفتند ای میی شصت جنگ بود و ارز در کشور نبود. یادم هست یک دورههندسی؛ دهه
 ؛«گچ فله»گرفت. رب میو برد یمغازه مبه پنج کیلویی ظرف هر کسی یک  ؛«هرُب فلَّ»

ها، یگهاین فلَّاآلن  .[کردندای تهیه میو گچ فلَّه] بردند مصالح فروشیباید بشکه می
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 طور این تاریخ و خود ما و ی. در حالی که در هستاست ای کردههفلَّهای ما را هم ذهن
آن ظرف  است؛ یمنشأ دارای و دارد ظرفی چیز همه. نیست گونه این نیز خدا. نیست
 است کَم یاها این که کنیممی زندگی دورانی در ما ولی. است قدری دارای و دارد حدّی

 « : او»برویم سراغ مستمر  ؛ستاما این  اکنونِ اما. ناپیداست و گُم یا
 

  فرجام بحث؛
 ِ او:  مستمر

 یشمنداند
 طراح

 مقدِّر
 مصوِّر
 مهندس

 ؛ «او»
 منتشر جاری آموزگار اول، ثانی،

 ؛ «ما»
 پذیر ، متصلآموزش

 

برخالف وضع اکنون ما  «او»و حادث وجود ندارد.  یداکنون و قدیم و جد ،«او»برای 
در  ،«او»اندیشمند، طرَّاح، مقدّر، مصوّر، مهندس است. حال ما وسط اکنون و مستمر 

اول و ثانی و  رآموزگا« او» میانه و کالن نیاز به طراحی و مهندسی داریم. سطوح خرد و
هستیم. یک پیوندی میان « او» پذیر و متَّصل بهی ماست و منتشر است. ما هم آموزشجار
وجود پایدار و محض « او» ایم.هستی محض است، ما هستنده« او» وجود دارد.« او» ما و

محض است و ما « او» چوناست و ما وجودهای موقت هستیم. این طور نیست که 
مهندسِ طراحِ مقدرِ « او» . اگرنداردما  در یزیسرر پایدار و ما ناپایداریم،« او» موقتیم،

به  .ما در مدار خودمان ،در مدار خودش« او» ؛ها را داریمترازو هست ما هم این ویژگییب
توانیم هم از دارد، ما هم داریم. ما می «دارایی» و« داشته»نیست که « او» فقط ،اعتباری

او. امروزی بخواهیم صحبت کنیم یقین باید دارایی خودمان استفاده کنیم و هم از امکان 
کره یک مرکز آمریکایی  یبرا [میالدی] ی هفتادهستیم. در دهه« او» «ینالآن»پیدا کنیم ما 

های سازمان برنامه یکی از کارشناس [شمسی]ی شصت . دههیستایجاد کردند به اسم ژ
گفت انواع اطالعات از دیده بود، آمد و در یک جلسه توضیح داد. می ارفته بود آنجا ر
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ی جنوبی شود. یعنی کرهکره سرریز می یستآید به این ژهای اطالعاتی آمریکا میپایگاه
 آمریکا بود.  الیناش آندر جهش توسعه

« او» .ستا خسیس نه و خشکمسک، نه ناخننه بخیل، نه مُ« او» هستیم. «او» الینما آن
های موجود در ما هم بازِ باز است. تلقی« او» ،ما بازآفرینش باز، تاریخ باز، : بازِ باز است

منقبض است. نه منبسطِ منبسط، بسیطِ بسیط؛ « او» کنیمترشح کرده که فکر می
بستگی دارد که چه کسی بخواهد استفاده کند، بخواهد  .هایش در اختیار همهداشته

و طفیلی  خور دورانهستیم، ما داشته داریم، ما توسری« او» الینگری کند. ما آنصورت
شأن دارند،  ،حتی درون اتم ،هستی نیستیم. در جایی که زمین و آسمان و عناصر و ذرات

 الما که در ح. [ی تغییر وضعیت استمقدمه]ن اگر درک شود، أنی داریم. این شأما هم ش
ای بینیم، نه ایدهمان نه طراحی میایم و در ذهن و دست و پا و پیرامونحاضر دفرمه شده

 و هاها را به کمک داشتهاین توانیمیه است. ما مآمورف و فلَّ مانیبینیم. همه چیز برامی
هستیم به کار گیریم. در تاریخ، در  اشالینکه ما آن «او»ها های خودمان و ویژگیتوانایی

 ـ مهندس« او» هستی، در اینجا و در بیرون از اینجا و در هر جا که هستیم بتوانیم مثل
ی بود از عناصر و . هستی بدون هندسه و طراحی معنی نداشت. تلَّیماح بشوطر

 کردنی سرهم. کردند سرهم را هستی و آمدند کاتالیزورها و عناصر باالخره ها؛کاتالیزور
 سرشته. درهم و تنیدههمدر بالذات،

ما  است.ـ طراحی مهندسی  ـ «او» ها و کارکردهایداشتهیکی از تا اینجا راجع به  بحث
ی رابطه ،بلندمدت انجام دهیم و با این منشأ ودر هر سطحی بخواهیم کار استراتژیک 

استراتژیک و مستمر برقرار کنیم و خودمان هم اهل حوصله و اهل راه باشیم و بنا 
ها از کتاب یکنیم و شیرازه رهشلوار پادرز که کف کفش صاف کنیم و  یمگذاشته باش
 توانیم طراح و مهندس باشیم. ما هم میشود،  چسبان و سیاه مانجای دست

چطور در « او»است. ببینیم « و خلق جدید خدای خالق» ،بعد یشاءاهلل بحث جلسهان
موضع خلق قرار دارد و آیا خلق، خلقِ اول است یا خلق مستمر؟ آیا ما هم همچنان که 

در مدار خود، توانیم طراح و مهندس قرار گیریم، می« او»خودمان چون  مدارتوانیم در می
 . تشکر از بذل توجه شما بااهل خلق باشیم و خلق جدید بکنیم یا نه؟ 
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 کنندگانهای مشارکتآورده
 

 کننده اول  مشارکت
خاصی نسبت به این جمع دارم، به خصوص آقای  یواقعیت این است که من عالقه

جنبه هر کاری که از این  .خواهمدانند چقدر خاطرشان را میصابر که خودشان می
خواهم کرد. آقای  مطمئناً ،گیردغنی شدن این جمع انجام می یاحساس کنم در راستا

 ،نه»گفتیم م صحبتی داشته باشم. اگر مینتواصابر محبت کردند و فرمودند که بنده می
واقعیت این است که به خودمان دروغ گفته بودیم. چون که من احساس  ؛«توانیمنمی
روز حتی در خواب هم اگر انسانی گفتگو با خویش را تعطیل در شبانه کنم همیشهمی

ام در خدمت شما تا آن صدای دیگر انسان نیست. از این جهت من آمده ،کرده باشد
هایی نیست که این دوستان نشنیده حرف گرنه،م را پیچش را یک ذره بلندتر کنم وادرونی

 .صه صحبت کنمکنم خالباشند، مطمئناً شنیدند. من سعی می
 یماست که اندیشیدن، فکر کردن، تامل کردن برا سال است. خیلی وقت 20من  سن

کنم بعد از مرگم آورم که از کی شروع شده و احساس میشروع شده است و به یاد نمی
ادامه پیدا خواهد کرد. این فکر کردن، اندیشیدن هیچ وقت تعطیل نخواهد شد. سعی 

با  ـ خیلی راحت و ساده در اینجا بیان کنم اموردهشان آبه دست کنم آن نتایجی را کهمی
توجه به احترامی که برای همه قائلم، به آقای صابر، به این جمع و بیشترین احترام را هم 
به حضور همیشگی خداوند که در اینجا بیشتر از همه ما حضور دارد قائلم؛ بیشتر مدنظرم 

قرار گیرد. امیدوارم مورد رضایت شما  خداوندت ها مورد رضایاین است که این صحبت
دانم که راضی باشد و احساس کند که در راستای او این هم باشد ولی اصل را او می

 دهم. ها را انجام میصحبت
من شده که انسان از زمانی که در رحم مادر به شکل یک جنین است به صورت  باور

سوال است. وقتی انسان از رحم مادرش است. یعنی خود انسان عالمت  «عالمت سوال»
ش است پاسخ دهد. آرام آرام [فهم] خواهد به سواالتش که در حدودشود، میمتولد می

 یکند و به مرحلهپرسش ادامه پیدا می اشود. انسان باین عالمت سوال با پرسش آغاز می
ر عمر که آخ باز ؛شودهای جدیدی ایجاد میرسد. در مرحله پرستش، پرسشپرستش می

شود، خواهد از این مرحله وارد یک رحم دیگر به نام قبر بشود، باز خمیده و دوال میمی
دیگر  لدرود تا یک توشود. در رحم قبر میایجاد می یدیهای اساسی جدو باز پرسش

این پرسش و پرستش دو  .انتها. از ازل تا ابدابتدا متولد شد تا بیپیدا کند، یعنی از یک بی
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کنم دائماً حضور دارند و باور من شده که هر کس در ای هستند که من احساس میکلمه
به همان میزان انسان است. به  ،هست های عمیق و گستردهکه پرسش یوجودش به میزان

خدایی را که از درون آن  ،هایش عمیق و گسترده شدکه انسان پرسش یزانهمان م
 ،پرستدخدا را می یو قابل پرستش است. وقت و بزرگ یمعظ یکند خدامی یداها پپرسش
 یم،که هرچه ما خدا را بپرست یستن طورین. اشودیم یجادا تریگسترده هایپرسش
پرسش در درون انسان  یکنندهایجاد و زنندهتمام شود، اصال خود خدا دامن هایمانپرسش

 یم موجودات هستو تما یستن ین چنینمثل انسان ا یاست. البته به نظر من فقط موجود
 یها در راستاپاسخ هستند. پرسش و پاسخ یشعور و پرسش هستند و در راستا یدارا

 و کنم صحبت ترکه ملموس ینا یجا برا یناست. در ا هستی کل یشدهخداست که گم
در  یناز ا یشکه پ رومیم یبه سراغ صحبت یرمبگ تریکالس ارتباط تنگاتنگ مباحث با
 .«یست؟بحران ما چ»که،  مطرح شده بود ینجاا

 یستن یشبحران ب یکآمدنش،  وجود هاز بدو ب یتاست که بحران تمام بشر ینمن ا باور
ها را امتحان کرده و خواهد کرد اما من راه یلیندارد. انسان خ یشترراه خروج هم ب یکو 

خود، (1)ن، انسا ی. من باور دارم که سه نکته برایدامر خواهد رس ینبه ا یتاًمعتقدم که نها
هاست. انسان خود را فراموش یندر ارتباط با ا یکه بحران اصل ستخدا ه(9)خلق و (1)

 یبرده است و خدا را هم فراموش کرده است. فراموش یادکرده است، خلق خود را از 
خودش  یانسان خودش را فراموش کند، خدا یانسان است. وقت« خودِ»بحران  ینتربزرگ

 یزی. انسان چآیدیم وجوده ب شدگیگم ،خودش را فراموش کند را فراموش کند و خلق
 یشدگبحران گم ین. پس دومشودمی گم ذهنش و چشم از کمکم کند،یرا که فراموش م

است. سومین بحران، دورافتادگی است. دورافتادگی خود از خود، خود از خلق و خود از 
فراموشی، گم شدگی، دورافتادگی  یخود، خلق، خدا و سه کلمه یخدا؛ در واقع سه کلمه

 ،مقابل فراموشی یگویم. نقطهرا می یگرحران هستند. برای خروج از بحران سه کلمه دب
. است نزدیکی دورافتادگی مقابل ینقطه پیدایی، و شدگیمقابل گم ییادآوری است. نقطه

 را نکند، خدا پیدا را نیاورد، خود یاد به را برنگردد، خود خود به انسان که زمانی تا یعنی
 . داشت خواهد ادامه همچنان بحران شود، نزدیک اینها به که نکند سعی و نکند پیدا
به نظر نسبی  ، این یقینگفتندمی یقینر مورد د شانهایصحبت در صابر آقای که ناآل

خدا را پیدا کرد، مساله تمام شود. نه  و خلق د،که اگر انسان خو یستطور ن یناست. ا
های جدیدی آغاز شود. پس زمان و حرکت باید از نو تعریف شود و حرکت ربر اث اینها

این باشد که، انسان نباید برای خروج از بحران دنبال چیزهای  تواندیکالم من م یخالصه
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خواهم از بحران خارج خیلی بزرگ، پیچیده و مرموزی باشد. احساس کند اگر من می
ای هوشیاری، ای دقت، ذرهاگر انسانی ذره من معتقدشوم چیزهای خاصی را پیدا کنم. م

یابد. از این می ،جویدای تفکر و اندیشه را به کار ببرد آن چیزی را که میای تامل، ذرهذره
 تواند کمک ما باشد. شود در این راستا میجنبه من اعتقاد دارم که جلساتی که تشکیل می

 

، کجا و چگونه باید به گر خیلی پیچیده نیستاین کلید خروج از بحران را اهدی صابر: 
 کار برد؟ 

 

به طور ساده، من در اینجا به سه نکته اشاره کردم: خود، خلق، اول:  یکنندهمشارکت
خدا؛ من اصالت را در رابطه با حرکت انسان قبل از خدا و قبل از خلق به خویش 

است برای رشد و نمو ای دهم. بر این باورم که خود خداوند و خود خلق بهانهمی
گوییم زندگی چیزی نیست به غیر از سه می ،کنیم فخویش؛ یعنی اگر ما زندگی را تعری

عبارت: عبادت خدا، خدمت به خلق، رشد و نمو خود. شما اگر دقت کنید رشد و نمو 
کنیم، همراه با رشد و نمو دیگر هست. وقتی خدا را عبادت می عبارت خود در آن دو

 هستیکنیم نیز به همین ترتیب، خدا و خلق و تی به خلق خدمت میخویش است. وق
ای هستند برای رشد و نمو دائمی و مداوم و مستمر هایی هستند و بهانهتماماً صورت

ناپذیر است. این چیزی است تجربی، نه مثل اینکه من بیاییم روی خویش و این پایان
 کاغذ توضیح دهم. 

تا  مرشد و نموی داشته باش یدبه این فکر باشیم که من حتماً با یدکار نبا یما در ابتدا ثانیاً
گر الل بودم، کر بودم، ابتوانم توضیحی بدهم که پیرامون من بتواند بپذیرد. نه! اصالً من 

اول ما نباید به پیرامون خود فکر کنیم  یتوانستم رشد و نمو کنم؟ در وهلهکور بودم، نمی
مان، تفکرمان، ضیح بدهم. ابتدا فکرمان، ذکرمان، ذهنخواهم توو بگوییم که من می

آیا  که شما توضیح دادیداین باید باشد که واقعاً در رابطه با هستی و هستنده  ماناندیشه
ای هست که شهادت دهد بر عاطل و باطل بودن هستی؟ یا تمام هستی در این هستی نقطه

انسان به این معنا توجه کرد که همه  است. هنگامی که یزند که هستی جددارد فریاد می
مساله حل است. به طور  کنمیمن فکر مد، با هستی جدی باش [انسان]و  تچیز جدی اس

کنیم اگر این چیزی در درون انسان، در وجود انسان که ما از آن صحبت می یمبگو ساده
د. ما صدای کنای با ما صحبت میصدای اطراف را کم کنیم، او خودش بهتر از هر پدیده

ایم که ما عالمیم، ما مبارز اجتماعی کرده رها ههایی کایم، یعنی با پارازیتآن را خفه کرده
یم که صدای خداوند بدون پارازیت به ما رگذاسری از رفتارها نمی با یک.  هستیم و...
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برسد. اگر کسی از من بپرسد که شما گفتید به چه شکل عمل خروج از بحران را انجام 
تحرکی نیست. سکوت به کنم که سکوت؛ سکوت به معنای بییم، من پیشنهاد میده

هاست تا صدای جدی و لطیف خداوند بتواند با ما آنچنان که معنای جلوگیری از پارازیت
 هست صحبت کند. 

 

مبنای اول است، وجود دارد، هست؟ یا  ]آیا[ گوییدکه شما می «خویش»این هدی صابر: 
 باید پیدا شود؟ 

 

هم گفتم به خاطر رضایت خداوند صحبت  وجود دارد. بنده قبالًاول:  یکنندهمشارکت
کند. من اعتقاد دارم که یکی از مسائل و مصائب کنم. حرف زدن مسائل را پیچیده میمی

ها بتوانند بدون حرف زدن با هم صحبت کنند خیلی از بشری حرف زدن است. اگر انسان
اخاللی در  یعنیمان است نازل شده که در دست رآنیین قشود. هممشکالت ایجاد نمی

شد. ضرورت حرف زدن اِشکال وارد کردن آن به وجود آمده، اگر اخاللی نبود نازل نمی
ها در شود. انساناست. به نظر بنده در آینده بشری از حرف و صوت و شنود کاسته می

خواهد رسید  قلبه حداخواهند کرد. حرف زدن  ییک وضعیت بسیار خوب با هم زندگ
تر رسد. هر چقدر بیشتر حرف بزنیم، پیچیدهو عشق و صفا و صمیمیت به حداکثر می

 ،در اثر عملکردهای ناهماهنگ ما با هستی محض «خویش» که اینخواهد شد. پیداست 
افتد. حال ما باید این را به یاد بیاوریم، دوم پیدا شود و دور میشود، گم میفراموش می

و سوم به آن نزدیک شویم. باور من این است که در رابطه با خداوند که با انسان کنیم 
است. « ذکر»کلیت مطلب  از کتاب اول تا کتاب آخرفرستد می زند و حتی کتابحرف می

گوید من گوید. خداوند به ما نمیجالب است بدانید خداوند با ما خیلی خوب سخن می
آورم. این یعنی به من به یاد شما می ،گوید شما بلد هستیدبلکه می ،دهمبه شما یاد می

به من بگوید من  یکس کهرسمیت شناختن بزرگترین شخصیت هستی. مانند این است 
اید. ایشان آقا شما بلد هستید، اما فراموش کرده یددهم، دیگری بگواین را به تو یاد می

فتم به میزانی که در یک چیزی که کند و هنگامی که من فعال شدم و یابنده را فعال می
با او احساس همبستگی و یگانگی خواهم  ،دگی داشته باشمننمن مشارکت خالق و آفری

گوییم که انسان موجودی است آزاد، آگاه و آفرینشگر؛ . در تعریف انسان ما این را میردک
 وجود ندارد.  تانسانی ،این سه کلمه را بگیرید

 

 شود جدی بود؟ می چگونهکنید؟ ا امروز چطور ترجمه میجدی بودن را شمهدی صابر: 
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دانم و خدا را این چنین درک من دو عامل را موجب موفقیت میاول:  یکنندهمشارکت
ترین جدی .طور دیگر بشود یایندب یانبه ب یها وقتحرف برخی است ممکنکنم. می

تواند ما را در هر دو کار می موجود در عالم، در هستی، خود خداوند است. به اعتقاد من
را معنی کنیم که من معنی کردم: به یاد آوردن خویش،  موفقیتامری موفق کند. ابتدا باید 

خلق، خدا و پیدا کردن و نزدیکی؛  وقتی این را پیدا کردیم دو عامل مهم است: عامل 
 .جدیت و پیگیری در هر امری

ای را تمام نکرده رها م این است که مسالهاز دالیلی که ما در هیچ امری موفق نیستی یکی
 جایی به را ما شلختگی. امشلخته یلیخ گویمیخواهم، من خودم را مکنیم. معذرت میمی

بلکه ما را به یک موجود هرز تبدیل خواهد کرد. بنده اعتقاد دارم حتی  ،خواهد رساندن
ای حاصل امه دهیم تا نتیجهتا انتها ادیم، باید را انتخاب کرد یغلط یاکار راحت  یکاگر 

قبل از یزی، کنم که بیاییم با خودمان در رابطه با چشود. بنده جدیت را این چنین معنی می
. وقتی که عزم جزم یمفکرهای اساسی خودمان را بکن ،مان را جزم کرده باشیماینکه عزم

شود به این میمان را کر کنیم وعمل کنیم. هایمان راه ندهیم و گوششد، شکی را به دل
 گویید. اصطالح جدیتی که شما می

*** 
 دوم یکنندهمشارکت

فرصت استفاده خواهند کرد، طرح بحثی دارند در  یدوست دوم از بقیههدی صابر: 
 . «[بحران] خروج از وضعیت»خصوص 

 

امیدوارم بحث را حداقل شهید  و آماده نبود بحث بنده .سالم: دوم یکنندهمشارکت
کارکردهای خدا بحث و هااست. اینجا در مورد داشته «آفرینیامکان»در مورد  نکنم. بحث

در حرکت  اًآفرینی را صرفباشد. ما امکان، بحث من در رابطه با امکان آفرینی میآغاز شده
صورت بگیرد تا در آن  یدکنیم حتماً حرکتی رو به جلو با. یعنی احساس میبینیممی

در صورتی که قرآن یک مقدار آفرینی کند. بشود و امکانحرکت رو به جلو خدا وارد 
 برای بازگشتِ حتیخداوند گوید کند. میتر به این موضوع نگاه میتر و عمیقوسیع

کند. علتش هم این است که ما می آفرینینامکا کندبشری که به سمت سکون حرکت می
شود،  تیتر هادر حقیقت آنو  یمهای جامعه را پررنگ کناشتباهات و کاستی اگر صرفاً

ناامیدی و  [ی این نگاه] نتیجهو شود، وارد می« هر حالتی»که خدا در  یمشونمی متوجه
 سرخوردگی است. 
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کشت و چنین رفتار ها را میگرفت و بچهفرعون زنان را به اسیری می گویدیم قرآن
وارد  «نقول لیّ»با شود آید، به موسی گفته میمیاو داشت. وقتی موسی  به سمت  یعیشن

شده  بیان زیبا اعراف یسوره در عذاب. آیدمی عذاب شانبرای. پذیرندنمی هاشو، اما آن
د، برای اینکه شونبه نقص در ثمرات و قحطی دچار می هاگوید آنابتدا می: است

برگشت معرفی  یاین یک امکان است. یعنی عذاب را به عنوان یک امکان برا 1برگردند.
 یکدارد و در آورند و خدا عذاب را برمیباز ایمان نمی ند. در این مرحله ایناکنمی

  1بلکه دوباره برگردند.آید، می هاآن یملخ و شپشک برا نفااز طو یدیگر عذاب یمرحله
ات روشنگر بودند. در اینها آی یدگوخدا می .«ءَایاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ»: یدگوقرآن می کهینجالب ا

سختی  یسفانه جا افتاده است که هر کس با هر جریانی مخالف است وقتأتفرهنگ ما م
او حق  مخالف است و اصالً یانحق جر ینکه ا کنیمیقضاوت م ،رسدمی یانبه آن جر

. در صورتی که اگر با نگاه قرآنی به کنندیدر جهت حذف آن تالش م یرشد ندارد و حت
هستند جهت  یاست. امکان «انامک»عذاب و سختی نگاه شود، عذاب و سختی هم 

 یکآن را  یو حت یمحرکت از سیئه به حسنه؛ اگر ما با این نگاه حتی به حاکمیت نگاه کن
 کنیمیشود را نگاه مها وارد میرا که به آن هاییسختی یوقتینیم، نقطه سیاه و کور نب

 پوستیایکس، سیاهم ومالک: زنم. من یک مثال میینیمهم بب توانیم امکان تعالی و رشد رامی
گوید هیچ گونه فسادی نبود که من انجام بود در آمریکا که خودش در خاطراتش می

از دزدان سفیدپوست راه  مندهم. هیچ موادی نبود که من مصرف نکنم. گروه تبهکاری ه
 مالکوم. بود او دهیانداخته بود، به طوری که حساسیت پلیس آمریکا بیشتر به علت سامان

 آرامآرام یکسم اوشود. مالکآشنا می محمّد یجنابرود و در آنجا با عالندان میبه ز ایکس
 پاکت یکمن نشستم فکر کردم و  گویدمی. آیدمی خودش به و کندمی درک را فضا آن

آخرین دودی بود که داشتم. بعد  ینسیگار داشتم که آن را هم پشت سر هم کشیدم و ا
هایی که به من تمام این سختی گویدی. مکندیسی مخودش را برر یکند گذشتهشروع می

بحث را  ینشد. بخواهم اها منجر به رشد و تعالی من آفرینی بود. این سختیرسید امکان
توانیم از عذاب خارج شویم و با این طور گفت که ما با این نگاه می شودمیخالصه کنم 
حتی در  ینیآفرا این نگاه یعنی، امکان. بیمتوانیم سیئه را به حسنه تبدیل کناین نگاه می

                                                                                                        
 .(190اعراف: )« وَ لَقَدْ أَخَذْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِینَ وَ نَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ یذَّکَّرُونَ» .1
واْ وَ کاَنُواْ قَوْمًا رُجَرَادَ وَ الْقُمَّلَ وَ الضَّفَادِعَ وَ الدَّمَ ءَایاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَکْبمُ الطُّوفَانَ وَ الهِفَأَرْسَلْنَا عَلَی» .1

 .(199اعراف: )« مجْرِمِینَ
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توان یک جامعه را نجات داد. این بحث اولم بود  که ما صرفاً از یک بعد نگاه عذاب، می
 ی وجوه نگاه کنیم. حال و همه شرایط و در همه را در همه خداآفرینی نکنیم. امکان

بحرانی  ،ارائه بدهم جلسه یندیگری که من قبالً نوشته بودم و دوست داشتم در ا موضوع
ی من هایم بوده و هست. باالخره خانوادهیکی از دغدغه است که من با آن روبرو هستم و

ای نداشتم ولی همیشه این سوال برایم مطرح بود که خدا را ی بستهمذهبی بودند، خانواده
آید؟ همیشه این درگیری برای من بود که من یا خدا خودش می کنممن خودم خلق می

آید؟ با خدا صحبت کنم یا خدا خودش میها خدا را وارد معامالتم میصرفاً سر بزنگاه
ولی درک  ،خواندمخواندم، قرآن میخواندم، نماز میزدم، دعا میکردم، حرف میمی

آید. هنوز هم برای او واقعاً خودش می یاکنم کردم که این خدا را من خودم خلق مینمی
ماند که واقعاً این خدا کجاست؟ وقتی جای ابهام وسوال باقی میمن در بعضی از مواقع 

دهم هست، من دارم شهادت می؟ ، این خدا کجاست«اهلل اال الهان ال  اشهد»گویم من می
بینم. من خدا را نمی یروم ولبینم. من دانشگاه میخوانم و خدا را نمیولی من فیزیک می
ها است که من خدا را سرِ بزنگاه ینبینم. احساسم امیکنم اما خدا را نبا مادرم برخورد می

بدون اینکه توجهی  گذارم،کنار میکنم و بالفاصله که مشکالتم حل شد خدا را خلق می
ابهام همیشه برایم هست.  ینبه او داشته باشم. آیا چنین خدایی وجود دارد، ندارد، ا

 دهم. شاءاهلل در یک جلسه مبسوط این را ارائه میان
 

چه ید؟ ادر مکانیزم تبدیل شرایط سخت به شرایط رو به گشایش فکر کردههدی صابر: 
 شرایط درست استفاده کرد؟ در شود از آن امکانات و ویژه طور می

 

اگر این نگاه درست شود که به عذاب به حالت نفی نگاه نکنیم، دوم:  یکنندهمشارکت
که در انسان عمیقاً، در هر حالتی،  یهبپذیریم که وج ،و به عذاب حالت ایجابی دهیم

این  ید. باکندیمقاومت م ،رودمقاومت است. حتی آن دزدی که به دزدی می ،وجود دارد
را بگیریم و این عنصر مقاومت در راستای حرکت  عنصر مقاومتی وجه رشدیابنده

صورت جمعی  یددهی شود. این کار مستلزم آگاهی از تاریخ است که بابخش جهتیتعال
این رکوع «. راکعینالمع  او ارکعو»گوید: دهد. قرآن مینتیجه نمی بگیرد و کار فردی قطعاً

گیرد و کار فراتر از رکوعی است که در نماز هست. رکوعی است که جمعی صورت می
 . بردرا رو به جلو می

 

 ن به نظر شما وضعیتی که ما داریم عذاب رو به گشایش است؟ اآلهدی صابر: 
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نه،  یاگفت که عذاب رو به گشایش هست  [با قطعیت] ودشنمیدوم:  یکنندهشارکتم
هایی در جامعه کنم که رو به گشایش است. از این جهت که حرکتاما من فکر می

هایی طور نیست که همه چیز سیاه باشد. باالخره در این جامعه آدم گیرد. اینصورت می
کنم که عذاب احساس می خصاًدهند. من شمی صورت  ییرو به جلو یهستند که کارها

 هاتهران گرفته تا رد صالحیت یسختی زیاد باشد، از آلودگی هوا یدرو به رشد است. شا
ولی اگر کلی نگاه  بینیمیم سیاه را جا همه کنیم نگاه اینقطه را همه اگر انتخابات؛ در

 از حرکت رو به رشد وجود دارد.  یریکنیم س
 

 ی ممنون. شب خوش. خیل صابر: هدی
 



 

 

 
 

  



 

 

 
 
 
 

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

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

 

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

 

  سیزده نشست، یک فصل؛
 موقعیت به خروج از

 از خروج به متد
 از متد به نمونه

 از نمونه به الگو
 از الگو به آستان

 

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

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

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

 : یمبکن یفتکل یینخودمان دو تع
 

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

 

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

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

 استراتژیک؛ فروض
 مبناگیری

 نزدیک دستی
 مناسبات دو سویه

 کاربندیبه ـگیری بهره
 ذکر منشاء

 رابطه رفاقتی
 فراخوانی

 رهنمونی استراتژیک
 ای«سرمایه»دل خوشی 

 

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

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

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

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

 

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

    آرامِ درون در نهاد                              
 رفیقِ راه    در مسیر                        

 در پروژه                           شریک پروژه
 

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

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

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

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

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

  اروی؛پیش بحث
 او، کارکردهای او هایداشته

 خالق خدای
 

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

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

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

 کتاب  ؛ما   ؛تاریخ  ؛هستی
 

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

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

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

 

 و متون؛« او»
 «او»

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

 کارآفریدگار، پروردگار، آموزگار، کمک
 منشاء، مولف

 

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

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

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

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

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

 : خواهد داشت ییما، کارا
 

  دو سر پل؛
 دو کلید همه جا کارآ: 

 طبیعت نشانه
 خود نشانه

 

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

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

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

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

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

 گیریم: یم یشروش را پ شویم. یکمی
 

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

 

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

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

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

 کتاب آفرینش
 هاپدیده
 بی پایان خلق

 خالقیت
 حس تجدیدشوندگی

 همزمان توان شگرف درگیری
 گان«همه»پاسخ به نیازهای 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 عصر، عصرها
 های کنار آبتمدن

 های اقتصادیدوران
 سازممانوفاکتور؛ من با دست می

 هاصنع انسان؛ روئیدن دودکش
 «نَرم»افزار 

 هاخلق« خلقِ»
  ایرانی« خلقِ»

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  برگیری از متن خود؛
 گِلین لِگوهای

 ذهنِ همسایه خیال و خلق
 دست فنی

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

  «او»سهمی از 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 تدقیق
 انتخاب گزاره و نشانه

 میدان موضوعی گزاره و نشانه
 شأن انتشار

 بارگیری از واژه
 تحلیل + منابع کمک متن

 تدریاف
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ؟ است یشکل
 

 کتاب درتنیده به خلق؛
 پخشانی موضوع در متن

 و مشتقات« خلق»حداکثری پاشانی 
 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .(14حشر: )« الحَکِیمُ
 .(13رحمن: )« یسَلُهُ مَن فىِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ  کلَّ یوْمٍ هُوَ فىِ شَأْنٍ. »1
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 نحل:  3-11های گزارشی: گزاره
 ها و زمینخلق آسمان

 خلق انسان از نطفه
 ق چهارپایان + کارکردهاخل

 بارش باران
 رویش پس از باران

 سفره زرع
 شبانروز

 تابنده و تابشگر
 پاشیرنگ

 دریا + امکانات
 هاکوه
 های دوندهآب

 خلق بیرون از شمار
 

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

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

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

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

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

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

 پدیداری مرده از زنده
 گی زمین« زنده»

 آفرینش از خاک
 مسرآفرینیه

 ممزوجی –مهرآفرینی 
 تنوع طبیعت

 برق 
 آب

 قنوت کل پدیدارها
 

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

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

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

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

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

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

 کند: یبا صاحب خبر م

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

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

 بپرس
 بخواه

 

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

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

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

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

 ها: یو پاشان هایدر پخشان یقیو پاشان است. تدق
 

 ها؛ها و پاشانیتدقیقی در پخشانی
 خلقْ آغازِ

 بی خستگی
 زدگیبی خواب

 بدون یاور
 بندمرحله

 مسلط و مقتدر و کاربدست
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 جوهر خلق: 
 سیال
 مقدِر

 متنوع
 

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

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

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

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

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

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

 محتوای خلق: 
  به حق

 نه به بطالت
  جدی

 نه به بازی
 آگاهانه و بی غفلت

 سیالیت و صیرورت
 کنندهبازگشت

 

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

 کننده است.  بازگشت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 خلق جدید
 خلق بَدَل

 امکان خلق کامل
 تلنگر پر پژواک: 

 مگر از خلق اول درماندیم؟ 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 : گویدیو م کندیجوشن مطرح م

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

 «. ءٍ وَ هُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُشُرَکاءَ خَلَقُوا کَخَلْقِهِ فَتَشابَهَ الْخَلْقُ عَلَیهِمْ قُلِ اللَّهُ خالِقُ کُلِّ شَی



 1تبیین ما ـ : باب بگشا؛ دفتر دوم     98
  

 

 

 فرازی از جوشن کبیر: یک دعا
 ای که سرگرمت نکند گفتاری از گفتاری

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 چند سروده

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

 

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

 

 ها سوی هستی هرزماناز عدم
 هست یارب، کاروان درکاروان

 

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

 

 رسدعصر همچون جوی، نونو می
 نماید در جسدمستمری می

 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

 

 ها سوی هستی هرزماناز عدم
 هست یارب، کاروان درکاروان

 

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

 

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

 رسدجوی، نونو میعصر همچون 
 نماید در جسدمستمری می

 

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

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

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

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

 

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

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

 

 تحلیل و دریافت؛
 توان خلق شگرف

 قدرت درگیری همه جانبه
 خلق بی پایانِ نوبه نو

 هستی کارگاه او
 خالق بی همتا

 ی خلقتدارهدف
 داری خلقتسمت

 جهانِ جدی
 

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

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

 چیست؟ دریافت 
 

 یافتدر یعصاره
 ما، در هستی

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

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

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

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

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

 

 «ما»اکنونِ 
 فروکش خلق
 آماده خواری

 ظفرسوداگری بر تولید
 دستانِ نرم

 
 «ما»دیروز 

 تولید
 عرق

 محصول
 مشارکت

 نیاز به؛
 خلق

 نوبه نو ئی
 مشارکت در تولید هستی

 
  

 «: او»
 آغازگر، خالق اول و جاری 

 :«ما»
 متصل به او

 سهم از او

 ؛«او»مستمرِ 
 خالقیت

 تولید
 تجدید تولید
 اشتغال کامل

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بلوغ مهندس بازرگان مانند ید؛ رس [بلوغ و پختگی فکری] بلوغ دوم دیرهنگام بهبازرگان 
که  ساله بود 23بود!  یردرسند، یبه بلوغ نم یسالگ 13که گاه تا  یسوئد یدختر و پسرها



 115     خالق یخدا: او یها و کارکردهاداشتهشست هفدهم: ن
 

 

 یدرس ینبه ا 1990 ی. در دههیدرس یگردید، به بلوغ رس ی کهاما وقت به بلوغ دوم رسید؛
انجمن را  11لذا  ،با هم کار کنند توانندیواگراست و مردم نم یجامعه یرانا یکه جامعه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ی اولکنندهمشارکت
 عقالنیت و معنویتعنوان بحث: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 را آن و دببر لذت آن از خیلی و بشنود را دعایی شرایطی در است ممکن انسان که نرود
است. انسان سعی جریان که االن در کشور خودمان در  وضعیتی همین کند، مثل قبول



 1تبیین ما ـ : باب بگشا؛ دفتر دوم     111
  

 

 اصوالً که. ریاضی اصول استقراء، یعنی اول. کند بندیدسته را خودش تفکرات که کندمی
رسیدن  و آزمایش به کندمی شروع انسان یعنی.... و فلسفه در حتی دارد رواج جا همه در

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 گذرد؟ از مطالعه می یانحصاربه طور مسیر هدی صابر: 
 

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

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

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

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

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

 برسیم. 
*** 

 ی دومکنندهمشارکت
 بحران هاییشهرعنوان بحث: 

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

، مطرح «باب بگشا زهاینیایشپ»که مطرح کردم تحت عنوان  یبحث قبل یدر ادامه



 1تبیین ما ـ : باب بگشا؛ دفتر دوم     114
  

 

و  ینید یحرکت روشنفکرشمسی، و  چهل  یس هایکه در دهه یممطرح کرد 1.شودیم
آغاز شد.  ینید یشیبه نواند یشبه سمت خدا و گرا یباب شایشگسوی حرکت به 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . آیدیم
 

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

 

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

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

 ینها را مثل ا«؟چرا»کار،  ینو ایم، شناسی کنیشهابتدا ر یدتمرکز کردم که ما با ینا یرو



 1تبیین ما ـ : باب بگشا؛ دفتر دوم     118
  

 

 ینهاا ی کهدارد و وقت ممارست به یازن ین کار هما گوید.پاسخ می «م؟یچرا ما در بحران»که 
 که کنمی. فکر مکنیم از آن عبور کرده وبحران را برطرف توانیم شناختیم، میتک را تک

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

 بتوانیم مورد بحث قرار بدهیم. 
  



 

 

 
 
 
 

 1(1ها و کارکردهای او: دید استراتژیک )نشست هجدهم: تبیین: داشته

 
 به نام همراه یاریگر

 گشایم، باب بگشا، نزد من آمن رفیقم، ره
 ژیک با خداگاهی و استراتدالنه، مستمر، همهی صافضرورت رابطه

 

خواهیم ببینـیم خـدا کجـای    بحث امروز، دید استراتژیک یا خدای استراتژیک است و می
  کند.مان به ما میهای استراتژیک هستیاستراتژی هستی است و چه کمکی در پروژه

 

 کجا تا کجا؟  از
  سیزده نشست، یک فصل

 از درک موقعیت به ضرورت خروج
 کاراز ضرورت خروج به متد کمک

 کار به نمونه عینیاز متد کمک
 گشااز نمونه عینی به الگوی ره

 گشا تا آستانهاز الگوی ره
 

سیزده نشست اول خودش یک مبحث مستقل بود؛ به این مفهوم کـه ابتـدا سـعی کـردیم     
هم موقعیت خودمان، موقعیتی بحرانی بود که البته طبیعی  .موقعیت خودمان را درک کنیم

و اقوام ما این سنت را داشتند که از بحران خارج شوند و به  شینیانهست. ما انسانیم و پی
« از نو، از نو»دوران پرشور پس از بحران نائل بیایند و ما هم با تاسی به سنت آنها و شعار 

ـ « توانیدتوانید، میمی»، «از نو، از نو»زدگان گفته که ـ که خدا همیشه به افتادگان و شوک
هایی داریم، اما از کار افتاده نیستیم ها و عیب. ما اشکال[خارج شویم توانیم از بحرانمی]

زاد شاءاهلل نخواهیم بود. خروج، بیایم و انو استعداد داریم و مقهور شرایط خودمان نبوده

                                                                                                        
 باشد.می 1963ماه بهمن 12شنبه سهتاریخ برگزاری این نشست  .1
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ی خروج و نقل مکان از وضع موجـود بـه وضـع مطلـوب     شود؛ زاد و توشهو توشه نمی
از ما یا معاصر ما اگر توانستند به خروج از وضع بحرانی های پیش طبیعتاً متد است. انسان

انـد. مـا چنـد    و ورود به مدار و فاز وضع مطلوب نائل شوند، طبیعتاً متد و روشی داشـته 
ای را سعی کردیم برای خروج از بحران به متدی تاسی کنیم؛ چند متد پیدا کـردیم:  جلسه

تـر بـود و مـا سـعی     تد خدا طبیعتاً کیفیها و متدی که خدا به ما معرفی کرد. ممتد انسان
 ساخته برسیم.های قبل از خودمان به متدی دستکردیم از متد خدا و متد انسان

؛ متـد خودمـان را   «سـازم من هستم و با دستم مـی »ی های پیش اشاره شد به جملهجلسه
خـدا بـود   ی از متد پیشنهادشده [متدی که ساختیم]ی اصلی خودمان بسازیم؛ البته استوانه

خودتان مبنایید، من هم مبنایم؛ بین من و خودتان گشتی بزنیـد، ببینیـد چـه حاصـل     »که 
ای عینی و تحققی بـرای خـروج از   بعد از متد بررسی کردیم که آیا اصالً نمونه«. شودمی

ی ابراهیم رسیدیم که یک الگوی خیلـی  وجود دارد؟ به نمونه« او» گیری بابحران و رابطه
ی ف، غیرروشنفکری، غیرپیچیده، غیرحلزونی و دست یـافتنی بـود. از نمونـه   ساده و شفا

ی ابراهیم رسیدیم به الگوی ابراهیم که قابل تسـری اسـت؛ از آن الگـو آمـدیم تـا آسـتانه      
در آسـتانه بـه دو   «. باب بگشایید و مرا فـرا بخوانیـد  »گوید: الباب و اینکه خودش میدقَّ

 تعیین تکلیف رسیدیم: 
 

  فصل؛ دوم
  باب بگشا

 فرض: ی در، با دو پیشدر آستانه
  نقطه اتکاء« او»
 غیرتاکتیکی، غیرمناسبتی« ما»

 

واقعاً نقطه اتکاء هست یا نه؟ به قول کسانی که ادبیات « او» آیا [تعیین تکلیف اول اینکه]
نیم، ی تشکیالتی دارد یا نه؟ ما این را تجربه ککند، پشتوانهتشکیالتی دارند ادعایی که می

تواند نقطه اتکاء باشد و اگـر نـدارد مثـل    می« او» ی تشکیالتی دارد،ببینیم که اگر پشتوانه
ای نداریم به این وضعیت مایهای، دستخود ماست. ما چون نقطه اتکایی نداریم، دستگیره

هم مثل ما در وضعیت عدم تعادل است، یا نه، در حالت تعادل است؛ « او» ایم، ببینیمافتاده
های خدا، خدای طراح ـ مهندس، خدای خالق، خـدای  کنیم ـ داشتههایی که میین بحثا

آیا در موقعیتی هست که « او» اهل خلق جدید، خدای استراتژ ـ برای یک آزمون است که
آیا ما هم تعادلی داریم یا  [تعیین تکلیف دوم اینکه در این سو]نقطه اتکای ما باشد یا نه؛ 
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اسـتراتژیک و  « او» خـواهیم بـا  برویم؛ مـا مـی  « او» خواهیم سراغا میهتعادلیفقط در بی
گاهی یا نه، از سر اضطرار و نیاز و اورژانس و درازمدت برخورد کنیم و همیشگی و همه

های درون خود، تاکتیکی و مناسبتی سراغش برویم. تکلیف این دو باید «چه کنم چه کنم»
نائل « او» های استراتژیک رابطه بامایهم به دستتوانیتعیین شود؛ در غیر این صورت نمی

های استراتژیک مایهو خودمان، به فهرستی از دست« او» شویم. از بحث تعیین و تکلیف با
 رسیدیم: 

 

  استراتژیک رابطه؛ هایمایهدست
 مبناگیری

 دستینزدیک
 مناسبات دوسویه

 کاربندیگیری ـ بهبهره 
 ذکر منشاء

 ی رفاقتیرابطه 
 اخوانیفر

 رهنمونی استراتژیک
 ای«سرمایه»خوشی دل

 

. کـار  [های استراتژیکی نیازمنـدیم؟ مایهبه چه دست]اگر ما بخواهیم کار درازمدتی بکنیم 
توانـد  کار درازمدت مـی ]کردن نیست؛ « کن فیکون»درازمدت هم الزاماً تغییر حکومت و 

مان را سامان طالعاتی شویم، محلهی مای تشکیل بدهیم، وارد مرحلهخانواده [این باشد که
تاسیس کنیم، کار سیاسی انجام دهیم، یک تیم درست کنیم، با نسل قبـل و   NGOبدهیم؛ 

هـا نـه   بعد از خودمان بخواهیم پیوند برقرار کنیم؛ الی ماشاءاهلل پروژه هست. ایـن پـروژه  
تعـادل هسـتی از   اگـر بپـذیریم کـه     «.او»پذیر است و نه بدون متد و بدون ابزار امکانبی

توانیم این سیر را متعادل پیش ببریم. با توجه به این نمی« او» اوست، بدون تاسی به تعادل
ی هستی است؛ وقتی خودش توصـیه  دستگیره« او» را مبنا بگیریم.« او» فرض مبنایی، باید

اد ای دارد؛ به تعدکند که به ریسمان من چنگ زنید، پس طبیعی است که دامان پر پیلیمی
پیلی دارد و برای ما یک پیلی، یک چین و شـکنی در نظـر گرفتـه    « او» ها، دامانما انسان

ای از توانیم به این چین و شکن و به پیلی این دامان دست یازیم؛ حلقهشده است؛ ما می
 ایم؛ اما حلقه سرجای خود قرار دارد. قبل برای ما وجود دارد و ما آن را گم کرده
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هـایی مـد بـود؛    کوچک بودیم و هنوز به مدرسه نرفتـه بـودیم، دامـن    ی چهل کهدر دهه
هـا را سـوراخ   ها را درسـت کننـد. تشـتک نوشـابه    توانستند آن دامنطبقات پایین هم می

کردند و وقتی خانمی پیلی داشت وصل می 200-800کردند و به پایین دامن بلندی که می
ها ها این تشتکشد. بعضیصدایی بلند می هارفت، از برخورد تشتکبا چنین دامنی راه می

انداختند؛ امـا برخـی، همـان    کردند، در درون سطل میها را باز میرا بعد از اینکه نوشابه
دادند، ها سر متراژ پرتابش مسابقه میریختند یا بچهارزشی که همه دور میهای بیتشتک

دوختنـد و بـرای   های دامن میکردند و به پیلیکردند و با حوصله سوراخ میرا جمع می
دادند. وضعیت ما هم این گونه ها و محل، مانور میدادند؛ در مهمانیخودشان جوالنی می

ها و زنجیرها وجود دارند و این ماییم کـه در شـرایطی قـرار    است؛ دامن و خیاط و پیلی
. مـا هـم   بینـیم شنویم و نه تشعشع زنجیرهـا را مـی  ها را میایم که نه صدای تشتکگرفته

 خواهیم ولو در حد تشتک. مبنایی می
ها حوالت دست است؛ از ما دور نیست، مثل خدای روحانیت نیست که به کهکشاننزدیک

دستی یعنی چیزی که سـبک  داده و فرستاده شود؛ دم دست است. در اصطالح فارسی دم
ا اوست. دستی هست و سبک نیست؛ همه جا هست و تعادل هستی هم بدم« او» است؛ اما

اش این است کـه:  پذیرد اما توصیهخوشایند نیست، آن را می« او» سویه برایی یکرابطه
هـم  « او» رابطـه بگیـریم،  « او» اگر با«. ای عشق، برادرانه پیش آ/ بگذار سالم سرسری را»

، بخشد ـ فرصتی، ابزاریکند و در این رابطه امکاناتی به ما میطبیعتاً با ما رابطه برقرار می
آدرس ها و امکانـات بهـره بگیـریم و    زمانی و امکانی؛ و انتظار دارد که ما از این فرصت

بخش را حداقل در ذهن خود قید کنیم که این امکان از کجا آمده؛ خود بـه خـودی   امکان
 نیست، منشائی داشته است. 

ی ر آن رابطـه شود و دی رفاقتی برقرار میبعد از این دادوستد کیفی و نه تاجرپیشه، رابطه
شـود و امکـان بـا    ظـاهر مـی  « او» رفاقتی، ما در هر کجای پروسه و پروژه که بخـواهیم، 

« او» هـای ی ما فعال خواهد شد و انتظار دارد ما هم در پـروژه آورد؛ در پروژهخودش می
دهد، رهنمونی فعال شویم که بحث ما امروز، همین است. ضمن کار هم متعدد آدرس می

 کند.می
ای داریـم. در ایـن   این اتفاق بیافتد و ما مبنایی داشته باشیم، یـک دلخوشـی سـرمایه   اگر 

کنند که در کشور ما، جهان ای وجود ندارد و همه تصور میاوضاع و احوال که دلخوشی
لنگـان و  طـور نیسـت، اگـر مـا ایـن سـیر را لنـگ       بستش رسیده است؛ اینی بنبه کوچه

هم برویم، باالخره آخر سر، در حـد خودمـان و بـه سـهم     کنان و با دمپایی فرسوده لیلی
هـم بـه مـا    « او» ایـم، کرده« او» ای که در این زنجیره، مصروفخودمان و متناسب با مایه
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کند؛ تزریق هم تزریقی کیفی است، تزریقی فرَّار نیست؛ در ما رسوب دلخوشی تزریق می
ا اکنون، ما این سیرها را پـیش  دمد و در ما هم هست. تی ما میکند و در رگ و ریشهمی

 آمدیم و رسیدیم به اینکه ما در پی چه هستیم؟ 
 

 ما در پی؛
  ؛«او»جایگاه 

  در نهاد؛ در مسیر؛ در پروژه
  ؛«او»کارکرد 

 آرامِ درون؛ رفیقِ راه؛ شریکِ پروژه
 

فقـط در  « او» های مـا باشـد؟ آیـا   ها و پروسهکار پروژهکمک« او» خواهیم کهآیا فقط می
« او» فقط تیماردار باشد؟ نه؛ مقدمتاً در درون خودمان به« او» ها سراغ ما بیاید؟ آیاکنجسه

رویـم  کنیم، بعد از خودمان، که بیرون مـی را دعوت می« او» نیاز داریم و در نهاد خودمان
سر و « او» پله از داخل باکنیم و پلهای را تعریف میخواهیم مسیری را طی کنیم. پروژهمی

نیاز داریم. جایگاه و کارکرد او، آرامِ درون و رفیقِ راه و شریکِ پروژه است. « او» ار و بهک
 شود.یک زیست دالدل است که از جهان درون شروع شده و به جهان خارج منتهی می

هـا و کارکردهـای اوسـت. گفتـیم کـه بـا       به فصل دوم بحث رسیدیم؛ فصل دوم، داشـته 
نام مثـل رحـیم و شـفیق و کـریم و علـیم و... فهرسـت        های سنتی که نود و نهتوصیف

نیسـت؛ مـا دیگـر اشـباع      [این گونه «او»]توانیم ارتباط برقرار کنیم؛ نه اینکه شود، نمیمی
ی تلویزیـون و سـی سـال    ایم؛ از آموزش دبستان و معارف دانشـگاه و شـش شـبکه   شده

هـا و  ه بـه توصـیف  حاکمیت، و از سوی دیگر، انجماد جریـان روشـنفکری کـه نتوانسـت    
توانیم با آن نود و نه نام، رابطه برقـرار کنـیم و   کارکردهای جدید برسد، ما هم دیگر نمی

توانند در ما دینامسیم ایجاد کنند. پس حاال خودمان کنکاش کنیم و ببینیم کـه  آنها نیز نمی
 چیست: « او» ها و کارکردهایداشته

 

 «او»های او؛ کارکردهای داشته
ح ـ مهندس خدای طرا 
 خدای خالق 

 بحث پیشاروی: دید استراتژیک
 

ی پـرداختیم و در جلسـه  « او» پـردازی ی گذشته به توان طراحـی و هندسـه  در دو جلسه
و خلق نو به نو و مستمر و جدید و به قول آقای طالقانی گل « او» پیشین هم به توان خلق
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رویم. در غ دید استراتژیک میهمیشه بهاری که در هستی وجود دارد. در بحث امروز سرا
برسـیم، بـه ایـن رسـیدیم کـه مـا صـرفًا        « او» هـای توانیم به داشتهبحث از روشی که می

ای است، ولی اگر بخواهیم بحثـی  توانیم به ذهن خود اکتفا کنیم. ذهن هم دست مایهنمی
تـان  تان و مستندات بحـث جدی مطرح کنیم، پرسش جدی از ما این است که متن مرجع

 جاست؟ ک
 

 یک روش و متن چهار
  متن؛ چهار

 کتاب هستی؛ تاریخ؛ ما؛
 

ما چهار متن و یک روش را مبنا قرار دادیم. این چهار متن: اول، متن هستی اسـت؛ دوم،  
ی چیـنش ایـن   متن تاریخ است؛ سوم، متن خودمان است؛ و چهارم، کتاب است. فلسـفه 

ن یک هستنده عضوش هستیم، کامالً چهار متن این است که متن هستی که ما هم به عنوا
ناپذیر است. دومی تاریخ است که هرچند به فراخی فراخ است؛ یعنی کتاب آفرینش پایان

هستی نیست، اما بازِ باز است. سومین متن، ماییم؛ ما هم باز هستیم منتها نه به بازی تاریخ 
مثـل آکـاردئون   و نه به فراخی هستی؛ و آخری هم کتاب است که خصلتی متفاوت دارد؛ 

ی منفرجه و باز تـا ایـن   تواند باز شود. از یک زاویهتواند بسته شود و میاست، یعنی می
حد اندک که الی کتاب را باز کنی و دیدی بزنی و ببینی کـه داخلـش چـه خبـر اسـت،      

ای پیش روی ماست. یک هستی فـراخِ  تواند با ما رابطه برقرار کند. پس امکانات ویژهمی
های ما قبل و ر از نشانه است و یکی از آنها هم خود ماییم؛ دومی تاریخ، انسانفراخ که پ

تـوانیم  اند که بازِ باز اسـت ـ مـی    هایی پیش روی ما باز کردهعصر ما که آنها هم برگهم
ایم؛ متن آخر وخیز کنیم؛ متن سوم هم خود ماییم که خودمان را از یاد بردهداخلش جست

 ها چیست؟ که موضوع بحث ماست با این متن« او»ی بطههم کتاب است. حاال را
 

 متون؛ و «او»
 «او»

  هستان، حیّان، جاودان
 راهکاردار، با دار، سنتنظردار، اشراف

 کارآفریدگار، پروردگار، آموزگار، کمک
 منشاء، مولف
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هست. یعنی هستی مطلق و حیات مطلق و جاودان و پایدار است. مظهر « او»با متن اول، 
پـذیر  اصالً امکان« او»جنبش است، پس با هستی رابطه تنگانگی دارد، هستی بدون هست 

 نبوده و نیست و نخواهد بود.
اش با تاریخ هم بدین ترتیب است که در تاریخ نظر دارد؛ نظر به این مفهوم که هم رابطه

طـرح  و هم راهکار دارد. مشرف به تـاریخ اسـت؛ سـنت دارد؛ و     هم منظورکند، نگاه می
کند طرح تـاریخ، سـناریویی از قبـل    تاریخی هم دارد. اما بر خالف اینکه هگل عنوان می

ای از آن های تاریخی خدا ـ چنانچه نمونهشده است و ما بازیگران آن هستیم، طرحتعیین
بـا  ]ی آینده خـواهیم دیـد ـ     یعنی طرح تاریخی انهدام فرعون توسط موسی را در جلسه

اگـر خـودش   . خدا برای برخـورد بـا موسـی طرحـی دارد؛     [رودیمشارکت انسان پیش م
خواست که سناریست انحصارطلب باشد و خودش عمل کند، دیگر نیازی به موسی و می

کند برای اینکه استراتژی انهدام فرعـون و  قومش نبود؛ ولی خدا سه دهه وقت صرف می
سرانجام  قرار گیرند، ]بهموسی و قومش بیایند و جای او طی آن، سازی که قومش و بدیل

رود و این خیلی مهـم  . پس طرح تاریخی خدا با کمک و مشارکت انسان پیش می[برسد
 ی بعد خواهد بود. شاءاهلل موضوع بحث جلسهاست و ان

هـا مسـلط اسـت؛    آفریدگار است؛ بر ژن« او» با متن ما، اینکه« او» وجه بعدی، در ارتباط
حتی  مان آمده ـها سراغو در نیمکت نشسته؛ در تنهاییمربی ماست ـ به رختکن ما آمده  

 حال ماست. را ترک کرده باشیم؛ آموزگار ماست ـ پای تخته با ما بوده و کمک« او»اگر ما 
آید ـ انشاء و تالیفش با اوست. پس با هر چهار متن،  کتاب آخر هم ـ این گونه که بر می 

را درک و پیدا خـواهیم کـرد. دو   « او»ا برویم، هدر تنیده است. سراغ هر کدام از متن« او»
هـا بایـد ملکـه    ها به قول قدیمیسر پل هم وجود دارد که این دو سر پل در ضمن بحث

 شود، در ذهن ما نفوذ و رسوخ کند: 
 

 دو سر پل؛ 
 جا کارآ؛ دو کلید همه

 نشانه طبیعت
 خودنشانه

  

خدای طراح ـ مهندس، خدای خـالق،  بریم ـ اینک پیش میهایی که ما از همی بحثهمه
هـای  خدای استراتژ و غیره ـ دو کلید دارد: یکی طبیعت است و دیگری خود مـا؛ نشـانه   

وجود دارد و هم در « او»خالقیت، خلق مستمر، خلق جدید، توان طراحی و غیره، هم در 
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ی هـا خود ما هست. پس هم طبیعت نشانه است و هم ما نشانه هستیم. چنانکه در ترانـه 
متن است؛ هم افقی داریم کـه  « من»ی وجود دارد که آن «من»نوری هم آمده، هم  محمّد

سرا و شاعر هم، همان درک را دارد که در ادبیات نوریِ ترانه محمّدهاست. آن افق، کرانه
ها و گوید آفاق و نفس؛ آفاق، افقبینیم. خدا میقرآن که منشاء و انشاءش با خداست، می

ها و پیرامون است و انفس هم خودتـان هسـتید؛ خودتـان هـم یـک      ردستها و دوکرانه
هاست، یعنی بیرون از خودمان و ها دو تاکید داریم؛ یکی کرانهی بحثاید. ما در همهمتن

 کنیم: دیگری خودمان. روشی هم داریم که از سه متن برگیری می
 

  روش؛ یک
  برگیری از سه متن

 زنی، گزاره و نشانه گزینیبرگ
 دریافت و توشه گیری از یک متن

 

مان را مرتـب  و تجربه برگیری کنیم، باید ذهن [نخست]برای آن کار بخواهیم از سه متن 
نیـاز بـه خـوانش دارد.     [متن چهارم]کنیم؛ خیلی نیازی به خوانش ندارد. ولی کتاب آخر 

ند آیـه را انتخـاب   ای از چگزینیم، گزاره، فراز و مجموعهزنیم، آیه و نشانه بر میبرگ می
دهـیم و درک و دریـافتی را از آن خـواهیم    بین تدقیق قـرار مـی  کنیم و آنها را زیر ذرهمی

 کنیم. گیری میداشت و نهایتاً از آن توشه
با همان روش جلسات اخیر و بحث ازخدای خالق و طراح ـ مهندس، اول سراغ هستی، 

 رویم: که قرآن است، میبعد تاریخ، سپس خودمان و آخر هم سراغ کتاب آخر 
 

  برگیری از متن هستی؛
 گی: درک هستنده

 شعوریذی
 دارخدای افق

 های هستیپروژه
 داریبرنامه

  های جایگاهتوزیع عالمانه
 روندگیحس پیش
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کشیم بـه عنـوان   ، عضو هستی هستیم، تا وقتی نفس می«هستیم»ما به عنوان یک هستنده 
ایـم بـه   حد مدت زمانی که در هستی عضـویت داشـته  عضوی از هستی درکی داریم. در 

ای کـه در آن وجـود داریـم و تکـاپو     فهمیم کـه هسـتی  ایم. ما این را میدرکی نائل آمده
شـعور اسـت؛ خـدای    شـویم ـ ذی   خوابیم، بلند میخیزیم، مینشینیم، بر میکنیم ـ می می
دار اسـت؛  تی برنامـه هایی در این هستی وجـود دارد؛ هسـ  داری راهبرش است؛ پروژهافق

انـد؛ و نهایتـاً ایـن حـس     شـان قـرار گرفتـه   انـد و در جایگـاه  ها عالمانه توزیع شدهپدیده
 کنیم. روندگی را احساس میپیش

اش آگـاهی دیـده   شعار دارد، اهل آگاهی است و در کلشعور است، یعنی اِاین هستی ذی
د. امـروزه علـم دریافتـه کـه در     انهایش هم آگاهکنیم که اجزا و پدیدهشود و حس میمی

توانیم مکانیسم آن جمادات، هم نوعی دینامیسم و هم یک آگاهی وجود دارد، ولی ما نمی
ای شعور هستند، آگاهیکنیم که ذیگونه درک میرا توضیح دهیم؛ اما در غیر جمادات این

 دارند. 
ن و خلـق انسـان و   کند، در خلق جهـا وجه دوم اینکه خدا افقی دارد، درازمدت نگاه می

ها را نگاه کرده است؛ به همین جهت به ما همچنین در مواجهه با تاریخ و خود، دوردست
تـان  کند مشاهده کنید، به دوردست بنگرید، افق داشته باشید، بـه زیـر پـای   هم توصیه می

م ی مباحـث خـواهی  شاءاهلل در ادامـه تان فراتر بنگرید و... که انخیره نشوید، از نوک بینی
 دید.

ی کـل اسـت و در آن   هـایی وجـود دارد. خـود هسـتی یـک پـروژه      در این هستی پروژه
ی خلـق انسـان، اسـتراتژی    استراتژی وجود دارد. در برخورد با انسان، خدا هم در پروژه

ها دارد که از انسان اول پیش برده تا به ما رسـیده  داشته و هم استراتژی مشترکی با انسان
خـواهیم  آن اسـتراتژی هسـتیم و مـی    بـرد پـیش خودمان در مسـیر   است؛ ما همه به سهم

 شرکت کنیم.  بردپیشتر در این آگاهانه
هایی در آن وجود اندوزیها و ذخیرهها، سازماندهیای دارد؛ دوراندیشیاین هستی برنامه

هـا دقـت   کنند. اگر در ارتش فعال مورچههایی میاندوزیدارد؛ جانوران هم در آن ذخیره
ای هست؛ یک تکه منبع غذا در جایی رهـا  ای دارد و دنبال استراتژیبینیم برنامهنیم، میک

شود، بقیه را ی اول باخبر میکنند. وقتی مورچهبینیم که آنها هم سیر ما را طی میکنیم، می
آورنـد و آن را  دهند و منبع غذا را بـه مخـزن مـی   کند و نیروی کاری تشکیل میخبر می

هـا )انسـان اولـی کـه بـرادرش را      ها، روش دفن کردن کالغ. لذا ارتش مورچهپوشانندمی
هـا،  ی سـنجاب ها، خزینهی حلزونکشت، روش دفن کردن را از کالغ یاد گرفت(، خزانه
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ن انسان نیسـتند، امـا بـرای    گرچه در حد و شأدهنده این است که موجودات دیگر، نشان
ها و گردش کنند، با فصلاندوزی میان ذخیرهخودشان برنامه و طرحی دارند؛ برای خودش

دهنـد، فصـلی را فصـل    کنند، فصلی را فصل کار قـرار مـی  زمان، استراتژیک برخورد می
مان و هستی محاط آگاه فقط ما برخودمان و محیططور نیست که دهند. اینخواب قرار می

لیت نیست؛ هستی و باشیم. این کاروان هستی حرکتی دارد. حرکت از سر دیوانگی و معلو
کنند. چون ما با آگاهی، اسـتراتژی، سـاماندهی، سـازماندهی،    اجزایش آگاهانه حرکت می

کنـیم کـه   ایـم، تصـور مـی   ای جدی و تاریخی گرفته، انگیزه و ایده، فاصلهبردپیشخلق، 
هستی هم مثل خودمان شده است. هستی هم رها کرده، ماشین را در پارکینگ پارک کرده 

ی مجدد وجود ندارد. نه؛ بیرون از ی استارت و جرقهبر رویش کشیده و حوصله و برزنتی
گیریم که از درون ما خبرهایی هست و درون ما هم خبری هست. ما از خودمان خبر نمی

؛ ما هم عضوی از این «کران، پرشتابرود در ره بیکاروان زمان، می»خود خبری نداریم. 
 کاروان هستیم. 
هـا و  ی جایگـاه ها، توزیع عالمانهها، برنامهتن هستی به شعور، افق، پروژهدر برگیری از م

شود استراتژی. هستی در درون خودش یک ی اینها میرسیم و همهروندگی میحس پیش
هست، برای خـودش اسـتراتژی داشـته    « او» استراتژی دارد؛ خالق اول و خالق جاری که

عصـرهای  های ما، همر و چه انسان، ما قبلاست. اجزای هستی هم، چه نبات، چه جاندا
بنـدی داشـتند و هسـتی را بـه سـهم      اند، مرحلهما، مابعدهای ما، برنامه و استراتژی داشته

 توانیم بایستیم: رویم سراغ تاریخ؛ در تاریخ بیشتر میخودشان پیش بردند. می
 

  برگیری از متن تاریخ؛
 انسان اول: 

 ضرورت مواجهه با محیط
 تدبیر

 ید دوردستد
 داریبرنامه

 ابزار تحقق
 تقسیم زمان

 هابندیمرحله
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توانسـته تـا ابـد در کمـون بمانـد،      انسان اول به ضرورت مواجهه با محیط رسـیده؛ نمـی  
توانسته در داخل غار، منزل ابدی بگزیند و از غار بیـرون نیایـد. بایـد از غـار بیـرون      نمی
دارتر، برنامه، فراهم کردن ابزار وردست و افقزد. بیرون که زد به ضرورت تدبیر، دید دمی

ها رسید. نهایتاً انسانی که آمد جهان را دیـد، در ابتـدای   بندیتحقق، تقسیم زمان و مرحله
کمان ـ بعد از یک باران  ها، در شفق، در افق، در رنگینکار متحیر شد. ما هم در سرفصل

تحیر هم حدی دارد؛ انسان اول هم شویم. اما زند ـ متحیر می خشک که آفتاب طالیه می
چه »جویی و عقل جمعی رسید. آید، به تدبیر، چارهوقتی متحیر شد، از تحیر که بیرون می

درشـت و  های سترگ و استخواننژاد و انسانگوارا، حنیففقط برای لنین، چه «باید کرد؟
انسان اولیـه هـم یـک    رسید.  «چه باید کرد؟»دار نیست. انسان اولیه هم به نام و شناسنامه

کرد، بـه انـس و الفتـی    محیطی دید و یک خودی دید؛ باید با این محیط رابطه برقرار می
بینـی رسـید. آرام، آرام صـاحب    جویی و عقل جمعی و حزم و پیشرسید. لذا به چارهمی

داری پیـدا  سازی و برنامهتوان ذخیرههای بعدی، قدمدر بینی و دوراندیشی شد؛ توان پیش
  د و به ابزار تحقق رسید.کر

اول که انسان آمد، واداده به طبیعت و زمان بود؛ زمان برایش واحدی نبـود؛ اگـر ادبیـات    
رود، و حتی ها میهایی که به گذشته و دوردستها و فیلمگذشته را مرور کنیم، مثالً رمان

گونـه  یـاتی ایـن  زنـد، ادب های اولیه نقب میبه انسان 1006های مدرن و تخیلی که از فیلم
. ولـی  تالش کردسد جوع برای است که انسان را خواب گرفت، انسان را گرسنگی آمد، 

طور نیست. انسان خودش زمان را سامان داد، زمین را سـامان  اولیه اصالً این بعد از انسان
دهی پیرامون، تولید، خواب و خوراک تقسیم کرد و سه وعـده  داد. زمان فراخ را به سامان

آرام برای خودش هشـت سـاعت کـار طراحـی کـرد،      رای خودش طراحی کرد. آرامغذا ب
بندی کرد. پس از انسان اوقات فراغتی برای خودش تعریف کرد و زمان و زمین را مرحله

ی ضرورت مواجهه با محیط، بعد از تحیر، تدبیری رخ داد و بعد از حس اول و در هسته
بندی و نهایتاً شدن، ابزارمندی، زمان، صاحب برنامهریدای ناتوانی، انسان، تدبیر، افقاولیه

. اما جان کار ایـن جاسـت؛ انسـان از آغـاز بـرای خـود       [برای خود رقم زد]بندی مرحله
 ای داشته، گیج و گنگ و گم نبوده است: استراتژی

 

  برگیری از متن تاریخ؛
 های استراتژی انسانی: گونه

 استراتژی حفظ
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 استراتژی مشاهده
 راتژی تجربهاست

 استراتژی تسخیر
 استراتژی پرواز
 استراتژی انضمام

 

آید با انواع تهدیـدها و تحدیـدها   انسان اول، استراتژی حفظ داشته است. وقتی بیرون می
ها ها. از محدودیتمواجه بوده است؛ هم با خطراتی که متوجهش بوده و هم با محدودیت

آفتاب ـ ضمن آنکه امکانی بوده ـ بـرایش    رسد. تابشو مخاطرات به استراتژی حفظ می
در ابتدا از همه چیـز وحشـت داشـته؛ آرام آرام بـه      رعد و برق و...خطری بود، وحوش، 

 رسد. استراتژی حفظ می
آید مثل انسانی که از رحم بیـرون زده، بـاالخره   بعد که از محیط تنگ و تاریک بیرون می

کنـد و از مشـاهده صـاحب    مشـاهده مـی   زنـد، رسد. بیرون که مـی به دوران مشاهده می
شـود.  بینـی مـی  اش صاحب جهـان شود، انسان در فاز استراتژیک مشاهداتیبینی میجهان
بینـی نبـوده؛   اند؛ فقط پالنک صاحب جهانبینی بودههای اولیه به بعد صاحب جهانانسان

درکـی از  نیشتین درک کند. هر موجودی، هـر انسـانی بـه    یتنها این نیست که نسبیت را ا
 شود. بینی او برای دوران خودش میجهان برسد، آن درک، جهان

رسد. تحیر حدی دارد، مشاهده حدی دارد؛ پس ی سوم از مشاهده به تجربه میدر مرحله
شود استراتژی تجربه. با زمین خـو  اش میرسد. استراتژیاز مشاهده به لمس و تجربه می

بـرد. رود،  کند، زمین را زیر کشت مـی ن زندگی میکند، با زمیگیرد، زمین را لمس میمی
آرام کنـد. دسـتش آرام   های هسـتی را لمـس مـی   ها و لطافتها، زبریدریا، جنگل، تیزی

شود؛ شیارداری دست مترتب است بـر شـیارداری ذهـن. ذهـن سـاده و مغـز       شیاردار می
شود، عاتش زیاد میخورده انسان اول، آرام آرام به نسبتی که انسان اطالچین و چروککم

ی بعدی در شود. در مرحلهتر میهای آن افزونهای مغز پرتعدادتر و چین و چروکداالن
خورد. از شیار خورد؛ در استراتژی تجربه، دست شیار میاستراتژی مشاهده، ذهن شیار می

آیـد؛ یعنـی انسـان مسـخِّر     ذهن و شیار دست، فاز بعدی یعنی استراتژی تسـخیر در مـی  
ها و زمین توسـط خـدا   ی قبل عنوان شد آسمانود که ویژگی خود خداست. جلسهشمی

انسـان هـم   «. ثم استوی علی العرش»کند: شود، بعد خدا بر عرش استیال پیدا میخلق می
همین گونه است. ما هم این ویژگی را داریم؛ ما همیشه زیر نیستیم و نگـاه گنجشـکی و   
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مـان  اریم. ما در این سی سال تصور کردیم کـه نگـاه  وار به هستی خودمان ندنگاه مورچه
وار و از زیر است. دوربین را ببر زیرزمین و از زیرزمین جهان را نگاه کن! نه؛ نگاه مورچه

های قبل از به چه مناسبت ما جهان را همواره از زیر نگاه کنیم؟ از سطح نگاه کنیم؟ انسان
ایـم،  یه کرده؛ ما طبیعت را که به شما دادهما هم مثل خدا اهل تسخیر بودند. خدا هم توص

مسخَّر شما شود. ارتفاع بگیرید نسبت بـه طبیعـت، نـه نسـبت بـه خـود و همـدیگر. در        
شـود. بـر   آیـد و زمـین تسـخیر مـی    استراتژی تسخیر، همه چیز زیر مشاهده و تجربه می

شود که پیدا می شود. انسانیهای طبیعت انسان مسخِّر میها، دریاها، رودها و نادیدهجنگل
برای خودش استراتژی داشته است. درست است که محصول کشف کریستف کلمب یـا  

به دریا زده بودند. خیلـی  های تن ماژالن به پیدایش امپریالیسم اول انجامید؛ اما آنها انسان
مهم است که یک انسان بخواهد با یک قایق و با حداقل همراه و توشه، بر چـوب سـوار   

مواج متالطم مسلط شود و به آن سوی جهان برسد. کریستف کلمب هم برای شود و بر ا
 خودش اهل تسخیر بوده است.

سال قبـل بـه    120در استراتژی پرواز است. از حدود « جان»گیرد اما، تسخیر صورت می
این سو، انسان استراتژی پرواز را اتخاذ کرد. با بالون شروع کرد و میل به پرواز پیدا کرد. 

ها شکل بگیرد، میل به پرش پیدا شـد؛ پـرش   های ورزشی و فدراسیونز اینکه رشتهقبل ا
های گام و پرش ارتفاع و پرش با نیزه و غیره. قبل از آنکه بالون با رشتهطول و پرش سه

گر و اهل تجربـه مکانیسـم   های مشاهدهپرشی مزدوج شود، اتفاقی صورت گرفت؛ انسان
کنـد؟ چطـور شـوق    ردند. چطور یک پرنده پرواز مـی ی پرندگان را خوب درک کتجربه

تواند خودش کند؟ چطور میپر باز مییابد؟ چطور از چنگال استفاده و پر و شاهپرواز می
ها عمق قضیه را ها، باالخره انسانرا سبک کند و تن به افالک بسپارد؟ از این چند و چون

های تهِ قضیه رسید. برادران رایت انسانآورند. بعد از بالون، نوبت به برادران رایت در می
 درآورنده بودند. پرواز ساده نبود؛ از درک مکانیزم پرندگان به پرواز رسیدند. 

ی اول بهبـود اسـتیل اسـت. اگـر انسـان پرنـده       استراتژی انسان هم مـدام بهبـود روش و  
نست هشـت  ای که در المپیک مکزیک پیدا شد توا1«باب بیمون»توانست دو متر بپرد، می

یی که با نیزه حدود هفت و اندی متر توانست 1«سرگی بوبکا»بپرد یا  مترسانتیمتر و نود 

                                                                                                        
1. Bob Beamon 
1. Sergey Bubka 
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اف ـ که . سرگی بوبکا در شهر خودش ـ کی[اهل بهبود روش و بهبود استیل بودند]بپرد، 
سرگی، کـی بـه   »کردند که رفت زن و مرد، دختر و پیرزن و کودک از او سوال میراه می

دهـی؟ پایـت   دهی؟ پرشت را چقدر ارتقا می. استیلت را چقدر بهبود می«سی؟رابرها می
تواند؟ دست که فقط برای گرفتن تواند فضا را بشکافد؟ دستت چقدر میچقدر بیشتر می

جلوی حاکمیت و معلم خشن نیست که ترکه بخورد؛ دست برای شکافتن است، برای باال 
 رفتن و ارتفاع پیدا کردن است. 

ی اول و باب بیمون و بـرادران رایـت تـا بـه نیـل      ساز اول و پرندهز آمد از بالنجان پروا
رسید که اولین کسی بود که به فضا رفت و قدم به ماه گذاشت و کل جهـان   1آرمسترانگ

( اولـین پخـش   1383)ژوئـن سـال    1946خیره ماند. آن موقع در بیست و پنجم خـرداد  
مان که تلویزیون ن این لحظه در منزل مادربزرگمستقیم غیرورزشی بود و ما هم برای دید

هایی که اصالً علمی نبودند، ی مردم و انسانها از همهخانهداشت، جمع شده بودیم. قهوه
آن خیزی کـه بعـد از قـدم    خواستند ثبت این استراتژی پرواز را ببینند. لبریز بود. همه می

وقت آن غریوی که کشیده شد، را هیچ گذاشتن نیل آرمسترانگ بر سطح ماه برداشته شد و
ی ما را بـه یـک   آن شب همه [به همین مناسبت]کنم. عمه مسنی داشتیم که فراموش نمی

ایـم، از هسـتی   از جهان دور افتادهاآلن  ساندویچ مهمان کرد؛ این پرواز بسیار مهم بود. ما
کـاری بـه ایـن رژیـم و آن     گونه نبود. افسرده. ایران اینایم، دمغ و پکر و دروندور افتاده

جهـان هـم حـس حیـات     ی چهل ایران، حس حیات وجود داشت؛ رژیم نداریم؛ در دهه
 جهان حس حیات دارد، ولی ما حس حیات نداریم. اآلن  داشت.

استراتژی بشر از استراتژی حفظ به استراتژی پرواز رسید و اکنون بـه اسـتراتژی انضـمام    
ای نیست که جای پای ورد کنکاش قرار داده؛ منطقهرسیده است. عمق و ژرفای زمین را م

رسـد، بـه اسـتراتژی    انسان در آن نباشد. استراتژی تسخیر آرام آرام دارد به سرفصلی مـی 
به استراتژی انضمام رسیده است؛ یعنـی کـرات دیگـر هـم ضـمیمه و      اآلن  پرواز رسید و

نیسـت؛ توصـیه   منضم به زمین بشوند. خواست خدا هم همین است. خدا انحصـارطلب  
هـای  تواند پرواز کند. مربیکرده به تسخیر و تسخیر و تا جایی که وجود دارد، انسان می

ایسـتادند. آن موقـع   هـا روی سـکو مـی   اند؛ معلـم فکوری قبالً بودند که اکنون نایاب شده
ویـو  ی یآمد. با شیوهزدیم، آرام باال میها یویو بود. یویو را به زمین میی بازی بچهوسیله

                                                                                                        
1. Neil Alden Armstrong 
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گفت بپر. و تا هر جا هم که مـا  گرفت و میایستاد؛ دستش را میروی ایوان می این معلم
گونه است. دست خدا مثل دست رفت. دست خدا هم اینجا داشتیم، دست او هم باال می

زن نیست، اهل تحقیر نیست که بشر را مثل شمعی در زمـین آب  صاحبان قدرت توسری
های او که توصیه به تسـخیر  کشد. حاال بشر با این باال کشیدنال میکند، آرام آرام باال و با

ها و توان استراتژیک و طراحی خودش به استراتژی انضـمام رسـیده   مایهکرده و با دست
های استراتژیک خودش از استراتژی حفـظ  ای را در گونهاست. پس بشر سیر بسیار کیفی

اخل مـتن تـاریخ هسـتیم و بـه سـر فصـلی       تا استراتژی انضمام طی کرده است. باز در د
 ی استراتژی خلق شد: رسیم که واژهمی

 

  برگیری از متن تاریخ؛
 واژه خلق

 ی  واژهاولیه کاربردهای
 ی کاربرد واژهگستره تعریض
 ی امروزیندربرگیرنده جریان

 

سـال   100-900خلق واژه استراتژی در یک محیط غیرمنعطفی صـورت گرفـت. حـدود    
ها این واژه را به کار بردند. این واژه کـاربرد تشـکیالتی، سیاسـی و    ار نظامیپیش، اول ب

اجتماعی نداشـت؛ اول، نظـامی بـود. آن اسـتراتژی هـم بـه شـناخت دشـمن، موقعیـت          
ی دشمن، خود و گانهشد. از شناخت سهشناخت خود و شناخت زمین محدود میدشمن، 

ن هـم بـرای خودشـان صـاحب درک و     رسیدند. آن فرمانـدها زمین به یک استراتژی می
ما، آنها، زمین، زمـان و ابـزار.    [استراتژی برای آنها عبارت بود از]دریافت و فکور بودند؛ 

ی تر شد. به حـوزه اش عریضتری پیدا کرد و گستردهآرام این واژه کاربردهای جدیآرام
 دبیات توسعه شد.سال اخیر وارد ا 90-40ی تشکیالتی آمد، بعد در سیاسی آمد، به حوزه

ی استراتژی در سطح بنگاه خُرد هسال اخیر واژ 12دیگر همگانی شده است؛ مثالً در اآلن 
من شعاع »اند: دارها نیز صاحب استراتژیآمد؛ اکنون در اروپا در سطح مغازه آمده و مغازه

ج قفسـه  االن پـن »؛ «متر برسـد 120متر است و تا ژانویه بعد باید به  100اآلن  هایممشتری
االن سه محصول تولیـدی را بـه فـروش    »؛ «دارم و تا سال بعد باید به هفت قفسه برسانم

هـا و سـطح   این استراتژی به سطح زیر پلـه «. خواهم تولیدم را تنوع ببخشمرسانم، میمی
خرد هم آمده؛ یعنی از سطح لشکر و سپاه به سـطح فـرد آمـده و افـراد بـرای خودشـان       

ی مشـخص آمـده بـه یـک     استراتژی از یک جایگاه خاص و حوزهاستراتژی دارند. پس 
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موقعیت همگانی و جا باز کرده و مسـری شـده اسـت. از هسـتی و تـاریخ بـه خودمـان        
 رسیم: می

 

  برگیری از متن خود؛
  تنظیم خود با پیرامون

 های دوری ـ نزدیکینسبت
 هاانتخاب

 هدف
 برنامه
 ابزار

 مشارکت در روندهای استراتژیک
 وردهادستا
 های اکنونینافق

 

مان را ما از وقتی خودمان را شناختیم، این ویژگی را داشتیم که روابط خودمان با پیرامون
منظم کنیم. استراتژی کار محیرالعقولی نیست: شناخت شرایط، شـناخت خـود، امکانـات    

دیم؛ ی خود با محیط. ما هم از دوران کودکی شروع کرشرایط، امکانات خود، تنظیم رابطه
مـان را  با چه کسی خوراکی»، «لِی بازی کنیمبا چه کسی لِی«،«با چه کسی برویم و بیاییم»

آن زمان که ما درس  ؟«چه کسی حمله کنیم به»، «با چه کسی برخورد کنیم»، «تقسیم کنیم
ای داشـتند و خیلـی   ی ما بودند کـه شـرایط خیلـی ویـژه    خواندیم دو برادر در مدرسهمی

ماندنـد، یکـی ناهـار    آمـوزان ناهـار در مدرسـه مـی    ود. آن موقع دانـش شان خوب بوضع
رفت ناهار بخورد، یکی نان کرد که اصالً یادش میقدر فوتبال بازی میخورد، یکی آننمی

خورد، یکی نان کشمشی. ولی برای دو برادر مـذکور وضـعیت متفـاوت بـود.     ماشینی می
بـا غـذای    130ی اینها یک ماشین بنـز  خورد، براکه زنگ دبستان می 11:10راس ساعت 

گذشت که این غذا توسط داد، ده ثانیه نمیآمد. راننده که غذا را تحویل این دو میگرم می
مـان را بـا دیگـران    شد! یعنی همه از همان دوران کودکی، روابـط ها مصادره میسایر بچه
بـازی کـرد، بـا دیگـری      کردیم. به فالنی باید حمله کرد، با فالنی بایـد فوتبـال  تنظیم می

هـای دوران  نیک رفـت. اگـر همـه بـه تجربـه     رفت فروشگاه، با کدام معلم باید پیکباید 
ــم کــه رابطــه تنظــیم کنــیم: انتخــاب کــودکی بــازگردیم، ایــن خصــلت را داشــته  هــا، ای

ها، ابزارهای متناسب استخدام کـردن و غیـره. همـه از همـان     ریزیها، برنامهگذاریهدف
وندهای استراتژیک مشـارکت داشـتیم: در سـاماندهی محـل، تـیم سـاختن و       دوران در ر
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مان بـه هـر سـنی کـه     های کودکانه، دستاوردهای استراتژیک داشتیم. اکنون هر کدامبازی
هـا  کنیم؛ حـال برخـی از افـق   مان زندگی میهایهای اکنونین داریم، با افقایم، افقرسیده

ا بخشی هم قابل تحقق است. قبل از اینکه سراغ خیلی تخیلی است و قابل تحقق نیست ام
هایی وجودی داریم. به خودمان بها بدهیم. فقط آنچه که کتاب آخر برویم، خودمان درک

خداوند مکتوب کرده، نبایـد مـورد ارجـاع باشـد. آن مکتـوب، ارزش و اهمیـت خـاص        
دش را خـاص خـو   ها و اهمیتخود ما هم ارزش های وجودیخودش را دارد، اما درک

 دارد: 
 

  از متن؛ پیش
 راه درک وجودی: هستیِ راه

  خدایِ
 پیامِ

 راه  کتابِ
 مذهبِ
 انسانِ

 

است؛ ساده و فله نیست، « راهراه»توانیم به آن نائل بیاییم این است که هستی درکی که می
« وا»هایی که تاکنون از هایی دارد. به این معنا که خدایش، خدای راه است و پیامپیچیدگی

خورد. کتاب، کتاب راه است و مذهب راهی هایی است که به کار راه میساطع شده، پیام
 است برای پیمودن و انسان هم انسان راه است. 

. [دیگر خدای راه نبود]هم نشسته بود و غایب بود، « او» است؟ اگر« خدای راه»چرا خدا، 
شـان یـک جهنـدگی    ر درونکسانی کـه د  [بین نشستگان و]خدا تفاوتی کیفی قائل است 

دست آمده، الزاماً شمشیر به [در قرآن]که « مجاهد»ی دارند ـ در هر فازی که هستند؛ واژه 
ما نیست؛ هـر   ی چهل و پنجاهآن زمان و سپر به دست دوران بعد و تفنگ به دست دهه

رقصنده »ی اول فیلم . در صحنه[مجاهد است]انسانی که در مدار خودش رقصنده است، 
آید که دستش باز باز است؛ پایش زخم خورده و زخم ، انسانی به نمایش درمی«هابا گرگ

کند هر شدیدی برداشته، ولی دست باز و استیل پرواز گرفته است. خدا هم که تصریح می
، آن کار در مسـیر اسـت؛ خـدای    1دهمروز و هر لحظه در شانی هستم و کاری انجام می

                                                                                                        
 (.13)الرحمن: « فىِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ کلَّ یَوْمٍ هُوَ فىِ شَأْنٍ یسَلُهُ مَن. »1
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نشستگان را فرودست جهنـدگان و  « او» ت. همچنان کهفیکس نیست، خدای نشسته نیس
 کند، خودش هم مظهر دینامیسم هستی است، خدای راه است. صاحبان دینامیسم تلقی می

کنیم و پیرامون خودمان را مشاهده کنیم، کسانی کـه خـدا بـه آنهـا     مان اگر رجوع به ذهن
انـد و  خیـز شـده  اند؛ حتماً نـیم ای تعریف کردهاند و پروژهکمک کرده، حتماً استارتی زده

توانیم مشاهده کنیم کسی که از اول نشسته بوده، خدا به او کمـک کـرده   نمی اند.برخاسته
ها ایـن  ی پیامباشد. خدا، خدای راه است و هر پیامی هم که داده رو به جلوست. خالصه

نو آغاز کن.  است: مسیری پیش بگیر، راهی تعریف کن، برو، طرحی نو دربیانداز، دورانی
 ها را داده است. ی انبیاء همین بشارتبه همه

سـال نـازل شـده و هـر یـک از       19است. در طول، تدریج و طـی  « کتاب راه»کتاب هم 
ای نیامده نیازی به آن نبوده، ولـی اگـر   ن یعنی نیاز. اگر آیهأنی داشته است؛ شأها شنشانه

)ص( کـه در اوج  محمّـد وران، نیـاز خـود   آمده نیازی به آن بوده است؛ نیاز محیط، نیاز د
بخشی از آوردند؛ ها ایمان نمیتقاضا بوده، نیاز پیرامونیان و حتی نیاز کسانی که به این پیام

هـای کسـانی اسـت کـه بـا توحیـد مسـاله        ها و تشکیکآیات برای رفع نیازها و پرسش
 شان کتاب راه است.خواستند بیایند، این کتاب برایاند، اگر آنها در راهی میداشته

مذهب هم به همین ترتیب. توضیحی که ابراهیم بعد از به آتش انداخته شدن و سرد شدن 
بایسـت بـرود؛ گفـت:    دیگر جایی در آن سرزمین نداشت، می [در شرایطی که]آتش داد، 

برایش مهم نبود کجـا  «. اممن رونده»گفت خیلی زیبا بود؛ «. انی ذاهب الی ربی سیهدین»
یعنی « انی ذاهب» مذهبی راهی برای پیمودن دارد.انسان انسانِ راه بود یعنی مذهبی. برود؛ 

ام، من راهی برای پیمودن دارم، منتها جهت برایش مهم نبود. مولوی این گزاره من مذهبی
کـه بیـان حـال    « گه، در عدم آشیانه کنست قبلهوطنیبی»را خیلی خوب باز کرده است: 

ه صورت کالسیک و سنتی اهل شش جهت است؛ شمال و جنوب و ابراهیم است. انسان ب
شود شش جهت؛ ولـی مولـوی   های این چهار جهت اصلی میمشرق و مغرب که با میان

وطنـی  بی»گوید نه، سنتاً و کالسیک از این شش جهت بگذر، دید ابراهیمی پیشه کن، می
همه جا منتشر است و تو همه جا هست و « او» ای وجود ندارد، وقتی، قبله«گهاست قبله

توانی بروی. اگـر اینجـا بـه درون آتشـت انداختنـد، در      بستی نداری و همه جا میهم بن
ات را ادامه بدهی. ابـراهیم  توانی برای خودت پروژه تعریف کنی و پروسهجایی دیگر می

 این دیدگاه را دارد. مذهب هم یعنی همین؛ یعنی راهی برای پیمودن نه راهی برای فیکس
شـریعت یعنـی رگ؛ در رگ،   شدن، نه راهی برای کپک بستن. شریعت هم همین اسـت.  

رسند. هم آن شیب هایی که به رود میخون جریان دارد. شرایع در لغت عرب یعنی شیب
ی هزارسـاله در  دینامیسمی برای خود دارد و هم رود. پس از شـریعت رسـاله بـا مسـاله    

بنابراین، خدا، خدای راه است، پیـام بـرای    هب.آید. نه شریعت فیکس است و نه مذنمی
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ی راه است، مذهب راهی است برای پیمودن و انسان هم رونده مایهراه است، کتاب دست
کننده است. درکی که ما داریم و در وجودمـان  و پوینده و دونده و پرنده و در نهایت طی

کـوپتری نصـب   روی هلـی است. اگر دوربینی بر « راهراه»رخنه کرده این است که هستی 
شاتی که از روی گویند. هلیمی 1شاترا هلی ]عکس[شده باشد و عکس بگیرد، آن شات 

های متعددی وجود دارد: راه خـدا،  شیارهای هستی است. راه مزرعه رد شود، شیارهایش،
شناسی و شود. در ریختها به یک سرمنزل ختم میی این راهراه انسان که در نهایت همه

دانند چـه لباسـی بـر تـن     ای که فکورند، میهای صحنهها و منشیشناسی، کارگردانتیپ
داند که این لیوان ی خود میای داریم که مثالً وظیفهشان بکنند. یک منشی صحنههنرپیشه

را جابجا کند که آیا در پالن قبلی این لیوان اینجا بوده یا نبوده است؛ ایـن منشـی صـحنه    
ای داریم که کالسیک نیستند؛ اگـر بخواهنـد   رگران و منشی صحنهکالسیک است. ولی کا

راه در کنند. پیراهن راهراه بر تن او میاستحکام بازیگر نقش اول را نشان دهند، پیراهن راه
شناسی یعنی انسانی که آن پیراهن را پوشیده، قائم به خود است. ایـن هسـتی نیـز    ریخت

شـات  وشیده است؛ مثل تصویری اسـت کـه از هلـی   راه پمثل انسانی است که پیراهن راه
آید، شیارهای یک زمین تحت کشت است. هسـتی راه راه اسـت و   می دستبهکوپتر هلی

 متعدد در آن راه وجود دارد. وجه دیگر، درک تجربی است: 
 

 پیش از متن؛ 
 درک تجربی: 

 ی ابزارها و ملزومات تحققی است دربرگیرنده«فن ـ علم»استراتژی 
لیل شرایطتح 
 شناخت پیشاروی 
 جایگاه خود 
 هاامکانات و مزیت 
 هامحدودیت 
 هانسبت دوری ـ نزدیکی 
 نقطه عزیمت  
 بندیمرحله 
 دستیابی 

                                                                                                        
1. heli shot 
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علمی است در ـ  استراتژی یک فن ـ علم است؛ نه فن محض و نه علم محض است. فن
ای ان است. استراتژی چیز پیچیـده علمِ نقل مکـ  ی ابزارها و ملزومات؛ یعنی فنبرگیرنده

اش نکـرده اسـت. از یـک وضـع     اند؛ ابراهیم پیچیـده اش کردهنیست. روشنفکران پیچیده
خواهی برسی می چالخواهی به یک وضع مطلوب برسی؛ از یک جهنم و سیاهمی موجود
 ها به صورت مینیاتوری بر همروشندامون جایی از جنگل است که سایه«. دامون»به یک 

نشـان داد ـ  دامـون      [دادگـاهش را ]سوارند. نام فرزند گلسرخی ـ که دیشب تلویزیـون   
است. گلسرخی، موحد نبود، اما به همه انگیزه داد؛ انحصارطلبی نکرد؛ مارکسیست بـود،  

ی اما از علی )ع( و از حسین )ع( گفت، از خودش هم گفـت. دیـد دامـونی یعنـی همـه     
هایی از جنگل کـه  کند! بخشکه انسان را گمراه نمیی جنگل جنگل که سیاه نیست؛ همه

روشن است، امکانی برای راه پیدا کردن است. استراتژی هم یعنی راه پیـدا کـردن از   سایه
 وضع موجود به وضع مطلوب. 

تحلیـل   [عبارتنـد از: ]ملزومات تحقق استراتژی، جـدای از اینکـه روش و متـد هسـت،     
هـای خودمــان  ه خـود، امکانـات و مزیـت   شـرایط، شـناخت پـیش رو، شـناخت جایگــا    

کنـیم،  مـان را تعیـین مـی   هـایی داریـم و امکانـاتی( نسـبت دور یـا نزدیکـی      )محدودیت
بندی و نهایتاً دستیابی. استراتژی خـدا هـم امـر    عزیمتی برای کار استراتژیک، مرحلهنقطه

رچـه  تـوانیم مـنظم کنـیم؛ گ   مـان مـی  هاست که ما هم در ذهنآوری نیست، همینحیرت
رویم؛ دو جلسه است کـه وارد  تر است. به داخل متن میتر و پیچیده، کیفی«او»استراتژی 
 ایم: متن شده

 

 در متن؛ 
 درک تا بدینجا: 

 هستی بنا شده بر 
 محوری؛ طراحی؛ خالقیت؛ مهندسیاندیشه

  بر و مبتنی
 ی؛ سیر؛ قاعده؛ صیرورتدارهدف

 

ی است که این هسـتی بنـا شـده بـر یـک اندیشـه       ایم اینآورده دستاآلن به درکی که تا
داری؛ سیر و قاعده محوری، طراحی، خالقیت و هندسه است. و مبتنی است بر یک هدف
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و سیکلی وجود دارد، بازگشت و حساب کتاب وجود دارد. تا اینجا، این درک را از متن 
 ائل آییم: داشتیم. اکنون این حق را داریم که به یک درک مشترک از تجربه و متن ن

 

  مشترک از تجربه و متن؛ درک
 کالن هستی:  های اصلی واز پروژه« ی انسانپروژه»

 زیستی، اعتال(، بهبردپیشدهی، بناگذاری، تغییر، )جعل، استقرار، سامان
  سرسلسله

 بانی
 «خبر»رسوالن صاحب 

 دارانپیام
 گذارانبنیان
 برندگانپیش

 باربرداران
 

تان آدم و ابراهیم که قبالً مـرور کـردیم و داسـتان خودمـان پیـدا      درک مشترکی که از داس
های اصـلی و کیفـی و کـالن هسـتی اسـت.      ی انسان از پروژهکردیم، این است که پروژه

ای که خدا با آدم تعریف کرد ـ کیفی اسـت. مضـامین و محتـوا و    ی انسان ـ پروژه پروژه
یعنی خلق توام با کیفیت « جعل»اد. ماهیت این پروژه این بود که خداوند جعلی صورت د

داشت. این انسان به صورت ژنتیکی کیفی « او»شده توسط فرآوریو فرآوری. انسان ژنی 
، بهبود زیسـت و اعـتال   بردپیشبه زمین آمد و مستقر شد، زمین را برای بناگذاری، تغییر، 

 سامان داد. 
نهـا اسـتارتر پـروژه بودنـد.     ای داشت که آدم و زوجش حوا بودند، آاین پروژه سرسلسله

درست عمل نکردند، عجول و پرشتاب و کنجکاو بودند، اما هر چه کـه بودنـد، اسـتارتر    
آرام این بار به بانیان سترگ بودند و نقش استارترها مهم است. باری را پیش آوردند. آرام

پیدا  اشی شخصیرسید. بانی سترگ ابراهیم بود. بانی، خودش درکی از توحید در تجربه
کرد که خدا تشخیص داد که آن درک عیارش باالست. چون آن درک عیـارش بـاال بـود،    
خدا هم همان درک را وسط تاریخ و زمین و زمان قرار داد. این بسیار مهم است. این طور 
نیست که خداوند انحصارطلب تاریخ باشد و همه چیز را خودش بخواهد خلق کند. نـه!  

ی شناخت قرار خلق است، محصول ابراهیم را وسط و در حوزه بیند ابراهیم اهلوقتی می
داد. دید درک ابراهیم از هستی، از سیر انسان و از خود خدا، درکی کیفی است و انسـانی  
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پیوند بخوریم، رفیق باشیم، طرح مشترک اجـرا  « او» توانیم بااست که نائل آمده که ما می
بینی، ابراین ابراهیم بانی است، بانی یک جهانکنیم. خدا، تلقی ابراهیم را وسط گذاشت؛ بن

جانبـه اسـت؛   یک انگاره، یک رابطه، بانی یک بنا و مضامین و مناسک توحید است. همه
دانـگ را روی سـکوی   دانگ است. خدا هم ایـن والیبالیسـت شـش   یک والیبالیست شش

اگر زمـین   دهد.کند؛ وسط زمین والیبال قرار میتماشاچی و داخل رختکن و محروم نمی
والیبال هجده در نه اسـت و محـدود، خـدا بـرای ابـراهیم محـدوده قـرار نـداد. ابـراهیم          

بـه  »گویـد  آید خدا مـی آید؛ و چون لیبروست، هر پیامبری که میرود و میلیبروست؛ می
 «. ترکنمکانیسم ابراهیم فکر کن؛ ابراهیم طرح اول را آورده، تو طرح اول را کامل

های خبرند؛ اما بعد از آنها دیگر انسانرسد که صاحبوبت به رسوالنی میبعد از ابراهیم ن
باربردارنـد. هـر زمـان، خبـر     انـد،  برندهگذارند، پیشمتعددی هستند که پیامی دارند، بنیان

استراتژیکی هست؛ ما باید آن اخبار استراتژیک را بشنویم و ببینـیم. محصـول شـنوایی و    
شد، همیشه خبر وجـود دارد؛ خبـری کـه بشـود روی آن     ی کیفی اگر بامحصول مشاهده

 [ی آنبه واسطه]وساز کرد، روی آن آگهی منتشر کرد، روی آن تولید سوار کرد، و ساخت
جهان را نو کرد. این خبرها همیشه وجود داشته و دارند. قبل از اینکه متن را روی بحث 

 ت: دار و استراتژیست باز کنیم، درک مشترک این هسخدای افق
 

  درک مشترک از تجربه و متن؛
 ی مشترک میان، پروژه«ی انسانپروژه»
 او: « یاران»و  « او»

 ساناندرشکهعهد داران؛ 
 

فهمیم ـ که ممکن است فهم ما اشکال داشته باشد و حتماً قدر که ما میی انسان آنپروژه
( یـاران  1سُنَ أُوْلَئکَ رَفِیقًاحَدر کتاب ـ « او» و )با ادبیات« او» ی مشترکی بینپروژهدارد ـ  

سان انسـانی اسـت کـه    درشکهسان. انسان درشکههای هست: عهددارها، انسان« او» کیفی
است و باید باری را حمل کند. استراتژی اصلی هستی را خدا « دونده»و « رونده»پذیرفته 

خدا، توسـط   ی اصلیشده در ذیل استراتژی و پروژههای تالیفپیش آورد، ولی استراتژی
وسـط گذاشـته شـده و    « او» ی اصـلی توسـط  سان شکل گرفت. پروژهدرشکههای انسان

                                                                                                        
 ی نساء.سوره 83ی . بخشی از آیه1



 141     (1) کیاستراتژ دید: او یها و کارکردهاداشته: نشست هجدهم
 

 

تواننـد  هم در سطوح مختلـف مـی  « او» و یاران او؛ یاران« او» اجرایش مشترک است بین
 ایفای نقش کنند. آخرین درک مشترک ما این هست: 

 

  درک مشترک از تجربه و متن؛
  ی کالن و اصلییک پروژه

 هاها و حوزهنهایت عرصهبیو 
 

نهایـت  پایان وجود دارد؛ اما ذیلـش بـی  ی کالن و اصلی به عنوان استراتژی بییک پروژه
تواند بـا آن اسـتراتژی اصـلی    های استراتژیک برای ما وجود دارد که میها و حوزهعرصه

 رویم: پیوند برقرار کند. اکنون سراغ متن می
 

 گیری از یک متن؛ینی، دریافت و توشهگزو نشانه زنی، گزارهبرگ
 روش: 

 تدقیق
 گزاره انتخاب نشانه و

 گزاره میدان موضوعی نشانه و
 شان انتشار

 بارگیری از واژه
 متنکمک تحلیل + منابع

 دریافت
 

هـایی  ای یا مجموعه آیات و گزارهرویم که برگش بزنیم؛ نشانهبا این روش سراغ متن می
مان را انتخاب کنیم؛ دور میدان گزاره هایها یا نشانهزیم و گزارهگزینیم؛ دقت بوراز آن بر

آن  نیـازی ن انتشـار،  شـأ ی مورد نظر نرویم، و نشانه یک چرخ بزنیم؛ مکانیکی سراغ آیه
؛ [را بررسـی کنـیم  ]ن نـزول  أزمان بوده که این آیه بیاید )که خیلی امر مهمی است(، و ش

تخلیـه کنـیم؛ بعـد بـه تحلیـل برسـیم؛ از منـابع         های اصلی این آیات را بـارگیری و واژه
تواند منابع کمک متن باشد؛ شعرهای شاعری متن بهره بگیریم ـ درک هر انسانی میکمک

 تواند باشد، چیز مشخص و خاصی نیست ـ نهایتاً به یک درک و دریافتی برسیم.می
*** 

بحـث مقـدماتی   بحث خدای استراتژیک را تقسیم به دو بخش کردیم: یک بحث اول که 
های بعدی اسـت.  کنیم؛ دوم، بحث اصلی، که موضوع نشستاست و در ادامه بررسی می
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داد کـه هـر کسـی تمایـل      [آیات مربوط به بخش دوم بحـث را ]توان آدرس از اکنون می
های دقیق را در آخر بحث خواهیم فرصت کرد، به سه گزاره مراجعه کند. آدرسداشت و 

و تعـدادی از  شـعراء  ی آیـه در سـوره   80ی طه است؛ حدودورهآیه در س 30داد؛ حدود 
های مندرج در مـتن ایـن چنـد    ی نازعات. از دل این نشانهی اعراف و سورهآیات سوره

شود. انسانی بوده که ارتفاع گرفتـه و  سوره، استراتژی برخورد خدا با تاریخ استخراج می
گیر از ارتفـاع  د. پایین آوردن انسان ارتفاعخواهد که او را از آن ارتفاع پایین بیاورخدا می

خودساخته، استراتژی خدا، و موسی مجری این استراتژی است. نشست بعد را به تـدقیق  
دهیم؛ کار خـدا، موسـی، هـارون ـ      ای که کار خدا و انسان است، اختصاص روی گزاره

انـد. ایـن   پیوسـته  ای که به تشکیالت موسیعامی هایماشاءاهلل انسانبرادر موسی ـ و الی 
نیازش چه بود؟ نیازهایش چه بود؟ آیا خـدا حوصـله   استراتژی چطور طراحی شد؟ پیش

نیازها بگذارد یا نه؟ چقدر زمان مصرف کرد؟ آیا موسی از اول یک داشت وقت برای پیش
زده و توانست پروژه پیش ببرد یا نه در اول شـتاب فرد استراتژیک و پرحوصله بود و می

چطور شد که از آن شتابزدگی و حرکت شتابان، به یک عنصر نسبتاً صبور و  عجول بود؟
ی بعـد را بـه ایـن بحـث اختصـاص      ی استراتژیک رسید؟ جلسـه ی یک پروژهبرندهپیش
 دهیم. می

مـان  مایه اسـت. یعنـی اول مـا در ذهـن    اما در این جلسه چند نشانه و گزاره از جنس بن
مایه بتوانیم یک یا چند گزاره را در مباحـث بعـدی   ن بنای شکل بدهیم، بعد، از آمایهبن

تحلیل کنیم. خدا شش توجه به رویکرد استراتژیک به قرآن و تـاریخ دارد. رویکـرد اول   
 توجه استراتژیک به فرجام است: 

 

  مایه؛بن چند نشانه از جنس
  . توجه استراتژیک به فرجام1

  ا فرجام راکنید و خدشما عَرَض را اراده می  انفال 64
 ی فرجامینعلم به ظاهر جهان و غفلت از مرحله  روم 4

 

تعریف شد. « کشی از وضع موجود به وضع مطلوبنقل مکان و اثاث»استراتژی به معنای 
این آخرتی ـ که مدام مـورد تاکیـد خداسـت ـ را اصـحاب و اربـاب کلیسـا یـک چیـز            

ور ما هم این اتفاق افتاد. آخـرت،  نیافتنی، موهوم و ترسناک ترسیم کردند و در کشدست
ای کـه  خواهیم برویم، فرجامش چیست؟ پروژهای که میای است: فرجام. پروسهامر ساده

های متعددی داریم کـه خودمـان رقـم    خواهیم اجرا کنیم، فرجامش چیست؟ ما فرجاممی
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د. ایـن  زن، آن را رقم می«او»ی زنیم و فرجام آخرینی هم هست که عمل ما و محاسبهمی
روم. توجه استراتژیک، پژواک،  3ی انفال و آیه 83ی دهد: آیهدو نشانه به فرجام توجه می
 . [این دو نشانه هستند]تلنگر و صدای ناقوس اول 

. انشاء خدا کـه خطـاب بـه ماسـت، ایـن اسـت:       1انفال 83ی اول خیلی مهم است: نشانه
مان بر آخرت قرار دارد و به فرجام؛ و بـه  هکنید، حال آنکه ما ارادعَرَض دنیا را اراده می»

کل آیه مضمون استراتژیک دارد؛ مضمون «. ناپذیر صاحب حکمت استتحقیق خدا تزلزل
شود ـ توجه دارید. یک مبنایی وجود این است که شما به عَرَض ـ به چیزی که ظاهر می 

و شما فقط عـرض  بینم دارد که عرض از آن جلوه کرده؛ من مبنا را و سپس فرجام را می
و « عزیز»آورد: عزیز حکیم. بینید. بعد دو ویژگی برای خودش در آخر این نشانه میرا می

هر دو دارای بار استراتژیک است. عزیز یعنی آنچه که کامالً منسجم است؛ یـک  « حکیم»
دیوار بدون درز، یک کف بدون ترک؛ خدا به این مفهوم، دارای انسجام کامـل اسـت؛ در   

استراتژی هستی اما و اگر، چند و چون و آزمون و خطایی نداشته است. ما عزیز  بردپیش
« او» گوییم؛ اما خدا بدین مفهوم عزیز نیست؛را به هر کسی که بخواهیم لوسش کنیم، می

سمبل انسجام است، انسجام کامل و مطلق است. و در آخر هم حکیم است، یعنی دانش 
برای هستی طراحی کرده است، دارد. علم کیفی و ویـژه  ای که کیفی و ویژه، به استراتژی

 خواهد پیش ببرد، دارد. ای که آغاز کرده و مینسبت به پروژه
گوید همه( علم بـه  اکثر مردم، )نمی»انفال است:  83روم مکمل و برادر دوقلوی  3ی آیه

« گونهاه عرضدیدگ»انفال  83. اگر در 1«اندی فرجامین غافلظاهر جهان دارند و از مرحله
دهـد، اینجـا انتقـادش بـه     قـرار مـی  « توجـه بـه فرجـام   »کند و آلترنـاتیو آن را  را نقد می

سطح را ببین و یک لمسی » [گویدای میبینی پوستهجهان]ای است؛ های پوستهبینیجهان
بکن. جهان یک کره است، یک دایره است تو فقط آن را یک کره و دایره فرض کن که نه 

ارد، نه گرمایی و نه طراوتی؛ اصالً با آن وجوهش کـاری نداشـته بـاش، فقـط     پیچیدگی د
دست بکش! این میز سطحی دارد، این میکروفون سطحی دارد و مـن سـطحی دارم، امـا    

نگـر هسـتید، دیـد    چون پوسته«. اینکه پشت این سطح چیست، خیلی کاری به آن نداریم
توجه اول اسـت.   [دو نشانه]کنید؛ این استراتژیک ندارید و از مراحل فرجامین غفلت می

 کند: توصیه می« اصلی ـ فرعی کردن»توجه دوم، به 

                                                                                                        
 «. تُرِیدُونَ عَرَضَ الدُّنْیا وَ اللَّهُ یرِیدُ االَخِرَةَ وَ اللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیم. »1
 «.نْیا وَ هُمْ عَنِ االْخِرَةِ هُمْ غَافِلُونیعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الحَیوةِ الدُّ. »1
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  مایه؛بن چند نشانه از جنس
 . اصلی ـ فرعی کردن2

 آنچه به شما داده شده، کاالی ناپایدار شوری 36
 پایدار تر، برتر وو آنچه نزد اوست کیفی 

 

اتژیک اسـت. عنصـر اسـتراتژیک مثـل خـود      از ابزارهای کار استر« اصلی ـ فرعی کردن »
خواهد. ظرفیت شرایط، توان خود و ظرفیت پیش رو هم خداست؛ همه چیز را با هم نمی

کنـد،  بندی مـی بندی و مرحلهیابد. اولویتای دسترسی میشود تا انسان به گزینهدرک می
م کند؛ سـاده  خواهد تفهیمی 1شوری 98ی کند. خدا این روش را در آیهاصلی ـ فرعی می 

جهانی آنچه به شما داده شده است متاع حیات دنیاست )کاالی ناپایدار و متاع این»است: 
ی ؛ ترجمـه «تر، برتـر و پایـدارتر )خیـر و ابقـی( اسـت     است( و آن چه نزد اوست کیفی

کنیـد،  امروزین و متناسب با بحث ما این هست که این کاالهـایی کـه شـما مصـرف مـی     
کاالهـا   دوام با نـرخ اسـتهالک باالسـت. خیلـی روی ایـن     دوام و بیکاالهای مصرفی، کم

ی استراتژیک هسـتی  گذاری نکنید؛ کاالی استراتژیک دست من است، چون پروژهسرمایه
را من تعریف کردم؛ شما با آن کاالی استراتژیک پیوند بخورید. آن کاالی استراتژیک چند 

دوام نیست. در صـنعت  دوام و بینیست، کمپذیر کیفی است، فصل وویژگی دارد: پایدار 
ای؛ و کـاالی  دوام؛ مـواد واسـطه  دوام و بـی شـوند: کـاالی کـم   بنـدی مـی  هم کاالها طبقه

ای مثل ماشین تراش، ماشین فرز، یک یخچال فریزر بوش آلمان ای. کاالی سرمایهسرمایه
کـاالی  سـال عمـر کنـد؛ اینهـا در ادبیـات صـنعتی و توسـعه         20است که ممکن اسـت  

دهـد؛ یعنـی کاالهـای کیفـی، کاالهـایی کـه       اند. خدا به این کاالهـا اشـاره مـی   ایسرمایه
اصلی »آموزد. ما این را به ما می« اصلی ـ فرعی کردن »استهالک. روش اند و بیایسرمایه

با فرعون خواهیم دیـد. مـا یـک سـری از اصـول را      « او» یرا در مواجهه« ـ فرعی کردن
بندیم؛ چون بندیم؟ نه، به کار نمیاما آیا آن اصول را خودمان به کار می کنیم؛فهرست می

ایم. ولی خدا به آن اصـولی  در ذات ما نرفته و به اصطالح ایمان نسوجی به آن پیدا نکرده
بندد. تلنگر و ناقوس سـوم، بـاز جـنس    گذارد، ایمان دارد و آن را به کار میکه وسط می

 «.عهد»استراتژیک دارد: 
 

                                                                                                        
 .«رَبهّم یتَوَکلُون لِلَّذِینَ ءَامَنُوا وَ عَلىَ ءٍ فَمَتَاعُ الحیوةِ الدُّنیا وَ مَا عِندَ اللَّهِ خَیر وَ أَبقَىفَمَا أُوتیتُم مِّن شىَ. »1
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  مایه؛بن ند نشانه از جنسچ
 «او»پاس عهد استراتژیک با  .3

 حفظ عهد با او، عنصر کیفی نزد اوست. نحل 25
 اگر به دانش مجهز باشید.

 های او برقرار.موجودی شما فناپذیر، داشته
 صبر؛ اکسیر دریافت و تحصیل.

 

ی پنج واهد مغازهای را تعریف کرده، اعم از اینکه بخهر انسانی که برای خودش استراتژی
اش را پانزده متر کند؛ یا کسـی کـه بخواهـد فرصـتی مطالعـاتی بـرای فرزنـد پـای         متری

اش را بـه دسـت سـه بیـاورد و     کنکورش فراهم کند؛ یا یک مربـی بخواهـد تـیم محلـی    
اندازش این باشد که یک دهه بعد وارد لیگ شود؛ کسی که بخواهد استراتژی نظامی چشم

کنـد؛ عهـدی بـا پـروژه،     بخواهد حکومت تشکیل دهد؛ فرقی نمـی طراحی کند؛ کسی که 
 . [باید ببندد]« او» عهدی با انگاره و در نهایت عهدی با

کند؛ حفظ عهد بـا او. یعنـی اگـر مـا بپـذیریم کـه       به این عهد توصیه می 1نحل 32ی آیه
خواهیم ست، ما هم اگر ب«او»اصلی و کالن هستی  یی پروژهگذارندهکننده و وسطتعریف
در « او» ای برقرار کنیم. اگر انتظـار داشـته باشـیم   رابطه« او»ای تعریف کنیم، باید با پروژه

ی مشترک میان خودش و ما تلقـی  ها را پروژهدر کارها در بیاید، پروژهکارها ظاهر شود، 
ظ حفـ »کند؛ به حفظ عهد توصیه می« او» کار تلقی کنیم،را کمک« او» کند و ما هم بتوانیم

کند که عنصر کیفی نزد من است. اگر شما به دانشی مجهز باشـید،  تصریح می«. عهد با او
دوام و کـاالی اسـتراتژیک،   است. اگر کسی بین کاالی بـی « دانش استراتژیک»این دانش، 

شده توسط اوسـت،  ی هستی که تعریفی خودش و پروژهاصلی ـ فرعی کند، و با پروژه 
گویـد بـه دانـش کیفـی و     گویند. خدا مـی می« دانش استراتژیک»عهد داشته باشد، این را 

موجودی شما ـ آنچـه کـه شـما داریـد نـه      »کند که: استراتژیک تجهیز شوید؛ تصریح می
دهد که آنچه ؛ خیلی زیباست؛ توضیح می«های او برقراروجودتان ـ فناپذیر است و داشته 

                                                                                                        
بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِیالً إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ وَ لَا تَشْترُواْ »نحل بدین شرح است:  38و  32. متن کامل آیات 1

( مَا عِندَکمْ ینفَدُ وَ مَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَ لَنَجْزِینَّ الَّذِینَ صَبرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ 32خَیرٌ لَّکمْ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ)
 («. 38مَا کَانُواْ یعْمَلُونَ)
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شـدنی  ناپدیدشـدنی و مسـتهلک  مانـد.  است، برقرار است و باقی می« باق»نزد من است 
 رسد. آرام به یک رسوبی میشما ـ هر انباشتی باشد ـ آراممتعلق به  نیست؛ ولی

های او کاالهای او و داشته»، «دانش مجهز پیدا کردن»، «حفظ عهد»، «اصلی ـ فرعی کردن»
ی هعناصر استراتژیک هستند. در آخر آیـ « صبر»و در نهایت « را برقرار و باق تلقی کردن

ای خواهید پروسهاگر می«. صبر اکسیر دریافت تحصیل است»کند که نحل تصریح می 38
وار، حوصلگی، صبر است؛ نه اینکه یونسای را تعریف کنید، پادزهر بیرا طی کنید، پروژه

حوصله بشوید. آخر سر موسـی  ی کار شانه خالی کنید و بروید و مثل برخی انبیا بیمیانه
صبر اکسیر این تلقی اسـتراتژیک اسـت.   ابراهیم باید ماراتن را بیاید؛ بیاید،  باید ماراتن را

 مایه این است: چهارمین نشانه از جنس بن
 

  مایه؛بن چند نشانه از جنس
  فرستیسازی ـ پیش. ذخیره7

 توشه بیاندوزید  بقره 124
 ذخیره کنید و از پیش فرستید  بقره 111

 

توشـه   [کنـد تصـریح مـی  ] 1بقـره  133ی کند. آیهتی توصیه میفرسسازی و پیشبه ذخیره
ذخیره کنیـد و از پـیش بفرسـتید. اصـطالح      [کندتصریح می] 1بقره 110ی بیاندوزید؛ آیه
تـان  ، آنچه پیش فرستادید، آنچه که در سیر استراتژیک«مَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِکمُ»زیبایی است: 

؛ بـه ایـن مفهـومی کـه     [را نزد خدا باز خواهید یافتآن ]ذخیره کردید و پیش فرستادید، 
االلبـاب اسـت.   مایه دارد. خطـاب ایـن آیـه، اولـی    روندی را طی کردید، این روند، دست

آنهـایی کـه لـب لبـاب را      االلباب عناصر استراتژیست هستند؛ صـاحبان خـرد نـاب؛   اولی
 [به رغم اینکه]فشارند، ا میخوری هستند؛ انار رمکند. برخی افراد اهل تفالهچینند، میمی

کننـد کـه از   کنند، انار را باز مـی این انار دیگر چیزی برای پس دادن ندارد، آن را رها نمی
مالنـد،  شـان مـی  مکنـد، بعـد پوسـت را بـه دسـت     ها استفاده کنند؛ بعد پوست را میتفاله

انـد. امـا،   انار نکـرده  ی کیفی ازبرند، اما استفادهگیرد. انار را از بین میشان رنگ میدست
انـد؛  اند و تفالـه را رهـا کـرده   ی انار را گرفتهخدا خطابش متوجه کسانی است که عصاره

                                                                                                        
 .«وَ اتَّقُونِ یأُوْلىِ الْأَلْبَاب واْ مِنْ خَیرٍ یعْلَمْهُ اللَّهُ وَ تَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَیرَ الزَّادِ التَّقْوَىوَ مَا تَفْعَلُ. »1
 «.وَ مَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِکمُ مِّنْ خَیرٍ تجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیر. »1
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«. پراکنـان نوشـان و تفالـه  عصـاره »االلباب یعنـی  خورد. اولیچون تفاله، دیگر به درد نمی
 ای داشته باشـید و ذخیـره را هـم از پـیش    خطابش به صاحبان خرد ناب است که ذخیره

ای، سیلویی تشکیل دهید، این چهارمین نشانه بود. پنجمـین  فرستید و برای خودتان توشه
 های کیفی است: نشانه، انباشت

 

  مایه؛بن چند نشانه از جنس
  های کیفی.انباشت5

 کننده است، افزون« او»  مریم 46
 های کیفی بر جای گذارید.انباشت

 د.های کیفی، مالت امیدنانباشت  کهف 76
 

افزاید اند، میو خدا بر هدایت آنان که ره یافته»این است:  1مریم 38ی انشای خدا در آیه
ماند، پاداش آن نزد پروردگارت های آنان و از عمل آنها برجا میو آثار کیفی که در پروژه

کند، وجـود  ای که دارد تکامل پیدا مییعنی آگاهی بر پروژه«. تر استفرجامبهتر و خوش
رد، رهنمونی، دانش، محصول و انباشت وجود دارد؛ پاداشی هم وجود دارد. اسـتراتژی  دا

با صاحب اصلی پـروژه  ها؛ استارت را بزن، به پروژه ایمان بیاور، چیزی نیست جز همین
 استفاده کن، خودت محصول داشته باش، تـا نهایتـاً  « او» پیوند بخور، از دانش و امکانات

است. « باقیات الصالحات»های کیفی در ادبیات قرآن ن انباشتفرجام شوی. آخر ایخوش
هـایش را پـاک کنـد؛    چینای بر جا بگذار که هیچ باد و طوفانی نتواند نقطهیعنی اثر کیفی

ایـن اسـت کـه     1 [کهـف  48]ی آخـر  هایی از نوع ابراهیم. نشـانه مثل اثر ابراهیم و انسان
کنـد و سـبب   های کیفی را او فرآوری میاشتای برجای بگذار، این انبهای کیفیانباشت
آمده و محصول شده  دستبهای که از تحصیل تو های کیفیشود؛ انباشتشان میپایداری

عصرانت کـه  های بعد از تو و یا همهای امیدند؛ هم برای خودت و هم برای انسانمالت
انـدازیم در نظـر   مـی  ای تعریف کنند. ما اکنون، هر چه به پیرامون چشمخواهند پروژهمی

کنیم هیچ نیست؛ ولی وقتی دقیق شویم و به این سو و آن سو سرک بکشیم، اول فکر می

                                                                                                        
 «.الَّذِینَ اهْتَدَوْاْ هُدًى وَ الْبَاقِیاتُ الصَّالِحَاتُ خَیرٌ عِندَ رَبِّکَ ثَوَابًا وَ خَیرٌ مَّرَدًّاوَ یزِیدُ اللَّهُ . »1
 «.الْمَالُ وَ الْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیوةِ الدُّنْیا وَ الْبَاقِیاتُ الصَّالِحَاتُ خَیرٌ عِندَ رَبِّکَ ثَوَابًا وَ خَیرٌ أَماَل. »1
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تواند یعنی چیزهایی که هست و می« باقیات الصالحات»بینیم نه، چیزهایی هست. این می
 عصران شود. آخرین تلنگر که بسیار مهم است: ی دیگران و هممایهدست

 

  مایه؛بن چند نشانه از جنس
 .آغاز و پایان به صدق6

 ورود و خروج به صدق طلب کن  اسراء 11
 دار.با ملزومات کیفی نشان

 

پروژه و بیبرنامه، اسراء هست؛ مخاطب، پیامبر است. پیامبر یک فرد بی 60تا  34آیه از  3
تعریف  ای تعریف کرده بود؛ اگر پروژهاستراتژی نیست. پیامبر برای خودش یک پروژهبی

شـد، بـه   رفت، از محیط جدا نمینمی [حرا]نکرده بود، قبل از وحی سالی دو ماه به غار 
ای داشته و چـون بـرای   زد. برای خود پروژهآورد، با پیرامون ممیزه نمیتحنف روی نمی

صـاحب پـروژه،   محمّـدِ)ص(   ای داشته و دوران هم نیاز به پیام داشته، خدا باخود پروژه
آیه خطاب به کسی است که خودش اول پروژه  3کند. این تری تعریف میی کیفیپروژه

 تر کرده است. تر و تاریخیتر، جدیاش را کیفیداشته، خدا هم پروژه
گیـرد،  ای مـی ی استراتژیک فاصلهاز پروژه محمّدآید، حضرت طور که از آیات بر میاین

قـدم و پابرجـا   اگر ما تو را ثابـت »کند: کند؛ خدا با او برخورد میانحرافی پیدا می یزاویه
نزدیک بود مقداری  1«.نکرده بودیم، نزدیک بود که تو نیز، اندکی به سمت ایشان میل کنی

در آن صورت تو را در زندگی دوچنـدان و بعـد از مـرگ    »ی هستی دور شوی. از پروژه
 1«.یـافتی ای مقابـل مـا نمـی   چشاندیم و برای خود یـاری کننـده  دوچندان طعم عذاب می

ی اصـلی زیـاد و زیـادتر    انحرافت از پـروژه  یتوضیح خیلی زیبایی است: اگر این زاویه
مانـد.  شدی و در مقابل ما یاری، تشکیالتی و پیرامونی باقی نمیشد، تک و ایزوله میمی
اند، چنین بوده اسـت )پایـداری   روش رسوالنی که پیش از تو بوده»ی بعد، مهم است: آیه

و بر عهد( قبل از تو این سنت بـوده و تـو در سـنت مـا دگرگـونی و تحـویلی       بر پروژه 
دو سه آیه در این بین، به صورت غیرمستقیم به بحـث مربـوط اسـت و     9«.نخواهی یافت

خیلی زیباسـت. در قـرآن دعاهـای     60ی کنیم. آیهنظر میخیلی مهم نیست، از آن صرف

                                                                                                        
 (.34)اسراء: « أَن ثَبَّتْنَاکَ لَقَدْ کِدتَّ تَرْکَنُ إِلَیهِمْ شَیا قَلِیالًوَ لَوْ لَا . »1
 (.32)اسراء: « إِذًا لَّأَذَقْنَکَ ضِعْفَ الْحَیوةِ وَ ضِعْفَ الْمَمَاتِ ثمَّ لَا تجِدُ لَکَ عَلَینَا نَصِیرًا. »1
 (.33)اسراء: « تجِدُ لِسُنَّتِنَا تحْوِیالًسُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَکَ مِن رُّسُلِنَا وَ لَا . »9
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هاست، بعضـی از آنهـا هـم    ای انساندرصد این دعاها، دع 30ی هست؛ نزدیک به دمتعد
گویـد: بگـو،   ی خداست. خدا به پیغمبر میاسراء توصیه 60ی ی خداست. این آیهتوصیه

پروردگارا! مرا به راستی و صدق در روندها داخل کن »این دعا را بخوان و این را بگو که 
ون و ای ظفرگـ و به راستی و صـدق از همـان رونـد بیـرون آر و از نـزد خـودت نشـانه       

« او» . کـار اسـتراتژیک یعنـی همـین کـه از اول شسـته و رفتـه، از       1«رسان قرار دادهیاری
بخواهیم که ما پاک و پاکیزه وارد پروسه شویم و آغاز پروژه پاکیزه باشد. اکنون در ایـران  

توانیم درک کنیم که این آیه چه معنایی دارد. آیه تنهـا ایـن نیسـت کـه بـه آن احتـرام       می
به  [واجد ارزش است که طی آن آیه]با وضو با آن برخورد کنیم؛ نه، احترامی  بگذاریم و

انـد کـه   هـایی رقـم زده  ما کشور هزار پـروژه اسـت. پاکـانی پـروژه     کار بسته شود. ایران
ها افتاده؟ البد آغازش اشکالی داشـته یـا   اش دیو و دد بوده است. چرا این اتفاقخروجی

ات خواهی پروژهگوید که اگر تو می. خدا به پیغمبر میوسط کار اشکالی پیش آمده است
یاری ]ی روندها مشرفم، ات تضمینی باشد، از من که صاحب امکانم و بر همهو استراتژی

ات را کامـل کـردیم و   ای برای خودت تعریف کردی و ما پروژه. حاال که تو پروژه[بگیر
ت باشد، پس، از خدا بخواه که در ی وحی و آخرات دورانی شد و بناست که پروژهپروژه

ای، پاکیزه، با دانش و مجهز وارد شوی، سیر را درست طی کنـی، بـا   روندی که وارد شده
های اولیـه باشـد، از در   مایه و پاکیزه و پاک و با محصولی که متناسب با آن طراحیدست

را طلـب   هـا خارج شوی. این آیات، آیاتی کیفی است که تضمینی برای پروژه است؛ این
داخل کن و با قدم صدق خارج ]کن: تضمینی برای سالمت پروسه؛ بگو مرا با قدم صدق 

ی بین باور، اعتقاد و طرازگویی نیست؛ صدق یعنی . صدق هم صرفاً به معنای راست[کن
گوینـد  عمل وجود دارد یا نه؟ یا عمل، مصداق باور و قول )گفته( هست یا نه؟ اینکه می

 است. طرازست، یعنی آدمی است که باالنس و فالنی آدم صادقی ا
بندی، در پایان یکی از این آیاتی که مورد استفاده قرار دادیم، لفظی آمده که به عنوان جمع

یعنی حیـاتی کـه انتهـایش خـوش     «. حیات طیبه»هم عربی آن زیباست و هم فارسی آن: 
ای طراحی کنی تراتژیباشد و تو را حیات مجدد ببخشد. کار استراتژیک این نیست که اس

قدر در طول تاریخ ما اش را نگهداری؛ این استراتژی نیست. آنکه سر این را بزنی و بدنه
و هستند که یک ملتی را دنبال خودشان انداختند، بـرای یـک کـار     عناصر مکانیست بوده

                                                                                                        
« وَ قُل رَّبِ أَدْخِلْنىِ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أَخْرِجْنىِ مخْرَجَ صِدْقٍ وَ اجْعَل لىِ مِن لَّدُنکَ سُلْطَنًا نَّصِیرًا. »1

 (.60)اسراء:
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مکانیکی! خدا اهل کار مکانیکی نیست. چند دهه وقت صرفش شده است، آخر سر هـم  
« صاحب حیـات خـوش  »د کار استراتژیک کاری است که آخر در حیات خودت، گویمی
فهمیم که دهخدا در آن چهل ساله با خودش، خوش بوده است. شوی. این گونه ما میمی

دانست کـه چهـل   بستری نیست؛ خوشی این است که از اول میآغوشی و همخوشی، هم
خواهد فرهنگ غبار چهل مجلد می خواهد تعریف کند. اینمی ی خود[]برای پروژه مجلد

 [دهخدا با این کار خود]ی قوی را دوباره ثبت کند؛ گرفته، تار عنکبوت بسته و از یاد رفته
 شود.خوش بوده و چون با آن خوش بوده، فقط دو هفته از کار جدا می

گفتـه  مصدق خوش بوده است؛ هشت سال قبل از اینکه نفت ملی شود، ایمان داشته، می
ی با پروژه 1میناندازیم. هوشیرا به دریا می [BPبساط شرکت نفت انگلیس: ]شان بساط

هوا هر ساله زارهای چهتریم. ما همچون برنجما از مرگ قوی»خودش، خوش بوده است: 
این را کسی «. روییمتر و پر بارتر، دوباره میهای محکمشویم، اما سال بعد با ساقهدرو می

روز در جنگ ویتنام بوده است. این آمادگی را داشته که هر ساله درو  گوید که ده هزارمی
هوا ـ که مثل مازندران و گیالن خودمان بـرنج در آن کیفـی   زارهای چهشود، اما مثل برنج

گوید این مهم نیست که کنندگان تاریخ می. خطاب به سرکوب[دوباره بروید]آید ـ باال می
باید به انتها برسد. به همین خاطر خوش است و چون  های منکنی، پروژهتو سرکوب می

مـین  عمـو هوشـی  «. مـین عمو هوشی»شود خوش است، ملتش هم با او خوش است، می
 کنند. ای تعریف میای پروژهتحمیلی نبود. یک مصدقی، یک دهخدایی یک مادر کیفی

حاال پروژه را با اخم و چین  تا«. فَلَنُحْیینَّهُ حَیوةً طَیبَة»بندی خدا این است آخر آیات جمع
اآلن  حوصلگی و خمیازه کسـی پـیش نبـرده اسـت.    رویی و بیو چروک پیشانی و ترش

اند و خیلی هم ممکـن اسـت همخـوان    های سنتیی سنتی، با این که تیپنهادهای خیریه
کـودک   400اند، خوش است که نفر را جهاز داده 200اند که اند. خوشنباشند، اما خوش

در قهلـک اسـت؛   اآلن  پرست رودباری را اسـکان داده اسـت. خـانمی هسـت کـه     سربی
کـرده؛ از  خواسته تعریف کند. سه ماه اول در رودبار در چادر زنـدگی مـی  ای را میپروژه

                                                                                                        
1 .Ho Chi Minhمهور ج( و رییس1342-1322مین رهبر انقالبی ویتنام و نخست وزیر )شی: هو
خواهی ( جمهوری دموکراتیک ویتنام )ویتنام شمالی( بود. وی رهبر جنبش استقالل1342ـ  1383)

ها در جنگ آمریکا علیه میالدی در مقابل استعمار فرانسه و آمریکا و رهبر ویتنامی 1341ویتنام از سال 
به عنوان یک رهبر از قدرت کناره گرفت، اما  1322ویتنام بود. وی به سبب مشکالت جسمی در سال 

 ( مطرح بود.  1383ها تا پایان حیات )انقالبی مورد احترام ویتنامی
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هـا  بینید برای خودش و برای آن بچـه بروید، میاآلن  اندازند. اما اگرچادر او را بیرون می
ما خوشی  1با پروژه خوش بوده و اکنون هم خوش است. ای ایجاد کرده است؛سازماندهی

 شویم. بینیم خوش میاش را که میاو و خوشی پروژه
 60تا  32های های استراتژیک و در این گزارهنشانههای خدا در این تکبندیدر آخر جمع

)ص( که یک مقدار از پروژه فاصله گرفته بوده، این هست که اگر محمّدخطاب به  ،اسراء
دهیم که در ضمن پروژه و در پایانش به ای به شما میمایهما دستقواعد را رعایت کنید، 

حیات نو برسید؛ خلق نو هم در بیرون از خودتان و هم در درون خودتان. بحث را تمـام  
آیـا قابـل اتکـاء    « او» برسیم و ببینیم که« او» هایخواستیم به داشتهکنیم. ما تاکنون میمی

برخورد استراتژیک و دراز مدت بکنیم یـا نـه. اول بـه خـدای     « او» بتوانیم باهست که ما 
مهندس رسیدیم؛ دوم به خدای اهل خلق و خلق مستمر و جاری. سـوم هـم بـه     -طراح

بیند؛ خدایی که برای خودش ها را درازمدت و رونددار میدار است؛ پروسهخدایی که افق
مـان،  مـان، اجتمـاعی  کـه در زنـدگی کوچـک    کنـد استراتژی دارد و به ما هم توصیه مـی 

و پایـان خـوش و   « حیات طیبـه »تا به  [روی آوریم]های استراتژیک مان به طراحیبزرگ
 دم نوشونده برسیم.بهدم

ی طه را اگر کسی ی طه را یک نگاه بکنند. سورهاگر دوستان تمایل دارند به تورق، سوره
ع و تنـدآهنگ اسـت؛ مثـل    ی قرآن است؛ مقطَّهترین سورآهنگینبرای بار اول ورق بزند، 

چـین  رسد؛ در طبیعت مثل نقطهشود. به سر فصلی میپیانویی است که تند، تند و تند می
پــای آهــو در دویــدن اســت. موســی ایــن گونــه اســت. ]همچنــین در صــورت تمایــل، 

 یف و سورههای اعراع و آهنگین است. آیهشعراء را ببینید؛ شعراء هم کامالً مقطَّی[ سوره
ی استراتژیک خدا را ببینیم چه الذاریات را هم ببینید. بحث آینده این است که یک پروژه

خواهد او ی تقلیل دادن ارتفاع فرعون را که ارتفاع گرفته بوده و خدا میبوده است. پروژه
را ]را از ارتفاع پایین آورد؛ و انسانی که اهل ارتفاع گـرفتن نیسـت، اهـل شـفقت اسـت      

ـ مشفق کسی است که همزمان با رشد خودش، رشـد دیگـران را هـم      [یگزین او کندجا
خواهد موسی را جایگزین فرعون کنـد. ببینـیم   طلبد و موسی این چنین است. خدا میمی

 اش چه بوده است. نیازش چه بوده، عوامل اجرائیاین طراحی استراتژیک چه بوده، پیش

                                                                                                        
« باب بگشا»ام سی است که در نشست« ی مادر و کودکخانه»ی شهید صابر به بانی و موسس . اشاره1

 به عنوان فعال اجتماعی شرکت کرده و سخنرانی خواهد کرد. 
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ت قبل مهمتر باشد. کوچکترین فرد این جلسه که ی امروز شاید از جلسابخش دوم جلسه
کند، ابداعی را داشـته، امسـال   ساله است و روندی را برای خودش دارد طی می 18 -13

ها از هشـت صـبح بـه    دهد. امسال را صبحغیرحضوری دارد امتحان میبه مدرسه نرفته، 
. [مطالعه پرداخته اسـت  و به]ی اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی رفته ی دانشکدهکتابخانه

خواند. یک من هر بار که رفتم دیدم داخل حیاط یا کتابخانه است و تا بعدازظهر درس می
رود و اهل ورزش رزمی است و امروز کشتی میاآلن  مدت اضافه وزن پیدا کرده بود، اما

ز این شود ای ما وجود دارد و چطور میآید تا برای ما بگوید که چه بحرانی در جامعهمی
مان این است که دوستان بخش دوم جلسه را باشند و بحث و ما توصیه 1بحران عبور کرد

 شما. ی دوستان را بشنوند. با سپاس از حضور و بذل توجهاو و بقیه

  

                                                                                                        
ی بحث خود ی دوم همین نشست، به ارائهان مشارکت کننده. دوست جوان مورد اشاره، به عنو1

 پرداخته است. 
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 کنندگانهای مشارکتآورده
 

 ی اولکنندهمشارکت
د بـو « خـدای خـالق )خلـق و خلـق جدیـد(     »سالم. من در مورد بحث نشست پیش کـه  

گـویم کـه حکـم یـک     ای را مـی های خودم را تشریح کنم. اول مقدمـه خواستم انگارهمی
هـا و کارکردهـای خـدا وارد    که ما به بحث روی داشتهاآلن  کنمیادآوری را دارد. فکر می

باب بگشا، نزد »شدیم، باید روی عنوان جلسه یک بار دیگر دقت کنیم؛ عنوان این هست: 
خدایا، گیرودار زندگی مشکلی را »گویم که را من بشر نمی« من آ بگشا و نزد»این «. من آ

این در جای خود خوب و مفید هست؛ «. برایم پیش آورده، پس بیا و در کار من وارد شو
ها پیدا بکنیم و خـدا وارد شـود؛   ای و کوچکی که ما سر بزنگاهاما برای حل مسائل نقطه

آید. اما وقتـی  مان پیش میزندگی برای جرقه و تلنگری هست برای مشکالتی که در طی
« فاعل شـدن مـن  »، این برای یک حرکت مستمر و «باب بگشا و نزد من آ»گوید خدا می

تواند به عنوان یک سرمایه برای مـا  هست و بزنگاهی نیست و به همین دلیل است که می
 مورد استفاده قرار بگیرد. 

شـود. سـرمایه   تر میم منظور من روشناگر یک مقدار بیشتر روی لغت سرمایه توجه کنی
ای دارد کـه معیشـت   لغتی است که از اقتصاد شبانی آمده اسـت. هـر چوپـان یـک مایـه     

اش را کامالً شود ـ مثالً ده لیتر شیر ـ که زندگی بالضروره ضروری زندگی با آن تامین می
شود سـرمایه؛ سـر   یاش ملیتر شد، این اضافه 11لیتر، تبدیل به  10کند؛ اگر این تامین می

تواند راه جدیـدی  دارد. از این سرمایه است که می ای که برای زندگی کردن خودآن مایه
ی اش پیدا کند و روی آن حساب کند. به نظر من در وجود همهبرای گشایش در زندگی

 مان را ادامه دهـیم؛ زندگی زدار و مریتوانیم کجای هست که با آن میها یک مایهما انسان
کننـد؛ مـا   ها ـ هم به همین ترتیب زندگی میها، درختها، کوهات ـ حیوان ی موجودهمه

ای که مان را پیش ببریم. اما ما احتیاج داریم به یک سر مایهتوانیم زندگیهم با آن مایه می
مان پیش بگیریم. پـس بحـث ایـن هسـت کـه مـا       با آن بتوانیم راه جدیدی را در زندگی

 ی ما.د را که در کل جهان منتشر هستند جذب کنیم تا بیایند روی مایههای خداونداشته
ی بحـث بیشـتر تلنگـر    ایم، باید روی این زمینـه های خدا متمرکز شدهن که روی داشتهاآل

ـ     جا نیامدهبه آن تکیه کنیم؛ چون ما اینبزنیم و  ه ایم که الهیات یـا معنویـات بـدانیم و یـا ب
طور که آقـای صـابر   ایم که همانبرخورد کنیم. ما آمده صورت آکادمیک با چنین مسائلی

گفتند ترک یک تلقی بکنیم و به یک دیدگاه نو تجهیز بشویم. یعنی ایستادیم یک جا؛ بـه  
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مان هست و ای درونای از زندگی رسیدیم، گفتیم ما امکان یک تمرکز سرمایهیک مرحله
خواهیم با آن یک نیم؛ بلکه میی خودمان را خرج مصرفی بککسی هم نیستیم که سرمایه

مان بسازیم. به خاطر همین هم اول سیر ی جدیدتری در زندگی خودمان و پیرامونمرحله
ها را بررسی کردیم تا اثبات شود که در انسان یک توانایی جذب سرمایه هست؛ بر انسان

ی رمایهرویم؛ وگرنه سمبنای همین اصل توان جذب سرمایه است که به دنبال سرمایه می
تـوانیم یـک حرکـت    تا حدی که حتی نمی ،مان کندو حجیم تواند فربههدف، فقط میبی

ی برنـده و حداقلی انجام بدهیم. ما به عنوان جزئی از عـالم کـه پـیش    یکوچک و معمول
های خـدا  های خدا جذب کنیم. داشتهتوانیم از این داشتهی تدریجی خدا هستیم، میاراده
تواند برای ما مهم باشد؛ وگرنه خلق جدید متمرکز هستیم، از این منظر میروی اآلن  که ما

تواند تنها به اثبات خدا منجر شود؛ که به نظر من خدایی اصرار و تاکید بر صفات خدا می
تواند چندان دستگیر ما باشد، حداکثر آدم در رودربایسـتی بزرگـی آن   که اثبات شود، نمی

؛ امـا اینکـه مـن    «گویند تو قاهری، تو توانایی، تو داناییمی خدایا راست»تواند بگوید می
کنم ؛ فکر نمیبتوانم رویش حساب کنم، دستش را بگیرم و یک قدم یک قدم جلو بیایم نه

 مان داشته باشد.را برای [محصول و نتیجه]این 
کنم خالقیت خدا مانند هر صفت الهی دیگـر  کم وارد بحث اصلی بشویم. من فکر میکم

بردار طور نیست که تعطیلیک چیز ازلی و ابدی و منتشر در تمام عالم است و اصالً اینی
 و دنیا بـه وجـود آمـد و حـاال دیگـر فعـالً      « کن فیکون»باشد. یعنی یک روز خدا گفت 

ی قطعی خداوند بر روی تکامل و روندی قرار کنم ارادهخالقیت تعطیل است. من فکر می
توانند مکمل هم ه متضاد نیستند بلکه در سیر تاریخ این دو میگرفته است. این دو، دو وج

باشند و خلق جدید هم در همان قانونمندی خلق اول گنجانده شـده اسـت و جزئـی از    
ی خلق جهان است؛ وگرنه خداوند که از خلق خودش پشیمان نشـده کـه حـاال    هدفمند

تنیـده  ید را با هم و درهمهای جدیدی بکند. بلکه از ابتدا سیر خلق و خلق جدبیاید خلق
توانـد وجـود   هایی کـه آفریـده مـی   ی آن پدیدهاکنون هم این خلق نو در همهآفرید و هم

کنیم اصالً چیز غریبـی نیسـت   داشته باشد. وقتی که راجع به خلق جدید خدا صحبت می
های معجـزه آسـایی کـه در قـرآن گفتـه شـده       ی تمثیلکه از دورهاآلن  که مثالً فکر کنیم

زنده کـردن  بینیم و نه عذاب لوط و نه مان دیگر نه طوفان نوح میگذشته و ما در اطراف
، پس دیگر دوران خلق جدید و آوردن نوع دیگری از خلق هم مردگان و نه عصای موسی

توانیم با یک سری خلقی که دور و برمان هست، مواجه مان تمام شده. نه؛ ما هم میبرای
 توجه باشیم.ها نسبت به آن بیوقتشویم؛ منتها شاید بعضی 
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ی بحـث اسـت.   کننـده اند که روشـن مهندس بازرگان یک مثالی را در راه طی شده آورده
اند که شبی در شهری که ظاهراً قزوین بوده در ایوانی خوابیده بودیم و یک بـادی از  گفته

بـه  «! آیدرق میاکبر! ببین کارهای خدا را، باد امشب از شاهلل»سمت شرق آمد. یکی گفت 
مند و اصولی و قانونی انجام آید و یک حرکت روالاو گفتم همیشه هم که باد از غرب می

شود، آن هم از طرف خداست؛ این بار هم که از شرق وزیدن گرفته، از یـک دیـدگاه   می
طور نیست که حتماً دنبال ایـن بگـردیم کـه یـک     دیگر اصولی و قانومند است. یعنی این

ها، بیشـتر و  مندیز طرف شرق بوزد و ما بگوییم این کار خداست؛ فهم قانونروزی باد ا
ها تکیه کنیم رساند تا اینکه بخواهیم روی فهم بزنگاهمی« کارِ خدا بودن»تر ما را به راحت

 ها بخواهیم خدا را پیدا کنیم. ودر بزنگاه
شود این است که یک مورد دیگری هم که راجع به خلق و خلق جدید باید رویش تاکید 

سازد، طرح مشخص است، فرق دارد. یک پیمانکار یا یک مهندس می« ساختن»با « خلق»
روش مشخص است و دستاوردی هم که در نهایت باید به آن برسند مشـخص اسـت و   

رسد؛ امـا یـک هنرمنـد    ای مشخص هم میکند و به نتیجهطبق این برنامه و متد عمل می
کاری و هنر اولیه هـم همـین اسـت. هنرمنـد خلـق      فرق کپی کنمکند. فکر میمی« خلق»

زند یک امکـان خلـق جدیـد، یـک امکـان      که روی بوم می تاشیکند؛ هر لحظه با هر می
هست. شاید اگر قلم بعدی را یک طرف دیگـر بزنـد در نهایـت اثـر     « دیگر شدن»هنری 

در آن وجـود   یـد زند یک امکان خلق جددیگری از کار درآید. هر تاشی که روی بوم می
کاری و مشخص بودن همه چیزها. درست است کـه انسـان   دارد. این فرق دارد با مقاطعه

کند و کمبود امکاناتی هم دارد؛ اما خدا محدودیت ندارد. ما که انسان هنرمند خطا هم می
کند؛ وگرنـه  شود و اعتبار پیدا میمان در این خلق جدید تعریف می«اختیار»هستیم اصالً 

همه چیز از قبل آماده باشد و همه فیکس بودند و نو به نـو شـدن در عـالم صـورت     اگر 
 توانست معنی داشته باشد. گرفت، دیگر اختیار ما هم نمینمی

چون قرار شد اینها را به عنوان یـک   ـ ای بکنیمها یک الگوگیریحال اگر بخواهیم از این
وی ایـن دو نکتـه در رونـدهایی کـه     کـنم بایـد ر  فکر میـ  سرمایه ببینیم که جذبش کنیم

کنیم، تاکید کنیم. یکی اینکه هر لحظه امکان خلق جدیدی هست خودمان هم تعریف می
کـنم و  ای و کـاری را شـروع مـی   و خلق هم مقطعی نیست که من اول بگویم یک پروژه

 ؛ و اینکه هر لحظه یـک امکـان بـرای   گیرد[]آفرینشی صورت نمی دیگر در حین آن هیچ
ای نـدارد،  ست. خدا نگفته که مثالً چون این موجود ضعیف است و قدر و انـدازه خلق ه

تواند خلقی بـه وجـود آیـد. مـثالً     از دل همه میتواند از دل آن خلقی به وجود آید. نمی
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شوم، بـار  ی گندم نکنی شکفته نمیتا من را اندازه»وقت جو نیامده ناز کند و بگوید هیچ
دهد و گندم هم کار خـود. مـا هـم در رونـدهای     ود را انجام مینه؛ جو کار خ«. دهمنمی

همان چیزی است کـه مـن دارم. قـرار    « امکان»خودمان باید به این توجه داشته باشیم که 
نیست که بشر منتظر بماند تا مثالً یک روزی پر در بیاورد تا بتواند پرواز کند، بایسـتد تـا   

لسوف و روشنفکر شوند تا حرکتی بکند. نـه؛  ی ایران همه آگاه و فییک روزی در جامعه
امکان همین است که هست. اگر قرار بود که انسان منتظر بماند تا یک روزی پر در بیاورد 

 ماند اما این کار را نکرد. تا پرواز کند، همیشه روی زمین می
کردنـد  ها بیشتر رویش بحث مـی های قبلی که بچهحال اگر بخواهیم پیوندی هم به بحث

ای که داریم و همین چیزی کـه داریـم   عنی بحران، بزنیم، باید بگوییم که ما از هر لحظهی
های خودمـان و تـوان   توانیم یک خلق جدیدی داشته باشیم. به شرطی که روی داشتهمی

ی عالم منتشر است، حساب باز کنیم و مان که از طریق وجود خدا در همهجذب سرمایه
ها رفت را از دل همین بحران، از دل همین به ظاهر نداشتنرونگذاری کنیم و راه بسرمایه

شـود یـک لگـدی بـه آن     آوریم. مخصوصاً برای نسل ما که هر کسی که رد مـی  دستبه
مثل یک معلولی «. آیدتو هیچ چیزی نداری و از دل این نسل هیچ چیز در نمی»زند که می

ی آنکه دستش را بگیـرد یـک اَخ   شود به جای خیابان است، هر کسی که رد میکه گوشه
ها تو هیچ چیزی نداری، تو فالنی و بهمانی و در گذشته»زند که کند و لگدی به او میمی

امکانات بسیار بیشتر است اآلن  نه؛ به نظر من در گذشته هم چندان خبری نبوده؛«! چه بود
لـی چیزهـای   خی [امکانـات موجـود  ]خوانی کنیم، از دل شود به جای اینکه مصیبتو می

 خوب درآوریم. متشکرم. 
 

 گویید، چیست؟ ای که می«مایه« »سر»ی شما چیست؟ این سرمایههدی صابر: 
 

هـایی کـه   ام را از میان این وجود منتشر و داشـته من باید سرمایهی اول: کنندهمشارکت
وانم تـ ای دارم که مـی یک مایهاآلن  خداوند در این جهان قرار داده است، جذب کنم. من

 یکی آنها بروم.ام را باال ببرم و دنبال یکیرویش حساب باز کنم، توان جذب سرمایه
 

 دارد؟ « مایه« »سر»سر ریز دارد؟ اآلن  حاال آن مایه،هدی صابر: 
 

 کند.شاءاهلل در روند و تالش پیدا میندارد، ان اآلن ی اول:کنندهمشارکت
 



 157     (1) کیاستراتژ دید: او یها و کارکردهاداشته: نشست هجدهم
 

 

، ایـن  «داریـد اآلن  همان چیـزی اسـت کـه    امکان»تان چیست؟ اگر امکاناتهدی صابر: 
 افتد؟ امکانات چه هستند و چگونه به کار می

 

ت مـا  ای ما مثالً یک سـری توانـایی بـالقوه داریـم و امکانـ     همهی اول: کنندهمشارکت
طـور  ی ما کم شـده اسـت، ولـی ایـن    های بالقوهها هستند. درست است که تواناییهمین

ی ما به نسبت خودمان کـم شـده اسـت نـه     توانایی بالقوهنیست که به صفر رسیده باشد. 
مایه ی انسانی که بگوییم هر کس از این کم بود، کمشدهآل تعریفنسبت به یک تیپ ایده

تواند بر اساس آن عمل کنـد.  ای دارد که میاست. نه؛ هر کس به نسبت خودش یک مایه
 اشته باشیم.توانیم تحرک دتوانیم زنده باشیم، میمثل همین که می

 

 شود؟ ای، سری، حاصل میها یک مایهها و مشارکتکنی از این بحثفکر میهدی صابر: 
 

به خاطر  [صرفاً]کنم این امکان وجود دارد، آن هم نه من فکر میی اول: کنندهمشارکت
ها در بحث گفته شود. من بعضی وقت مطالبیها؛ نه به خاطر اینکه چه خود همین بحث

بینم که یک سری افراد مسن با اطالعات و تجربـه زیـاد کـه انسـان در     آیم مییاین جا م
آیند و اسـتفاده  آورد، خیلی مداوم، خیلی منظم، همچنان میشان سر تعظیم فرود میمقابل

کنند، تاثیر هم دارند؛ نه اینکه کسی مثالً بیاید که اوقـات فـراغتش را بگذارنـد. واقعـاً     می
هـا  کنم اینشان هست. فکر میهایی هم در زندگینند و یک حرکتآیند که استفاده کمی

کنم که چیزی که بین ما کم است نه حتی سرمایه آیند. فکر میدنبال یک شور و شوقی می
ها. ما یک شور و شوق و امیدی کم داریم برای کدام ایناست و نه توان جذب و نه هیچ

عه هم همین طور است؛ بارها شده است که اینکه بتوانیم کاری انجام دهیم. در سطح جام
خـواهم، حتـی بـه    ی ایران از طریق مثالً هنرمندانش گفته اسـت کـه مـن چـه مـی     جامعه
ی روشنفکری، به هر دلیل زیاد گوش نداده ی روشنفکری هم گفته است اما جامعهجامعه

است، مـن   خواهد و واقعاً به دنبال یک شور و امیدیاست که او این جور چیزها را نمی
ی اینکه ما همه دنبال یک شور هستیم. شعر معروفی ام دربارهیک شعری را یادداشت کرده

 اند: ها شنیدهاست که خیلی
 کورند و کرند ههم ،قاصدک در دل من

 دست بردار از این در وطن خویش غریب
 گوید: های همه تلخ با دلم میقاصد تجربه

 بکه دروغی تو دروغ، که فریبی تو فری
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 ی روشنفکری است(ی جامعه به جامعه)که به نظر من، این گفته
 قاصدک هان؟ ولی راستی آیا رفتی با باد؟ 

 آی کجا رفتی؟ آیبا توام!
 راستی آیا جایی خبری هست هنوز؟ 

 مانده خاکستر گرمی جایی؟ در اجاقی؟ 
 بندم، اندک شرری هست هنوز؟ طمع شعله نمی

 

خواهم سوالی بپرسم. این سوال مطرح شد، میاآلن  ثی کهببخشید در مورد بح: گرپرسش
خـواهم  پرسم که انتقادی داشته باشم؛ مـی را از خود سخنران دارم. البته این سوال را نمی

ی توضـیحی کـه   ی گفتمـان مـا، شـیوه   بحث را باز کنم. اکثراً طی سی سال گذشته، شیوه
هایی کـه داریـم، ایـن    د بحرانالخصوص در موردهیم در مورد مطالبی که هست، علیمی

نگـرش دنیـا تغییـر کـرده     اآلن  کنیم. امـا است که ما توضیحی را در مقابل چیزی ارائه می
ی ارائـه  کننـد، شـیوه  ها که در مقایسه با ما، راجع به معنویت کمتـر فکـر مـی   است. غربی

د ارائـه  گویند زمانی که شما یک مطلب را داریـ شان با ما فرق کرده است. آنها میمطلب
 (Applied Solution) کنید، باید حتماً یک راهکار کـاربردی دهد و روی آن بحث میمی

کنید راهکارتان هم بایـد در  هم همراه با آن ارائه کنید؛ شما وقتی که مشکلی را مطرح می
بینیم که چه من به عنوان یک دانشـجو و یـا یـک اسـتاد در مقـام      کنارش باشد. اما ما می

کند، تا حـدودی توضـیحاتی   یک محقق و یا هر کسی که بحثی را مطرح می استادی و یا
شود، اما سوال من اینجاست که چرا مـا وقتـی بحـث را    هایی میشود و نصیحتداده می

کنـیم،  ی روشـنفکری مـی  گوییم مثالً همین انتقاداتی که به جامعهکنیم، انتقاداتی را میمی
کنـد و راهکارهـای   اما بُرندگی ما فقط تخریب مـی  خواهیم انتقاد کنیم ـ چرا ـ گرچه می 

 دهیم؟ کاربردی ارائه نمی
های زیادی شده است. در مان راجع به سرمایه، در جهان بحثدر مورد بحث دوست مثالً

« به سوی کامیابی»آقای آنتونی رابینز وقتی کتاب چهار جلدی خودشان به نام  1331سال 
قتصادی، نه از یک دیدگاه معنوی، راهکارهای کـاربردی  را مطرح کردند، از یک دیدگاه ا

تـوانیم؟ مـا بیشـتر سـعی     تواند راهکار ارائه دهد و ما نمـی ارائه دادند. چرا یک غربی می
کنیم حرف بزنیم، صحبت کنیم و اشاره کنیم تا اینکه راهی را باز کنیم یا راهـی نشـان   می

ن قصد انتقاد ندارم؛ فقط خواستم بحث گویم مدهیم. این سوال من است. البته باز هم می
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تواند سوال مـن را جـواب دهـد، خوشـحال     را باز کنم، اگر کس دیگری هم در جمع می
 شوم.می

 

این نکته درست است؛ اما آنها از یک سری مراحلی عبور کردند تا بـه ایـن   هدی صابر: 
در حد تـوان،   هاسطح رسیدند، ما هم باید سیر خودمان را برویم. ما هم همگی در بحث

مان بر این باشد که مثالً آخر بحث خدای طراح، یک خروجـی بـرای خودمـان    باید سعی
آرام تـالش  ها کم باشد، اما ما هـم بایـد آرام  داشته باشیم. حال ممکن است این خروجی

 کنیم و سیر آزمون و خطایی را طی کنیم تا به نتایجی برسیم.
 

 ممنونم. : گرپرسش
 

کنم در این انتقاد یا شاید بهتر باشد بگویم تصریحی من فکر میاول: ی کنندهمشارکت
ی ما با جهان، جامعه روشنفکری و... مطرح شد، در بحث مـن، ضـمن   ی رابطهکه درباره

های تلخی برای آدم وجـود  اینکه بیان شد مشکل چه هست )مشکل این هست که تجربه
گفته شد کـه بایـد    [به عنوان راهکار](، دهددارد که اینها را همه دروغ و فریب جلوه می

دنبال یک شوری، یک شرری، یک حسی باشیم. آقای سیاوش کسرایی یک شعری دارند 
 گوید: که خیلی نومیدانه است؛ می

 ایم، گواه این دل تپنده به خشم نه مرده
 ایم، نشان ناخن شکسته به خون نه زنده

گـویم  افتد ـ این را به عنوان یک شرر میمیی سیاهکل که اتفاق ولی چند ماه بعد، واقعه
ای »ش را بـا  «به سرخی آتش به طعم دود»نه به عنوان چیز دیگری ـ آقای کسرایی شعر  

کند. یعنی بعـد از آن  کند و شعر قبلی خودش را نقد میشروع می« ی خجسته آزادیواژه
 و... .  «ی خجسته آزادیای واژه»شود ناامیدی نزدیک به مرگ، شعر بعدی می

 

 تان را گرفتم. خواهم که وقتتان و معذرت میممنون از جواب: گرپرسش
*** 

 ی دومکنندهمشارکت
ها به دین کم شده است؟ مدتی است این سوال ذهن مرا مشغول کرده چرا گرایش جوان

هایی شود؟ هر چند پاسخها هر سال به دین کمتر میاست. چرا گرایش دوستانم و جوان
رسید، اما از چند دانشجوی دانشگاه عالمه و دوستانم این سوال را پرسیدم. م میبه ذهن

 توان در چند مورد خالصه کرد: پاسخ آنان را می
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ای که اند؛ دستهها دو دستهدانند. خانوادهبرخی علت را دور شدن از فضای خانواده می
ای و ...( ندارند و دسته)نماز و روزه  [آیین و شریعت]غیرمذهبی هستند و اعتقادی به 

ها فرزندان به دلیل جوی که در اند و مقید به آداب دینی. در این خانوادهدیگر که مذهبی
خوانند و روزه ، نماز می[به شعائر پایبندند]خانه است یا اجبار و نظارتی که هست، 

دلیل استقاللی  شوند، بعد از چهار یا پنج ترم بهگیرند؛ اما هنگامی که وارد دانشگاه میمی
به چیزهای دیگری  [شعائر مذهبی]که دارند و جوی که در دانشگاه است، گرایش آنها از 

دانستند. در شود. برخی از دانشجویان علت نماز نخواندن را جو زمانه میکشیده می
کردند. اما در حال حاضر خواند، در خانه با او برخورد میگذشته اگر جوانی نماز نمی

 اندن ضدارزش نیست و در جامعه امری معمول شده است. نماز نخو
دانستند. در ایران الگوی مناسب دینی برخی دیگر علت را نبود الگوی مناسب دینی می

گفتند به جز بسیج دانشجویی، سایر مراکز بسیج مانند ها وجود ندارد. آنها میبرای جوان
شان است. برخی از قدرت جذب ی آنها بیشبسیج مساجد الگوی جذابی نیستند و دافعه
عامل  [به دینداری]دانستند. در ادارات، تظاهر از دانشجویان نیز نظام اداری را مقصر می

استخدام و ارتقای شغلی است. ریاکاری و تظاهر این افراد، سبب دور شدن سایر افراد از 
گرایش چندانی گفتند انسان دانستند و میشود. برخی نیز خود دین را جذاب نمیدین می

ها را جذب کند. های دینی خیلی باید جذاب باشد تا جواننسبت به دین ندارد و آموزش
 کردند. ی دیگری است که برخی به آن اشاره میتبلیغات دینی صدا و سیما عامل دافعه

دادند، فساد در برخی از متولیان دین بود: هنگامی که برخی جوابی که بسیاری از افراد می
تولیان دین در ایران خود دچار فساد اخالقی هستند، هنگامی که رفتارهای ناشایست از م

 برخی از مسئوالن را شاهدیم، چگونه نسبت به آن دین اعتقاد داشته باشیم؟ 
دانند و از آنجا که ها، علت وضعیت بد اقتصادی فعلی را حاکمیت میبعضی از جوان

دانند و از دین گریزان را از دین میحاکمیت ایران یک حاکمیت دینی است مشکل 
ها ـ به درست یا غلط ـ وضعیت شوند. در همین وضعیت بد اقتصادی ایران، جوانمی

خواهند فرهنگ خود را با فرهنگ بینند و به همین دلیل میاقتصادی مطلوب غرب را می
مانند  دین است و بهتر است آنها نیزکنند غرب بیغرب جایگزین کنند. آنها تصور می

غرب شوند. این شیفتگی نسل جوان نسبت به شیوه زندگی غرب، در واقع نه منحصر به 
گیر است و خود بازتاب شیفتگی بسیاری از جوانان ای جهانجهان اسالم بلکه پدیده

جهان نسبت به چیزی است که حسب ظاهر، آزادی کامل از قیدوبندهای سنتی و اصولی 
ی جدید از نسلی به نسل بعد رسیده است.  این شیوهای طوالنی است که طی زنجیره
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ی غربی که طی چند قرن گذشته معمول بوده زندگی حتی با آن الگوهای زندگی جامعه
ی از هم گسیختن این جامعه است. مخالفت با بسیاری دهندهنیز سازگاری ندارد و نشان

دیدند، مانند انواع می های قبلی خودها و تناقضاتی که این جوانان در نسلاز دورویی
ی صنعتی غرب ها در جامعه )نژادپرستی یا تخریب محیط زیست که در جامعهعدالتیبی

ی جدید اعتمادی نسبت به نسل قبل شده است. به هر حال شیوهغلبه داشته(، باعث بی
زندگی در غرب بیانگر گریز از هر نوع هنجار و بر باد رفتن هر گونه مرجعیت و اقتدار 

شوند که پدر یا مادر در آن حاضر هایی بزرگ میت. در غرب، کودکان در خانوادهاس
تواند به تنهایی اقتدار پدر و مادر را نیستند و آن یکی هم که حاضر است، چون نمی

های سنتی برای انتقال توامان ایفا کند، از زیر بار مسئولیتی که پدر و مادرها در خانواده
به جوانان و تدارک دیدن ساختار اصلی زندگی ایشان بر عهده های اخالقی دادن ارزش

شان کنند و لذا بسیاری از جوانان ناچار به تدریج خودشان، زندگیداشتند، شانه خالی می
 دهند. را شکل می

ی امور سیاسی و های غرب با خلق قهرمانان فرهنگی، نظریات مردم را دربارهرسانه
دهند. در واقع ر جهاتی که مورد نظر باشد شکل میاجتماعی و حتی خود واقعیت، د

های ی معنای رسانهلوهان ـ یکی از مشهورترین محققان در زمینههمچنان که مارشال مک
ها به شهر فرنگی تبدیل شوند. رسانهها به تدریج به رسالت بدل میجمعی ـ گفته، رسانه

 شده که همه را مجذوب خود کرده است. 
به  اند و آن را تقریباًمعنی به آن بخشیدهغ بیش از حد، اهمیت گزاف بیورزش که با تبلی

اند، خودش به چیزی شبیه یک های دینی درآوردهصورت بدیلی برای برخی انواع فعالیت
دین بدل شده است. در جهان اسالم، اجتماعات عظیم مردم برای انجام امر عمومی 

 شود، تقریباًحرم در میان شیعیان دیده میهمچنان که در مورد حج یا مراسم عزاداری م
همواره با دین ارتباط دارند؛ اما امروزه اجتماعات بزرگی که برای تماشای مسابقات 

شود، به جای اجتماعاتی نشسته است که به طور سنتی برای انجام ورزشی تشکیل می
توان دید، می های المپیکشده و همچنان که در مورد بازیامور دینی و مذهبی انجام می

ی مسیحی خود و از ی غیردینی شدن یکی از اموری است که غرب از گذشتهنشان دهنده
ای که در یونان به ارث برده بود. امروزه ورزش مفهومی غیردینی شده، ورزشکاری

شده نیز تحت فشار مالحظات سودجویانه به نحوی های آماتور تبلیغ و ترویج میورزش
موش شدن است. قهرمانان ورزشی در کنار ستارگان هنر پاپ و به فزاینده در حال فرا

سازند که خود را به ای را میخصوص موسیقی پاپ، قهرمان فرهنگی جدید جامعه
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پرستش تن و حس، تسلیم کرده است؛ پرستش قهرمانان ورزشی و میل به رکوردشکنی 
مشغولی به تن این دلی یک وجه از دهندهوقفه بر طبیعت نشاندائمی و فایق آمدن بی

توان در استفاده از مواد گرتر همین گرایش را میاست؛ در حالی که جنبه بسیار ویران
از تالش نفس  مشروبات الکلی، روابط جنسی آزاد و نظایر آن دید که تماماًطبعاً مخدر و 

 های آنی جسمی و غریزی حکایت دارد.  برای غرق کردن خود در لذت
  

ای. خودت هم در خوب بود؛ هم مصاحبه و هم مطالعه انجام داده روشتهدی صابر: 
ای؛ درک خودت چیست؟ چرا این وضعیت موجود به وجود آمده است؟ چرا جامعه بوده

 جامعه و نسل شما از معنا فاصله گرفته است؟ 
 

اند، همه کنم چون برخی از متولیان دین دچار فساد شدهفکر میی دوم: کنندهمشارکت
 کنند دین این چنین است.کنند و تصور میبه همین افراد مینگاه 

 

 خیلی ممنون از بحثی که ارائه کردی.هدی صابر: 
 



 

 

 
 
 
 
 

 1(۲) یکاستراتژ یدد :او یها و کارکردها: داشتهییننوزدهم: تب نشست
 

 به نام همراه یاریگر
 گشایم، باب بگشا، نزد من آمن رفیقم، ره

 گاهی و استراتژیک با خدامستمر، همهدالنه، ی صافضرورت رابطه
 

است  یلهم تعط یندهآ یشنبهبود، سه یلقبل تعط یشنبهبوده، سه یادز یردوران اخ تعطیلی
 یفیک یلی. بحث خزندیبه تسلسل بحث م ینسب یبکه آس افتدیم مقدار وقفه یکو 

آن فعال  یروبا آن برخورد کرد،  توانیتر مش حفظ شود راحتالاما اگر تسلس یست،ن
 . یمبرس اییهماشاءاهلل به دستان نجامشد و نقدش کرد و سرا

تعهد  یم،و داخلش بشو یمکن یفرا تعر یاپروسه یاکه اگر پروژه  یاریگرنام همراه  به
 نوزدهم نشست مشروط به شرایط آن. کند، البته یکرده و موظف است که با ما همکار

« او کارکردهای و هاداشته یین:تب» ،. عنوان بحثه استماند یستمب یپله تا پله یک هستیم،
ـ دو  یکیامروز تا  ،اینکه باشد؛ یعنییم «یداستراتژیکد»او  رکردهایاز کا یکیو  است

نه؟ اهل افق و  یاهست  یستاستراتژ یکه خدا، خدا [کنیمیم ییجویپ]بعد  یجلسه
 ی،افقیب یکمبودها توانیمیم چگونهنه؟ اگر پاسخ مثبت است، ما  یاانداز هست چشم

 یمحرکه ییزهانگ یم؟به او جبران کن اتکاء را با مانیگبرنامهیو ب یاندازچشمیب
به  یداگر دق الباب کن شود،یهست و ادعا م یاست که در این هابحث یمجموعه

 یو انرژ ینیآفرفرصت ی،افشانو باز شدن مرادف است با امکان شودیباز م تانیرو
 رتباز ضرو یشهپرانتز هم یعنی، ؛یمبسوط هست ینقش در عرصه یفایتن به قصد اگرف

فصل را  یکنشست اول  سیزده .با او یکو استراتژ یگاههمه ،دالنه، مستمرصاف یرابطه
 :گرفتیدر بر م
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 جا؛  ینآغاز تا بد از
 فصل یکنشست،  یزدهس

 ادراک به خروج  از
 از خروج به متد
 از متد به نمونه

 ز نمونه به الگوا
 از الگو تا آستانه

 

 .یمکه وضع موجود خودمان را درک کن یمکرد ینشست سعسیزده  طور خالصه در به
موجود  یاز نقطه یمکرد یبعد از آن سع .موجود الزم است یبه نقطه یمقدمتاً ادراک
 یازن ،روجخ ی. برایمکن یو آن را پاگرد تلق یمنکن ینیگزدر آن اتراق و منزل یم،خارج بشو
 یاآ .الگو یکو از نمونه به  کردیمیم یدااز متد به نمونه راه پ یدضرورتاً بایم؛ به متد داشت

 یتموقع یمکرد یسع .از الگو تا آستانه است ،یتاًنه؟ نها یاآن نمونه قابل تحقق هست 
ساله،  سیمستقر  یتخودمان، حاکم یم؛نخست درک کن یـ دو جلسه یکیخودمان را در 

اش به عهده یختار ییکه گو ینینسل نو یتاًو نها یو اجتماع یاسیس ی،فکر هاییرون
 یدیمرس ینادراکات به ا ی. از مجموعهکندیچه م ینندبسپرده شده که همه منتظر هستند ب

 توانیمیکه با او م یدر رابطه با نوع مناسبات یژهو به و یخدا در هست یگاهکه در رابطه با جا
 یلیکه خ یدیمرس نتیجه ینبه ا یبحران یتوضع ین. از ایمبحران هست ردچا یم،برقرار کن

ضرورتاً  یتخروج از وضع یو برا یماخارج شده یاز هست یستیم،ن یعضو فعال هست
در  یمتد، روش و تئور یافتن ی. برایممجهز شو یو روش یبه متد، تئور بایدیم

از دوران  یدار به چه روشنبحرا هایانسانیم؛ از خودمان برآمد یشانواع پ یجستجو
در کتاب آخر که انشاء و  یمکرد یگرید یشدند؟ و جستجو خارج یبحران و سرگشتگ

درک  ی. برایدیمقبل و خودمان رسما هایمتد واسط از انسان یکست و به «او» یفتال
که  یانسان ینمونه یک .یمکرد ینمونه را بررس یکقابل تحقق هست،  «او»متد  ینا اینکه

بود. از  یمکرده بود؛ آن متد، متد ابراه یداتحقق پ نیروند طوال یکنداشت و در  دگییچیپ
به  یاست، ربط یکه تجربه شده بود و فرادوران ییالگو یدیم،الگو رس یکاش به متد نمونه

و حال که به  .است یو شدن یندارد، فرادوران ... و یمدرن و سنتیاندوران ماقبل مدرن و م
 یدیم،، به آستانه رسیمقابل تکرار مجهز شد گویو ال یتحقق ینمونه یکو  یمتد نسب یک

باب  یو به نوع یدهفتاد و چند بار در کتاب ادعا کرده که مرا فرا بخوان «او»که  یاآستانه
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. یمفراهم کن یتربه محصول یلو تحص تریفیک تر،یکبا هم روابط نزد یمتا بتوان ییدبگشا
 :کردیمیم یداپ یابیدست شبخاعتماد یسکو یککه به  بایدیما م باب بگشا یاما در آستانه

 

 فصل؛  باب بگشا  دوم
 : فرضیشدر با دو پ یآستانه در

 نقطه اتکا« او»
 یرمناسبتیـ غ یرتاکتیکیغ« ما»

 

  ییسکو یرو توانیمیم یا؛ آ«او»از آن هم  یو بخش یماز آن سکو خود ما هست بخشی
ما  یااست که آ ین؟ و وجه دوم اکنیماعتماد اتکاء  ینقطه یکن به عنوا «او»به  و یستیمبا

 یا] یم،کن یکبرخورد استراتژ خواهیمیم ـ اگر قابل اعتماد باشد ـاتکاء  نقطه ینبا ا
   ؟[یمهست] یکیو تاکت یمورد ی،مناسبت [یهبرعکس به دنبال رابط

 

 رابطه؛  یکاستراتژ هایمایهدست
  مبناگیری

 دستییکنزد
 یهبات دوسومناس
 یکاربندـ به یریگبهره

 ذکر منشاء 
 یرفاقت یرابطه

 یفراخوان
 یکاستراتژ یرهنمون

 ای«یهسرما» یخوشدل
 

مجموعه مستحضر  یناز ا ،اندکه قبالً بوده یدوستان .یمجلو آمد یرهاییس یبررس با
 یماگر بخواهکه  یدیمرس ینبه ا یافتیم،و از آنچه که خودمان  یماز متد ابراه یعنی، .هستند
بنا  یم،برقرار کن یهمند و دوسوشده، قانونیفسرشته، تعرهمتنگاتنگ به یرابطه یکبا او 

و مناسبات دو  کنیم دست فرضیکرا نزد «او» یریم،را مبنا بگ «او» یدبا خودشبه نظر 
 دهد،یما قرار م یارکه در اخت هاییو از امکانات و فرصت یمبرقرار کن «او»جانبه با 

در ذهن داشته  یشهبخش را همو فرصت ینآفرآدرس امکان .یمداکثر استفاده را بکنح
و او را  یمدالنه برقرار کنو صاف یچیدهپیرو شفاف و غ یرفاقت یمنشاء رابطه ینبا ا یم،باش
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 ینو ا است یکاستراتژ یناو اهل رهنمو .یمفرا بخوان مانهایروندها و طرح یرها،در س
که من  گویدیاو به ما م یگر،به عبارت د .است اییهسرما یدلخوش یکما  یمجموعه برا

بگو  یم؟اگر از تو پرسند که کجا: »گویدیم )ص(به محمّدیاورید؛ ب یمانو ا یریدرا مبنا بگ
با شما  یعنی،؛ 1«خواهم بود گرتانیجابا ید،خوان یمفرا یک،نزد یکنزد یکی،نزد یندرهم

و به کار  یدرا امکان فرض کن هایمداده کنم،یورد مبرخ یجابیکنم، ابرخورد نمی یسلب
 سرسریسالم  یید،آ یشبرادرانه پ آورید، یادامکان را در  ذهن و  دل   یدهنده ید،بزن

 ی،همکار یکی،همه نزد ینا .رهگشا خواهم بود ید،دعوتم کن تانهایو بر پروژه یدبگذار
است که اگر باز شود  یادکه .ماست یبرا اییهو سرما یفیک یخوشدل ی،رد و نشان

 کنیم؟یو از او چه طلب م یمچه هست یدر پ یرهزنج یناما ما از ا .یستبردار نیلتعط
 

 ؛ یدر پ ما
 «او»کارکرد    «او» یگاهجا

 آرام درون  در نهاد خود
 راه یقرف   یردر مس

 پروژه یکشر   در پروژه
 

و در  یایدبا ما ب یرهاپرکند، در مسمقدمتاً خالء درون ما را  [«او» که یمآن یما در پ]
 یگران،با مشارکت د یا، توسط خودمان مانیرامونپ یخودمان و برا یکه برا هاییپروژه

و  یراه یقرف ی،بخشآرام ی،دلما آرام یکرد او براپس کار حاضر باشد؛ کنیم،یم یفتعر
 است: او یو کارکردها هارو داشته یشبود. اما بحث پ هدخوا یاپروژه یکشر

 

 ؛ یشارویپ بحث
 او ؛ کارکردهایاو یهاداشته

 طراح ـ مهندس یخدا 
 خدا خالق 

 (2) یکاستراتژ یدد
 

                                                                                                        
عَلَّهُمْ لَ وَ لْیُؤْمِنُوا بی وَ إِذا سَأَلَکَ عِبادی عَنِّی فَإِنِّی قَریبٌ أُجیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ فَلْیَسْتَجیبُوا لی. »1

 «. (168بقره: یَرْشُدُونَ )
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و  یینسطح دوم تب یشاتبین،که سه سطح داشت: سطح اول  پ یمکرد یدادست پ یبه متد ما
 یسنت هاییتلق بایدیکه م یدیمرس ینبه ا یشاتبیینبود. در پ یینسطح سوم هم پساتب

 یادن ینا یم،کننمی یرس یادن ینگرا در اصرف آخرت یدد یکما با  .یمبده ییرا تغخودمان ر
اهل دخل،  کنیم،یم یزندگ ینجاو ا یمهست یتا وقت یست،موقت ن اگردپ یست،قبرستان ما ن
که  ییهاهمه پروژه یندر ا  اینکهو باالخره اهل   یمهست یاهل دگرگون ییریم،تصرف و تغ

را  مانیتلق بایدیلذا، ضرورتاً میم؛ کن یفتعر یاپروژه یمم بتوانشده است، ما ه یفتعر
داشت، ما  عنصرسه  یدجد یدگاهد ین. ایممجهز بشو یدجد یدگاهد یکو به  یمبده ییرتغ

سهم  یم،مملکت هم سهم دار یندر ا یم،سهم دار یهست یندر ا یم،هست یهم عضو هست
از  یو بخش کنیمیرا اشغال م فضایی کهبه اسم ماست؛ ما همچنان  یست،ن یقابل واگذار

و نقش  سهم یت،ماست به ما سپرده شده، در آن صاحب حق عضو یرانکه ا یهست
 . یمهست یفاگرانها

به  یمکرد و ابراه یفما توص یکه خدا برا یینیتب یم،آمد یینسراغ تب نیازیشپ یناز ا بعد
که در  یعناصر یدر واقع همه است و یینهم اهل تب یکه موس بینیمیامروز م .کار بست

 یینتب یکآمدند و اجرا کردند، مقدمتاً به  یشاند، پکرده یفتعر یابا خدا پروژه یهست ینا
که  یقدم اول را با متد یین،به تب یدنرس یما برا .یدندرس یو از هست «او»از  ،خودشاناز 

ی سوره 160تا  110 یه،آ 80در یم؛ ما قرار داده است، شروع کرد یاردراخت «او»خود 
 ینب یبحران یطکه در شرا کندیم یشنهادپ« او» شود،یم یعمران، که پادشکست احد تلقآل

 ینا ید،حرکت کن ،و مبسوط هستم یاصل بنایو من که م یدمبنا هست یکخودتان که 
 یبلکه حرکت یست،بدرانه نیزدهقدم زدن س یک یاو  یانهگرایحتفر یرویادهپ یکحرکت 

گردد و یم ییدهدرز شلوار پاره، و کف کفش سا شود،یکه ضمن آن فکر م است یفیک
 ین؟ در ایدرس یمخواه چیزی چه به هاکشاکش یندر ارود؛ یم ینکتاب از ب ییرازهش

 یبحران یدیمد یم،کرد یمرور نسب یکخودمان را  ی. مبنایمکار هست این دنبال به هانشست
زده زده؟ مثل ما شوکبحران یا است د، شکوفاندار یچه وضع« او» یمبنا ینیماست؛ بب

به  یکردرو یینتب یندر ا باشد؟یو آرامش برخوردار م ینهمانطاز  یادن یندر ا یا است
 یطراح و مهندس و خدا یخدا ،گذشته یدر سه جلسه داشتیم. او یو کارکردها هاهداشت

دارد و  اندازچشمو  که افق ییبه خدا یدیمرس یشپ ی. در جلسهیمکرد یخالق را بررس
 یکبا چهار متن و  یقو تدق ییجویپ یندر اکند؛ یرا با خودش حمل م یکاستراتژ یدد

 :یمروش مواجه هست
 



 1تبیین ما ـ : باب بگشا؛ دفتر دوم     168
  

 

 روش یکمتن و  چهار
 متن؛  چهار

 یهست
 یختار
 ما 

 کتاب
 

 هایانهآنها م یو همه یستندن یهکدام حاش یچه ،ینهچهار گز ینمفهوم است که ا ینبه ا متن
حال  .ما و کتاب است یخ،تار ی،چهار متن هست ینا یمان،پر و پ یاصل یسکوها هستند؛

 ی،متن هست یعنی، ،است؟ با سه متن یامتون در چه رابطه ینبا ا« او» که یمآن هست یدر پ
 یشکه پ یپر مالت یو سفره یمانپر و پ یچهار حوزه ینو متن کتاب آخر از ا مامتن 

و  گیردیشکل م« او» از یاتاز اوست، ح یهست .است سرشتهم شود،یما باز م یرو
معلم و  ی،مرب یدگار،است که آفر ینو ما ا« او» نسبت .کندیم یدامفهوم پ« او» با یداریپا

کتاب آخر است. با  یعنیمتن چهارم  یکنندهالیفکننده و تاءمنشاء، انش .کمک کار ماست
ما  هایتختهو شلنگ  هایهامکه  محل تکاپو، دست یختار یبه حوزه هایشسنت
 . شودمی مواجه هاست،انسان
بسرشته  یم،کن شانیقتدق خواهیمیماست و م یکه مقابل رو یابا سه عرصه« او» پس

بحث  ینورود به ا یبرا« او» یااما آ]در سرشت است. « او» هایهم با سنت یخاست، و تار
 [کرده است؟ ییما را راهنما

 

 جا کارآ: همه یدسرپل؛ دو کل دو
 نشانهیعتطب

 خودنشانه
 

را  خوردیم یو به هر دراست که همه جا کارا  یددو کل «[او]» بحث ینورود به ا برای
انفس ما  .آفاق و انفس :یداخودتان نشانه یاًنشانه است و ثان یعتکرد: اوالً طب یمعرف
 هم هاو کرانه یرامونمتن کوچک و پ یکخود ما  یعنی،ماست؛  یرامونو آفاق هم پ یمهست
منظور  ینا یبرا]. یمکن یگیریبحث را پ توانیمیم هامتن است؛ از خودمان و کرانه یک
 [:یمروش داریک 
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 از سه متن  یریروش؛ برگ یک
  ینی،گزنشانه و گزاره ی،زنبرگ

 متن یکاز  یریگو توشه یافتدر
 

خواهد. در عه نمیمطال یلیاز سه متن است که خ یریبرگ بندیم،یکه به کار م روشی
نقش  یم،و هنوز هست یمابوده یخدر تار یم،مان را مرتب کنذهن یدو فقط با یمهست یهست
کرد و در کتاب خودمان هم که  یمشاءاهلل خواهو ان کنیمیم یفابه سهم خودمان ا یخیتار

صورت  یرفت و برگشت توانیمیهم م« او» و در کتاب ریم،از همه غور و عمق دا یشب
اما ] شویم،یوارد م یزنو خودمان بدون برگ یختار ی،هست یعنی، ،. پس به سه متنمیبده

و البته در حد توان خود  یجد ورودی هاست،نشست ینا یبه کتاب آخر که متن اصل
  [داشت: یمخواه

 

 : روش
 تدقیق

  گزاره و نشانه انتخاب
 نشانه و گزاره یموضوع میدان

 انتشار نأش
 از واژه بارگیری

 متن+ بهره از منابع کمک یلتحل
 دریافت

 

از آن  یافتیدرک و در ینیم،آن را بگز یفیک هایو گزاره یاتآ یم،آخر را برگ بزن کتاب
 یم،انتخاب کن یم،شو یقروش که در کتاب آخر دق ین. با ایریمبگ یاتوشهو ره یمداشته باش

ن انتشار آنها را مورد أش یم،کن یمان را بررسمنتخب هایگزاره و هانشانه یموضوع یدانم
 ییهتخل ییم،نما بارگیری هاو گزاره یاتهر کدام از آ یاز واژگان حامله دهیم،نظر قرار 

نوع استفاده از  ین. ایمبرس یلتحل یکدر حد فهم خودمان به  یتاًو نها یمصورت بده یفیک
و نه در  یمباش یخاص یو نه الزم است ما عضو طبقه خواهدیم یکتاب نه لباس خاص

روش با  ینبا ا توانیمیدرک خودمان م یزانحد توان، وزن، قد و م دراست.  یانحصار کس
منابع کمک متن  ی. در کنارش رویمبرخورد را بکن کتاب آخر، این ینا یژهبه و یهر کتاب

که افتاد،  یا. به خاطر وقفهیمبرس یافتیدرک و در یکبه  یتاًو نها یمبکن یحداقل یقتدق
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است؛  یتکرار یدمقدار شا یک خواهم،ی؛ عذر م[یممرور جلسه گذشته هست هنوز در]
بر  یمدار ی. مروریمو به بحث امروز برس یممرور عبورکن ینزودتر از ا کنیم،یم یسع

 :مانهاییافتدرک و در
 

 بر ادراکات؛  مروری
 راهراه یِ: هستیدرک وجود

  یخدا
 یامِپ

 راه                کتابِ 
 مذهبِ

 انِانس
 ابزارها و ملزومات تحقق یرندهاست دربرگ ی«فن ـ علم» ی: استراتژیتجرب درک

 

درک خودمان مستقل از کتاب  یعنی،است؛  یدرک وجود ،هایافتدرک و در یناز ا یکی
راه  یخدا ،مفهوم که خدا ینراه است، به اراه یکه هست کنیمیرا درک م ینآخر. ما ا

دهد، نمی یفیو ک یکاستراتژ یبها ]نشستگان[قاعدین است؛ خدا همچنان که به 
خودش هم  کند،یم اییژهو تاکید هاآن رو ب گزیندیبر م یختار یرداران را در سینامیسمد

راه است، در راه  یخدا ،. خدایستن کشانیازهو خم یدگاننشستگان، به پهلو خواب یخدا
. یدش هنگام جهان را آفرش یاشش مرحله  یک یپروژه، ط یک یط یرو با تدب یرو در مس

که از  هایییامپیست؛ راه است، در راه به ما کمک خواهد کرد نه در ا یخدا ،خدا
 یدکه شا یدارانیامداران ارشد و چه پیامچه پ شود،یداران خودش به ابناء بشر منتقل میامپ

 [است که او] هاییپیام هستند، خبر صاحب هم هاو آن یمشناسو نمی ایمندیده را هاما آن
 گرگونیکه در راه د شودیراه است. چگونه م یامپ ها،یامآن پ یداده و همه تحویل هابه آن

 یبرا یمذهب هم راه کند،یم یداکتاب راه است، در راه مفهوم پ ،کرد؟ کتابش یجادا
 و انسان هم دونده، رونده و بالنده است.  یمودنپ

که بحث جلسه گذشته و امروز و  یژاست. استرات یما هم، درک تجرب یگردرک د
 یچیدهاست؛ پ لمفن ـ ع یک یاست که استراتژ ینخواهد بود، ا یآت یشاءاهلل دو جلسهان
استراتژ بودن فقط مربوط به استخوان یم؛ استراتژ بشو یک توانیمیما هم م یست،ن

 م درشود، ما هنمی یگریو نظام یاستس یدئولوژی،ا یهاو به حوزه یختار هایتدرش
که  یمکن یفتعر استراتژی مانخود، خانواده، محله و جمع یبرا توانیمیحد خودمان م
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به  توانیمیم یقما با تدق]آن صحبت شد.  یگذشته رو یکه جلسه است ییشامل ابزارها
 [:یابیمدرک مشترک موجود در تجربه و متن آخر دست  یک

 

 مشترک از تجربه و متن  درکبر اداراکات؛  مروری
  یو کالن هست یاصل یهااز پروژه« پروژه انسان»

 اعتال(  یستی،زبه ،بردپیش ییر،تغ ی،بناگذار ی،ده)جعل، استقرار، سامان
 او  «یاران»و « او» یانی مشترک م، پروژه«انسان یپروژه»

 هاها و حوزهعرصه نهایتیو      ب     یکالن و اصل یپروژه یک
 

ی انسان که پروژه یمخودمان و متن آخر را دار یباطن یدرک مشترک از تجربه ینا ما
، از آدم اآلن که خلق شد تا یاز آدم .است یو کالن هست یاصل هایتوسط خدا از پروژه

یم؛ ما جعل شد .خواهند آمد یو بعد از ما هم کسان یمگانسلسلهسرسلسله تا ما که فعالً ته
تمام و کمال در  ین. زمیممستقر شو ینکه در زم یمجعل شد یفی،ک یمشد یخلق یعنی،

و  یاقسبک و س یم،کن یبناگذار یم،ما بوده تا آن را از وجوه مختلف سامان بخش یاراخت
فکرمان،  یمکپک بزند، نگذار یمنگذار یم،بده ییرجهان را تغ ینروش و منش و سازه و... ا

و  یمهتر فکر کنب یستو به ز ریمبب یشپ]جهان را[ و  یمو خودمان کپک بزنمان یرامونپ
 . یمو اعتال ببخش یفرازیمجهان و خودمان را برب

هستند همانند  یکسان« او» یارانست؛ او یارانو « او» ینی مشترک بانسان، پروژه یپروژه
 یزانندهبرنده، چه بدنه و چه انگیشچه پ کشند،یم پیش هاآن را کاروان که ساناندرشکه

 یفتعر و کالن را یاصل یپروژه یک« او» لذا، .هستند ساناندرشکه هاینا یباشند، همه
است،  یارض یی انسان در کرهکه پروژه« او» و کالن یی اصلپروژه یلکرده و ما هم ذ

انحصارطلب است « او» . نهیمخودمان باز کن یعرصه و حوزه به رو یتنها یب توانیمیم
 او، با یلذ یمتواننکه  یمسته ناتوانکه عرصه را کامل به خودش اختصاص بدهد و نه ما 

راه برت  یگر راه رو: »یقول مولو به یم،کن یفرا تعر یاپروژه« او» و در کنار« او»
تو  یارامکان دراخت ماشاءاهللالی یهست ینا باشی، یکاگر اهل کار استراتژ ؛ یعنی،«یندبگشا

ی؛ شو ستین  1«یندبگرا تایبه هست یشو یستور ن: »گویدیقرار خواهد داد. بعد م

                                                                                                        
ور پست شوی، نگنجی در / ت بگراینداور نیست شوی به هستی /گر راه روی راه برت بگشایند. 1

 .(698)مولوی، دیوان شمس، رباعیات، رباعی  را بی تو به تو بنمایندو وانگاه ت/ عالم
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 شود،یم عهکه در جام یابیمثل حضور و غیستم؛ ن ییبگو ،یهست اینکه یندر ع یعنی،
باشند،  یدکه با ییآنها یفیک هایدر حوزه یبه ظاهر هستند، ول یتجمع یلیونهفتاد م

 یبرندگیشپ یحوزه یاورزش، هنر، ادب  علم، یحوزه خواهدیحال م ـ وجود ندارند
به  یشو یستور ن: »گویدیم یست،ن یکس یلیخ یابضور و غآنجا در ح .باشد یاسیس

 در یاگر نخواه یول ی،در واقع امر وجود دار یهست یندر ا ؛ یعنی،«ایندبگر تایهست
 آیییو سر پا م یقدر دارآن یرونیب ییزهقدر هست، انگباز امکان آن شوی، فعال هاعرصه

در  ینگنج ی،ور پست شو: »[گویدیم یمولو یدر مصرع بعد]یند؛ بگرا اتیکه به هست
و اگر خودت را  یحس کن یخودت را خس ی،باش یاصالً نخواه  اینکهمگر   یعنی،؛ «عالم

 یعنی،. ندارد ییتو جا یعالم برا ینا ،یعالم باش یندر ا یو نخواست یخس حس کرد
را اج یاند تا طرحگانش آمدهعالم هستند ینکه در ا یدهرس یفیک یلتحل ینبه ا یمولو

که  یپست باش قدرنتو آ  اینکهرا آغاز کنند، مگر   یببرند و روند یشپ یاکنند، پروژه
عالم  یندر ا گویدیم ینجاا وی،بر هاپروسه و هاپروژه ینکدام از ا یچدر ه ینخواه

در  ؛ یعنی،«یندتو به تو بنما یگاه تو را بوآن: »کندی. آخرش را قشنگ تمام میگنجنمی
 یخلقت و هست ییژهاز امکانات و ینخواه ی،که هست باش ینخواه صورت اگر ینا

روابط  یاندر فرجام و در پا ی،جا اشغال کن یبه قدر خس یدر کنج یو بخواه نیاستفاده ک
که البته آن  گذارندیم یشبه نما یختار یینهآ یخودت جلو یخودت را برا یک،استراتژ

و  یهخودت گوشه، حاش یول ی،باش برندهیشپ استراتژ و توانستییکه م ییتو یی،تو یتو ب
قبل چند نشانه از کتاب را مورد  یدر جلسه]. زیدیو برگ یمتن را انتخاب کرد یرونب

 [:یمدقت قرار داد
 

 متن؛ ابتدا نشانه، سپس گزاره  در
 : یهمابر چند نشانه از جنس بن مروری

 روم(  4انفال/  64به فرجام ) یک. توجه استراتژ1
 ( یشور 36کردن ) یـ فرع ی. اصل2
 نحل(  25« )او»با  یک. پاس عهد استراتژ3
 بقره(  111بقره /  124) فرستییشپ سازی،یره. ذخ7
 کهف( 76/  یممر 46) یفیک یها. انباشت5
 اسراء( 11به صدق ) یان. آغاز و پا6
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مفهوم دارد، به آن  یکیاست که کتاب آخر روح استراتژ ینقبل ا یمرور از جلسه آخرین
و  یهفقط کتاب مدح و مرث ی اینکهبه مثابهگرا فرجام .گراستگرا و هم فرجامکه هم جهان

 .گراستیهماگرا و دستست، ضمناً فرجامگراجهان. یستن باشد، ترس دائم از آخرت
 یلیبود که خ ییما غذا کودکی. زمان پیچیمیاست که ما م ییزهایچ ینهم یهمادست

هم  یعیکردند، ماینان لواش را در روغن سرخ م .یچپاسم دست به شدیدرست م یفور
 یلیخ یگردیست؛ ن هایچپاز آن دستاآلن  .بستندیآن را م یعو سر ریختندیوسطش م

و در ضمن  گرامایهکتاب دست ینا !فود هستنداهل فست غالباً ؛کندکار نمی یبا کس یکس
و هم  یککه هم نزد کندیم یهتوص عنییگر و اهل افق هم هست؛ گرا، مشاورهاندوخته
 . مینیدور را بب

 قبل عنوان شد یجلسه .کنیمیبرخورد م یهماکتاب ما به چند نشانه از جنس بن ینا در
 یانپروژه و پا یانکار، پا یانبه پا یکروم توجه استراتژ 3انفال و  83 آیات به ما در« او»

 یادبه ما  .یدکن یتکردن را رعا یو فرع یلکه فن اص کندیم یهبه ما توص .بخشدیپروسه م
به ما  .یمکن یترا رعا« او» با یکاستراتژ یثاقکه عهد و م دهدیتذکر م ینو همچن دهدمی

به خورش  یم،فکر کن یلوبه س یم،باش یفرستیشسازی و پیرهکه اهل ذخ کندیم یهتوص
 یمبخواه« او» از یابزار یتاًاو نه یندیشیمب یفیک هایبه انباشت یم،بسنده نکن یو فعل یکنون

باشد.  کیفیت به و صدق به هاآن مان ازخروج و هاو پروسه هاروژهکه ورودمان به پ
 را هاگزاره ینا یکو در حد توان خود عناصر استراتژ]شد  یبررس هاینا یشپ یجلسه

 [:کردیم استخراج
 

 ها؛ نشانه یکبر عناصر استراتژ مروری
 درک جوهر

 یکو استراتژ یفیطلب عنصر ک
 پاس عهد

 یلوس
 به صدق  بخشییانـ پا یآغازگر

 یتو در هست یکاستراتژ یردپا
 

است و شما  یکجهان استراتژ ینکه ا یداست که درک جوهر کن ینبه ما ا« او» یتوصیه
درازپا و ماندگار طلب  یفی،که عناصر ک خواهدیلذا، از ما م .یدهست یکهم عنصر استراتژ

 ید،کوشا باش ،ایدپروژه بسته بردپیشکه بر  یداشت عهدمطالبه بر پاس یندر ا ید،کن
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 ینبه صدق باشد، در ا تانیبخشیانو پا یو آغازگر دهیدب یلتشک یلوس ید،انباشت کن
 خواهد ماند.  یاز شما در هست ییصورت ردپا

 تکی، هانشانه .شد یبررس یهآ 18تا  11حدود  یشپ یجلسه شویم؛ یبحث امروز م وارد
که در  هاییگزاره یـم،گزاره بـرو سه یاز امـروز قـرار شـد رو .بودند یمثلث یا یزوج

اند. اما قبل از آن شده یهتعب ءطه، اعراف و شعرا هایسوره اییرهپشت سر هم و زنج یاتآ
 یمدر آن قرار دار یبخش از هست ینبه آنچه که در ا یم،بزن انخودم یتبه وضع یزیگر

که بعد به بحث  کنیمیباز م یما و استراتژ یراندر مورد ا یپرانتز مل یک .یمبکن ینگاه
 :یمبده یوندامروزمان پ

 

 ؛ یپرانتز مل یک
 ؛ یما و استراتژ ایران

 واژه  یعمرکوتاه
  یتیباور اقل

 پهن نشدن ـ پخش نشدن 
 ابزار از مدار دست یرونب

  سدهیمن هاییـ نافرجام هایآغازگر
 ورود و خروج حد فاصل یتطورها

 

 یاست و اجتماع یتیباور اقل یکهنوز  .دارد یعمر کوتاه یاستراتژ یما، واژه یرانا در
 یکاند، به عنوان همه درکش نکرده یست،نشده، پهن و پخش نشده، پاشان و پخشان ن

 یاو کتابخانه یترینیو ای،سرطاقچه یشتربـ .شودیافراز از آن استفاده نمابزار و دستدست
مواجه  هایییبا نافرجام یراخ صد سالاند، اما در کشور ما کم نبوده در هایت؛ آغازگراس

سده و چه در آن سده، البته علل خاص خودشان را دارند و اتفاق رخ  ینچه در ا .اندشده
شان، شان و در حد فاصل ورود و خروجاست که آغازگران در ضمن حرکت ینداده ا

 یکژاسترات هایمعضل ینکشور ما با ا تاریخیلذا، به لحاظ  .اندطور شدهخودشان طوربه
 مواجه است، عمر پروژه کوتاه و کمتر از پنجاه سال است. 
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 یاسی،س یدر عرصه 1یستوسط دو سازمان نوتاس یاستراتژ یواژه 1940 یدهه ییمهن در
 یدر عرصه .را باب کردند یاتشادب ینباب شد؛ مجاهد یراندر ا یالتیو تشک یدئولوژیکا

در  یرانمسلحانه در ا یچهارم که با تدارک مبارزه هایاز برنامه یزتوسعه ن هایبرنامه
 یاتواژه به کار آمد و در ادب ینسازمان برنامه ا رهمزمان بود، د 1943-21 هایسال

 ینا .سال است 20کوتاه است، حدوداً کمتر از  یلیلذا، عمرش خ .باب شد یرانا یتوسعه
ابوالحسن  یبود. آقا یتیباور اقل یکاقتصاد و اجتماع  یدر حوزهاآلن  باز تایردباور از 

داشت  یژگیدو و ـاول و دوم  یپهلو یتدر حاکم یگاهشو جا یتشخص جدا از ـ ابتهاج
 اشیگیریاز پ .بود و فکر درازمدت داشت یگیرپ یلیخ :ما کم است یدر جامعهاآلن  که
دار کردن برنامه یسال در پ 11، 1913ن رضاشاه تا سال از زما 1918بس که از سال  ینهم

و بعد  1994 تا 1913اول، دوم و سوم در حد فاصل  هایو در برنامه یددو یراناقتصاد ا
و  یمدت داشت و اهل پالن، استراتژدراز یداو د .داشت ینقش اساس 1941سال  هم

 برنامه بود. 
آن  .کردند یدتاک یاستراتژ یرو یرانه در ابودند ک جریان دو فقط هم هاگروه یحوزه در
به  ،داشتند 1993-1941که از دوران  یاتیتجرباز نوپا بودند و  هایییانهم جر هایانجر

متمسک شد.  یبه استراتژ یدندارد، پس با یاستراتژ یرانبودند که مبارزات در ا یدهرس ینا
را  «یکو هم تاکت یاتژهم استر ،مسلحانه یمبارزه»کتاب  1مرحوم مسعود احمدزاده

 یشب 1940 یهم در دهه ینجا باز کرد. مجاهد یرانمرجع مبارزات ا یاتنوشت که در ادب
را  یاند وقت، فسفر، خون، عرق و انرژآمده یرانا یخدر تاراآلن  که ییهایاناز جر

و  یاسر طاقچه رشانرفتند، کا یشپ و به استراتژی که رسیدند، کردند یمصروف استراتژ
نخبگان و در مدار  یبـرا یتیباور، باور اقل ینا یمجالس نبود. ول تنیو ز یترینو یابر

 ینشده در جامعهپخش ییهمادست یکنشد و به عنوان  یاجتماع یران،خاص است، در ا
نقشه ،اندداشته یکهم که فکر استراتژ یاساس کسان ینا و بر .است یراخ یسدهیمما در ن

به  خودشان هم بعضاً یتاًو نها یدداشت که به فرجام نرس ینواقصمشکل و  شانراه های
ما  یفعل یطدارد که به شرا یزن یپرانتز وجه دوم یندچار شدند. اما ا ییتحول و تطورها

 مربوط است:
 

                                                                                                        
 باشد. ق ایران میهای فدایی خل. مقصود، سازمان مجاهدین خلق و سازمان چریک1
 های فدایی خلق ایران بود.گذاران سازمان چریک. مسعود احمدزاده از پایه1
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 ؛ یپرانتز مل یک
 ؛ یو استراتژ امروزما

  هاپاشییرازهش
  هایروزمرّگ

 هاکردن«حال»
 هاافق نداشتن
 هاو تن ندادنذهن، دل، پا 

 هاگرفتن« کاروان»بس فاصله با 
 

بود،  یخیلوح تار یاست. لوح قبل مانیامروز ما و استراتژ یکنون یتوضع ،وجه دوم این
حال  ها،یروزمرگ بریم،یبه سر م هایپاشیرازهلوح امروز است. در دوران ش ینا یول

مدت و دوردست و دراز مسیرهای به هاندادن تن و پا دل، ذهن، و هانداشتن افق ها،کردن
که  یادر جامعه .ایمرونده است و ما از آن جا ماندهیشکه پ یکاروان ابس فاصله گرفتن ب

همه را  هاروزمرگی شده، پخشان هاشده، عطف یدهپاش هایرازهش ،کنیمیم یما زندگ
 یار رفته ولبود و به کن یابرنامه ینجامستقر به کنار است، ا یتگرفته، برنامه در حاکم

 یالذا، برنامه !و ندارند که به کنار بگذارند اندنداشته یابرنامه یاسیـ س یفکر یروهاین
البته حال  رسیده، حال با انستؤم به نو نسل خصوص به هاکه کنار رود و نسل یستن

ما فعالً  یعنی یکبلکه مفهوم استراتژ !یریمگش را در نظر نمیلکردن فقط به مفهوم ناز
دورتر و  یدکه د یستو بنا ن یماکرده حبسخودمان را  «حال»و در  یستادهنقطه ا ینا یرو

 یماه یبرا ؛ یعنی،«یاکه ره آب بر خود بسته یچه ماه» :یمتر داشته باشدرازمدت
نسل نو هم  .یستهم سر راهش ن یوجود دارد و مانع جد یکاستراتژ یدانم ماشاءاهللیال

 یست،آب برخود بسته؛ چون که جهان ما و ذهن ما افق دار ناست که فعالً راه  اییماه
 یشکه پ یلذا، ما با کاروان .به ما راه بدهند یهمراه یندارد دل، پا و تن هم برا یلیدل
است، با  یرویشحرکت کرده و در حال پ ینانکه از غارنش یتبا کاروان بشر رود،یم

 . یماها دور افتادهآن ازو  یمندار یاجهان فعالً رابطه یککاروان استراتژ
 برویم، هاسراغ گزاره  اینکه. قبل از  شدیباز م یدبود که با ینو امروز یپرانتز مل یک این
 یادکه صاحب کتاب اهل سوگند  شویمیو متذکر م کنیمیم« او» به کتاب یژهتوجه و یک

 سی به خصوص در دورانـ  شودیخورده م یادما سوگند ز یکردن است. در جامعه
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 ،نقل و نبات یندر کنارش سوگند ع یول ،یستدر کار ن یتعهد ی،اسالم یجمهور یساله
 . شودیدست و پا له م یرپخش و پاشان و ز

 

 ؛ یدتاک یژهسوگند ـ و یژهو یک
 او: سوگندهای

 یرگذارتاث یدتاک؛ پربار؛ دارفلسفه
 

و  یفرد یپشتوانهیب یسوگندها ییرابهش بریم،یسر مه که ما در آن ب یاجامعه در
تازه  یهاو در سطل هایکه در جو اییرابهمثل ش ؛شده است یجار ینزم یرو یالتیتشک

و نه تفاله است،  یرابهنه ش« او» یسوگندها یول .گرددمی یجار یابانکنار خ یگذاشته
به سوگند  دندار یازین« او» گذار است.یرپربار و تاث ر،دابلکه برعکس مستحکم، فلسفه

سوگند  .کندنمی یقهسوگند بخورد، از سوگند خوردن مضا یدکه با ییدن اما جاهاخور
تا  خوردیچرا؟ دو سوگند ماش؛ یتابانبه ماه و ماه اش،یو پرتوافشان یدبه خورش خوردیم
 «را. اشیبانیشتنرا و خو اشیکارنهگ کردیم الهام انسان به»: کند مطرح را هاگزاره ینا
 .وجود دارد یمشابهت ،یک ینتابش او مه «او»و طلوع ماه، تابش  یدبرآمدن خورش ینب

 .ماه است سازوکار، (6)شمس: 1«فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا» ییهدر آ یزالهام ن سازوکار
دو عنصر  خورد،یقسم م یتونو ز یردار است. اگر به انجیعهدر ماه طلوع و طل یعنی،

به  .م هستندپربار و مقوّ یارکه بس یمالً در موردشان بحث کردقب ستند،ه یموجود در هست
 و هامقوم ترینیفیمن انسان را از ک یدکه بگو خوردیقسم م یتونو ز یردو عنصر انج ینا

 ـ« وَالْعَادِیاتِ ضَبْحًا»ـ تک  یزت یبه سطوح آمده یدونده یها. اگر به اسبآفریدم هاژن
گزاره را مطرح کند که همانا انسان نسبت به  ینخر اآ دست اینکه یبرا خوردیقسم م

 ینا خورد،یبه عصر قسم م یو وقت .پروردگارش سرکش و ناسپاس و دررونده است
به  یدفروزش خورش یعنی،والعصر؛ «. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْر»که  کندیگزاره را مطرح م

به غروب  یمآرام از ظهر داررامود که آشیگفته م یساعته، عصر به دوران 14 یلحاظ زمان
است که  ینا یانبه تنگ غروب است، عصر ب یکعصر، دم غروب است و نزد .رسیمیم

پس بشتاب، بشتاب  یعنی، .روز در حال فروکش و از دست رفتن و از کف رفتن است
مانده به غروب که روز یحداقل فرصت باق ینتو بشتاب که در هم رود،یکاروان دارد م

                                                                                                        
  اش را به آن الهام کرد.سپس پلیدکارى و پرهیزگارى. 1
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کسب  یو شوق یتحول ی،حرکت ای،یدها یتی،ذهن ی،ایهماتمام شدن است، دستحال  در
سوگندها و یژهو یناز ا یکیاست.  یدگذاردار، پربار و تاکفلسفه یشلذا، سوگندها .یکن
 نازعات است:ی سورهدر  یدهایشتاکیژهو

 

 ؛ یدتاک یژهسوگند ـ و یژهو یک
 امرا فالمدبرات

 

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا؛ : »یشهااست. قسم« فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا»جم و قسم پن خوردیقسم م چهار
 یالفظتحت یمعنا«  وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا؛ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا؛ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا؛ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا

 یلفظاتحت ی. معناستتر روان هک شودیهم م یگرد یمعن یکدارد، اما  یقشنگ
سوگند به  یعنی،؛ «وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا»نندگان به قوت است. سوگند به برکَ« وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا»

شوند. نقطه متوقف نمی یکقدر انعطاف دارند که در آن آیند،یکش م یدنی،کشندگان کش
 یعنی،؛ «ابِقَاتِ سَبْقًافَالسَّ. »یشناکردن نندگانبه به شناک سوگند یعنی،؛ «وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا»

پس به کارپردازان  یعنی،؛ «فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا»و سرانجام  یگرفتنیشپ یرندگانگیشیپس به پ
 روان را هاو مفهوم یمآب حرکت کن یرو خواهیمیپارو، با قلم خودمان، م یکدر امور. با 

؛ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا؛ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا؛ فَالْمُدَبِّرَاتِ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًاا؛ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقً» .کنیم
: قسم به از جا جهندگان؛ به یکروند استراتژ یکدر  یفیبه عناصر ک خوردی؛ قسم م«أَمْرًا

 یشپ رکشش؛ به آنان که شناکنندگان شناورند؛ به آنان که دفنرسانان، به رهسپاران خوش
به  خوانیم،یکه انشاءاش را م یمنشائ یعنی، .گذارندگانرسبه کو یرند،گرفتن سبقت گ

 یچه موجودات هایناخورد؛ یگذارندگان و به جهندگان قسم مفنرسانان، به کورس
 یادکنندگان در امور سوگند یرمورد قسم هستند، به تدب« فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا» یتاًهستند؟ نها

قسم  هابیانخوش به و هاقلمبه خوش ها،ستید. خدا به سخنرانان، به ژورنالشویم
 یانیقلم و ب یدهستند که شا یعناصر [باشندمی قسم مورد که] هاآن یخورد، ولنمی

 ،را ارائه بدهند یبکنند، نتوانند سخن ینتوانند بحث یسند،بنو یزینداشته باشند، نتوانند چ
اند «اصحاب حلَّ و عقد» یآخوند اند، به زبانبخشیداند، امدهگشا هستند، سامانگره یول

 خوردیقسم مخورد. یقسم م هاینبه ا ؛یندگشاگره کنند؛ یعنی،یو در زمان گره، گره باز م
که بلرزند لرزنده؛ آن روز  یروز یعنی،؛ «یوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ»برسد؟  یزیکه به چه چ

آن  کند،یم یدآن تاک یکه دائم رو یهمان فرجام خداست، یکاستراتژ یدد ینهم یحاو
 یادگزاره مطرحش کند، پنج قسم  یکبه عنوان   اینکه  یفرجام که روز موعود است. برا

به  یتاًگذارندگان و نهاکششان، به شناکنندگان، به کورس: به جهندگان، به خوشکندیم
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 یانر پاتا د یانگشابرندگان و گرهیشمدبران در امور، پ یعنی،استراتژها؛  ،دهندگانسازمان
ها آن روز قسم یدر انتها !یدفکر کن یکرا مطرح کند که به روز موعود استراتژ ینبتواند ا

که  یاعده رسد،یآن روز م یوقت گوید،یسوره م یندر هم .کندیم یمقشنگ ترس یلیرا خ
! گویدیم قشنگ یلی؛ خ«أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْحَافِرَةِ»... خواهند گفت:  یستندخوش فرجام ن

 یاآ: »گویدیم شود،می اطالق هابه رفوزه یشترب ـ ما یدبستان یاتادب ـ ما یاتمردود در ادب
یم؛ باش« او» است. مردود یکاستراتژ یدد ینا «یم؟امکان هست که ما مردود او باش ینا

در  یدنپر یو تو تپانچه را برا یماز اول شروع کن یم،ما به سرخط بازگرد شودیم یعنی،
  ی؟کن یکدوباره شل ی،و جهندگ یدوندگ یستخر و براا

سه و چهار استخر  ینکه در ال یبه کسان خوردینازعات قسم می سوره ینخدا در ا اینجا
 ینگزکناره هایلیاما خ روند،یم یستدر آن پ هایلیاستارت زدند؛ خ یدانیدوم یستپ یاو 

که مساله را حل کنند و  آیندیم یاعده یکنه!  یول دوند،یسبک م دوند،یهستند، نرم م
و خوش نوار  کنندیکه خوش آغاز م یگذاران، کسانبگذارند؛ به رکورد ارا به ج یرکورد

 یرکه مس یبه کسان د،نساییاستخر م ییوارهو خوش دست را به د زنندیرا پس م یانپا
، مدبر و گشاو فنرسان، گره کنندینفس شنا ماند، خوشداده یصرا تشخ یکاستراتژ

 یفط یکو  هاینا یفط یک یانخورد. در پامی مقس دهند،یرا ادامه م یرمس یناستراتژ ا
اند، گذر یدهو به سان فنر نجه اندیزیدهاند، نخهستند که فرصت را از کف داده یهم کسان

مثل پول نفت دوران  یاترهگُقاعده و بیفرصت و امکان را  ،یهاند و در حاشعمر کرده
از  ینانسرانجام ااند؛ سپردهآتش  یو به توده اندیختهر یختار یوانا ینژاد، از باالیاحمد

: گویندمی سر آخر هاآن کنند،یم یداپ یکاستراتژ یدها را عنوان و ددست دادن فرصت
هم به  یاو پروسه یمکن یفتعر یاپروژهیم، سر خط، از آغاز شروع کن یمما برو شودیم»

و  پروژهکردن  یف، اهل تعریثاق: اهل مدهدیبه ما م ید. خدا شش کل«؟ما واگذار شود
. جا به یمبسنده نکن یدهابه با یندیشیم،به فرجام ب یم،کردن باش یـ فرع یپروسه، اهل اصل

که در  ییهاگزاره ینا ی. روکندیمطرح م یکاز جنس استراتژ ییما سوگندها یجا هم برا
 ینو امروز را به ا یمو آنها را وسط بگذار ندیشیمیب یمقدار یم،قبل مطرح کرد یجلسه
 . یماختصاص بده اهگزاره

 

 نو؛  بحث
 : یصاحب استراتژ خدای

 یطراح یکو تاب  یچپ در
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 یکو تاب  یچاست؛ در پ یخدا صاحب استراتژ گوییمیکه عنوان شد، م یرتعاب ینبه ا 
 بارهیکو به  یاحساس« وا» عمل یاکه چه گذشته است، آ بینیمیطه م یدر سوره یطراح

 یکدر  گیرد؟یم شیرَو مرتبهیک هایمیو به قول قد زندیمرتبه به سرش م یکاست؟ 
عشق  تابد،یان که آفتاب به سرش متتابس یشود و در گرمایق معاش یبهار به طور ناگهان

آن  از یا کند؟یحرکت م یازنیشاسـت؟ بدون پ اندازچشمیو ب ژرفایب رود؟یم یادشاز 
بشکن جهان  یکبا  یعنی، ،ی«یکونکن ف» یسنت یدگاهاست؟ در د «شودیبشو و م»طرف 

با  یاجهان را درست کرده  ینک ایکروباتآاست؟ با حرکات گونه  ینا یاآ ؛کندیرا خلق م
و تاب  یچاز محاسبه است؟ نه! در پ یکارش کپ یانبوده و  یااهل مرحله بوده  ی؟تردست

من  و بینییتو مو م: »گفتندیقبالً قشنگ میست؛ ن گونهینا بینیم،یم که در طه یکیاستراتژ
 یم،اهاشتد اکنونکه ما تا  یاست و درک یچشیدرک پ یاستراتژ ؛ درک خدا از«مو یچشپ

مو عنوان  یبه جا یشسال پ 40-20 ینهم یاتما در ادب یدرک مو است. قبالً در جامعه
ن، تَبارِفِ گفتند،یم ،یمتر سراغ دارقبل یاتکه در ادب تر از آنقبل یاو شکن؛  ینچ کردندیم

 گفتندیداشت، چه مونث بود چه مذکر، م یقشنگ یسویکه گ یتر بود؛ کسبارِفتن قشنگ
را با خودش  یفرد بار یعنی،بارِفتن است؛  یسویو شکن است، گ ینپرچ یسوین گیا

 و تاب است.  یچپله و پر پفتن است، پله یدارابار  ینکه ا کندیحمل م
 یرهمو بود، دو گ یاتو یلیسبابیلیس؛ آمد به اسم باب یدستگاه یراندر ا 40 یدههدر 

 بابیلیس هاخانم یول یدندکشنمی یلیخ یانآقا شود،یکمتر استفاده م یلیسباباآلن  داشت.
 یلیسقبل از باب یعنی،ندارد؛  یو تاب یچمو، پ یگر. حال دوران سشوار است و دکشیدندیم

و سشوار آمد؛  سییلاست که باب ینبود؛ آن وقت مهم ا یو تاب پیچیقبل از سشوار، و 
فر شش  گفتندیزنانه به آن م هاییشگاهآرا ینباب شد که در ا اییدهپد 40 یمثالً، دهـه

فر شش ماهه  یک یول ،گذشتیم هاو شکن ینهرچند که از آن چ گفتندیم یعنی،ماهه؛ 
همه  ،و ببندها یربگ یرغم همههم به یاسالم یان در جمهورخودم 30 ی. اول دههیمبده
اآلن  آمد، یشباز بحث فر شش ماهه پ 31تا  30 سال از 30 یبود، در دهه یشسر جا یزچ
 موهایی هاا و دفتر بچههمغازه در هاسر عروسک یرو یرسال اخ 1–9 ینهم یزن
و  ینبه آن چ یربط ییلفر شش ماهه خ ینفر شش ماهه است؛ ا ینکه هم گذارندیم

 یبه صورت مصنوع مترسانتیهر پنج  یا مترسانتیهر سه  است. یندارد و مصنوع هاشکن
 یشگاهو شکن بود. آن موقع در آرا ینو شکن پر چ ینآن چ یگره خورده است، ول یک

آن  یهاپره بینیم،یکمتر م یگرداآلن  بود که هایییچیق یک ها،خانم یشگاهمردانه، نه آرا
و شکن بود،  ینکه پر چ یمردان یمودر  ک مقدار کند بود، آن رایکلفت و  هایچیق
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هم که در  هایبعض و سشوار،بعضی با ینیم؛ بنمی مردان در را هااکنون آن موگذاشتند؛ یم
ساعت  یمبالشت ن یتخت رو رفتندیمبعد حمام و  رفتندیم ،دوران ما سشوار نداشتند

 یرانا یاتفاقات در جامعه ینا .مو گرفته و صاف شود یهاو تاب یچپ ینکه ا خوابیدندیم
اآلن  همه یعنی،ما هم رخ داده است؛  یاسیـ س یفکر یدر جامعه یفیاتفاق ک ینرخ داد، ا

کار  هاییرابهو تاب و ش یچو شکن، پ ینو با چ اندیدهسشوار کش اند،یدهکش یلیسباب
 یرکه مس دهدیطه خدا به ما آموزش می سورهدر  یول .ندارند یارابطه یکاستراتژ

و تاب و داالن به داالن  یچارتقاء، پر پ یرتکامل است، مثل مس یرمثل مس استراتژیک
 [:کندیم یتو فرعون را روا یموس یمواجهه یباییخدا به ز]همانند بازار مطبق.  ؛باشدیم

 

 مواجهه با فرعون از کشاکش  روایت
 ه نشان ینگزاره و چندـ سه یک

 113 -131اعراف ؛ 2-61شعراء ؛ 2-11گزاره: طه ـ سه یک
 نشانه ینو چند

 

 یاتآ یاولباشد؛ ینشانه م ینگزاره و چندسه یکمواجهه با فرعون از کشاکش  روایت
اعراف است. در  109-196 یهانشانه یو سوم ءشعرا 3-86 یهانشانه  یطه، دوم 60-3

است که هر سه  ینکار وجود دارد. مهم امکنشانه به صورت ک ینهم چند هاینکنار ا
 یفلسفه یهاهستند؛ در سوره یختار یفلسفه یهاسوره ،و اعراف ءطه، شعرا یسوره

به ما منتقل  یخخون و حس تار ،جان ،رتحول و تطو یرس ،جهت ،فلسفه ،سمت ،یخیتار
ا فرعون بر ه بهمواج یتروایم؛ رسبه طه می یصاحب استراتژ یخدا یدند ی. براشودیم

 ،یمبه آن بپرداز خواهیمیکه ما م یاز منظردهیم؛ یطه را مورد مداقه قرار م یسر سفره
 سوره است. یژهطه و

 

 ی؛ صاحب استراتژ خدای
 طه یمواجهه با فرعون بر سر سفره یتروا

 طه: 
 نشانه 135با ؛ سوره یستمینب؛ کتاب ییانهم

 آهنگ بپرضر؛ غزال دوان یتمبه ر ین،آهنگ؛ مقطّع
 به اعتال یل، ما«ا»به  یمنته یهانشانهی؛ افواره
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 یدخط عثمان طه را باز کن یاو  یبه خط کوف یهاکتاب است. شما اگر قرآن ییانهم طه
 یزن یسبه خط طاهر خوشنو یهادر قرآن .باشدیصفحه است، طه درست وسط م 804

ب است؛ وسط کتاب را عطف وسط و عطف کتا ،یانهطه م .کامالً وسط قرار گرفته است
 ییانههر چقدر نازک باشد اگر از م یاقطور و  چقدررا هر  ی. شما هر کتابگویندیکتاب م

 یانهم ییانهاست، م طورینطه هم اماند؛ یبدون کمک دست شما باز م ید،باز کن یانهم
. اگر ما لبِّ لباب است یعنی،مثل مغز گردو؛  یل،نارگ یرکاهو، مثل ش ییانهاست، مثل م

 یم؟اآمده یهست ینچه به ا یچه گذشته است؟ ما برا یختار یندر ا یمدرک کن یمبخواه
اهل  یدچرا با یم؟کن یترا رعا یازهانیشپ یدچرا با یم؟داشته باش اندازچشم یدچرا با
 یک مانی. ما زمان کودکیمو گاز بزن یمقاپ بزن یدرا با یانهم ینا یم؟باش یبندمرحله

 یندر ع رفتییاش که مبود؛ خانه یخوش حال و احوال یپت یلیخ یم،داشتمادر  یعمو
آورد؛ یو کاهو م یندر فصل کاهو، اول سکنجبگذشت؛ یما خوش م یبه همه اشیندار
 ینا یامده،نـ یهدر و همسا یامده،ن یتا کس: »گفتیکالم داشت، متکه یکهم  یشههم

 یانهاول م گفتیبه تعداد همه و م گذاشتیم کاهو 4–2 !«کاهو را بقاپ و بخور ییانهم
  !است یامدهن یرا بخور تا کس

کامالً  یعنی، ،نشانه دارد و مقطع است 192سوره است،  یستمینکتاب و ب ییانهطه هم م
 یاتاز آ یبعضباشد؛ ینم یو پاراگراف یطوالن هایشیهکدام از آیچه یست،مطول ن ؛کوتاه

در  یول !1دهدیکتاب را پوشش م یصفحه یکبقره، ی سوره یاتاز آ یکیهست، مثل 
 یک یتمبه ر ینکوتاه، آهنگ ؛هست یهو چند آبیست  یصفحه گاه یک درطه ی سوره

هنگ است، آپر ضرب شود،یم یدهسوره شن ینغزال دوان در ا یک یپا یصدا .غزال دوان
و مثل  یستن یاپر دف و پر پژواک است، فواره شویم،یمواجه م آهنگضربدائم با 
 یانهم ییناز پا باشد،یکوه باشد طه نوک کتاب م یککل کتاب  اگراست.  یغست یبرجستگ

  .ستیافواره یاتآ ینو از باال نوک کتاب است. ا
 یلیخ شوند،می تمام «آ» با هامورد از آن 190طه، حدود ی سورهنشانه در  192 یندر ا

ن سوره یا .باشدیبه اعتال م یلالفبا ما یسشنااعتالست، در روان ینشانه« آ»مهم است! 
 یاتدر ادب !یدهدو حرف باال کش ؛شودیشروع م« طه»اول با  ییهبه اعتال است؛ آ یلما

پر رعناست. طه؛ رعناست  یهآ ینرعنا؛ ا گفتندیکه خوش قد و باال بود م یبه کس یفارس

                                                                                                        
 ی بقره است. سوره 161ی . اشاره ی شهید صابر به آیه1
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« طه»با  یعنی،شنگ است! ق یلیخشود؛ یتمام م «یاهتد» یسوره با کلمه ینبا دو حرف؛ ا
کار کند، چه  داندیو خودآگاه است که م یفرد صاحب استراتژ نمادطه شود؛ یم وعشر

 شودیاول با طه شروع م .یستدار است و سرگشته نچه به جهان آمده، افق یبرا داندیم
 یاپ یکه صدا یدد یمخواه .با دو حرف، با حداقل عضو، با دو پا، طه آمده غزال پا بدود

که پنج حرف باال  یردذپمی یانپا «یاهتد»آخرش هم با  ؟تیسچسوره  ینغزال در ا
 یوسطش هم متعدد رعنا ی،پنج حرف یرعنا یکو  یدو حرف یرعنا یکاست.  یدهکش

جان، روح،  یحاو یعنی،است؛  یفیک یسوره ،سوره ینا .یحرف چند دو، سه، چهار و
 یخدا جد .یریدبگ یرا جد یناست. ا یستز یو برنامه یاتح یروان، قانون، فلسفه
مغز کاهو و  یغ،سوره وسط، ست ینا .باشندیم یسوره هم جد یناست و کتابش و ا

آهنگ است، پر ضرب شود،یم یدهغزال مشاهده و شن یپا یاست، از آن صدا ینآهنگ
. حال وارد شودمیختم  یتآخرش هم به هدا شود،یاولش با عنصر استراتژ طه شروع م

 :یمسوره شو نیا
 

 ی؛ صاحب استراتژ یخدا
 طه یمواجهه با فرعون بر سر سفره یتروا

 است ؟ یدهبه تو رس یموس یتروا یاآ
 

و قومش  یموس هاییزانکه وجدآورست، جستان و خ یابه سوره یم،متن بگذار یکبه  پا
 60تا  3 از 3 ییهآشود؛ یشروع م یننرم و مت یلیزده، اولش خ ینچکرده، نقطه یمرا ترس

آرام خدا به  یلیو فرعون؛ خ یموس یکاستراتژ یبه گزاره کندیم یدااختصاص پ
شروع  یزاولش با تجه .«است؟ یدهبه تو رس یموس ایترو یاآ: »گویدی)ص( ممحمّد

تا از قانون راه  یاب گویدیم کند،یوارد م یشوک ،ضمن آرامشمحمّد)ص(  بهشود؛ یم
تا از  یاب ،یاست که آر ینا «یده؟به تو رس یموس یتروا یاآ» اینکهخبرت دهم، مفهوم 

تو که استراتژ  کنم،راه آگاهت  ینقشه یکگوش دار تا از  یفیقانون راه خبرت دهم، ک
 یکتو را از  خواهیمیپس م ی،اکرده یفبا ما تعر یکاستراتژ یپروژه یکو  یهست

را  هایهمابه هوش باش تا جان یم،سده با تو فاصله داشته، آگاه کن ینراه که چند ینقشه
 وَهَلْ»طه:  3 ییهآ !یعبور کن یاستراتژ این قواعد و هاو تاب یچتا از پ یزخرب !یابیدر

پنج  .یمنازعات است که از آن صحبت کرد 12 ییههمان آ یناًع« أَتَاکَ حَدِیثُ مُوسَى
 اینکهبه   رسدیباز م یزدهمپان ید،ختم گرد« فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا»شد و به  یادکه  یقسم

 یقشنگ است! در آن سوره یلیخ «یم؟ارا به تو رسانده یموس یتروا ینما ا یامحمّد آ»
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شده  یهتعب یهآ ینا یزن یسرشار از استراتژ یسوره ینگزاره آمده، در ا ینا یکاستراتژ
 [:یماطه نشسته یهمچنان بر سر سفره]است. 

 

 ی؛ صاحب استراتژ خدای
 واجهه با فرعون م یتروا

 مرحله 16؛ بند 31؛ نشانه 42با  یاطه گزاره
 

. با دهدیرا پوشش م 60تا  3 یهاو نشانه یاتگزاره آ ینا .نشانه دارد 31با  یاگزاره طه
. دهدیم یمرحله را در خودش جا 18بند است که  90نشانه و  31، 60و  3 آیات خود
 یحم که، وجب به وجب و بند به بند توضمفهو یناست؛ به ا یکمتن کامالً استرتژ یک

 کرده است.  یهخاص خودش تعب ینو قوان قواعدمرحله را با شانزده  و دهدیم
غافر، نازعات ی سورهکه در  ییهاتکمله یمرحله به اضافه 18بند و  90نشانه با  31 ینا 

 یروزپ یتراتژاس یک یتروا ینیمبب یم،قرار ده یرا مورد بررس یمسور استفاده کرد یرو سا
به  یلیخ یافتاده ول یانبه جر هایاند، استراتژما استراتژها بوده یدر جامعه یست؟چ
]مشابه به هر جهت و  یاست، بار یروزخدا پ یو استراژ یمش .است یدهنرس یروزیپ

و کامالً  یستن ،«یدخوش آ یدآ یشهر چه پ» و شعر حافظشماری مندرج در[ غنیمتدم
از  یکرده است. بعض یداکه بعد از خلق بر عرش تسلط پ طورناهم باشد،یآگاهانه م

بدل  یستبنا ن رود،یتشک م یبا اقتدار رو نامند؛میمقتدر  یرگیرا کشت یرهاگیکشت
 سویکبه او را باشد که هر کس آمد  ییحلوا یرهاگیوا بدهد و به قول کشت ،بخورد

شش  ـ یقهدق پانزده]وقت کشتی[  ذشته،در گ .یردبگ یبتاباند، بناست که با اقتدار کشت
. یستن یشترب یقهسه دقوقت دو اآلن  ؛بودـ در سر پا  یقهدق نهخاک و  یرو یقهدق

تمام کند.  تداربا اق یدرا با یقهسه دق وقتدو  ینو چه ا یقهدق پانزدهمقتدر چه  یرگیکشت
ه با اقتدار پتک را است ک یکار هستند؛ آهنگر با اقتدار سر یبعض ینید،را بب یاهر حوزه

که شکم  یفیک بینیدیرا م یآهن گداخته مقهور پتکش است؛ نجار گیرد،یدر دست م
به  مترسانتیو محاسب است،  باشدیسر پا بوده، مداد پشت گوشش م یشهندارد، هم

 !کشدیو با مداد م زندیم متریلیبا چشمش م باشد،یم میتریزهمیلیچشمش  ،مترسانتی
ده توپ  برد،یده بار دستش را م یکه روز یفرق دارد با نجار یلیست، خا یفیک یلیخ

هم که اهل  هایبعض یاست. حت این گونهخدا هم ! شکندیده نئوپان م کند،یخراب م
در هفت  یدرا با یزیفرق دارد، د نشینند،یم یزید یکه مسلط رو بینیدیم ،شکم هستند

 یگربخورند، د یقهدق 90را  یزید خواهندیم هاینکند، نماسد؛ بعض یختمام کند تا  یقهدق
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 یاست و با استراتژ گونهینا یخدا هم با هست .شودیم یکالست یزید یآن گوشت و چرب
 ها:جان یهمه ثلم کند،یم یانجان را ب ی. مولوکندیکامالً از موضع مسلط برخورد م

 

 جان کندن بود یقتوف یب جهد
 کم گرچه صد خرمن بود  یز ارزن

 

 شودیم ینا یریم،در آغوشش نگ یم،به آن نرس یول کنیم یفتعر یما فقط استراتژ یعنی،
و  یو استراتژ یستدر کار ن یجان کندن یست،ن طورینا« او» یول !کندن جان یرمس
 است.  یروزپ یو استراتژ یمش اش،یمش

 

 باب بگشا، نزد من آ  یم،گشاره یقم،رف من
 من؛ 

 صبورم؛ فرآورم؛ راحمط؛ یشمدوراند؛ دارمافق
 

 یکمن آموزگار استراتژ ؛«باب بگشا یم،رهگشا یقم،من رف»بود که  ینشعارمان ا اکنونتا 
چه  ی،کن یفتعر یلتتحص یادامه یبرا یرا بخواه یاستراتژ ینتو خواهم بود، چه ا

ات و NGO یرامونت،ات، پمحله یچه برا ی،بکن یازدواج یو بخواه یعاشق شد
انتقال  یبزن، ما هم برا یمشترک، در یا و یو چه فرد یکن یفرت تعرو کشو یالتتتشک

ما به  یبرا ینجاا «باب بگشا»! ییدباب بگشا ید،مرا فرا خوانیم؛ دار یو مالت یهمابه تو دست
شما باز خواهم کرد. در جلسات  یبه رو یکاستراتژ یهامفهوم است که من باب ینا

و از خلق  لقتاگر از خ .شما باز خواهم کرد یمن باب خلق به رو گفتیم« او» گذشته
و  کنیدیبرخورد م یافله یزو با همه چ یستیداگر مهندس و طراح ن ید،اکردن دورافتاده

 توانمی! من میدندارد، باب بگشائ یوار است و نظم هندسجهان در چشم شما توده
 ید،رسم کن یاتمختص ید،اهل هندسه باش ید،به شما نشان دهم که مهندس شو یراهکار
در طه به ما  .یدبه دوران خودتان عرضه کن یهندس هایبندیبقهتان را در طمالت

هستم.  طراح، فرآورنده و صبور یش،دار، دوراندکه من افق یدرا بگو ینا خواهدیم
 یدبا یبه مولو یعنی،؛ «روزن است یدوزخ است آن خانه کان ب» [:گویدیم یباز یمولو]

دوزخ » !را که خوش درک کرده، هزار درود فرستاد ید و بر هر جاندا یفیسالم ک یک
بنده روزن  یا یناصل د» [:گویدیم یدر مصرع بعد]«. روزن است یاست آن خانه کان ب

روزن  ینا یم،کن یداپ یو روزن یآمده که ما راه ینا یو مذهب برا ین؛ اصل د«کردن است
 یدام، هم اسباب عبور پیخودمان را عبور بده هم یم،برس یو به فراخ یمباز کن ؛یمرا باز کن
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 زد،یبه ما م زیادی یفیک یهاکه حرف یمداشت یمرب یک. ما یمرا فراهم کن یگرانکردن د
 یاتبا زبان و با ادبگوید؛ یچه م یمکرددرک نمی یلیو خ داشتیم سال 12-18آن موقع ما 

 یداسوراخ پ ی،پا به توپ»: گفتیبه ما م یفیحرف ک یک یست،ناآلن  یگرآن موقع که د
افتاده  یننباشد، دو نفر زم یکس شانیبودند جلو ینمنتظر ا یبعض .«شوت کن ،یکرد

در آن  یرد،بان در حال دستکش دست کردن باشد و نتواند توپ را بگدروازه یاباشند و 
که  گفتیاو م یول وارد دروازه شود!پله شوت بزند و آن توپ پله یک ییاستثنا یطشرا

 یداسوراخ پ مترسانتی 40 ،مترسانتی 12-18 ی،پا به توپ بود ی،کرد یداپفضا ه، شما اگر ن
را درک کرده، روزن بده؛  ینهم هم یمولو گوید،یرا م ینشوت کن، خدا هم هم ی،کرد
کرده و قدر  یینقرآن را باال و پا ینقدر اآن ینبوده، ول یکیخودش فرد استراتژ یمولو
 یا یمثنو ین؛ شما ا[است یدهدرک رس ینبه ا تا]قرآن را پاره کرده  ده ییرازهش ،ممسلَّ

 اش را آوردهیقرآن هاییسنویهمه پ یعنی، ـ دارد یسنویررا که ز یشمس]دیوان کلیات[ 
 و گرفته را قرآن جان کرده، پاره را قرآن 10-12 ی[]شیرازه که او رسیدیم ینبه ا ینید،بب ـ
و  گویدیطه می سورهاست که  ینهم استراتژیک منظر زا قرآن جان .است داده ما به

ما دوزخ است،  یهاخانه«. روزن استیدوزخ است آن خانه کان ب: »گویدیم یمولو
کند، دوزخ است که ما عبور نمی یکه از آن استراتژ یندارد، دوزخ یکه روزن یدوزخ
بنده روزن کردن  یا یناصل د: »یدگومی یکه مولو ینا یم،کن یفتعر یمش یمتواننمی

 ی کهیمو ابراه یاءانب یاممذهب و کتاب، پ راه،است،  یفیدرک ک یدرک مولو یعنی،؛ «است
 یهمه برا یده،دو سریمهو آس واریوانهد یموسا یخته،عرق ر)ص( محمّدِ یده،سال دو 116

 شوت زدن، ما هم یبرا یمکن یداپ یما، ما هم سوراخ یباز شود به سو یبوده که روزن ینا
بند،  90نشانه و  31در  یحتوض ین. با ایوندیمبپ یاو ما هم به پروسه یمکن یفتعر یاپروژه

 استخراج کرد: توانیشده را میمرحله طراح 18
 

 ؛ یآموزش یاستراتژ یک مراحل
 ی. طراح1
  یمجر یو فرآور ینش. گز2
 یکاستراتژ ی. کارسپار3
 یفیک یز. تجه7
 در بزنگاه اقدام یمجر یه. توج5
 یمجر یفهرست تقاضاها ین. تام6
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 مخاطب یین. تع4
 به متن یز. تجه1
 یـ روان یروح یز. تجه2

 یدالدل با مجر ی. همراه11
 . اقدام11
 (یبا استراتژ ی)انسجام مجر  یمجر یین. طرح موضوع ـ تب12
 ـ عمل یشه. آوردگاه اند13
 یزتجه ی. ادامه17
  ینامیسمد تریبرـ  یدیتوح یبرتر   یانیماقبل پا ی. برتر15
  ینمحو، جانش یی،. اقدام نها16

 

ی دوم، است. مرحله یی اول طراحمرحلهینجاست؛ ا یکاستراتژ یدو د یطراح هندسه،
 یدر پ اشییخدا یبا همه« او» شود،یم یفتعر یااست؛ پروژه یمجر یو فرآور ینشگز

 تواندیاست، م یازنیب باشد،یدانگ مشش دانگِشش  اینکهرغم  پروژه است، به یمجر
هذا هم صبور است، هم حوصله مع ،«بشودبشو و » یدبگو تواندیکند، م «یکونکن ف»

 یانپروژه را آغاز کند و به پا ینکه ا خواهدیرا م یکیبند است و هم دارد، هم مرحله
ما و نه جهان به  ینی مشترک است، جهان به مفهوم زممنظر جهان پروژه یناز ا .ببرد
جهان به  ارض، یکره ینا یرسد، ولمان به آنجاها نمینه! ما دست ؛عالم امکان یمعنا

مشترک انسان و خداست. خدا آدم  یمفهوم، پروژه ینبا ا]جهان[ ما است؛  یرامونمفهوم پ
بدهد؛ بنا است  ییربکند و جهان را تغ یاز نوع موس یکه کار یدرا به عنوان سرسلسله آفر

 جهان مصر باشد.  ییرغت یپروژه یمجر یکه موس
به سرفصل قرارداد بستن  یمجر یوقت انجامد،یها به طول مدهه یمجر یو فرآور گزینش

در قدم اول  کند.می یکاستراتژ یخدا به او کارسپار رسد،یم یهو انعقاد توافق دوسو
او را کامالً  ،اقدام بکند خواهدیم یکه مجر یاست، در قدم بعد و در زمان یفیک یزتجه
شناسد و از کرده، حد نمی یاناست، طغ یاست که طاغ یفرعون گویدیند، مکیم یهتوج

آغاز  .من بده یلقوم را تحو ینبرو و بگو که ا یشزده است، پس به سو یرونبستر ب
. اما کندیم یلتحل یشرا برا  یطو شرا کندیم یهشاست که خدا کامالً توج ینا یاستراتژ
بخواهد از کارفرما پروژه  یکاریاز زور ب یکه مجر یستن نهگوینششم؛ اصالً ا یمرحله

و  یدهداشته است و با ا یو آرمان اییدها ی،اندازچشمکرده و  یط یریهم س مجری یرد،بگ
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است، او هم  خیزیدهیو صبح هم به عشقش برم شدهیآغوش مآرمان شب هم
 یندر همگذارد؛ یم خدا جلوی هافهرست پر تعداد از خواسته یک .دارد ییهاخواسته
 . کندیم یناو را تام یهای ششم خدا تقاضامرحله

ی . مرحلهکندیم یینتع یموس یرا برا یاستراتژ ینی هفتم، خدا مخاطب امرحلهدر 
. در یدد یمخواه یکبه  یکرا  هاینشاءاهلل اان ـ کندیم یزهشتم، او را به متن تجه

بزنگاه حاکم  در یبعد یکاستراتژ یهاقدمرا در قدم اول و در  یی نهم موسمرحله
 یو روان یروح یزدارد، خدا او را تجه یو روان یمشکل روح ترسد،یم یموسآورد؛ یم
 یدانشجو انجوان]صرفاً[  یاسی،س یرویکه ن یستن یمعن ینبه ا یککار استراتژ .کندیم

که  یستن ینجوان دانشجو فقط ا ینکار دراز مدت، کار ا یجذب کند؛ برا یمتعدد
آن جوان بحران دارد، بحران خواهد داشت، کار کند؛ و پخش  یدیشما را تا ییانیهب
و  رودیسوال م یرز یشخدا برا گیرد،بطالق  ممکن است شود،یعاشق م خواهد،یم

 ینخدا از ا .فکر کند یدبا هاینا یبه همه یالتانداز تشکراه یانجر یک. بُردیم یگاه
زند، از گدار به آب نمیبی یول اندازدیم راه یالتهم هست، تشک یالتتشک یمنظر اوستا

 .سازد یشانکند و به کوه و دشت تنها رهاجوان جذب نمی هایبچه هاکوچه و پس کوچه
بُرد؛ یدم به دم م یموس .کندیفکر م گزیندیکه بر م یفرد یزبه همه چ یست،ن طوریننه! ا

دالدل با  یی دهم، همراه. مرحلهیشترب یفیتبا ک مثل ما انسان است، منتها یدد یمخواه
 یگرحاال د گویدیم گیرد،یصورت م یزهاکه تجه یوقت یازدهم،ی دارد. مرحله یمجر

با فرعون طرح  رودیم یاست، موس یی دوازدهم، آوردگاه فکروقتش است، برو. مرحله
 خواهد،یم چه داندیم کند،یم یینمثل خدا تب ینجاهم ا یمجر کند،یموضوع م

چه  داندیم یطاز سر شرا یست،ن یو احساس سانهلهوواب ی،خود به خود اشیاستراتژ
 . گیردیی دوازدهم شکل مدر مرحله یبا استراتژ یانسجام مجر خواهد،یم

فرعون  یدئولوژیو ا یشهو دو عمل است، اند یشهدو اند یرخ به رخ یزدهمی سمرحله در
ادامه دارد،  یزتجه آید،یباز خدا در کار در م ینجا. ایوسو عمل م یدئولوژیا یشه،و اند

بر  یدتوح یبرتر یانیی ماقبل پامرحله .رسدیم اشیانیی ماقبل پاپروژه به مرحله ینا
است.  هایشیرامونیو پ هایدئولوگفرعون، ا یکسیسمبر ف یسمنامید یو برتر یدتوح یرغ

 . باشدیم یوسسازی قوم میلو بد یانهم محو جر ییاقدام نها
مفهوم آموزگار است  ین. خدا به ایمخدا هست یتابلو یبحث رو به اتمام است، کماکان پا

 یکآموزگار کالس یک .آموزش دارد یبرا یفیک هاییدهها و احرف یهالنهایرغیکه ال
امکان رخ  یریجزوه را از او بگ آید،یجزوه سر کالس م یکبا  یکآموزگار کالسیست؛ ن
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 یبا جزوه یااست و  یدرسکتاب خودش که کمک یکبا  یادانشجو را ندارد، با  یبه رخ
 ینا  اینکه کما ریزد،یمالت دارد که مالت م قدرآن« او» اما .آیدیسر کالس م یگرید

قدر مالت دارد که آن غزال با وجد آن .یختطه خواهد ری[ ]سورهاز  ستراتژیمالت ا
دود، گوزن هم نمی یکارگیو از سر ب یودخود به خ یعتغزال هم در طبدود؛ یم

 ،دو گوزن یدوندگ عشق است، گوزن نر شاخ دارد، آخرِ یگوزن در پ است، طورهمین
 شوند،یم سرشاخهم از گوزن گرفته شده،  یسرشاخ شدن است، سرشاخ شدن در کشت

که اول بار شاخ  یمهم است! گوزن یلیدو است، خ ینا یگر سرشاخگوزن ماده نظاره
دود، چرا ما جهت نمیی. گوزن هم بشودیگوزن ماده م یارن مقابل را بشکند گوز

 ید،از گوزن و غزال هست تریفیشما ک گویدیطه به ما م یم؟بدو یهست ینجهت در ایب
است؛ لذا،  تردرپیچیچدر توتر و پ تان توذهن یهاداالن ید،دار صرفم یبرا یشتریفسفر ب

 . یمهست یکموزش عمل استراتژآ یتابلو ینا یما کماکان پا
 

 : یک؛ آموزش عمل استراتژپای تابلوی خدا
  یاول ـ طراحی مرحله

 یطشرا تحلیل
  یتضاد اصل سازیبرجسته

 استراتژیک هدف
 یکاستراتژ گزینش

 

واضع علم، انسان  کنیمیدارد؛ ما فکر م یجان علم اشیطراح .است یاول طراحی مرحله
، بشویم خودماندرون و  یختار ی،کتاب هست اگر وارد است. یعلمیراست و خدا هم غ

و ما  دهدیانسان را سرخط علم قرار م« او» .که نه، واضع علم اوست کنیمدرک می
 یمنتوایو ما م گویدیخودش م« او. »یمدار هتمشاب« او» هایتکنیک و هابا روش ییجاها
 یطراح یندر ا ،اول :دکنیچهار کار م اشیدر طراحکه  یمبده یصتشخ یاتآ یناز ا
 یتضاد اصل ؛ ]دوم[کندیم یفو توص یلرا تحل یطشرا یعلم یلیخ کند،یم یطشرا یلتحل

پروژه حول چه تضاد  د،تیفدر ب یزیکند که بناست که با چه چرا برجسته و مشخص می
، یسازی تضاد اصلو برجسته یطشرا یلبعد از تحل ]سوم[ و ؛گیردیشکل م اییاصل

 یتوسط چه موتور یهبالنها]چهارم و[  ؟یستچ یکهدف استراتژ ند که[ک]مشخص می
 یدد یماست. بعداً خواه یکاستراتژ ینشگز یشود؟ موس پروژه زده استارت خواهدیم
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هم آخر  یکاستراتژ ینشگز ینا .است سرییمهچه موجود آس و چه اعجوبه یموس
 :یمتابلو هست ی. کماکان پاگیردیم صورت

 

 : یک؛ آموزش عمل استراتژپای تابلوی خدا
 قصص( 3ـ  7: ) یطشرا تحلیل. 1:  یاول ـ طراحی مرحله

 و فرعون  یدوران موس یتگزارش وضع
 فرعون در مصر  یخود برافراز

 ها فرقه کردن تودهفرقه
  هااز توده یفیکشاندن ط یبه ضعف و زبون

  یکشنسل
 فساد

 

کار را به کار کمک یهاما نشانه گرید ینجاا .است یطشرا یلتحل ی،اول طراح یمرحله
قصص هم بر خالف   هستند. یدیکل 1قصصی سورهسه و چهار  یها. نشانهگیریمیم

 ها،یفیتک ؛یست، قصه ن]این گونه نیست[هاست، مجموعه قصه شودیتصور م اینکه
قشنگ  یلیسه خ ییهآ .باشدیم یطشرا یلاز جمله فن تحل ؛تاس علوم و اصول ها،یکتکن

بر تو  یقتبه حق: »دهدیم یحتوضمحمّد)ص(  سه به ییهتر است! در آچهار قشنگ و
 یآگاه یو فرعون را برا یموسو یتاز گزارش وضع یبخش خوانیمی، مکنیمیتالوت م

کنند و  یفتعر یاپروژه خواهندیهم م آورندیم یمان)هم ا آورندیم یمانکه ا یمردمان
: گویدیخدا م ؛است یطشرا یلتحل ی قصص[،]سوره هارچی آیه؛ «بکنند( استراتژیککار 

خودش از آن زمان را  یلتحل کند،یم یفمصر ارتفاع گرفت )توص ینفرعون در سرزم»
 ییها( خود برافراشت و مردمش را گروهدهدیم یحزمان توض ینادر محمّد)ص(  یبرا

شان را زنده و زنان یدبریاز آنان را سر م یاپسران دسته ساخت،یشده مداشتهنگه یفضع
دوران  یتوضع کند،یم یطشرا یلتحل ینجاا« او از تبهکاران بود .گذاشتیم یبر جا

خودبرافراز در  یاست کـه فـرعون ینا یطشرا یلتحلکند؛ یم یمو فرعون را ترس یموس
و فرقه  زدمی برش را هاشناخت، تودهحد نمی رفت،یباال م گرفت،یمـصر بود، ارتفاع م

                                                                                                        
إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فىِ الْأَرْضِ وَ جَعَلَ أَهْلَهَا  (9قِ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ)وَ فِرْعَوْنَ بِالْحَ نَتْلُواْ عَلَیْکَ مِن نَّبَإِ مُوسىَ. »1

 «.(4مْ یُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَ یَسْتَحْىِ نِسَاءَهُمْ  إِنَّهُ کاَنَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ)هُشِیَعًا یَسْتَضْعِفُ طَائفَةً مِّن
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و  داشتیشان را نگه مزنان ید،کش زبونی و ضعف به را هافرقه یناز ا یکی کرد،یقه مفر
 . انداختیو فساد به راه م کردیم یکشنسل کشت،ینسل مذکرشان را م

 یرا برا یصورت گرفت، تضاد اصل یهکه در دو آ یطشرا یلتحل یندوم بعد از ای مرحله
 :کندیبرجسته ممحمّد)ص( 

 

 : یک؛ آموزش عمل استراتژخدا پای تابلوی
  یتضاد اصل سازیبرجسته. 2: یاول ـ طراحی مرحله

 نازعات(  27غافر.  36ـ  34قصص.  31قصص.  7) 
 ارتفاع فرعون

 یگانیخدا
 هاتوده یفو تخف یرتحق

 

مصر ارتفاع گرفت، خود  ینداد که فرعون در سرزم یحچهار قصص توضی آیه در
همه  کند؛ یعنی،یوضع فرعون را از زبان خودش مطرح مم 1قصص 96ی آیهبرافراشت. 

مختلف را در آموزش  یهامهم است! گفتمان یلیخ ینا ی،استراتژ یرو آوردیرا م
مهتران  یفرعون گفت: ا»فرعون است:  قولقصص از  96ی آیه. آوردیم یکشاستراتژ

تُ لَکُم مِّنْ إِلَهٍ شناسم )مَا عَلِمْنمی ییشما خدا یبرا یشتنمالء من، جز خو ، ایقوم
از حال  یدشا ،بر پا کن یممرتفع برا یو برج یفروزهامان بر گل آتش ب یپس ا .غَیرِی(

قشنگ است!  یلیخ« پندارم.گویان مىاو را از دروغ و من جداً یابماطالع  یموس یخدا
در  هست، یآمده گفته خدا و ربّ یکه موساآلن  که داندیمرتفع م قدرآنخودش را  یعنی،

من  ینتریعال»را به کار برده که  «یربکم االعل انا»نازعات  14 یآیه . درایستدیمقابلش م
 رپزیآج یهاکوره ینمثل هم ـ برافروز یکه تو گل گویدیم یرشهم به وز ینجا؛ ا«هستم

فراهم کن؛  یمبرا یبرج  ـ اندآتش گرفته هستند که شکل گرفته یهاکه مرتفع هستند، گل
و فرعون گفت: اى هامان براى من : »گویدیرا م ینهم هم 1غافر 93و  98 آیات در

 خداى از تا ،هاآسمان [به دستیابى] هاىبرسم؛ راه هاشاید من به آن راه ،کوشکى بلند بساز

                                                                                                        
صَرْحًا  ى فَأَوْقِدْ لىِ یَاهَامَانُ عَلىَ الطِّینِ فَاجْعَل لىِّرِمَا عَلِمْتُ لَکُم مِّنْ إِلَاهٍ غَی وَ قَالَ فِرْعَوْنُ یَأَیُّهَا الْمَلَأُ. »1

 «.لَأَظُنُّهُ مِنَ الْکَاذِبِین وَ إِنىِّ أَطَّلِعُ إِلىَ إِلَاهِ مُوسىَ لَّعَلىِّ
وَ  أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلىَ إِلَاهِ مُوسىَ (98غُ الْأَسْبَابَ)وَ قَالَ فِرْعَوْنُ یَهَمَنُ ابْنِ لىِ صَرْحًا لَّعَلىِ أَبْلُ. »1

 «(93 إِلَّا فىِ تَبَابٍ)إِنىِ لَأَظُنُّهُ کَذِبًا  وَ کَذَالِکَ زُیِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَ صُدَّ عَنِ السَّبِیلِ  وَ مَا کَیْدُ فِرْعَوْنَ
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 فرعون براى گونه این و پندارممى پردازدروغ سخت را او من و کنم حاصل اطالع موسى
 .«تباهى نینجامید به جز فرعون نیرنگ و بازماند [راست] هرا از و شد آراسته کارش زشتى
من در  گوید،یبود که م ینا اشینیبجهان تر،یقتر و دقو از همه مهم اشیدئولوژیا یعنی،

ما  یبرا یهستم و حاال تو نردبان ینترو مرتفع ترینیعال م،اسقف عالم امکان قرار گرفته
نه؟  یاهست  یباالتر از ما هم کس گویدیم یه موسک یواقعاً آن طور ینمدرست کن تا بب

 یول یست،ن ینهخدا اهل ک است.خدا دشمن ارتفاع گرفتن  .ارتفاع است یتضاد اصل ینجاا
هم  یکی ید،د یمبعداً خواه کهارتفاعش  ویر یکیدارد،  یدو وجه تضاد یکفرعون  یرو
ا ضرب در هزار و اند که خود رهستند و بوده یکردن مردم است. عناصر یفخف یرو

 یختار یلخودشان  یول یرخاکشو خرده یزرمردم خرده !کنندیبر هزار م یممردم را تقس
هم خرد و  فاع،بود، هم ارت یربود. خدا در دو وجه با فرعون درگ گونهینفرعون ا .هستند
 یفو تخف یلوجه تضاد و تقل یک شایگانیارتفاع فرعون و خدایه؛ کردن بق یرخاکش
داده شد،  یصتشخ یشد و تضاد اصل یلتحل شرایط که حال. است تضاد دوم وجه هاتوده

و ] کندیم یکاستراتژ یگذارخداست، هدف یی طراحی اول که مرحلهدر همان مرحله
 [:دهدیم مانجا یکاستراتژ ینشسپس گز

 

 : یک؛ آموزش عمل استراتژپای تابلوی خدا
 :یاول ـ طراحی مرحله

 قصص(  5ـ  6) استراتژیک هدف. 3
 حذف ارتفاع 

 ارتقاء  یرها در ستوده
  یکاستراتژ گزینش. 7

 یانتخاب موس
 

در   اینکهبعد از   .است آمده 1پنج و شش قصص یاتدر آ یکشاستراتژ گذاریهدف
که فرعون ارتفاع گرفت،  کندیم یطشرا یلو تحل دهدیم یحسه و چهار قصص توض یاتآ

به راه انداخت و  یکشبه پا کرد، نسل زمین در سادف کرد، خرد و داد برش را هاتوده

                                                                                                        
مْ هُوَ نُمَکِّنَ ل (2نَّ عَلىَ الَّذِینَ اسْتُضْعِفُواْ فىِ الْأَرْضِ وَ نجْعَلَهُمْ أَئمَّةً وَ نجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ)وَ نُرِیدُ أَن نَّمُ. »1

 «.(8فىِ الْأَرْضِ وَ نُرِىَ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ جُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا کَانُواْ یحْذَرُونَ)
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و اراده : »دهدیم یحخودش را توض استراتژیو خوار نمود، وجه دوم  خفیف را هاتوده
و آنان را جلوداران  یممنت نه ،فرودست شده بودند ینکه در آن سرزم یبر کسان یمکرد

از ]و  یمشان دهکن و قدرتتم ینو در زم یمکن [ینزم]را وارث  یشانو ا یمگردان [مردم]
 . «یانیمبنما ،دندبو یمناکآنچه را که از آن ب یانشرکهامان و لش به فرعون و [ییسو

ما با  .یرندقرار بگ قاءارت سیر در هاارتفاع حذف شود و توده یناست که ا ینخالصه ا
 یلیهست که آن خود خدا است، دل یختار یندر ا یععنصر رف یک یم،ارتفاع مخالف هست

 یول یم،تر کنافراشته یندارد که ما نسبت به هم، قد یلیشود، دل یعرف یکس یگرندارد که د
 . افرازدیقد م کومتح

 یدارتفاع فرعون با ینحال ا .شد یرفرعون درگ یقد افراخت؛ خدا با قدافراز فرعون
 راندهخو و حقنه هاکه از طرف فرعون به آن ییهاتوده ـ بیایند باال هاحذف شود و توده

من افق  [گفتیدر مقابل م یول]توانند افق داشته باشند د که کوتوله هستند، نمیبو شده
 ینجا. ایدبا من برقرار کن یتیرع ـ ارباب یدارم، پس رابطه اندازچشمدارم، مرتفع هستم، 

 یارتفاع. برا سیر در هادوم توده یاول حذف ارتفاع، تکه یدو وجه است، تکه یاستراتژ
 یاست، موس یکاستراتژ ینشگز یموس ینش. گزشودیم یمجر یارتفاع موس یناحذف 

 یو کارسپار یمجر یو فرآور ینشی گزی دوم که مرحلهبعد در مرحله یجلسه یست؟ک
 یحباره توض یندر ا یمختصر]اکنون[ اما  ،کرد یمخواه یانتر بیقآن را دق یعتاًاست طب

: یاست؛ مو: آب، س «یس»و « مو»رکب از عبارت م یک یدر لغت عبر یموس .یمدهمی
در  یعتیافشاننده، جهنده و رونده بود. شر یبود، آب گونه همینهم  یدرخت. خود موس

که قشنگ  کندیاز حضرت محمّد م یفتوص یک، 1«محمّد]و دل[ زن در چشم » یجزوه
و از  ونیراز خانه ب یتپه بود، وقت یو رو یدر بلند محمّدحضرت  یخانه گویدیاست! م

 یو هدف دغدغه آمدیمتالطم بود، صبح که از خانه م یسان آبشارهب آمد،یم یینتپه پا
 .لرزان بود یاندام ،ینامیکذهن د نبود، اندامش هم به اعتبار آ ینامیکداشت، ذهنش د

 «یالیستخداپرست سوس ]غفاری[، ابوذر»کتاب  یدر مقدمه یعتیاندام لرزان به قول شر

                                                                                                        
ی چهل توسط دکتر علی شریعتی در اواخر دهه« شم و دل محمدزن در چ». کتاب مذکور با عنوان 1

دکتر  90نگاشته شده و به صورت کتابی مستقل منتشر شده است. بعدها در مجموعه آثار شماره 
شناخت »های دانشگاه مشهد( ـ به عنوان بخشی از کتاب سوم با عنوان شناسی )درسشریعتی ـ اسالم

 نشر یافته است. « محمد)ص(
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شان اند که با لرزش اندامجهان آمده ینبه ا ییهاانسان !یستزن ن ینهران و سیلرزش 
 یمابراه عو از نو یو از نوع موس محمّداند، از نوع اند، جهان را تکان دادهجهان را لرزانده

 یرامونن خودمان که در جهان پأشسطح خودمان و هممثل خودمان، هم یو از نوع افراد
شان لرزان هستند ان و با روششکنند و با فکرشان، با منشنمی یانلرز یانی،با عربینیم؛ یم

شکل  یدوران ینامیسمانتقال، د یناز اکنند؛ یمنتقل م شانیرامونرا هم به پ یو آن لرزان
 یماند؛ موسنمی جایکمرکب است از آب و درخت، آب روان است و  ی. موسگیردیم

 یو درخت است؛ درخت را که جلسه ییفدهد، کلجن نمی یبو یست،برکه و مرداب ن
است، انشعاب و شاخ و برگ دارد، فقط به  یالتیاهل کار تشک یدد یمخواه یمبعد باز کن

. دهدیشاخ و برگ م ،یکن یشکه رهاییتا آنجا ،کندبسنده نمی یچوب خشک و خال یک
بوده و  یدر آن قوم هست که تن و ذهن به دوران نداده، اهل مقاومت یفرد یدهحال خدا د

خودش  یبرا یداشته، سمپات یو هوادار اییعهش یالتی،خودش تشک یبرا یدد یمخواه
 مهم یلیخ ینداشته، ا یطراح یاست و خودش قبل از وح سریمهدست و پا کرده بود، آس

است که جلسات  یوانگانیهمان د یفداشته، از ط یسازمان یاست! خودش قبل از وح
  [ظ:و به قول حاف] یماول صحبت کرد

 

 یدبار امانت نتوانست کش آسمان
 زدند  یوانهکار به نام من د یقرعه

 

وجود دارد که  اییوانهد ،یاز هست یاو در هر گوشه یدر هر برش ،ایدر هر دوره باالخره
 شودیمگر م یزی؟به هم بر خواهییاصالً چرا مید؛ آبا محاسبات جور در نمی یوانهآن د

شاخ فرعون که  ی؟مثل گوزن شاخ به شاخ بشو یالتش،با تشک شودیم یفتی؟با فرعون درب
زور نشد با  یکباشد مثل ناخن تا باالخره با  یشاخ یکه از ماده یستمثل شاخ گوزن ن

چرا او  یول ی؟شو یردرگ خواهییم یبا چه کس !دو زور نشد با سه زور بشکند
در  یدگاهد یک. «یفکنبا مرگ نحس پنجه م»شود؟! به قول شاعر:  یردرگ خواهدیم

را  یروهایین یول یکنب یداپ فوقت یاگر نتوان ،شو یربود که درگ ینچهل و پنجاه ا یهادهه
 : کردیرا مطرح م یدگاهد یکو  گویدیم یباشو؛ شاعر ز یردرگ کنی،یآزاد م
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 یفکنمرگ نحس پنجه م با
  1به از نبود شدن خاصه در بهار... بودن

 

هست؛  یباالخره موس یول .سبز شده یاپنجره بنفشه یره، زبهار آمد !را بکن اتزندگی
کار به نام من  یقرعه، یدکش ستبار امانت نتوان آسمان» را دارد که هایژگیو ینا یموس

 ینکه چن دوره را به دوش بکشد؛ حال یالتیو تشک یکآمد تا بار استراتژ او«. زدند یوانهد
 کند،یدارد، خدا واردش م یکوچک یهست، خودش طرح و سازمانده سرییمهفرد آس

 ینا یمولو .کندیو وارد گودش م آوردیاو به صدا در م یرا برا یختار یزنگ زورخانه
 ینبه ا یموس ی؛ وقت«دل خدا یوح بهرا  یگفت موس: »کندیم یمرابطه را خوش ترس

 یشینپ یتقاضا یداشت، در آن واد یکه خودش تقاضا و خدا هم استراتژ یدفصل رسسر
 یلخدا که صحبتش در طه شد و خودش تحل ییدها ینبا ا یموس یشینپ یانرژ و

که  یآتش شود،یآتش آنجا روشن م خورند،یم یوندداد، پ یحرا کرد و توض یطششرا
 ینچرا ا است. بوده یدر درون موس یهم آتش یخداست و وجه یگرمابخش آناز  یوجه

 نشدند؟  ینشگز یعصران موسهمه هم
 

 دل خدا  یبه وح را یموس گفت
 تو را  دارمیدوست م یدهگز کای

 

 ی،هست سریمهآس ی،داشت هایییژگیو  اینکهبه خاطر   ،که من فرآوردمت یکس یا یعنی،
و هم درخت، در حال گسترش خودت  یهم آب ی،کرد یفخودت تعر یبرا یاپروژه
 یکر د یدم،به تو بخش هایییژگیپس من هم و دهی،یو خودت را توسعه م یهست

 .دارم یابا تو علقه یوندم،پپس من با تو هم ی،تو را فرستادم، در حال مربا شدن یفرآور
گرمابه و  یاربه بعد  یناز ا .خداست یمهـم کل یخدا بـود، مـوس یلخل یماگر ابراه

به تو عرضه  یاستراتژ گویی،یتو به من م گویم،یمن به تو م شوی،یگلستان من م
و  کنمیم ردهرا برآو یتتقاضاها فهرستمن  دهی،یرا م یتقاضاهات فهرستتو  کنم،یم

من تو را  ترسییاگر م دهم،یرا در کنار تو قرار م یحهارون فص یاگر لکنت زبان دار
، مثل «آ» 190است، طه، با   یاست؛ غزال طه موس یغزال موس ینا !برویدهم؛ ارتفاع م

                                                                                                        
تی از شعری است که احمد شاملو در سوگ وارطان ساالخانیان، از اعضای حزب توده که بعد از . قسم1

 مرداد زیر شکنجه جان داد، سروده است. 16کودتای 
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خود کارل  یقیبود. موس آلمانی ارف کارل با هابچه یقیآموزش موسی؛ آلمان 1رفکارل اُ
 طورهمینطه هم ی سوره .رسدیو به اوج م شودیآرام شروع م ید،بشنو کهارف را هم 
 یتا سرانجام به معشوق دودیم ؛گوزن یعنیطه  .غزال یعنیطه  .یموس یعنیاست، طه 

. یندازدر بکه به همه نظ یستن یننشخپل پاترول پسر یست،کن نیغهگر و صبرسد، هرزه
بود،  30سال  .افتاد اییژهاتفاق و یکآمدم که یمرتبه من از رشت به سمت تهران م یک

هنوز بنز بودند،  هایآن موقع سوار .پژوهش برنج به رشت رفته بودم یمن برا یدشب ع
نفر سوار شد و بغل  یک نشستند،یجلو هم دو نفر م]روی صندلی[  .من سوار بنز شدم

 2/1ما ساعت رد؛ او و راننده بودم؛ او از اول سوار شدن دو کار ک ینب من نشست، من هم
دو  .یمدر راه بود یمچهار ساعت و ن یدیم،و حدود هفت به تهران رس یماز رشت راه افتاد

از روبرو و از کنار هر   اینکهبود و دوم   اشینیفقط دستش در ب یکی! یدکار کرد، ببخش
داشت که  یبیهنر عج یک .کردیرا نگاه م ینآن ماش زن و دختر شد،یکه رد م ینیماش

 ی ازافراد کندمی شاننماد را هاکه خدا آن یافراد ینا یول .را از دست نداد موردی یچه
 یدنزدن، اهل خود، چشم و ذهن چران یداهل لحظه، اهل طمع، اهل د ؛یستندن گونه ینا
برخورد  یاو هم جد ،است یپروژه جد یوقت کنند،یم یفتعر یاپروژه یک .یستندن
 گفت: یباز ی. مولوکندیم

 

 دل خدا یرا به وح یموس گفت
 تور را  دارمیدوست م یدهگز یکا

 

 به طه بکنند به یدوستان نگاه یگرد یدو هفته یشاءاهلل باز براانیم؛ دهمی یانرا پا بحث
شاءاهلل ان یمبتوان بکنند تا یهم نگاه ءاعراف و شعرا یبه گزاره ینو همچن 63تا  31 آیات

تان خدمتدر دوم جلسه  بخش. یمبرس «غزال»و  «یموس»، «طه»از  یدرک مشترک یکبه 
 . ممتشکر یلی. خیمهست

 
 
 

  

                                                                                                        
1. Carl Orff 
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 کنندگانهای مشارکتآورده
 

 ی اولکنندهمشارکت
مقدار هم  با بحث  یک یددارد و شا یانجراآلن  است که یبحث من در مورد استراتژ

من  1اول ی. ابتدا در صفحهکنمیم یداشته باشد که من عذرخواه ینپوشاصابر هم یآقا
 یوشداری )نوشته یاسیس ینامهاز دانشبه نقل  یاستراتژ یبرا یمختصر یفتعر یک

صابر  یطور که آقااصطالح همان ینکه ا دهمینکته توجه م یکفقط به  .امآورده (یشورآ
و  یفوضع خود و حر یدنسنج یعنااست، به م یاصطالح نظام یکدادند،  یحهم توض

مطلب  ینوضع. با توجه به ا ینتردر مناسب یفروبرو شدن با حر یطرح و نقشه برا
توان را نمی یهر حرکت و هر فکر یعنی،نکات دارد؛  سری یکهم  یباالخره استراتژ

  .یگفت استراتژ
در  یزیخ معنا دارد و در آن ینهدف مع یدر حرکت و در راستا یاستراتژ اینکهاول 

است، چون ما در عالم  یطشرا یینتب ،یآغاز استراتژ اینکهجهت مطلوب وجود دارد. دوم 
 ینهم بهندارد و  یهمان ینا یاستراتژ یینهدف با تب یینتب ،کنیمیم یزندگ هایتمحدود

آل یدهمطلوب و ا یکبه  یستکه ما قرار ن شودیم گونه ینایعنی؛ است؛  ینسب یامر یلدل
 یینرا تب یاستراتژ یمبخواه یدیم،آل رسیدهکه ما به آن مطلوب و ا یو وقت یمکنکامل فکر 

 ینا ؛است ینسب یهم امر یینتب ینو ا داریم یاجاحت یینتب یکبه  یطیدر هر شرا .یمکن
واژه در مورد خدا  ینا یاست که در استفاده ینبشر است. سوم هم ا یبودن هم ذات ینسب

 یرا از صفات فعل اله یبتوان استراتژ یدشا .مطلق است یدقت کرد، چون خدا هست یدبا
. به طور یدموجودات د یدر حدوث و بقا یظهور صفات اله یدانست و آن را در چگونگ

 ؛یستحساب نیبرنامه و بیو ب فهدیب یتخدا خالق یتخالق یول ،مثال خدا خالق است
 برنامه ویخدا ب یدگدهنرزق ،خدا رازق است یا .دارد یظهور و بروز یک یهر خلق

 ینبه ا 9دخانی سوره 93و  96 یاتو آ 1انبیاءی سوره 18-16 یات. در آیستحساب نیب

                                                                                                        
است که مشتمل بر سرفصل مباحث ایشان بود و در آغاز طرح  ایکننده به برگهی مشارکت. اشاره1

 رده بودند.بحث در میان حاضران توزیع ک
وًا الَّتخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن کُنَّا هْلَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ ل (18مَا لَاعِبِینَ)هُوَ مَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَیْن. »1

 «.(16وَ لَکُمُ الْوَیْلُ مِمَّا تَصِفُونَ) عَلىَ الْبَاطِلِ فَیَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ  بَلْ نَقْذِفُ بِالحَقِّ (13فَاعِلِینَ)
هُمْ لَا رَوَ لَکِنَّ أَکْث قمَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَ (96مَا لَاعِبِینَ)هُوَ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَیْن. »9

 «.(93یَعْلَمُونَ)
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و آسمان و زمین و آنچه را : »خوانمیم یناًرا ع یاتآ ینا یامر اشاره دارد که من ترجمه
آن را از  قطعاًاى بگیریم خواستیم بازیچهکه میان آن دو است به بازیچه نیافریدیم. اگر مى

شکند افکنیم پس آن را در هم مىکردیم. بلکه حق را بر باطل فرو مىپیش خود اختیار مى
  .«کنیدواى بر شما از آنچه وصف مى .گرددناگاه آن نابود مىه و ب

ها و زمین و آنچه را که میان آن دو و آسمان»دخان: ی سوره 93و  96 یاتدر آ یاو  
  .«دانندلیکن بیشترشان نمى ،ایمم. آنها را جز به حق نیافریدهایاست به بازى نیافریده

خدا هم قطعاً  یاست و برا یتعال یکه در قرآن مطرح شده از جانب بار یزیآن چ باالخره
 یهاآنها که در سوره یرو فرعون و س یبحث موس ینمهم بوده که مطرح شده، من هم هم

که وقت دارم  اییقهدق 12 یندر حد ا کنمیم یشعراء، طه، اعراف و قصص است را سع
 بدهم.  یحتوض

در  ییندر هدف و تب یینتب ینمهم توجه کرد که ب ینبه ا یدبا شودیم یکه ط یریدر هر س
. ممکن یستن یدر استراتژ ییندر هدف لزوماً تب یینتب یعنی،تفاوت وجود دارد؛  یاستراتژ

دچار مشکل باشند، به  یطشرا ییندر تب یول ،داشته باشند یهدف درست هایلیاست که خ
آمدم و مطلب را در هفت قسمت منظم  ینجامن ا ینهم یدقت کرد؛ برا یدموضوع با ینا

انجام، سرانجام، علت و درمان.  یک،تاکت ی،استراتژ یطشرا یینکردم: هدف، تب یبندو دسته
 ،یممان برستا به هدف یمکه ما دار یهر روش است باالخره در ینهم ا یکمنظورم از تاکت

 ید. شاگوییمیم یکرا تاکت یجزئ یهر مرحله کردن یط ،یمبکن یرا ط یمراحل یک یدبا
 یابشود  یزتربدهد، ر ییراتیتغ یابجا کند را جا ینهابتواند ا یشتردقت ب یکبا  یگریفرد د
 را انجام دادم.  یبنددسته ینمن ا یول ؛یردبگ یجا یبتوانند در استراتژ هایبعض
، چگونه است؟ هدف فرعون برتر بودن است یفرعون با موسی[ ]رابطهکه  ینیمبب ابتدا

 یبا موس یاروییهم دارد. واقعاً در رو یاستراتژ ییناست، تب «یربکم االعل» ]مدعی[
 یینتب داند؛ یعنی،یرا هم م یلاسرائیضعف بنو  قدرت خود داند،یرا م یموس یگذشته

جهت مخرب داشته  یا یممکن است منف یاستراتژ کهندارم  یهم دارد. من کار یطشرا
و  یابزار ی،فکر یثیتی،ح یتی،هو یاو محاصره یهم دارد، استراتژ یباشد؛ باالخره استراتژ

 .گیردیمدر پیش  یمتفاوت یکتاکت یکهر کدام هم  یو برا یروهاستتمام ن یجو بس یتیامن
آنها  ینب ییردد و گفتگوگبرمیبه سمت فرعون  یکه موس یوقت یتی،مثالً در بحث هو

را دچار  اوببرد و  یتیکنج هوسه یکرا در  یموس کندیم یفرعون سع گیرد،یشکل م
از عمرت  یانیو سال یم؟خود بزرگ نکرد یانم یتو را از کودک یاکه آ گویدیکند. مبحران 

 یک. یهست تو از ناسپاسان کهیدر حال یرا کرد یشخو یو آن کرده ی؟ما نبود یانرا م
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را از آب  من تو !ینبود یاست که اصالً من خودم تو را بزرگ کردم و تو کس ینبحثش ا
من هم  ییاگر به من بگو !یتو قاتل هم هست گویدیطرف م یککردم و از  گرفتم و بزرگ
تو  ی،ندار منزهی وپاک  یتو هم پرونده ،را دچار عذاب کردم یلاسرائیقاتل هستم و بن

 . یهم قاتل هست
 یاتدر آ .کشدیرا به چالش م یموس یواقعاً خدا یدر بحث فکر .است یث فکربعد بح

نفر  پروردگار شما دو یموس یا: »گویدیم یاست. فرعون به موس 1طهی سوره 21و  43
 اندیاوردهن یمانکه ا ینپس سرنوشت مردمان نخست: »گویدیم 21ی آیهبعد در  و «یست؟ک

 ینو از ا ینب ینببرد. البته در ا یکنج فکرسه یکدر را  یموس کندیم یسع. «شود؟یچه م
 یجد یگرهانمنجر به تل یاو با موس یاروییست که رویدااز جانب فرعون پ یهاپرسش

 یک یی بعدو در مرحله کندیم یخوددار یجد تاملاو از  یول ،او شده است یفکر
 یضاییب یدام معجزه، دارد به ن یابزار یک یباالخره موس کند؛ یعنی،یم یبرخورد ابزار

 یناز ا یموس یسست بودن ادعا یدر راستا کندیم یفرعون سع یدارد، ول ییدارد، عصا
شود، بعد هم یو جمع شدن ساحران مطرح م 23ی آیهجهت هم وارد بشود که بحث 

 . کندیم یجادا یتیامن فضای یکواقعاً 
رعب و وحشت  یجادت افرعون، به سم یکتاکت یا فاز ی،استراتژ ،یهقض یناز ا بعد

و آن  شوندیکه روبرو م یموضوع اشاره دارد، وقت ینبه هم یقاًدق 1شعراء 13 ییه. آرودیم
بکشند  یبساحران را به صل یدکه با دهدیفرعون فرمان م ،افتدیساحران اتفاق م ییهقض

آیا که  گویندیفرعون به او م یان. بعد اطرافشودیآغاز م ساحران یدنکش یبو به صل
 ینا ؟دارد یکه او دست از سر تو برم کنییم یالتو خ ؟یرا رها کن یموس خواهییم

دوباره  اسرائیلیکه آن بحث قتل فرزندان و زنده نگه داشتن زنان بن شودیباعث م یهقض
 . شودزنده 

 9اعراف 198ی آیه .است یانکه غرق شدن فرعون کندیم یداسرانجام هم پ یکپروژه  ینا 
چون هدف  ؛کندیمطرح م یزرا ن یفرعون ینمادها یو نابود پردازدیموضوع م ینبه ا 

 ،اندهم که ساخته ییکه نمادها یستدر قرآن ن یقوم یچه یباًتقر .بود یطلبیفرعون برتر

                                                                                                        
 «.(21)مَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولىَقَالَ فَ (43)قَالَ فَمَن رَّبُّکُمَا یَامُوسىَ. »1
 «.ى لَأَجْعَلَنَّکَ مِنَ الْمَسْجُونِینَرِقَالَ لَئنِ اتخَذْتَ إِلَاهًا غَی. »1
 «.مْ کَذَّبُواْ بَایَاتِنَا وَ کَانُواْ عَنهَا غَافِلِینَهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فىِ الْیَمِ بِأَنهُفَانتَقَمْنَا مِن. »9
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 ؛شده یدهکش یزحمت یکنمادها باالخره  ید، چون براننابود شوی عذاب الهی[ ]در پروسه
 . ودریم ینرتر بودنش از بب یمعن فرعون به ینمادها یول

از  یینامر را در تب ینا یدبا ییم،فرعون شکست خورد را بگو اینکهعلت  یمحال اگر بخواه
هدف،  یو بر مبنا یمظاهر نگاه کن یچون اگر بر مبنا .ینه در استراتژ یمهدفش بگنجان

همان مشکلش در  یعمده یمنگاه کن تریقاگر عم یول ،درست است یکو تاکت یاستراتژ
؛ داشتنهم  ]اصالح و تغییر[ است و قصد هم نداشت درمان بکند، عزم «یربکم االعل»

 یکو تاکت یاستراتژ یرس ییهکل یدطرف هم ما نبا یکاز  یول .که اصالً درمان شوداین
 اینکه یبرا گذارد،یوقت م ژهپرو ینا ی. خدا برایمنگاه کن یاهو س یافرعون را نقطه

که  شودیم یاعراف اشاراتی سورهدر همان  .رودیبه سمتش م یفرعون برگردد، موس
 یعنی،برگردند؛  ینهاکه بلکه ا کردهیبر آنها نازل م یمدتیو طوالن یدر پ یپ یهاعذاب

 ام. شده بوده، من به علت کمبود وقت وارد آنها نشده یرخدا وارد س
بعد از  یریس یکد و دار ینقبل از مد یریس یک یو فرعون: موس یسراغ موس یمرو می
مبارزه با ظلم را  ییهبا فرعون دو مرحله دارد. از قبل واقعاً روح یاروییرو ین؛ یعنیمد

 یکقوم و  یکدارد. هم و خودش  یلاسرائیاز بن یینیاز فرعون دارد، تب یینیدارد، تب
 یانآن جر یبرا یمشخص یاستراتژ یک یبتوان گفت که موس شاید یدارد، ول اییعهش

 13و  12 آیات در است. داشته یکیمکان یریدرگ شود،یم یانوارد جر یکیشته و تاکتندا
به  یکیحالت تاکت یکدارد و  یزیکیف یریگو در کشدینفر را م یکقصص آمده که 

که مصر را  شودیمجبور م شود؛ یعنی،میبعد سرانجامش خروج از مصر  گیرد،یخودش م
را  ینواقعاً به خودش ظلم کرده بود، ا یعنی، ؛«یظلمت نفس» گویدیرها بکند، بعد م

 18 یدر آیه که کندیدرمانش، توبه م یاست. برا یو علتش هم نبود استراتژ پذیردیم
قصص  16تا  11 یاتآ]شرح آن مندرج در [ که ـ  رودیم یناست. به مدآمده قصص 

صورت  یدیتولکار و  گذرد،یم یزمان کند،یم یازدواج کند،یا میدو آرامش پـ است 
 . دهدیم

گاه و آن کندیم یرا ط یریس ینمد اقامت در در ده سال بپردازیم. ینقسمت بعد از مد به
رشد  یدر موس .آیدیبه سمت فرعون م شود،یتمام م یبکه قراردادش با حضرت شع

هم  یاپروژه ینجاو نجات فرعون. ا ئیلاسراینجات بن گیرد؛ یعنی،یصورت م یهدف
 در یچنان دخل و تصرف یخود موس یدنجات فرعون را دارد، شا یاقل بناهست که حد

کرده و  یدااز خودش پ یدیجد یینتب یکاز خودش داشت،  یینتب یک یآن نداشت. موس
 ینرا در مد ینا ؛هست یآرامش هم در زندگ یست،فقط توام با تالطم ن یکه زندگ داندیم
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لحاظ  ینبا خدا ا یشدر گفتگو یقاًدق هم از فرعون دارد که یشناخت یک است. آموخته
ها و داشته یکآنها بوده،  ینب یارتباط یک ،انجام داده یقتل ترسد،یشده، از فرعون م

 یاتآ طه و 42ی آیهست. آمده اطه  91تا  12 یاتکه در همان آ در میان بودههایی نداشته
و رفتار فرعون با  لیاسرائیاز بن ناختی]که طی این آیات،[ شقصص هم هست،  99تا  14
فرعون در  یینتب ییرتغ یکه استراتژ کندیاتخاذ م یاستراتژ یک یدارد. موس یلاسرائیبن

 43ی آیه .هدف و بعد عمل توام با صبر و شعار محدود و مقاومت نامحدود است
من  ،یایید( پس نزد او بگویدیم یخدا به موس»)موضوع است:  ینا یایگو 1طهی سوره

را با ما  یلاسرائیپس بن یم،پروردگار تو هست یما فرستاده ییدو به او بگو آنجا حاضرم
و درود  یماآورده یاپروردگارت معجزه یتو از سو یبفرست و آزارشان نده، همانا ما برا

 ید. موسکنیم یانب ینجارا در ا یموس یاستراتژ .«کند یرویپ یتکه از هدا یبر آن کس
واقعاً  یعنیبا فرعون است؛  یممستق یارویی: ابتدا روگزیندیمرا بر  یمتفاوت هاییکتاکت
فرعون به باند  .خلع سالح فرعون و عدم حضور در باند فرعون یم،مستق یاروییرو یک

 من آن دهدیجواب م یم،ما خودمان بزرگت کرد ی،خودش دعوتش کرد و گفت: تو قاتل
از فرعون  ،اشتباه خودش ینا رشیکردم، با پذ یاشتباه یکگمراه بودم و ظلم کردم،  توق

بوده که تو خودت  یکار ینا ی،سر ما ندار یتو منت گویدیبعد هم م .کندیخلع سالح م
که  گذارییطرف منت سر من م یکبعد هم از  ،یکرد یرخودت ما را اس ی،اانجام داده

 خودم بزرگت کردم. 
و  گیردیطه صورت م 21تا  20 یاتدر مورد خداست: که در آ یبعد بحث جدی مرحله

 یاروییشوم. بعد رونمی یاتوارد آن آ یگرو فرعون که من د یموس ینب یبحث جد یک
 باره است:در این 1اعراف 116ی آیهو  یلاسرائ یدر بن یدام یجادبا ساحران است و ا

 ،از آن خداست ینکه زم یدو استقامت ورز ییدبه قوم خود گفت، از خدا مدد بجو یموس»
 یزکاراناز آن پره یکوو فرجام ن دهدیبندگانش که خواهد ارث م هرکس ازآن را به 

 .«است

                                                                                                        
وَ السَّلَامُ   قُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّکَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنىِ إِسْرَ ءِیلَ وَ لَا تُعَذِّبهُمْ  قَدْ جِئْنَاکَ بایَةٍ مِّن رَّبِّکَفَأْتِیَاهُ فَ. »1

 «.مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى عَلىَ
 «.لِلَّهِ یُورِثُهَا مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ الْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَلِقَوْمِهِ اسْتَعِینُواْ بِاللَّهِ وَ اصْبرُواْ  إِنَّ الْأَرْضَ  قَالَ مُوسىَ. »1
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 196و  193 یاتدر آ. است یلاسرائ یهم داشت که نجات بن یسرانجام یکپروژه  ینا
 [ىهابخش]شدند و به آن گروهى که پیوسته تضعیف مى: »گویدیاست که م 1اعراف

به میراث عطا  ،آن برکت قرار داده بودیمرا که در  [فلسطین]باختر و خاورى سرزمین 
نیکوى پروردگارت به فرزندان اسرائیل تحقق  یوعده ،کردیم و به پاس آنکه صبر کردند

یافت و آنچه را که فرعون و قومش ساخته و افراشته بودند ویران کردیم و فرزندان 
ى خویش همت هابت [پرستش]اسرائیل را از دریا گذراندیم تا به قومى رسیدند که بر 

خدایى  [نیز]گفتند اى موسى همان گونه که براى آنان خدایانى است براى ما  .گماشتندمى
 اسرائیلیو بن یهم انسجام موس یهقض ینعلت ا .«کنیدگفت راستى شما نادانى مى .دهقرار 

 .هم گفته شد یهبود که در آ
از  یاجانبههمه یروژهپ یکود که ب ینرا انتخاب کردم، ا یمن داستان موس اینکهعلت 

 یجایدر جا ینهستند و ا یلهم دخ یلاسرائ یو بن شودیجانب فرعون وسط گذاشته م
به بحث بحران هم که در  یمن احساس کردم به نوع ینهم یقرآن پخش است. برا

مطرح  خواهمیم رابا بحران  یمن ارتباط موضوع .مربوط است ،یمداشت یجلسات قبل
 خودم مطرح است که حل هم نشده: یکنم. سه پرسش برا

  باشد؟یهدف م یینما در تب یجامعه یاز بحران کنون یزانچه م .1
اعم از خود، جامعه و  یطشرا یینما در تب یکنون یاز بحران جامعه یزانچه م .1

 باشد؟یجهان م
 برند؟یبه سر م یبحران استراتژ یمرحله ما در یجامعه یروهاین یانگینم یاآ .9

 یجهنت ینمهم هستند. به طور مثال اگر به ا یارها بسپرسش ینجواب به ا کنمیفکر م من
 یگرد ،باشدیم یینبحران تب یو دارا یستن یی استراتژکه جامعه در مرحله یمبرس

 ندارد.  ییچندان معنا ـ یفعل یمرزبند یعمده ـ یتیهو یمرزبند
 

 یما هم همه .ارشده بودک یلیاز فرصت استفاده کرده بودند و بحث خ یشانا صابر:هدی 
که در  یاز مواد و مصالح تواندیکند و م یداهندسه پ تواندیاست که ذهن م ینمان ابحث

                                                                                                        
مَّتْ کلِمَتُ رَبِّکَ وَ أَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِینَ کاَنُواْ یُسْتَضْعَفُونَ مَشَرِقَ الْأَرْضِ وَ مَغَرِبَهَا الَّتىِ بَرَکْنَا فِیهَا  وَ تَ. »1

وَ  (193سْرَ ءِیلَ بِمَا صَبرُواْ  وَ دَمَّرْنَا مَا کاَنَ یَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَ قَوْمُهُ وَ مَا کَانُواْ یَعْرِشُونَ)بَنىِ إِ عَلىَ الْحُسْنىَ
لَاهًا کَمَا لهُمْ قَوْمٍ یَعْکُفُونَ عَلىَ أَصْنَامٍ لَّهُمْ  قَالُواْ یَامُوسىَ اجْعَل لَّنَا إِ یلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْاْ عَلىَئجَاوَزْنَا بِبَنىِ إِسْرَ

 «.(196ءَالِهَةٌ  قَالَ إِنَّکُمْ قَوْمٌ تجْهَلُونَ)
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منتها چون  .کار را کردند ینا یشانمتن هست به عنوان ابزار و فاکت استفاده کند که ا
 یخوب یلیخ یفیک یالگو یک ینشد و ا یدهبلع یشانبحث ا از یوقت محدود بود بخش

 یحو وقت محدود بود اگر توض یابحث کار کرده یشما رو اینکهود. با توجه به ب
 . یارائه بده یقهدر حد پنج دق توانییم یدار یینتشفاف شدن تب یای برااضافه

 

 یصتشخ یدموضوع است که ما با ینا یرو یشترمن بحثم ب :ی اولکنندهمشارکت
اآلن  است؟ به نظر من یتیدر چه وضع ها(پرسش همان )در یرانا یجامعهاآلن  یمبده
 یطاز شرا ییندر تب یاهدف  یینتبدر  یا ؛مشکل دارند «یینتب»در  یرانا یجامعه یندآبر

 ییندر تب یرانا یجامعه یندآبر یول ،یمداشته باش یکاستراتژ یعنصرهاتک یدشا .یاستراتژ
 یایدن یمه وارد بشوهم ک یعلم یهامثالً، در حوزه ،یگرد یهامشکل دارند. در حوزه

بحران  اینکه یبه عنوان مثال برا .است نبحرا دچار یزآنجا ن یم،را نگاه کن یدانشگاه
را  یسانسیفوق ل جویاناند که  دانشکرده یباند تصوآمده ،یفتددر کشور به عقب ب یکاریب

 .شوندیمدانشگاه دارند وارد  ینهابدون تناسب اگاه آن !که اصالً تز پاس نکنند یرندبگ
 یطاز شرا یینبه نظر من چون ما تب .وجود ندارد یطشرا یینتب ینا ،یمدست بگذار ییهرجا
هم  کار ینشود و ا یشیدهکار اند ینا یبرا ینجادر ا یاچاره یک یدبا یممشکل دار یم،ندار
 یمنسجم یکار جمع یکاست که  یاجاحت یرد،صورت بگ یفردبه شکل تواند نمی قطعاً

 . یردصورت بگ
 

 موضوع ینضمن کار به ا ؟شد یینصاحب تب یریدر چه س یآن وقت موس صابر:هدی 
 ؟یفکر کرد

 

با آرام  یرس یعنی،است؛  یپر تالطم یرس ،که داشت یریس یموس :ی اولکنندهمشارکت
 یادنه قبل از ب یحت آید،یم یانبه دموسی که  یاز همان وقتموسی،  مادر .یستن یو قرار
فرعون در  یو سر از خانه کندیم یط یریس یک یموس است. ته، اضطراب داشاو آمدن

مقدار  یک. کندیم یداهم پ یینکند و تبیم یداواقعاً درک ظلم را پ یرس ینو در ا آوردیم
 یزیکیو ف یعسربه شکل بوده و  یکضعف استراتژ ،یضعف اصل یداشته ول یینضعف تب

داشته به  یاجاحت یبوده؛ موس یموس یمشکل اصل ینا .است شدهیم]جریانات[ وارد 
 یلیت و خیسن یاجاحت کنیمیم یالکه ما خ سیری ـ کند یرا ط یآرامش یرس یک اینکه
صورت  یواقعاً رفت، تولد یکرد. موس یط یرا موس یرس ینا !کنیمیآن فرار م ها ازوقت

 ینهاا یداد و همه یلتشک یزندگ یککرد،  اداره]زندگی و کاری را[ کرد،  یگرفت، چوپان
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را با  یادن شودیو م یستآن دو نفر ن یفقط همان دعوا یابفهمد دن یداشت که موس یرتاث
صبر را  ینصبر بود که توانست آن بار را بکشد و ا ینصبر جلو رفت و با ا با ید،آرامش د

 با فرعون منتقل کند.  یاروییبه رو
 

 ؟   خودش موفق بود یینکردن تب یدر اجتماعموسی چرا  صابر:هدی 
 

مرحله ساحران  ینواقعاً اول ی،موس یینتب شدن یاجتماعدر  :ی اولکنندهمشارکت
اکثر  ، دردر قرآن ]ایمان آوردن ساحران بود[. آورد دستبهکه  یتیموفق یناول یعنی .بودند

در مقابل مردم انجام  یادر مقابل ساحران ]از سوی فرستادگان خدا[  یاموارد تا معجزه
افتد ! ]اما در جریان موسی و فرعون این اتفاق نمیشدهکفر آنان افزوده نمیجز به  شدهیم

 ،شودیدر قرآن بزرگ میم نبییکه م یروزیی پمرحله یناول آورند[.و ساحران ایمان می
 گویندیگام در جذب ساحران است که م ینمرحله و اول یناول یعنی، .موضوع است ینهم

هم که  یمراحل بعد بعد در !کنندیافتخار هم میم؛ هست یسآورندگان به مویمانا ینما اول
ما  یداگر از د .است شتهدا یتموفق یکه موس آیدی. به نظر ماست بوده یادرشکافتن 

واقعاً اهل  یعنی، یندازیمشغال بآرا در سطل  یلاسرائ یقوم بن یدبا یم،نگاه کن یمبخواه
 یهاو عنصر کندهمراه خود میرا  اینهبا صبر و تحمل ا یموس یبودند، ول یریگبهانه

 . آوردیم یرونب ینهااز داخل ا یفیک
 

 ی،کرد یزآنال ی،داد یترت ،یکرد یبندرا طبقه یاتآ یدر کار خود با چه اسلوب صابر:هدی 
 یدی؟رس یبندو به جمع

 

 ینبود؛ چون ا یاستراتژ یبه خود کلمه یابتدا در نظرم وفادار :ی اولکنندهمشارکت
 یدر لفظ استراتژ یتقابل یناصالً ا یا. اول فکر کردم که آاست کرده یط یریس یککلمه 

 و بود ذهنم در مختلف فهرست 3-6 یدشا ،هست یتقابل ینا یدمنه؟ بعد که د یاهست 
موضوع داشتم،  ینبا ا یمختصر ییاز قبل هم آشنا .کردم به قرآن هم رجوع کنم سعی

 . یدمرس ینبه ا یبندنم و در طبقهک یبندطبقه را ینکردم به قرآن رجوع کنم و ا یسع
*** 

 ی دومکنندهمشارکت
 

عرضه کرد،  یآمد و بحث یشاز دوستان که چند جلسه پ یکیمتشکرم،  یلیخ صابر:هدی 
طرح مجدد آن  یهم مطرح کرد و امروز فرصت خواستند برا یشنهادیپ آخر بحث
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 1.مطرح کردند یحو بدون توض یهطور اولبه  که قبالً یشنهادپآن  یلیتکم یحو توض یشنهادپ
 . یاورندب یفمان تشردوست

 

ام، شده یزانجلسات من دو مرتبه مزاحم وقت عز یندر طول ا :ی دومکنندهمشارکت
که  یبستر یبرا .یرموقت دوستان را بگ یقهکه فقط چند دق امیامدهبار ن ینمنتها جسارتاً ا

مان را به وقت یشترکه ب یایدب یشپ یطیدارم شرادوست  ،اندصابر فراهم کرده یجناب آقا
خاطر  ینبه هم .تر بشودمقدار پررنگ یک هجلس ینا ییهو حاش یمهم اختصاص بده

 یزیچ یکخود جلسه  یرقبل احساس کردم که با دقت در س یصحبتم در جلسه یانتها
ما  کهشکل  بندی کردم؛ به اینصورت یشنهادپ یککم و گم است، آن را در قالب 

 جلسات را پررنگ کند.  ییهکه حاش یمبده یلهایی تشککارگروه
 یشنهادپ ،یفتددوست داشتم حتماً اتفاق ب اینکهمطرح کردم، اما بابت  یاکوتاه گزاره خیلی

صابر هم اجازه  یداشتند. از آقا یدوستان نظر مساعد یدشا ،کنمیمطرح م یگرد باریکرا 
 را زد.  یهقض ینبشود استارت ا یداست بماند شا یلکس که ما جلسه هر یگرفتم، انتها

مشهود اآلن  آنچه که ـ یبود که تفاوت نسل ما و نسل قبل ینقبل من صحبتم ا یجلسه
 یکردشرواآلن  یکه، نسل قبلینا یعنیبه مسائل است؛  یکردتفاوت در رو یک ـ است

 یمتارد و نقطه عزبه مسائل د یاجتماع یکردشناسانه است و نسل ما رومعرفت یکردرو
 ییدانشجو یانجر ،مطرح شد ینههز یپا یوقت لبتها .آن هم در مسائل و در کارکردهاست

در  یول ،را دارد یکردهنوز همان رو اینکه یعنیجهتش را عوض کرد؛  یکردبا حفظ رو
شناسانه دارد اتفاقاً مبارزه معرفت یکردنسل قبل که رو است. الک خودش هم فرو رفته

آن را من  ین. اتگرف یانوشت و نمره اییکتهکرد و باالخره د یداد، تالش نهیکرد و هز
 یآقا یاصابر  یکه آقا یمپررنگ است و ما از آن غافل هست یلیاحساس کردم خ ییجا

 یطبود و شرا یمابراه یحکه بحث باز است و توض یوقتکردند؛ یصحبت م یمحمّددکتر 
ها باال انگشت یهمه شدیمطرح م یمصداقتا  ینداشت ول یکس سوال یچه ،سازیخود

 گونه یناتفاق افتاد، چرا با فالن موضوع ا ینکه چرا فالن جا ا دبود، همه سوال داشتن

                                                                                                        
( به عنوان فرضشیبا دو پ« باب بگشا» :نییتبکننده در نشست پانزدهم ). این مشارکت1

شهید صابر نیز در انتهای همان  یاشارهی دوم به طرح بحث پرداختند و پیشنهاد مورد کنندهمشارکت
 ت. بحث مطرح شده اس
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 یاننما مانیهادر حرکت مانیهاضعف یشهما هم شود،یباز م ینو ا یدبرخورد کرد
 . شودیم

 یریگارتباط یزانبحث م به آن دقت بشود، یدبا کنمیکه من احساس م یگرد ییشهر یک
. از کنندیمطرح م ینجاو ا یدندصابر زحمت آنها را کش یاست که جناب آقا ییهابا بحث

که   یداستپ .باشدیها مشخص مبحث قصابر عم یشده توسط آقاساختار بحث ارائه
است که ما ساده از کنار آن رد  یفح یلیشده و خ یقمرحله در آن عم ینصابر چند یآقا

که از  یوقت بینم،یآنچه که خودم م .اتفاق در حال رخ دادن است ینو به نظر من ا یمبشو
با  یاز موضوع هست، ول یتیکل یکشود، نمی یردرگ یلیذهنم خ رومیم یرونجلسه ب

در بحث  یانسجام یکباالخره  اینکهبه خاطر  ؟چه کار کنم یدبا دانمیها نمتک گزارهتک
مرحله شانزده  اگر یآموزش یهمم؛ مثالً، در مراحل استراتژهست که هنوز من نتوانستم بف

 یریجهت با بحث درگ یناز ا ؛از آنها اضافه است یکی یمتوانم بگواست، من نمی
 نشده است.  یجادبا اصل آن ا یذهن یریشده هنوز آن درگ ]ذهنی[

ما در  یدآن را فعال کرد که شا یتوضع ینذهن من بود و ا در یمیقد یدغدغه یکالبته 
در سطح  یما روزمرگیم؛ قرار دار یست،که فقط در سطح عام ن ی،از روزمرگ یسطح خاص
 یدارد، کالس یاجزوه]یک استاد دانشگاه[  ؛یمدانشگاه دار یددر سطح اسات یم،نخبگان دار

 ینما در سطح ا یامن مهم بود که آ یبرا ینا .رودیو م کندیمطرح م آیدیدارد و م
 یاست که مسائل مهم ینا یاحساس کردم که مغز روزمرگ یم؟اجلسات روزمره شده

نکند و همت نداشته باشم دنبال پاسخ آن  یداپ یذهن من پرسش اساس یمطرح بشود ول
کم در جلسه  کم یناتفاق در ا ینروند احساس کردم بله متاسفانه ا ینبا ا .پرسش بروم

 یریدرگ یزاننباشد، آن م طورنیهم ا یدتصور من است شا ینالبته ا .حال رخ دادن است
 یفتدهم اگر اتفاق ب یبعد آن سطح روزمرگ یم،مباحث است را ما ندار ینا ییستهکه شا
 اندیدهصابر زحمت کش یجناب آقا .کنیمیکم کم عادت م کند،یفرق م یلیخ یتوضع
 یتاًنها رویمیو م شنویمیم ،یمدار نیاند، ارتباط درواز مباحث را منظم کرده سری یک
 . شودیم یهایی به زبان ما جاریشهکل یک

که بحث  ییهاتک بچهاست، تک ییباال یلموجود در جلسه هم پتانس یلانصافاً پتانس
ی ]عضو اتحادیه یها خوب است، کسانبچه ییشینهاند، پآن کار کرده یرو آورندیم

که  یکسان ند،ااه بودهدانشگ]اسالمی[  یهااند، در انجمنبوده یمتحک های اسالمی[انجمن
است.  یفح یلپتانس ینا بینمیم کنمیاند؛ جدا جدا نگاه مکرده یتگوشه و کنار فعال

آل خودش یدهآن شکل ا یلیخ ،به عنوان مخاطب و سخنران جلسه یلدو پتانس ینا یقتلف
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 ینا یعنی،است؛  یضرور یشنهادکه پ کنمیخاطر من فکر م ینبه هم .است را نگرفته
را  یما هم مباحث ،شودیمطرح م ینجاکه ا یمباحث ینا یرامونشود و پ تشکیلها هکارگرو

 . یمارائه بده
 یبرا یزهانگ یجادمساله در ذهن خودم به عنوان ا 1-9ها چه کار کنند؟ من کارگروه ینا اما

و هر چه که  کنیمیم یرا بررس ینهابعد اگر که دوستان ماندند ا کنم،یعنوان م ،فکر کردن
 ینمطرح است، ا یشهمساله که هم یک. دهیمیقرار م یشد به عنوان موضوع کار یبصوت

 یک ید. شایمدار یادز یفرد یهاهرچند پروژه ـ یمدار یکار جمع کلاست که ما مش
و هر  یمکرده باش یداپ یمدر عمل نسبت به فهم از عمل ابراه گییقهسلکج یا یفهمکج
بعداً هر  ،یمبشو یناز د یفهمکج یکبشود و دچار  یمابراه]شبیه[ نفره بخواهد تک یکس
برود.  و کار کردن در مورد آن ]خاص[ یابه عنوان گزاره یند یینتب بالتک دنتک یکس

 یجمع یکه کارها ییالگوها یعنی، ـ در قرآن یجمع یهامن احساس کردم که اگر الگو
ما کمک  یجمع یتهو یفه تعراوالً ب یم،آنها کار کن یو رو یمرا وسط بگذارـ اند کرده

که هست آن  یمختلف یهاا الگویکار مثل اصحاب کهف  یننقاط مشترک ا یاًو ثان کندیم
دارد  یهم که فقط گارد اجتماع ینسل فعل یعنی، .شکندیقفل ارتباط انسان با خدا را م

 یست،ت نمثب یفقط در جنبه ینا .شویمیموضوع م یردرگ یشترو احتماالً ب خواندیم یشترب
  .کرد یبررس شودیرا هم م یمنف یهابلکه الگو

 ییمحتوا یشد از موضع بررس یزبرانگمقدار چالش یکو  دمبحث نماز هم که من ارائه کر
از آن  یمفهوم که هر کس ینبه ا .است یریگعام ارتباط یالگو اینکهنماز بود، به جهت 

 طراز یپت یاآل یدهکه ا یدشا ی،یرگارتباط یخداست برا ییهدارد و ضمناً توص یفهم
 یموقت ما خواست و هر دهدیم پلسر دهد،یمفهوم که به ما جهت م ینارتباط باشد به ا

 طراز یپت ینا ،یمکن یو بررس یمو حرف بزن یمارتباط انسان با خدا فکر کن یدر راستا
با خدا هستند هستند که دنبال ارتباط انسان  هایلیچون خ .یمکه ما هرز نرو شودیباعث م

هایی توان سرپلیاز نماز م کنمیاند؛ من فکر مهم در فهم آن دچار بحران شده هایلیو خ
که قابل بحث هم باشد.  کنمیو فکر م یمکن طرازرا  یرمس ینا شودیدرآورد که باعث م

 . بهتر است ،یمحال مباحث را اگر دوستان ماندند در دل آن جلسه مطرح کن
 

گذشته خودش با  یمان که در چند جلسهدوست یحاترم از توضمتشک صابر:هدی 
که  یدوستان یبحث باب بگشا مطرح شد برا ینکه ا یجلسه برخورد فعال کرد. از زمان

 یسنتیرد؛ به خودش نگ یمهم بود که جلسه شکل سنت یلیبودند خ یاندرکار برگزاردست
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منبر  .است یر از منبر آخوندبه نظر من بدت یمنبر روشنفکر یست،ن یفقط منبر و آخوند
قابل  یلیخ یمگوخاص خودش را داشته و هنوز هم دارد، نمی یسنت یکارکردها یآخوند
متاسفانه  یمنبر روشنفکر یول ]ولی به هر حال کارکردهایی دارد[. است یگذاریهسرما

 واستیمخیبود که اگر ما م ینا ی الزم است[.]و فاقد تاثیر و ثمره رسدیدائم به شنزار م
 ینجابود که در ا ینبود؛ قصد ا یریگد یهانداشت، منبر یلیدل یمبکن یکار تکرار یک

از  ؛ها باشددوم دست خود بچه یبشود، جلسه دو تکه بشود و تکه یهعنصر مشارکت تعب
و  آیدینفر م یکموارد که  ییهشاخص نشود، مثل بق ینجانفر ا یک اینکه یکیچند منظر: 

اگر  یاست، حت در اختیارشامکانات و فضا و فرصت هم  کند،یم را مطرح یبحث یک
 یها، خورهشاخص شدن یناشود؛ یمدت شاخص م یکنخواهد بعد از  همخودش 

اگر فرد از ابتدا  یحت .شودیم یجادا یناز باال به پائ یرابطه یک یعنی،ما بوده؛  یجامعه
و هم بال سر  شودیتوقع مبعد خودش م یرد،مضمون شکل بگ ینقصد نداشته باشد ا

بود که جلسه دو تکه بشود و به  ین. پس از ابتدا قصد ایرامونهم بال سر پ آیدیخودش م
 فراهم بشود.  یهبق یبرا یوقت، فرصت یمساو یعو با توز یکطور دموکرات

دارند که از آنها  یادیز یاربس یشدهتلف یهافرصتاآلن  هابود که بچه یندوم ا ینکته
بود که در وسط دو  ینمان گفتند اکه دوست یانکتهیرد؛ گصورت نمی ینهبه یدهاستفا

 یلیخ ینکه ا یایدها به وجود بخود بچه ینبحث مشترک ب یبرا یزمان حال شودیجلسه م
 شودیمـ سال گذشته  پانزدهدر  یعنی،بود؛  یتمرتبط با وضع ،سوم یو نکته .مثبت است

 یعنی،بر عهده گرفته؛  یزبانیدانشگاه نقش مـ  61-69تا  34-32کرد مثالً  یفتر تعریقدق
که از  یمبود یما خودمان از جمله کسان؛ کرده بود یعتوز یروهان ینرا ب هاتریبون یهمه

و در  یمنبود که ما تریبون بخواه وردیم .یمکرد یژهو یاستفاده ییدانشجو هایتریبون
ما گذاشته  یاندر خدمت ما و جر یادیز اییروهن یمها و تحکانجمن .نباشد یارماناخت

تریبون کردند، به یرمق و بیمفهوم که دانشگاه را ب ینکرده به ا ییرتغ یطالبته شرا .بودند
! چهار نفر یستعالم واقع ن و،وجود دارد؛ تابل یدر عالم واقع نه انجمن یگرکه د یمعن ینا

اآلن  جامعه است؛ هاییتها با واقع! عالم واقع تماس آنیستو پنج نفر شورا، عالم واقع ن
سر  ؛ یعنی،اندکرده یلتبد یامدرسه یطهم به شرارا دارد و دانشگاه نآن حال وجود 

 یها، از برخاز دانشکده یبرخ یسطح اشتغال فکراآلن  بروند. یرونو ب یایندکالس ب
 بهرام یروزل فتر مثیاتوده یحت یاهدف،  ی،اول انقالب مثل البرز، خوارزم هاییرستاندب
ساله از  10-12 یما خودمان استفاده اینکهکمتر است و فروکش کرده.  یلیدارالفنون خ و

ن یونه ما مد ینجاستا یبونتر یونمد ینه کس ؛یونیممد یمگونمیکردیم؛ یدانشگاه م
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مردم  متعلق به یست،ن یتحاکم متعلق بهخداست،  متعلق بهدانشگاه؛ تریبون  یبونتر
  .خداست بهمتعلق است، 
را مطرح  شانیهایدگاهفرصت را داشته باشند د ینها ابچه ینجاا یبونتر یندر ا اینکه

، ]بخشی هم شنوندیاست که م یانتقاد به بحث شانهاییدگاهاز د یبکنند، حال بخش
ر دست و پا نرود، ترکه یبحث اگر که ز ینا مباحث جدید و مختص به خودشان است[.

که اآلن  لذا .ندارد اییدهاساساً فا ،و بازخوردش به خودمان برنگرددنخورد، ترک نخورد 
سال در  12-18 یسن یانگینم یکها نو هستند، وجود دارد، بچه ینجاا  یجد یانرژ یک

از  بعدعسل ماه اول و دوم دوران هستند؛ ماه ینعسل اماه ییجلسه است، آنها هم به تنها
است،  یشترب یلیخ شانیقفارغ هستند، فرصت تدقاست که  یعسل ماهماه ،یستازدواج ن

 یانجر یناگر وصل به ا دارند. یمهر ی،امشاهده یدی،د ی،عشق ی،آرمان یستند،آور ننان
سر کار است، مثل  ینجاکه ا یامجموعه یعنی. ما شودیتر میفیک یلیخ ،بشود یمطالعات

تعارف هم  .یماهنداشت ییالتقصد کار تشک«[ هشت فراز، هزار نیاز]» یختار]مباحث[ 
باالخره آنها دارند کار  .کردیمیهم م گفتیمیهم م ،یمداشت یالتیاگر قصد کار تشک ،یمندار
نه  هشت فراز، هزار نیاز[]» یخما نه در تار یول ؛مان استما هم حق ،کنندیم یالتیتشک

توسط  مباحث اگر یرو یفرصت کار جمع یناما ا یم،نداشت یالتیقصد کار تشک ینجاا
هم از  یخبحث تاری در حاشیه یخ.مثل بحث تار ،خوب است یایدب دها به وجوخود بچه

گروه تا حاال چند آن شد.  یلچند گروه مستقل از ما تشک یشپ یمو ن سال یکحدود 
صفحه است،  160-100حدود  یاجزوه یکتنباکو را درست کرده،  یمتقو ؛محصول داشته

 یمبه آنها اضافه شده تقو هک یهمان گروه با تعداداآلن  د کرد.خواه یداشاءاهلل انتشار پان
دوران  یشعارها یها خودجوش آمدند رونفر از بچه 4-2کنند؛ یمشروطه را درست م

کردند  یبندطبقه یدندزحمت کش  یشعار؛  چهار نفر اندیسه هزار و  ،انقالب کار کردند
 .کردند و...  یمبه پنج دوره تقس

]این  هستند؛ حاال خودتان مستقل از ما ینجااست که ا یدوستان یشنهادپ هاد،یشنپ ینا اینکه
قصد دخالت وجود نداشته و  ،یمکندخالت نمی یرس ینما در ا پیشنهاد را پی بگیرید[.

جلسه  اول اینکهدارد:  یتچند مز ینو ا یدرا شکل بده یتوضع ینحاال خودتان ا .ندارد
 یایندها ببچهشود؛ ینصف م یدههم فسفر و هم ا ،بونهم تری شود؛ یعنی،یم نصفکامالً 

تر است؛ تر و کاملجامع یلیخ یاز عقل فرد یعتاًطب یعقل جمع دوم اینکهاستفاده کنند. 
پر  ینجاا ،]پشت تریبون[ ینجاا یایندنفر ب 9-4 ،موضوع کار کردند یک یکه رو ییهابچه

 .بروز و ظهور نسل نو محروم است جامعه از حضور واآلن  .را اشغال کنند ینجاشود، ا
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درصد اثر  12-10ها فشار ینبلکه به نظر من ا ،یستاز فشار ن یناش یتمحروم ینا یهمه
اش، از متن یگیزهانگیاش، بیحوصلگیخود نسل است، ب یدارد؛ مشکل، مشکل ذات

ه و ادام یلی تحصداشتن، پروژه یروندل خوش کردن، نگاه به ب یهخارج شدن، به حاش
درست است  !یدنپر کش ییکردن، ازدواج کردن و دوتا یفخارج از کشور تعر یلتحص
موجود و  هاییژگیاز و سری یکبه خاطر  یرونبه نگاه به ب شوندیم یقها تشوبچه

 ،بیندازددر  ییمطرح کند و نتوانسته طرح نو اییدهکه نتوانسته ا یروشنفکر یانجر یناتوان
  .ها هستندستند، مبنا خود بچهها هخود بچه ،بخش مهم یول
. هر یمبکن توانیمیکار را هم م ینها پر شود، ابا جوشش بچه یمهم ما انتظار دار ینجاا

هم ممکن است که نخواهند خودشان  هایبعض ]به طرح بحث بپردازند[ ـ جلسه دو گروه
در  یداد باافر یهم برا ییجا ،یاورندب یکنند و بخواهند بحث فرد یفها تعررا در گروه

باشد  یجمع یحاًمطرح کرد که اگر ترج یفیهر جلسه دو بحث کتوان می .نظر گرفته شود
 یکرا دست  یبونتر ،آییدیم یخودتان هم اگر جمع ید،کار کن یمبهتر است؛ تقس یلیخ

 رانحصار هم فقط کا است. انحصار را خورده یما متعدد ضربه یجامعه ینا .یدنفر نده
 ینجاا یداست؛ شما کمک کن یرانانحصار در ذات ا یست،حاکم ن هاییانو جر یتحاکم

 ید،نفر هست 4-2 که خودتان هم ینو ب یمکنن یما انحصارطلب یعنی،نشود؛  یانحصار
 یساز عرق خ هنشایرهم که موقع صحبت کردن پ یآن کس .یدنفر نده یکتریبون دست 

و بحث  یردبگ یدانم ینجاا یایداگر لکنت زبان دارد ب !مورد است یب یشرمنده شود،یم
که بخش  یمکار را هم بکن ینا توانیمیرا هر دفعه دو گروه پر کنند، م ینجاشود. ا یمتقس

به هر  .یمهم باشد که ما هم محدود شو ینیتضم یکها باشد بچه یاراول جلسه در اخت
جلسه  ]که شاید بیش از نیمی از کنیمیاستفاده م یقهدق 32-60جلسه  یکحال ما هم 

ساعت تمام  یکاست که سر  ینها هماهنگ باشند حداقل حُسن آن ااگر بچه باشد[.
مان را ارائه ساعت هم ما بحثیک و بعد  کنندیشان را ارائه مها بحثبچه شود،یم
 . کنیمیم

آن  یاداره یستیم،دهنده نیشنهاداست؛ ما پ ینما ا یدگاهاز د یشهاطرح مطلب و ضرورت
دارند، خودجوش و بعد از  یلتمااآلن  که یخودتان، دوستان .نیستما  یهم بر عهده

 یدیدراه افتاد و به بحث رس یمنتها وقت ید،کن یمبگذارند و خودتان تنظ یقرار یکجلسه 
روز باشد، مثل بحث ها بهشد بحث یلاگر جمع تشک .یدارائه کن ینجاا یاییدبحث را ب

را  یکه اصالً بحران جد یمیابراه یرا برد رو شود بحثنمی یگرد .روز بودامشب که به
به  یگراست، د یدندر حال دو شود،یها رد ممثل غزال از بحران یپشت سر گذاشته؛ موس
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 اینکه. یمدر بحران یم،در بحران هست ییمبعد آن وقت ما فقط بگو ؛رسدیم یسر فصل یک
 یلیهم تحم اهبچهکردن  یروز باشد. همراهها بهبحث شودیم یلاگر گروه هم تشک

هاست، یتندارد، کشور ما کشور تقدس اکثر یاشکال یچه ،نباشد، تعداد کم هم باشد
 .ولوله راه انداخت ینجاا شودیم همان تعدادنفر هم بودند با  4-2 !یصور هاییتاکثر

 ،یددلخور نشو ند،نفر آمد 4-2اگر هم  اینکه .بحث ما را نقد کرد و بحث نسل نو را آورد
 یلی. خیممناسب بکن یاستفاده ینجابعد بشود از ا ،یدرا شروع کن ثبح ان تعدادهمبا 

 ممنون.
 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 1(3) یکاستراتژ یدد: او یها و کارکردها: داشتهیین: تبیستمب نشست
 

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

 

ی دوستان. خدمت همه بخیر عصرسالم و ، به نام خدا، با یماهلل الرحمن الرحبسم
. نشست امروز را بود یادزها ها به سبب تعطیلیدر برگزاری نشست یرهای اخهای ماهوقفه
همراه ما باشد  کنیم،یی که آغاز میهاها و پروسهکه بناست در پروژه یینام خدابا 
 یدد: او یها و کارکرهاما، داشته یینتب»عنوان بحث و است  یستمنشست ب غازیم.آمی

ایم، هخدا درنگ کرد یکوجوه استراتژ یرورا جلسه  [دو]تا اکنون،  باشد.می« یکاستراتژ
 به ، مرحلهیندبدوردست را می و ، درازدستاست دارافقبا این تاکید محورین که خداوند 

 یدد یهست که رو [سوم]ی هجلس امروزدهد. سامان می کند ومرحله حرکت می
برگ را که  سیزده یناو برگ داشت  سیزدهاول ما  . فصلکرد یمبحث خواه یکتژااستر

و مسن  سالیاناز جلسه را هم دوستان جوان و بعضاً م یبخش یمکرد ی، با هم طمشترکاً
 یم: زد یفیارائه بحث کردند. چند ورق ک

 

 ؛جایناز آغاز تا به ا
 فصل یکنشست،  یزدهس

 یتدرک موقع
 یتضرورت خروج از وضع

 به متد یازن
  یینپساتبیین، تبیشاتبیین، متد؛ پ یطراح

                                                                                                        
 باشد.می 1963 اسفندماه 19شنبه سهتاریخ برگزاری این نشست  .1
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 یدگاهد یکبه  یزتجهی، تلق یکوداع با یشاتبیین، پ
  «او»دو مبنا: خود و  یانحرکت در م یین؛تب

 «او»و  یمالگو؛ ابراه یکدقت بر 
 

ادراک به مفهوم فهم  یم ـادراک برس یکبه و  یمکن خودمان را درک یتموقعتالش کردیم 
از درک موقعیت به این  .و از سر گذر طحاز سر س صرفاًشده نه ، فهم فرآورییافتهعمق

 ،شرایط اجتماعی: بریمنتیجه رسیدیم که در مجموع در شرایط وانفسایی به سر می
سیاسی، نسل ما  ـ ی روشنفکریا، نیروهاست حاکمیتی که در کشور ما مستقر [وضعیت]

یم. اههم رسانده گیریم و اینجا حضور بها جا میحوزهنهایتاً خود ما که در یکی از و 
مان به عنوان هطین است که حس فعالیت نداریم، حس حیات نداریم، رابابحران  شاخص

قطع شده و مشکل  ـست امرادف  وقفهکه با فعالیت بیـ یک عضو فعال با هستی 
در  [ی این اختالل،در نتیجه]که  مختل شده «او»ن با امست که رابطها هم این [اصلی]

 ایم. دچار اختالل شدهنیز رابطه با هستی 
 وانسان دوگانه است، هم اهل ماندگاری  .رسیدیم وضعیتضرورت خروج از  به

هایی که دوران را تحت تاثیر خودشان قرار انسان ،مجموعدر  .و هم اهل رفتن نیگزیمنزل
بیا بگذریم »هایی بودند که شعارشان این بوده است که ، انسانو تحول ایجاد کردند دنددا

گوارا پوستری در تهران پخش شد هسالگرد چ در سال پیشیا سه  . دو«نقشههای بیاز راه
ها های موحدگونه دارد و انسانموحد نیست، پیام گواراچهبا اینکه  .خیلی قشنگ بود که

های نسل .گذرد، هنوز پیام داردسال از وداعش می بیش از چهلبا اینکه  ؛کندرا بیدار می
های هابیا بگذریم از ر»درج شده بود:  به نقل از او زیر پوستر. گیرندرا می اشمختلف پیام

به  ،نداند، اهل خروجاهای اهل عروجهای اهل مدار تغییر، انسان. نوع انسان«نقشهبی
ما هم در حد خودمان  .زننداز خودشان یک وجب بیرون می ،گرانشان و دیخاطر پیرامون

پذیر توشه و انبان امکاندون ب ،. خروج از وضعیتمبه ضرورت خروج از وضعیت رسیدی
در کنار  سپس،نوعان جستجو کریم. این متد را مقدمتاً در هم .نیاز به متدی دارد ،نیست

برای  ،ط بحران چه متدی اختیار کردندجستجو در جای پای پیشینیان خودمان که در شرای
داشت و نهایتاً از این  یهای کیفهم توصیه «او»توجه کردیم،  «او»های خروج به توصیه

از  سطحی،این متد سه .رسیدیم سطحیسههای خودمان به متد مجموعه و برداشت
م ایهرار گرفتدر مدار تبیین ق نشست است کهچند اآلن  کهبرد ـ راه میپیشاتبیین به تبیین 

 خواهد رسید.  پساتبیینبه و نهایتاً ـ 
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و پاسخ به  و با هستی بود «او»با  ،گانه با خودمانتعیین تکلیف سهمشتمل بر  پیشاتبیین،
او در هستی چه »و  «؟هستی در چه جایگاهی است»، «؟ما که هستیم» ها کهاین پرسش

های سنتی که محور اید با تلقیمجموعاً به این توافق رسیدیم که ب .«جایگاهی دارد؟
داند کریدور و پاگرد میرا  [دنیا] جهانگرایی است و آخرت در آنها جهان یینو تب یلتحل

دهیم. در حد خودمان به جهان بها و در عوض،  [وداع کنیم]، دهدو به جهان بها نمی
ه برد و را آن توان بهاز مسیر جهان نمیعبور  یژیک است و بیک فاز استرات آخرت

این  .شدیمکردیم و به یک دیدگاه مجهز میباید با این تلقی وداع می .کرد یدادسترسی پ
 را نیزمان دیدگاه این است که ما آمدیم که در این جهان به خودمان تکان بدهیم و پیرامون

 کنیم. مواجه  یهایبا تکان ،مطلوبوضع بتوانیم در مسیر تغییر و عبور از وضع موجود به  
به ما عرضه  [عمرانی آلسوره 160تا  110آیات ] آیهشصت متدی که خدا در  ازما  تبیین
به  یستیم. اینکه خداوندنا و نشینیمندر شرایط بحرانی  ؛ اینکه[ماخوذ بود]، کرد

م یک ه خودت یک مبنایی من»، «بیا بیرون ،ملحفه به سر نکش: »گویدمی )ص(محمّد
 )ع(ابراهیم ،این متد الگوی 1.«شودحتماً چیزی حاصل می ،بین دو مبنا حرکت کن ؛مبنا
شاءاهلل برسیم تبیین کردیم تا ان را «او»و  )ع(ی ابراهیمرابطهو متد دقت کردیم ن ای بر .بود

   فرض بود: دو پیشدر  یدر آستانهو به فصل دوم که باب بگشا 
 

  فصل؛ دوم
  باب بگشا

 فرض: یشدر با دو پ یآستانه در
 نقطه اتکا «او»
 ـ مستمر یکاستراتژ« ما»

 

در « او» خواهیم باآیا ما می»و  «؟هست ءاتکا یآیا او نقطه»مرور کنیم: را  فرضپیشدو 
کنجی و موردی و سه« او» ه باهیا برخورد و مواج یمژیک برخورد کنیک روند استرات

 : ستا یهدو سو دارای رابطه ،این تبیین . در«است؟ یمناسبت
 

                                                                                                        
عمران ی آلسوره 160تا  110ی مدثر، ناظر به آیات ی شهید صابر عالوه بر آیات آغازین سوره. اشاره1

تحت عنوان « باب بگشا»های چهارم و پنجم باشد که در نشستو شرایط پس از شکست جنگ احد می
 از بحران، به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.  متدولوژی خروج
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  ؛ینیتب
  رابطه؛ یدو سو

 : «ما»
 هستنده

 فعال کوچک مدار
 در پروژهیر؛ در مس؛ در درون: ـ پر تقاضا یازپرن

 «: او»
 هستان

 اول فعال هر مدار
 پرداشته ـ پرکارکرد

 

 پرنیاز ،مدار کوچک هستیمبا فعالی ، ایمهستندهما،  «.او»و سوی دیگر ما هستیم  سو یک
نسبت به امکان و  «در مسیر»هم نیاز دازیم، « او» به «در درون» ؛ همیمیپرتقاضا و

 پیش ببریم. « او» باخواهیم میای که «در پروژه»هم تقاضامندیم و « او»ی هافرصت
« او» ها ازهستی است؛ هستی جانِو  محض هستیِ ،هستی خودِ است، یعنی هستان ،هم او

یین . به تباست ردپرداشته و پرکارکو ی مدارهاست فعال همهاول؛ گیرندهست می
 یم: رسمی

 

 ؛یینتب
 « او» یهاداشته

 «او» یکارکردها
 

ها و هست چه داشته «او»جهان که  مبسوط یمبناخواهیم ببینیم که می یینتب در
به متن  یهحاش از» ینا یاییم،به متن ب یهاز حاش یمبنا داشته باشما دارد؟ اگر  ییکارکردها

و   یماشغال کن توانیمیکه ما م یاز هست ییهاگوشه ؛ها معنا داردی عرصهدر همه «آمدن
اگر اهل کار دانشگاه، جامعه و  ،باشگاه ه،خانواده، محلیم: ن را در آن متبلور کنامحجم
 یازشروع و ادامه ن یاییم، برایبه متن ب یه. اگر بناست از حاشیالت، تشکیمباش یالتیتشک
 یم: ها داربا متن یکینست و نزداؤبه م
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 بر متون مرجع:  یمتک ؛ینتبی
 یهست
 یختار

  ما
 کتاب

 

هم  چهارممتن خودمان و  یکی، یختار یکیاست،  یمتن هست یکی ؛شدیفمتن تعرچهار 
انسان راجع و اهل رجوع است و اگر بخواهد به  ینکهتوجه به ا باست. ا [قرآن] کتابمتن 

و  یننشیهحاش و« ینیف»نخواهد  ،الحقسابق و عرب  فرهنگ مندرج در عرب اصطالح
به متن مرجع ] باشد «یفحن»انسان متن و بخواهد  ، بلکهباشدنشین و سایه یننشگوشه

به معنای  در زبان عرب است، نهادپاکعالوه بر آنکه به معنای انسان  یفحن .[نیاز دارد
و  گیر، کنارهیهم تماشاچ «ینیف»وسط کار، وسط گود و وسط شاهراه است.  انسان
  یم.دار یاز، به متون نیایمبه متن ب یماگر بخواه .است یهحاش انسان در نشین وگوشه

آن  ینای بچه رابطه ینیمها و کارکردهاش ببو داشته «او» یینتب یبرا یین هستیم.در مدار تب
 برقرار است؟  «او»متن با چهار 

 

  و متون مرجع« او» ؛تبیین
 ما و کتابی، بسرشته با هست: او

 «او» یهاسنت بسرشته بایخ: تار
 

کتاب آخر  و ودمانی، خهست از است؛ یعنینظر ما بسرشته  متون موردسه متن از او با 
 یناز ا بنابراین،هم بسرشته است،  یخبا تار یشهاسنت یقاز طر« او» است. یرناپذییجدا

 ،هم که محصول کار یخمتن تار ؛با اوست یختهمتن کامالً در آم سه، مرجع متن چهار
ای در هر حوزهه است. سرشت« او» یهابا سنت ینوع است به ی بشرهایراحو طحرکت 

 : ده استدابه ما  یفیدو سرپل ک یابه ما کرده  یدیی کلیهدو توص «او» یم،تفکر کن یمبخواه
 

  سرپل:  دو: تبییین
 هاآفاق؛ کرانه: نشانه است  یعتطب

 انفس؛ متن کوچکیم: اما  نشانه
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این گونه در ] نشانه بودن طبیعتایم. ما نشانه ینکها ، دیگره استنشان یعتطب ینکها یکی
 ،نظر کن به درون ؛انفسکم یکمعل»و « هابه کرانه ،نظر کن به آفاق» [کالم خدا آمده که

 ،متن بزرگ یعت. طب1«یهست یتو انفس و متن کوچک ی؛دارکه  یاحوالو  یحال و عمق
 نمت یماست که بتوان ینایین تب . هنریستندندو متن هم از هم جدا  ینمتن کوچک. ا انسان

مواجهه با متن مکتوب که قرآن هست  روش. یمکن یدهکوچک را با متن بزرگ در هم تن
 : چند بار مرور شده است

 

 مواجهه با متن مکتوب:  روش
 یقتدق

  انتخاب نشانه و گزاره
 نشانه و گزاره یموضوع یدانم

 ن انتشارأش
 از واژه یریبارگ

 متنهره از منابع کمک+ ب یلتحل
 یافتکنه در

 

نشانه و گزاره را مورد دقت  یموضوع یدانم ؛هاها و گزارهنشانه یدن؛ انتخابورز دقت
 [هایی نظیرکه مالزم است با پاسخ به پرسش] کردن یگیریها را پن نزولأش ؛قرار دادن

به هرحال ین؟ منکریا دم مریا بوده  داریامپ یازن؟ بوده چه کسی بوده یازن» ،«؟دهآم یهچرا آ»
 یریها را بارگواژه .است صادف نبودهتاز سر و  یخود به خود ،بوده یازین یکمحصول 

 که هرـ ها متنکمکو با  یرهزنج ینا یم(؛ ازکن یمعنلغت یم،کن یهتخلها را )واژه کردن
یابیم؛  دست یلیبه تحلـ  دباشتواند یو سروده و دعا و فراز و خودمان م نظیر شعر متنی

، طلسم یمبه کتاب ورود کن ی،عبارت به. یمبرس یافتیکنه در یک هبمجموعه   یناز انهایتاً و 
، یمکن ینیگز، تکهیمنشانه درآور یم؛ تککن ینیگزیم، یکهکن اشی، وارسیمورود را بشکن

 هاینا ترکیبو به  یمبها ده یمعنلغت یم، بهنزول را به دنبالش باش یی. چرایاوریمفراز درب

                                                                                                        
اى کسانى که ایمان » ...« : یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ عَلَیْکُمْ أَنفُسَکُمْ»ی مائده: سوره 102ی بخشی از آیه. 1

 . ...«اید به خودتان بپردازیدآورده
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 یآرام به آستانه آرام. یمو راهگشا برس یفکر  ییرابهش یکبه  یمبتواننهایتاً  تا [بپردازیم]
 ییم: آمیـ ما  یینتب اصلی ـ بحث

 

 ما:  تبیین ؛یشارویبحث پ
 وا یکارکردها؛ او یهاداشته

 طراح ـ مهندس یخدا 
 خدا خالق 

 (3) یکاستراتژ یدد
 

از کارکردها را  موردقبالً دو  .اوست یکارکردهاها و مرحله کنکاش در  داشته یندر ا
خالق و خلق  یخدا و داررانداز، اهل هندسه و مختصاتدطرح یخدا« او» یم؛زد یکت

از  یادراکات یمآمد یشها پکه در بحث ییو بداعت است. تا آنجا سازوکار و اهل یدجد
از  یکه بخش یختارکتاب  ، کتاب آخر ویخودمان، متن هست یبهتجر ومتن ـ چهار متن 

 : یمبرگرفت ـ است یکردنتجربه بخشی یدنیشن و یزدنبرگ ،آن
 

  ادراکات برگرفته از چهار متن؛
 راهراه یِهست

  یخدا
 یامِپ

 کتابِ                          راه
 مذهبِ
 انسانِ

 

 یکهم مرادف  یهست .ببرد یشرا پ یانسان آمده راه: راه استراه که هستیعنوان شد 
و قلَّه  یچمارپ ،دره ، کفکشینهس یال، یعتکه مثل خود طب یاست، جهان یارهان پرشج

که به  یدر زمان و هاکشینهسو  هایچخدا هم در مارپ .است هم این گونه یعتطب ،دارد
 یداپ یبرا یراه [و انسان]، یزدرعرق می انسانِ اهل راه بدن یاز هفت مجرا یمقول قد

 راه یخدا ،، خدا[بماند]یه حاشیه و در سا [خدا] یستبنا ن ؛شودظاهر می ،کردن ندارد
ساطع  یدجد ، دوران و جهانراه نگشود یها برایامپ آید.مان میهایاست و در پروژه

زودهنگام  یو بازنشستگ یدوران تقاعد و نشستگ یبرا است،کتاب راه  ،کتاب .شده است
 یعیای هست که انسان به طور طبرهدو ، نیست.ما یاز نوع جامعه ییهایمثل بازنشستگ
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از  یشها پموجود، مدت یروشنفکر یانای هست که مثل جرشود و دورهمی هبازنشست
خورد. ها نمیدوران ینکتاب به درد ا ینا .را بازنشسته کرده است دشخو ،سن تقاعد

 انسان یمودن.پ یبرا ستیاهرمذهب هم  یر است.و مس ییرغتو راه و  یزکتاب خ ،کتاب
 [فیلم]در  ینادر یرام یکه آقا ینوع انسانبوده است.  یندههم از اول دونده و رونده و جو

 یر،در کو ینوجوان یکی شصت دهه [در این فیلم]؛ [کندتصویر می] 1«خاک ،باد ،آب»
مرده، گاو مرده،  یبود، ماه یدور و برش قبرستان ینکهبعد از ا ید؛و دو یدو دو یددو

دار  یارشو راه راه  بنابراین، هستی. یدباالخره به راه رس ،ترک خورده ینگوسفند مرده، زم
 یم: کرد یداما پ یگریدرک د ،کار ینجایتا به ااست. 

 

  ادراکات برگرفته از چهار متن؛
  یهست یاصل یها، از پروژه«پروژه انسان»
 او «یاران»و  «او»یان ، پروژه مشترک م«پروژه انسان»

  هاها و حوزهعرصه نهایتیب و یپروژه کالن و اصل یک
 «ما»و سهم 

 

مشترک ، به صورت انسان یپروژه یناست و ا یهست یهای اصلانسان از پروژه یپروژه
 ،«او» یاران «.او» یارانو  «او» ینها، مدارها بها، توانرود و البته با تفاوت در وزنمی یشپ
 یک ینا هستند. دارانژها و دغدغهداران، استراتسانان، برنامهرشکهبرندگان، دیشپ 

پروژه  ینا یلشده است و ذ یممختلف ترس یهااست. در دوران یکالن و اصل یپروژه
ها و عرصه یلخ  ینها و حوزه هاست که ما حداقل از اعرصه یتنها یب یکالن و اصل

                                                                                                        
در پی است که نوجوانی صویرگر توسط امیر نادری، ت 1984ی سال ساخته« آب، باد، خاک». فیلم 1

گردد. او آب و علف، باز مییافتن پدر و مادر و اقوامش به زادگاه خود که بیابانی است خشک و بی
گریزند. پدر و مادر نوجوان نیز خانه و آبی میدسته از باد و خاک و بیرسد که مردم دستهموقعی می

و در  کندیخود م یخانواده افتنی یاز به کنکاش برااند. پسر نوجوان آغکاشانه را رها کرده، گریخته
که از یافتن پدر و مادر خود و کوچ  یو زمان گذردیم رانهیمتروک و و یخود از روستا یجستجو ریس

قدر که دریایی از آب کند، آنگیرد و زمین را میپایان اهالی زادگاهش خسته شده، کلنگ به دست میبی
( شده 1363فرانسه، ) جشنواره سه قاره نانت لمیف نیبهتر زهیجاوفق به دریافت این فیلم م کند.فوران می

 است. 
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ر یمس یک یا یمکن یفکوچک را تعر یپروژه یک ینکهو ا یمسهم دار یکها حوزه
 . یمبر یشپ یمرا بخواه یمحدود

 

 در متن مکتوب
 دارافق یاز جانب خدا یهماچند نشانه از جنس بن

  به فرجام یکتوجه استراتژ
 کردن یـ فرع یاصل

 «او»با  یکپاس عهد استراتژ
  فرستییشـ پ سازییرهذخ

  یفیک یهاانباشت
 به صدق یانپا آغاز و 

 

عبور از  ییر وتغ یبرا یبش هم کتاب طراحدار هست و کتاکه خود خدا، افق ییآن جا از
ی داشتیم کار مرور یابتدادر گذشته  ی، در دو جلسهاست وضع موجود به وضع مطلوب

 بهرا ما یک استراتژتوجه  .دهدبه ما میدر کتاب آخر[ « او»و نشانه ]که  یدچند کلبر 
 یهتوصیم. کن یفرع ـ یکند که اصلمی یهتوصکند. جلب می هاعاقبت و هایانها، پافرجام

فرستی توصیه یشپسازی و یرهبه ذخیم. را نگه دار« او»با  یککند که پاس عهد استراتژمی
و  یم.بده یلر تشکپُ یلوهایو س یفیک یهاانباشتیم، فکر کن یاندازیشپکند؛ اینکه می
 و وارد کندکه ما را به صدق  یمبخواه« او» از یموارد شو اهیمخوای که میدر پروسه یتاًنها

 .به صدق خارج کند
که  ییهایهتوص یاکنند افراد به ما می هایی کهیهتوصتوان برش زد. می را هایهتوص
ها که یهاز توص یکیکند از چند جنس هستند: به ما می« او» که ییهایهو توص یمخوانمی

کنند که یم یهعموماً به ما توص یعنی است.« حفظ وضع» ،ی موجود جامعه ما هستیهتوص
دار نکند، عرف را مساله یرامونداشته باشد، پ یهموجود توج یطکه در شرا یمکن یحرکت

بودن  یبه خنث یهحال و هوا توص ینها هم با همیی وضع موجود باشد، بعضشدهیرشپذ
مهردار است و  ودار دار، حسجان، «او»ی هایهاست که توص ینمهم ا یول .کنندمی

 یککردن، پاس عهد استراتژ فرعی�  یکند به فرجام، اصلمی یهتوص که یی«او»مجموعاً 
است که  منظر ینو ورود و خروج به صدق، از ا یفرستیش، پیسازیرهنگه داشتن، ذخ

بحث دو جلسه  در. یردصورت بگ ییرید، تغگرد یمودهپ یانجام شود، راه یبناست کار
 : سوگند دارد یژهو یک« او» یم.گذشته جلوتر آمد
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  «او» سوگندیژهو یک
  ؛یاز پر در امو یرکنندگانبه تدب نازعات: قسم 5

 قسم به برکنندگان به قوت
 کششرهسپاران خوش

 شناکنندگان شناور
  در رقابت یرندگانگسبقت

  ینامور از آسمان تا زم ییرکننده؛ تدب«او» سجده: خود 5
 

«. فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا: »خوردقسم میدر امور  یرکنندگانبه تدب نازعات، [یسوره] 2 [یآیه] در
فنرسانان، قسم یا قسم به برکنندگان به قوت  1.کندمی یادچهار قسم  [در آغاز این سوره]

در  یرندگانگسبقت قسم به شناور و شناکنندگان کشش، قسم بهبه رهسپاران خوش
  ،را برکند یزی، چخواهد به قوتکه می یدارد، کس یکجنس استراتژ ینهای ارقابت. همه

 یاسیدر مدار س یتالزاماً در مواجهه با حاکم «وضع موجود. »تابدبرنمیرا  وضع موجود
و عنصر استراتژ  [یقسم درباره]مدنظر است.  یهر وضع موجود [به طور کلی] یست؛ن

وَ : »سپاردره می ،کندمی یرمس یکشش است و طکه خوش یاست. کس غییرمدار ت
حرکت  یدهمه با«. فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، وَ السَّابِحَاتِ سَبْحًا؛ وَ النَّاشِطَاتِ نَشْطًا؛ رْقًاالنَّازِعَاتِ غَ

که  یکسبه »خورد قسم می یتنهادر کنند و  یط یرمس ،کورس بگذارند ،کنند
هم در « او» خورد و خودها قسم میگونه از انسان ینبه ا «.است در امور یکنندهیرتدب

 ینچن ،نازعات هست [یسوره] 2 [یآیه] یینهقر ،1سجده [یسوره] 2 [یآیه]
امور از  یکنندهیرمن تدب: »دهد کهمی یحتوض .کندمی یمخودش ترس یرا برا هایییژگیو

کنم، دار هستم، درازمدت فکر میدارم، افق یکاستراتژ یددیعنی  «.هستم ینها تا زمآسمان
جهان رها نبوده است، بر اساس تصادف و از . کنممیهم فکر  یدمآنچه که آفریریت به مد

ام و یمن هم جد»است،  یلذا چون جهان جد .است یامدهوجود نه جهان ب ینسر تفنن ا
، یانگشاگره یر،اهل تدب یهابه انسان است،چون خودش مدبر  «.کنم در امورمی یرتدب

                                                                                                        
 (9وَ السَّابِحَاتِ سَبْحًا) (1وَ النَّاشِطَاتِ نَشْطًا) (1وَ النَّازِعَاتِ غَرْقًا)»ی نازعات: . آیات آغازین سوره1

 «. (2فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا) (4فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا)
 «عُدُّونَیدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلىَ الْأَرْضِ ثُمَّ یعْرُجُ إِلَیهِ فىِ یوْمٍ کاَنَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَ. »1
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 یاد یفیقسم کی، فعاالن هست  و ییرفعاالن مدار تغ ،دهندگانییرتغ ،برندگان، استراتژهایشپ
خدا را  یکهای استراتژیژگیو یماگر بخواهیم. رسآرام به بحث امروز میآرامکند. می
از سر  یدنشانه باین و چند «ارهزگسه» یکرا در  یطراح و و تاب یچپ یک یابیمدر

 : یمبگذران
 

  ؛یصاحب استراتژ یخدا
  نشانه ینچندگزاره و ـ سه یک در یطراح یکو تاب  یچدر پ

 113-131اعراف ؛ 2-61شعراء ؛ 2-11گزاره: طه سه
 نشانه ینو چند

 

ء و ی شعراسوره 86 تا 3 ، آیاتطهی سوره 60تا  3 یاتتا سه گزاره هست در آ یک
کتاب که پراکنده  یسو و آن سو یننشانه در ا چندین و ی اعراف؛سوره 196 تا109 آیات

 یافت: در توانمی یتروا یکدر را ا خد یکاستراتژ یاست. توانمند
 

  ؛یصاحب استراتژ خدای
  مواجهه با فرعون روایت : طه یسر سفره بر

 طه: 
  نشانه 135سوره؛ با  یستمینکتاب؛ ب یانهم

 غزال یپا یتمبه رین، مقطّع؛ آهنگ
 یاآهنگ؛ فوارهپر ضرب

 به اعتال یل، ما«ا»به  یمنته یهابا نشانه
 

کتاب است، درست وسط کتاب  ییانهمو سوره  یستمینب، طهی سورهقبالً عنوان شد که 
غزال  یپا یتمبه ر و ینآهنگ وع نشانه دارد، مقطَّ 192ی، به لحاظ کمّ .استقرار گرفته 

 چنداز  یربه غ یاتتمام آ؛ «آ»ی منتهی به هابا نشانه .است یافواره و آهنگضربپر ؛است
به  یلشود و مجموعاً طه ما پرپژواک تمام میهای کامالًینتنو یا «آ»با  معدود مورد

جان  ،خداست ،اگر جان جهان .کندمی یبانسان را تعق یهمان پروژه ؛ یعنیاعتالست
 )ص(محمّد، خدا با 1است 3ی یهکه آ در گزاره مورد بحث یهآ در اولینست. قرآن هم طه

                                                                                                        
 «.وَ هَلْ أَتَئکَ حَدِیثُ مُوسى. »1
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 ین،زنگ ،سرآغازن از همی .«است؟ یدهبه تو رس یموس یتروا یاآ: »کند کهمطرح می
است  «است؟ یدهبه تو رس یموس یتروا یاآ»ترجمان  یا مرادفاست.  ینپژواک و ینآهنگ

 یاز روند موسی؟ شرف هستم یروند موس به ]که آیا[ یدبگو یغمبربه پ خواهدمی که
روند مطلع  ینا یخیتار یناز قوانی؟ آگاه ؛کرد یط یکه موس یبه مراحلی؟ مطلع هست

 یکی آموزش گرفتن آماده یاآ هایتاًو نی؟ را نظاره کرد یکار موس یالو با یبشی؟ هست
ون از حمش پژواک دارد. کامالًو نه؟ کامالً زنگ  ی یاهست یکحرکت استراتژ

طه گنجانده  60تا 3 یهگزارکه در  یاتیمجموع آ .های متعدد هستها و گرهآهنگضرب
 : شده است

 

  اب یاگزارهیروز؛ پ یاستراتژ یک یتروا
  نشانه 42
 بند 31
  مرحله 16

 

من »ـ جلسه  یفرع یترتی گذشته، جلسهمرحله است.  18بند و  90نشانه،  31مشتمل بر 
 : یمکرد مرور راـ « ، باب بگشا، نزد من آیمره گشایقم، رف

 

  باب بگشا، نزد من آیم، گشارهیقم، من رف
  من؛

 دارمافق
 یشمدوراند
 طراحم

 فرآورم
 صبورم

 

و توان  یطراحی، های خدا دارد. خلق، مهندسییدر توانا یشهباب بگشودن ر یفلسفه
، داخل در را باز کن»مفهوم است که  ینبحث ما به ا یندر ا «باب بگشا».  «او»یک استراتژ

کار  یخواه، طراحم، فرآورم، صبورم. اگر مییشم، دوراندیمتمحز اهلدارم، من افق یا؛ب
شعراء  و اعراف ،، به طهاندوزای کن، تجربه یمشورت بزن، یدر یک یکن یکاستراتژ

و  یباب بگشا صرفاً رفع حوائج شخص ین؛هم یعنیما  یبرا «باب بگشا». «مراجعه کن
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 یم، یککن. آنچه که از طه درک مییستن دست نسبت به خداکوتاههای فراخوانش
 : است یطراح

 

  ؛یآموزش یاستراتژ یکمراحل 
 یطراح .1
  یجرم یو فرآور ینشگز .2
 یکاستراتژ یکارسپار .3
 یفیک یزتجه .7
 در بزنگاه اقدام یمجر یهتوج .5
 یمجر یفهرست تقاضاها ینتام .6
 مخاطب یینتع .4
  به متن و روش یزتجه .1
 یـ روان یروح یزتجه .2

 یدالدل با مجر یهمراه .11
 اقدام .11
 (یبا استراتژ ی)انسجام مجر یمجر یینطرح موضوع ـ تب .12
 ـ عمل یشهآوردگاه اند .13
 یزتجه یادامه .17
 ینامیسم(د یبرترید، توح یبرتر) یانیماقبل پا یبرتر .15
 ینی: محو ـ جانشییاقدام نها .16

 
مواجهه از سر صبر و حوصله  ینا یبرا .ه قرار دهدهخواهد فرعون را مورد مواجخدا می

خدا صرف  .دارد یبه مجر یازاست آن پروژه ن یعیطب یکند. بعد از طراحمی یطراح
 یکارسپار ،اتفاق افتاد ینا ینکهبعد از ا .رآوردنف و یدنبرگزیافتن،  یکند براوقت می

یست، بسته نو دست یکروبات یمجر یکهم  یمجر .کندکند، مجهزش میمی یکاستراتژ
مشخص  یکمخاطب استراتژ .کندمی یندارد که آنها را خدا تام یازهایینیشپو  تقاضاها

 یزتجه ،بعد یمرحله .کنداسلوب مجهز می و را به متن، روش، کتاب یشود، خدا مجرمی
 یشدالدل دارد که سر جا یهمراه یبا مجر ،دهم یمرحلهدر است.  یو روان یروح

طرح موضوع از طرف  ،مرحله یناقدام است. دوازدهم یازده، ی. مرحلهیمکنمشاهده می
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 یخداست. مرحله یبا استراتژ یاز انسجام مجر یکه حاکباشد میبا فرعون  یمجر
 .خدا کماکان ادامه دارد یزچهاردهم تجه یمرحله است. در و عمل یشهدان یزده، آوردگاهس

 یو برتر یدبر مادون توح یدتوح یبرتر ،هست یانما قبل پا که پانزدهم یمرحله
 یداتحقق پ یاست که استراتژ ییشانزدهم اقدام نها یاست. مرحله فیکسیسمبر  سیمیینامد

 : است یطراح ،اول یکند. مرحلهمی
 

 : یکآموزش عمل استراتژ ابلوی خدا؛پای ت
  یاول ـ طراح یمرحله

 یطشرا یلتحل  : 
 فرعون در مصر،  یخودبرافراز

 ها، فرقه کردن و به ضعف کشاندن تودهفرقه
  فسادی، کشنسل

 ی: تضاد اصل یسازبرجسته 
 یگانیارتفاع فرعون، خدا

 هاتوده یفو تخف یرتحق
 یک: هدف استراتژ 

 حذف ارتفاع، 
 ینیارتقاء و جانش یرا درسهتوده

 یک: استراتژ ینشگز 
 یانتخاب موس

 

چه بوده  اشیاستراتژ کهدهد می یحتوض محمّد)ص(قصص خدا به  یاز سوره یاتیدر آ
را  یکند، تضاد اصلمی یطشرا یلدهد، تحلمی یحرا توض یاول طراح یاست؟ مرحله

 جریم ینشبه گز یتاًهاکند و نمی یکاستراتژ یگذارکند، هدفمشخص و برجسته می
کند که می یمترس ین گونهخدا ایط، شرا یلرسد. در تحلمی یاستراتژ بردپیش یبرا
به ضعف و  ،فرعون خود برافراخت و خود برافراشت در مصر، مردم را فرقه فرقه کرد»
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 یدهد فرعوندر  یرهنمونی، رشدیری، . خ1«و فساد کرد یکشاستضعاف کشاند، نسل
و  یرو تحق اشیگانیارتفاع فرعون، خدا کندکه خدا برجسته می یاصلتضاد  .شودنمی
است که فرعون حول خود برافراشته و  یخدا حذف ارتفاع یهاست. استراتژتوده یفتخف
مرتفع  ینظام فرد یک یجاه ای مشاع بنظام توده یککردن  ینها و جانشتوده ءارتقا
  .است یموسخدا  یکاستراتژ ینش. گزیانگر استناشناس طغحق

ینش گز. است یمجر یو فرآور ینشدوم گز یمرحلهشود. می آغاز از اینجا بحث امروز
که  یکسان یادارند  یامکه پ یکساناعم از  ـ های. مجریستن یو اتفاق یتصادف مجری،
تقاضا هستند،  یدر پو  ییرمدار تغ انسان انخودشـ  کردند یفای را تعرپروژه یام،ماقبل پ

 ،کنندرا با خودشان حمل می یکهای استراتژیژگیدارند، و یکاستراتژ ومدت دراز یدد
 ییژهشوند به انسان وکه واقع می یفرآور یردر س یرند وگمورد دقت خدا قرار می

 داشته است؟  یریچه س یموس ینیمشوند. بببرنده مبدل مییشو پ یخیتار
 

 : یکآموزش عمل استراتژ خدا؛ یتابلو یپا
  یمجر یو فرآور ینشدوم ـ گز یمرحله

 : یتا سرفصل کارسپار یمجر یرس
 تولد ممنوعه  
 یپنهان ینوزاد 
 یدربار یکودک 
 یعنصر ضدظلم جوان 
 یالتیتشک یاندازراه 
 یزقتل و گر 
 و ازدواج و آرامش ینمد 
 یبسرفصل آتش پرله 

 

است که بنا آمده  یابه دن یدر سال یمبوده است، ابراه منوعهتولدش م یمابراه انندم یموس
. در دوران یاوردب یرونسر ب یو از آن وصلت مولود یردشکل بگ یینبوده وصلت زناشو

                                                                                                        
مْ یذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَ یسْتَحْىِ نِسَاءَهُمْ هُةً مِّنإِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فىِ الْأَرْضِ وَ جَعَلَ أَهْلَهَا شِیعًا یسْتَضْعِفُ طَائفَ. »1

 «.(4قصص: إِنَّهُ کاَنَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ)
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 یپدر موس ،[ماموران فرعون] ، شب غفلتیقت. در حقیبترت ینهم به هم یموس
متولد  یموس ،شود زائیده یکه بنا نبوده طفل یکنند و در دورانبا مادر وصلت می (عمران)

بود و مادر پنهانش  یپنهان ینوزاد ؛است یمابراه یثل نوزادم یموس یشود. نوزادمی
جلوتر ـ  شودمی یکه ط یرینوزاد پنهان با س ینا .داردکند و از دسترس دورش میمی

و خلجان به  ینامیسمو د یجانموج و ه یر، از مسیلرود ن یراز مسـ داد  یمخواه یحتوض
 یدربار فرعون کودک درربار اجرا شود. در همان د یدبا یرسد که بعداً استراتژمی اریدرب

 یکرسد می یافتیآرام به  درک و درکه آرامآنشود و بعد از می یط یموس یو نوجوان
ارتفاع  ،مناسبات جامعه، مناسبات درون یرد.گشکل می یموس یعنصر ضد ظلم در جوان

به عنصر  هاها و لمسیدهها و شنیدهد ینا ازیده است. استخفاف توده را د و فرعون
که  یاتیآ یدآبر می ییررسد درصدد تغبه عنصر ضد ظلم هم که می ،رسدضدظلم می

داشته  یالتیخودش تشک یقبل از وح یاست که موس ینی اما قرار دارد نشانه یمقابل رو
 و ، هوادارتسمپا دهدکه نشان می 1است به کار برده شده «یعتهش»ی واژهدر قرآن،  .است

 یسازمان وحتماً طرح و داشته،  ـ کنندهیعتمشا ـ یعنی یعهش است. شتهدا یالتیعضو تشک
یرد. گقرار نمی یعتمورد مشا ،ندارد یزیکه چ یکس .کردندمی یعتشمشا یداشته که کسان

 و یعهش آنهاهست،  یزیتابوت چ یرحتماً زوند. رنمی یتابوت خال یرمردم ز
 یسازمانده و یک یاستراتژ یک خودش یهم برا موسیند. اتابوت یدهننکشایعتم

که در  یطیشرا یندر چن موسیش شدند. ایعهو ش یوستهپ او به یداشته که افراد یحداقل
از محل  ،شودکرده، خود ناخواسته مرتکب قتل می یالتیتشک یاندازراه یدانم یک
 کوران تا دوازده سال را از . دهرودمی ینبه مد و شودو از عرصه اساساً دور می یزدگرمی

، در کناره واقع یردگفاصله می ،نقش کند یفایکه بنا بوده در آن ا یو از متن [حوادث]
ورود مجدد به  یفعال برا [نشینی]، کنارهیستن 1«ینیف»کناره  ینا [موسی در] ؛شودمی

                                                                                                        
ی قصص در مورد پیروان موسی )ع( ـ قبل از برانگیخته شدن وی به سوره 12ی . این واژه در آیه1

وَ دَخَلَ الْمَدِینَةَ »رفته است:  رسالت و حتی قبل از آنکه موسی مصر را به سوی مدین ترک کند، به کار
اثَهُ الَّذِى مِن حِینِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِیهَا رَجُلَینِ یقْتَتِلَانِ هَاذَا مِن شِیعَتِهِ وَ هَاذَا مِنْ عَدُوِّهِ  فَاسْتَغَ عَلىَ

« یهِ  قَالَ هَاذَا مِنْ عَمَلِ الشَّیطَنِ  إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِینٌعَلَ فَقَضىَ شِیعَتِهِ عَلىَ الَّذِى مِنْ عَدُوِّهِ فَوَکَزَهُ مُوسىَ
 .(12قصص: )
نشین و دور از تر شهید صابر در خصوص این واژه توضیح داده و منظور از آن، عنصر حاشیه. پیش1

 متن است. 
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ها به یبعد از کسب آمادگ یتاًرسد و نهاکند، به آرامش میازدواج می ینمد در. است متن
 یخدا به او برا یشنهادو پ یو کارسپار یکه وح یبسد. سرفصل آتش پرلهرآتش می

 : پروسه و پروژه شود یمجر ینکها
 

 : یکآموزش عمل استراتژ خدا؛ یتابلو یپا
  یمجر یو فرآور ینشدوم ـ گز یمرحله

 : یتا سرفصل کارسپار یمجر یردر س« او»
 (قصص 4طه،  31)به مادر  راهکار یوح 
 (قصص 1-13طه،  32)ی و مهر مادر ریو ش یدربار یستز 
  (طه 32)« او»، نظارت «او»مهر 
 (قصص 17)حکم و دانش  یاعطا 

 

ضد ظلم  یرد،گشکل می یاش از نوجوانیتیشخص یآرام شاکلهکه آرام یفرد چنین
جهان  یندارد و آمده است که در ا یحداقل ی، استراتژاندازدیراه م یالتشود، تشکمی
 ینا ینکهقبل از ا ،از ابتدااو را ثبت کند، خدا هم با  ییرید و تغرا صورت بده یکار
به عنوان  یکه تولد ممنوع بوده و موس یدوران : درکرده الکند، برخورد فع یرا ط یرهاس

به »دهد: می یحصص توضی قسوره 3 �طه ی سوره 96 یاتآ .نوزاد، پنهان بوده است
به  قرار ده وای او را در جعبه (که دهدینشان مخدا به مادر راهکار )شود مادرش الهام می

های حائل درون رود خروشان  از چرخش) از موج نترس ،ش کنیبگذار، رها یلن یرو
 یر. مسکندیم یکند، ط یط یدفرزند با ینرا که ا یریس («.هراس به خودت راه نده یلن

ه خود مادر بر شده ب یاتکه در آ یتیرفت و برگشت با روا یکشود، کودک در می یط
 کردههمزمان استفاده می یو مهر مادر یرشاز داشته و ی دربار یست. کودک زگرددیم

در ]را  یو دقت و مهر ونظارتش موس دغدغه یقکشاکش خدا هم از طر یندر ااست. 
و و تفکر  یشهآرام به اندآراماست. رها نبوده  و یله یموس، داشته [نظارت و حمایت خود

 یاست. آیه در رختکن خدا بوده وخدا  یدر اردو ،رسد، خدا او را داشتهانداز میچشم
 و حکم واما به : »کندمی یحخدا تصر ؛است یدیکل یاتاز آ یکی 1قصصی سوره14

تواند حکم حکم می این. «ییرتغ یبرا یو هم حکم یم، هم علم  عطا کردیمدانش عطا کرد

                                                                                                        
 «.مًا  وَ کَذَالِکَ نجْزِى الْمُحْسِنِینوَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ اسْتَوَى ءَاتَینَاهُ حُکْمًا وَ عِلْ. »1
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 یدگاهکه د یدر همان کشاکش موسی باشد. یحکم اجتماعیا ، ییر، حکم تغیالتیتشک
 . یکند و هم حکمعرضه می یدست زده، خدا به او هم دانش یدهداشته، به سازمان

دهد، از شود، نجاتش میپناهش میخدا جان ،شودمی یمرتکب قتلموسی که  زمانی
عرصه بر  یوقت: »دهد کهمی یحشده را توضیط یرس یخدا به موس. کندصحنه دورش می

طه  40 ییهی همان آو در ادامه 1«می، پناهت دادیمتو بود یپناه براجان ،گ شده بودتو تن
های آزمون متعدد در مدار یم،نجاتت داد ینکهبعد از ا یعنی ؛کندمطرح میرا  «فَتَنَّاکَ فُتُونًا»

 یحوضت را ینمد یخدا مساله ی. سپس،آمد یرونب یکبهیکو  یو فتنه قرار گرفت و ابتالء
ما هم به تو  ی،خواستخروج مکان می یکه برا یبود یتیتو در وضع یدگودهد. میمی

 یای برادهه یکفرصت حداقل  یک ،بخشدمی موسی که خدا به یمکان یدیم.مکان بخش
 یناول ر. داست زده بودهشتاب و تابیعجول، ب ی. موساست بوده یکاستراتژ ینتمر

 قدرآنو  دهدیانجام م یکند. قتلمی یکیانمبادرت به حرکت مک اشیاجتماعی مواجهه
ینه، باطمان، حرکت آرام یک بردپیش یکامل را برا یطظاهراً شرا یم،فهممی یاتکه ما از آ
در  .کنداز مکان دور میموسی را نداشته است. خدا  یکاستراتژ یزخوپرافت و پرحوصله

برد که ای را به کار میان جملههمیناً ع یموس ،کنداز مکان دور میاو را که خدا  یطیشرا
محل امکان  یندر ا یگردرک کرد د ،سرد شد یمابراهبر که آتش  یوقت .به کار برد یمابراه
کند،  یریگیار تواندینه م یده؛رس یکو استراتژ یالتیموقت تشک بستبه بن ؛ندارد یتفعال

 وها را هم قبالً شکسته بت .بکند یالتیکار تشک تواندینه م ،کند یحیتواند کار توضنه می
 برکه  هم آتش یده است.به آتش رس انجام داده وبکند را  یستبارا که می ییکارها یهمه

بوده  ینن مرحله اآخدا هم در  یبندو جمع یلتحل گیرد.میبه رفتن  یمتصم ،سرد شد او
  یمراهبا ،شودمی یکی هیمابرا یبندجمع و خدا یبندجمع یبرود. وقت یدبا یمکه ابراه

به  یمذهب «.امیمن مذهب ـ 1دِینهْسَی ىرَبّ ذَاهِبٌ إِلىَ إِنىِّ ـ َمن اهل رفتنم : »کندمی یحتصر
روشنفکرانه  ینمبنش خواهمی، نمینمبنش جایک خواهمینمام، رفتن مفهوم که اهل ینا

ر فکر ییغبه ت ،کنم، به خودم نپردازم یکنم، فرافکن یگرانکنم، انتقاد از د یرتفس و یفتوص
 یست؛مهم ن یلیم خیهستم، مکان هم برا یمفهوم مذهب ینم. به اا«اهل رفتن»من  !نه .نکنم

  (.دِینهْسَیکند )یو رهنمونم م یاندنماره می «او» ،حال که من اهل رفتن هستم

                                                                                                        
 مَّوَ قَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّینَاکَ مِنَ الْغَمِ وَ فَتَنَّاکَ فُتُونًا  فَلَبِثْتَ سِنِینَ فىِ أَهْلِ مَدْینَ ث»ی طه: سوره 40ی . آیه1

 «. قَدَرٍ یامُوسىَ جِئْتَ عَلىَ
 . 33ی ی صافات، آیهسوره .1
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چه ؟ چه کنم»رود و می یناس یبه واد یدر اوج آشفتگ یمرحله وقت ینهم در ا یموس
 یمابراه یجمله ینهم عیناً ،[در ذهن دارد]یک و استراتژ ی، عاطفیروح ،یهای فرد«؟کنم

دارم که  یدام یول ،رومدانم کجا مینمی ؛روممن دارم می .1«دِینهْسَی رَبىِّ: »بردرا به کار می
 یدبا یموس یعنیاست،  یکی یخدا و موس یبندباز جمع ینجاا .کند ییمرا راهنما «او»

 کند. می شایاریبرود، خدا هم 
 یبرسد و هم خدا در پ یک آرامشیاش بوده تا به یدر پ یاست که هم موس یمکان ینمد

و بزرگ را داشته  یجد یپروژه یآنجا کند تا آمادگ یرا روانه یبوده که موس یمکان
ده تا دوازده سال در آنجا  ،رودمی ینبه مد یموس یوقت ید،آبر می یاتباشد. آنچه که از آ

 وزده تواند شتابیمنخورد که رقم می یطور ی اوبرا یطته است. شراتوقف داش
ی، آرام، منطق یاربوده و بس 1[صفورا]که ـ زن  و رمه یعت،حوصله عمل کند. او با طبیب

هم  [صفورا]پدر  .[شودمواجه و مصاحب می] [صفورا]و با پدر ـ  یش، دوراندیمفه
 یشنهاد، پ[صفورا] پدرکند. کمک می یشدن موس یکداشته که به استراتژ ییهایژگیو

 .بندم: من ده تا دوازده سال با تو قرارداد مییدگومی .دهدمی یپروژه به موس یاجرا
 شودمیمجبور  ینجاا ،اهل توافق بوده یسختو به شتابان بوده،  و زدهکه شتاب یی«یموس»
ای را اجرا کند، پروژهده سال  و کند یدانامه دست پتوافق یکبه  [صفورا]با پدر  یایدب

 یرد.مشترک خو بگ یرمه و زندگ یعت،دار شود و به اصطالح با الزامات و قواعد طبرمه
 یکملتهب است به  یوقت یموس: قشنگ است یلیخ یات. آشودیآرام م [و بدین ترتیب]

 ینجاا .است که ده تا دوازده سال در آن بوده است ینیهمان مد هی، آن سارودیای میهسا
و مخاطراتش خارج  یدهای التهابات و تهدرا از متن با همه یخدا موس .خداست رایتد

، یی دوران بازنشستگیه، حاشیهحاش یند. اتفرسفعال می ییهکند و موقتاً به حاشمی

                                                                                                        
ی شعراء و هنگامی که قوم موسی پس از سوره 81ی از قول موسی )ع( در آیه« دِینهْسَی رَبىِّ». تعبیر 1

خروج مخفیانه از مصر تحت تعقیب فرعونیان بودند و با رود نیل مواجه شدند، از زبان موسی )ع( بیان 
بوده، ای که موسی پس از قتل مرد قبطی در حال گریز از مصر به سوی مدین شده است. اما در دوره

أَن یهْدِینىِ سَوَاءَ  رَبىِّ عَسىَ»ی قصص ذکر شده سوره 11ی تعبیری که موسی به کار برده و در آیه
(. شهید 11)قصص: « أَن یهْدِینىِ سَوَاءَ السَّبِیلِ رَبىِّ وَ لَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْینَ قَالَ عَسىَ»باشد: می« السَّبِیلِ

 ان گفتار موسی و ابراهیم ـ که رهنمونی خداست ـ را مدنظر دارد. صابر در اینجا مضمون یکس
ذکر شده که اشتباه « ساره»آمده، در اصل سخنرانی « صفورا». در پنج مورد اخیر که داخل قالب 1

 بوده است. « صفورا»باشد. همسر موسی )ع(، دختر شعیب به نام می
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 یک یزمان صرف شود که از کشاکش زمان یددهه با یست. یکن یموس یدگیبرو  خروج
 یبازگشت برسد. کماکان برا یمساعد برا یطرابه ش یموسیست ـ ن مده سال ک ـ دهه

چگونه  یطشرا ینیمبب حال .یمخدا هست یتابلو یپا یکآموزش گرفتن از  عمل استراتژ
 هست؟ 

 

 : یکآموزش عمل استراتژ خدا؛ یتابلو یپا
  یمجر یو فرآور ینشدوم ـ گز مرحله

 : یتا سرفصل کارسپار یمجر یردر س« او»
 قصص( 15-21ه، ط 71)پس از قتل  یپناهجان 
 طه( 71)پس از قتل  یهاآزمون  
 طه( 21-22) یبخشـ مکان یخواهمکان ین؛مد 
 طه( 23-22) یندر مد یکاستراتژ یندهه تمر یک 

 

مطلع از آن که  یریمرحله با س یندر ا ی.مجر یو فرآور ینش: گزهستیممرحله دوم  در
 یبا استراتژ یموس یشینیپ یاتقاضاه یو آن تقاطع، تالق یمرستقاطع می یکبه  یم،شد

 یاگر موس. هم از قبل صاحب تقاضا بوده است یخواهد، موسمی یخداست. خدا مجر
خواست نظم نمیو هوادار نداشت،  ت و، سمپایعه، شیالتیتشک یدتقاضامند نبود، د

مثبت  یکلدر س و نشان کنداو را خدا  که نداشت یلیدلیزد، هم بره را ب یفرعون یجامعه
 کند.  یرا در مورد او ط یفرآور یرنداشت خدا، س یلیدل ؛دهدقرار 

 ینهنگآکل طه که  یباست.ز یلیخ .(41طه: )« وَ اصْطَنَعْتُکَ لِنَفْسىِ: »قشنگ است یلیخ آیه
 و یاحوالو  یشعرگونه است، حال ینکها هم جدا از یهآ ینا و متن ینشعرگونه است، ا و

اهل فضاست. خدا،  و هم اهل حال، اهل احوالکه خدا  دهدینشان م ینا .دارد ییهوا
به  11طی آیات  «.وَ اصْطَنَعْتُکَ لِنَفْسىِیست: خشن ن و روحیک، بی، کالسیستمکان یخدا

در  دوران ممنوعه ـ که دهد  می یحتوضبه او را  یر موسینکه سآپس از ی طه، بعد سوره
و مهر  یرش یینهرفت، از سسپردمت، مادرت مورد الهام من قرار گ یل، به نیمتولد شد

لمس تفرعن را هم  یط، شرایهم بود دربار، همزمان در یمحروم شو یممادرت نگذاشت
تو بود،  یازهم ن ینمد یمت؛فرستاد ینبه مدید: آمی یشآرام پآرام یم ـفراهم کرد یتبرا

وردم، خودت پر یمن تو را برا»ید: گوآخر جان کالم را میدر  ینجاا ؛ما بود یبندهم جمع
 یبه کس یازیکه اساساً ن یکسید؟ گومی یرا چه کس ین. ا«خود فرآوردم یتو را برا

د مطلق است، انسجام صمکه  یهذا کسد مطلق است، انسجام محض است. معصمندارد، 
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 آرامرا آرامو ت نم«. وَ اصْطَنَعْتُکَ لِنَفْسىِ»: یدگومی یبه موس ،کندمحض را متبلور می
، من یتو شتابان بود ؛من پرحوصله ی،ن موقع عجول بودآ .[دمبرای خودم پرور]

که  ایههای تو و با نوع مواجهیژگیو ینبا اکشان؛ ، من دامنیتو دونده بود ینه؛پرطمان
 قول موالنا:  بهخودم پروراندم و فرآوردم.  یا براو رت ،تو داشتم ات باگذشتهمن در 

 

 دل خدا یرا به وح یگفت موس
 دارم تو رات میدوس یدهگز یک

 

دالدل  یرابطه ،دل یقاز طر یهم خدا با موس: پرمعناست یلیخ یههم مثل آ یتب این
 و  ؛ یارستبوده ا خدا یمرباو فرآورده شده  یده وگز یموس .[هم موسی با خدا] داشته
 یلیخ اینکند. ابراز عالقه می او اهل تکلم با خداست و خدا به هم بوده است؛ خدا کلیم

 ،تقاطع ینا است. گشتهمی یخدا هم دنبال مجر ؛تقاضامند بوده ،از قبل یمجر .ستمهم ا
شده حساب یتالق یتقاطع و نقطه یک ین. ایستن یختار یداندر م یچهارراه تصادف یک

 یاستراتژ یاجرا یدر پ هماهل دغدغه بوده، خدا  و پرتقاضا، اهل تالطم یمجر .است
 یلها و تشکتوده یارتقا و [فرعون]ارتفاع  حذف یبرا خواستهیم مجری و بوده،

سرشار است و موج  یتکار که درا ینجایتا ایم. رسسوم می یمرحله بهحکومت مشاع. 
حدود سه دهه  یرس ینا درهم  یمجربرای  .دارد یبه مجر یازتحقق ن یای برایدها .زندمی

که مظهر  ییخدا .کارسپرده شود او شود و به یهتوج یمجر تاشود وقت صرف می
تا  گذارد ـیسه دهه وقت م یاستراتژ یک بردپیش یبرا ،است یازن یو کامالً ب یتوانمند

هفتاد سال تا  [و در مجموع]است،  یموس یرکار. حال چهل سال هم که س یجاینا
تحقق  یبرا ی آن،سه، چهار دههگذارد که وقت می بساط تفرعن یسرفصل فروپاش

 : است یبه موس یکارسپار یمرحله ،مسو یمرحله حال، شود.وقت صرف می یاستراتژ
 

 : یکآموزش عمل استراتژ پای تابلوی خدا؛
  یدوران یام: پیکاستراتژ یسوم ـ کارسپار یمرحله
 ی؛ زمان بزنگاهیاستادکار 

 طه( 71قصص،  22) یآمد ایشدهیریگدر زمان اندازه
 ِو ذات و جان  تارو پود آتش؛ نشانگر، گرمابخش 

      قصص( 22ه، ط 11)

 (یممر 52قصص و  31طه،  12) یقرار صحرائ  
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  قصص( 31طه،  17)موسی! منم، من، منم خدا 
  بال شو! پا شو! سبکبرهنه 

 طه(  12)غزال شو! خوش صحرائی است 
  ؛ «تو»، گوش از «من»وحی از 

 طه( 13)ای، به وحی گوش فرا دار گزینش شده
 

در چند  کند؛یم یدوران یامرا کامل و باربردار پ یاست که خدا موس یناول ا یکارسپار
 یکارسپاریرد. این، گصورت می یبه موس یجد و یکاستراتژ یکارسپار یتر،سوت

. ییقرار صحرا یکدر  ،بردشود، به آتش راه میخدا شروع می یبا استادکار یکاستراتژ
 . یوح یتاًو نها یبال شدن به موسفرمان سبک ی؛حضور خدا به موس اعالم
 ینجاست.خدا ا یالتیو تشک یکاستراتژ یاستادکارچیست؟  [این کارسپاری] منطق ببینیم
شود. گذاشته می یبه دوش موس یشود و بار وحمی یکارسپار یبزنگاه به موس یکدر 
 40ی در آیه]. است یقو عم یفیک یلیطه خی سوره 40 یآیه قصص وی سوره 13ی آیه

 1[یوط]طور  یدر واد یبه موس «.قَدَرٍ یامُوسى ثمَّ جِئْتَ عَلىَ» [گوید:ی طه، خدا میسوره
آن مراحل  یبعد از ط یعنی ؛سپس یعنی «مَّثُ» «.یسپس آمد»شود که داده می یحتوض
که اآلن  ین.و قتل و نجات و مد یو همزمان، مهر مادر یدربار یستو اختفا و ز یکودک
قَدَرٍ  ثمَّ جِئْتَ عَلىَ. »داده است یحضرا تو ینا یوقت رفتن است. خدا به موس یآمد

اتفاق ساده  یک یعنی «.مقدر شده بود یریگزهکه اندا یدر بزنگاه یسپس آمد«: »یامُوسى
قرار  یی فعالیه، در حاشدید ی، آموزشیدای رسکرد، به حوصله یط یریس ی. موسیستن

رقم  در کجاوقت  نیا .را کند یخیقش تارن یفایا یایدکه ب آن است وقتاآلن  ؛گرفت
 یآشپزخانه یی،، اعدام صحراییدادگاه صحرا ما. ییقرار صحرا یکدر ؟ خوردمی

 یگرقرار د یک «ییقرار صحرا» ایم؛یدهشن ییپزشک صحرا یی،صحرا یسلمان یی،صحرا
 یدید یدانم یچه یعنی ییقرار صحرا .[شویمبا هم مواجه می]« او»من و  : یعنیاست

 ؛قرار در خلوت یعنی ییشوند. قرار صحرا یدهنجا داز آدو  آنوجود ندارد که 
گذاشت،  ینادر طور س یکه خدا با موس یقرار .ن قرار با خدایتریو نهان ینتریالتیتشک

 و 1قصصی سوره 90 ی، آیه1ی طهسوره 11ی آیهدر  یفشکه توص یین قرار صحراآ

                                                                                                        
الطُّورِ »، یممری سوره 21 یآیهموسی، مطابق  . در ادامه خواهیم دید که محل نزول وحی آغازین به1

 ذکر شده است.  «وَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى»ی طه، سوره 11ی آیهو مطابق « الْأَیمَنِ
 «.إِنىِ أَنَا رَبُّکَ فَاخْلَعْ نَعْلَیکَ إِنَّکَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. »1
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هم از حال و احوال  [ی آن،با مالحظه]که  است یفیتوص ،آمده 1یممری سوره 21 یآیه
 . یهم از حال و احوال موس شویم،یخدا با خبر م

 هم ی است؛نشانگر گرمابخش آتش آتش. یتدر وضعیتی؟ در چه وضع ییار صحراقر
 یههدمورد مشا یطیدر شرا آتشو پود انسان، هم ذات و جان جهان.  گرمابخش تار

موسی که  وقتی. یدخواهد رس آن که به دانستهیاز قبل م [موسی]که  گیردیقرار م یموس
حس  د وزده بودنوحشتو ، آنها گرسنه، تشنه یندآمی یرونب ینو فرزند از مد [صفورا]با 

یرم. برگ یتا آتش رومیمن م ید،جا درنگ کن ینهم یدگومی آنها به یموس د.کردنمی یناامن
دارد:  ژگییو ینآتش چند ینا .برسد یمهم است، بنا بوده برود به آتش یلیخ

و  یککار استراتژ یکی یهنما ؛سرفصل است یکی یهمشعل، نما .بخش استروشنایی
قرار »در  ،شده، بعد از حدود سه دههیریگاندازه رِمقدّ در بزنگاهِ یاست. موس یمظهر انرژ

اش به خدا کنندههای روشنیژگیعطف آتش با وو خلوت محض در نقطه «ییصحرا
خدا به  ،قصصی سوره 90ی آیهطه و ی سوره 11 یآیه در، در این سرفصلرسد. می

 یناز ا .مقدس است یصحرا، صحرا«. إِنَّکَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى: »زندمی یبنه یموس
داشته،  یکاستراتژ و یالتیتشکی انگارهو فرد  .بزنگاه، مقدس استآمده که « مقدس»نظر، 

 قرار .وجه مقدس است یناز ااست. تحول داشته  یکرده، دغدغهمی یرا ط ییرمدار تغ
قرار  یموس یبرگرده قرار است که خدا یامیپ ؛با خدا مقدس است [این انسان مدار تغییر]

نه مقدس  !مقدس در مقدس .با خدا مقدس است موسی تکلم ؛مقدس است د،ده
 س، مقدی، مقدس روحیفیمقدس ک ی!آخوند یینمانه مقدس ی؛بآمنه مقدس ی؛صور
 . یروان

! منم، من، منم یموس: »کندعرضه می یخدا خودش را بر موس ،عطف تقدسدر نقطه
خدا را  یصدا ،آتش یشاپیش، در پییدر قرار صحرا ید؛را تصور کن یموس یطشرا «.خدا
پا برهنه یعنی ؛«فَاخْلَعْ نَعْلَیکَ: »کندمی یحتصر یشنود. خدا در فراز بعداول بار، می یبرا

دود تا به می د ودوطه می یکه در سراسر سوره یغزال شو! غزال ،ل شوباشو! سبک
ما  «.پا شوبرهنه»ید: گومی ه موسیب منظر یناز ا .است ییخوش صحرا .سرفصل برسد

 یاب ی،کرس یالخیب !؛کفش با یا توب !فرش یالخیب: »گفتندها میمعلم یبعض یم،بچه که بود
 یعِوس یدانمیک  ینجاا یاور؛کفش را در ب یدگومی موسی به ینجاخدا هم ا «.ی!رستو با اُ

                                                                                                        
ادِ الْأَیمَنِ فىِ الْبُقْعَةِ الْمُبَارَکَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن یامُوسىَ إِنىِ أَنَا اللَّهُ رَبُّ فَلَمَّا أَتَئهَا نُودِىَ مِن شَطِى الْوَ. »1

 «.الْعَلَمِینَ
 «.وَ نَادَینَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَیمَنِ وَ قَرَّبْنَاهُ نجِیا. »1
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 ؛توست یبرا یدانم !سبکبال شو !شو پابرهنه .خاشاک است وبدون خس  1یست تارتانِپ
 تو را یک ، مایچهار دهه بدو یدبه بعد با ین، از ایشو یدبا یاست، غزال ییخوش صحرا

بود و رمه بود و  یه، سامیفعال فرستاد ییه، به حاشیمموقت فرستاد یدهه به مرخص
 یعتاهل توافق بود و ده سال با قواعد طب [صفورای]بود و پدر  یمبخش فهآرام [صفورای]

بال سبک ینداز،را دور ب ین، نعلیاندازحاال کفش به دور ب ی؛خو کرد یو تکامل و دگرگون
 یحتصرخدا به موسی  طه( 19ی بعدی )آیهدر  .است ییخوش صحرا !غزال شو !شو
از من، درک از  یاماز من، هوش از تو. پ یوح«. تُکَ فَاسْتَمِعْ لِمَا یوحَىرْوَ أَنَا اخْت»کند: می

 !گوش فرادار یبه وح یدم!را برگزو ت م!کرد یاررا اختو ت ؛ایشده ینشتو. گز
و کامالً به قاعده.  یتای است از سر درامرحله ،سوم یمرحله .سوم است یمرحله ینا

دوازده  ـ ده یآرام در ط یشبرا یطشرا .بار بزرگ نداشته است یرشپذ یبرا را یطفرد شرا
 ی وپژواک ید؛آتک با خدا میبهود، سر قرار تکششود، به صحرا کشانده میسال فراهم می

بتواند  ینکها یبرا یموس یانقالب درون و ییرتغ یبرا یی عناصر اصلهمه ی؛ یعنیآتش
خدا  یفراهم است. آتش و حال و احوال و صدا ،کند [ریرهب]را  یرونیو انقالب ب ییرتغ

نبوده است که خدا در  یزیچ یگرد یک.استراتژ یقو طر یامپ و پروژه و یحانو روح و ر
 یفیک یزتجه ،چهارم یمرحلهفراهم نکند.  یموس یسر سفره برا ی،کارسپار یمرحله ینا

 : است
 

 : یکآموزش عمل استراتژ پای تابلوی خدا؛
  یفیک یزچهارم ـ تجه یمرحله

 مبنا:  یمتفه 
 طه( 16و  17) یماننماز، ا ییرابطه نرم، برپاید، توح
 یژهو یهاجلوه : 

 قصص( 31-32طه،  14-23) یدندهجنبنده، دست سپیعصا
 

                                                                                                        
بدون  بدون مانع، ریمس نیاشود. . مسیری است که برای دوندگی در میادین ورزشی استفاده می1

 طیمح طیتا شرا استاصطکاک همراه  یبا اندک زیانعطاف و نقابل یتا حدود و یو بلند یپست نیکمتر
 یناش یبازدارنده اضطراب ونگران یروین آسوده وفارغ از یدونده با خاطر مساعد گردد و المقدوریحت
 پردازد. تیبا تمام توان به فعال ،تصادم از
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 و یدرک کند، مبانکامالً مبنا را  یموس یدبا ینجاا .است یمراحل قبل آیندیپ یفیک یزتجه
 یهتوج یبرا ،مرحله ینکند. ا یهتک یقابل اعتماد یبتواند به استوانه یرد،ها را بگیرهدستگ

 شود. می تعبیه یموس یو اساس یفیک یمو تفه ییمبنا
 ین،بعد از ا !میمن خدا ؛«إِنَّنىِ أَنَا اهلل»کند: می یحتصر 1طهی سوره 14 یدر آیهخدا 

عبد من : »کندمی یح. بعد تصردیستابر مبنا می یستد؛امی یدتوح روی !امیگانهمن ید: گومی
سرباز  ینکهنه ا !من شو نوکرتو  ینکهنه ا «.برقرار کن یژهو یتو با من رابطه»یعنی، « شو

قرار تو را  یرهاییس ی؛ در چهدرک کردرا من  !من شو یگماشته ینکهنه ا !صفر من شو
حال و احوال  . آتش ویاستمه یزکه همه چ هماآلن  ی.را گذراند ییفراز و فرودها ،دادم

 دغدغه ویب یدوندگ تارتان و یستکفش از پا در آوردن و پ ی وو صدا و الهام و دگرگون
 ینبر اساس ا یر،مبنا را بگ ینا ،فراهم است یزحال که همه چ ؛فراهم است یزهمه چ ... . 
 هخدا ب که قبالً اشاره کرد ینجااز دوستان ا یکینرم با من برقرار کن.  یرابطه یک ،مبنا

که  یکس «.برپا کن» «.أَقِمِ الصَّلَوةَ لِذِکْرِى»گوید: می «!نانماز بخو»وید: گنمی موسی
خودت را برپا کن،  اقامه کن،  .هم برپا کندرا ی یگرد یزچ تواندینم د،خودش برپا نباش
از قرآن  یدر پرتو یطالقان یآقا .[ای نرم برقرار کنرابطه]یستاده و برپا با ما در حالت ا

چرا خدا اول نماز را  یدگومی .کندمعنا می یفیک یلیرا در آغاز نماز خ یستاییحالت ا ینا
که  ینستاش اخدا فلسفه؟ سجده قرار نداد؟ چرا رکوع قرار نداد؟ چرا درازکش قرار نداد

مغز   یچیده وانسان، که ذهن پ یاست که عنصر عال یناز ا یحاک ییبرپا ینا «.باش برپا»
 وبه حس  یدآمی یینسطح قرار دارد، بعد پا ینتریعال و در ابتدا  هست ،از فسفر حونمش

 یعنی. این است یستادنا یفلسفه قرار دارند. ترنازل یاعضاهم که  تریینپا ؛رسددل می
در عرض هستند و  ی اعضای بدن انسانهمه ،درازکشدر حالت عضو در باال.  ینتریعال
سجده کن؟  یدگوچرا نمی [برای آغاز نماز]. یردگمیصورت ن یکیتفک ارز یکدیگرند؛هم

بایست و سر را در باالترین ]گوید یم؟ رکوع کن یدگوچرا نمی؟ بخواب یدگوچرا نمی
 ،باالدر  اتیعال یاجزا و اعضا یب،به ترت کنی!یچه کار م یبفهم [قسمت قرار بده تا

ستون هست که تو را  یناست. ا هم ستون ی انسانپا ینو ا گیرندیقرار م تریینوسط و پا
اول بار  ی کشتیستونت را وسط بگذار. اگر مرب یپا یرهاگی. به  قول کشتبردیم یشپ
برو سراغ  یدگوکشد و میمیاو را کنار محترمانه  ،ندارد [ی قوی] پا یرگیکشتیند یک بب

                                                                                                        
 «.نَا اللَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنىِ وَ أَقِمِ الصَّلَوةَ لِذِکْرِىإِنَّنىِ أَ. »1
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فقط  یتکش یا!ن تیسراغ کش ی، اماکن یاسکواش باز و پنگینگپ توانییمیگر! ورزش د
 گود و داخلشک ت یرو ی،ستون دار یپا اگر .دهخواستون می یپا یست،و گردن ن یل
، یرشد، مبنا را بگ یط یرحاال که س .ستون را وسط بگذار یپا گویدیهم خدا م ینجا. ابیا

خدا  یاور.ب یمانبه پروژه ا و با ما برقرار بکن، برپا شو، و به خودت، به من یفیک یرابطه
حال  .بخشدمی یژههای وجلوه، به او مبنا تفهیمکند و بعد از می یمتفه موسی به مبناها را

به موسی ]یدنده دست سپ یکجنبنده و  یعصا یک ،بوده یسازوکاربا هر  یرس در
 شده است.  یزای تجهیژههای وکند که به جلوهاحساس می یموس .[دهدمی

از قبل  یماکان پابرجاست، استراتژمنطق ک رسیم. در این مرحله،ی پنجم میبه مرحله
های الزم را یآمادگ یمجر .شود یداپ یشبرا یمجر یدبامی و شده یوجود داشته، طراح

 یرس یبا مجر یقرار یبعد یمرحله .کند یط یدبارا می یریاجرا نداشته، س یبرا
و آتش و صدا و پژواک.  لوتخیی، تنها یقرار در صحرا .شودکرده، گذاشته مییط

 : است یمجر یهتوج ،پنجم یمرحله است. یی مبانارائه و یمچهارم تفه یحلهمر
 

 : کیپای تابلوی خدا؛ آموزش عمل استراتژ
 در بزنگاه اقدام  یمجر هیپنجم ـ توج یمرحله

 کرده، بس از حدود خود  انیفرعون برو، طغ یبه سو
  طه(  27)زده  رونیب

 فرعون  یوبه س شیپروردگارت، پ نیها، براهبا نشانه
 32)نابکارند  یقوم مراو که مست کیدئولوژیو مدار ا

 قصص(
 

در ]ای از این سیر توجیه را ، خالصهشود. خدامی یهتوج یبزنگاه اقدام موس در ینجاا
که حوصله  ییبوده، خدا یکه اهل تکلم با موس ییخدا .به ما عرضه کرده است [قرآن

وقت  یحتماً کل ؛نبوده است اسیاماس زوکارسابا  و یتکلم تلگراف یعتاًدارد، تکلمش طب
و  یدوران موس ضیحتویط و شرا یلن تحلا. حتماً هماستکرده  یموس یهصرف توج

 تر،مبسوطتر، یجد ی،موسخود  ی، براانجام داده محمّدحضرت  یرا که برا فرعون
 یشبرا ،دهدیم یرا به مجر یحاتتوض وقتیمرحله مطرح کرده است.  به تر و مرحلهفراخ
فِرْعَوْنَ  اذْهَبَا إِلىَ: »کندمی یحمعروف تصر ییههمان آ موسی درکند، به می یطشرا یلتحل

، ما هم یاکرده یخودت که در دربار او زندگ ؛فرعون برو یبه سو (.49)طه: « إِنَّهُ طَغَى
رعن، تکه تفرفتن فرعون، ارتفاع گ ینی،بب یکاز نزداو را ایم که تو را فراهم کرده یطیشرا
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 ینهاا توسط فرعون را مشاهده کنی؛ کردن مردم یفار وخفوکردن و برش زدن به مردم، خ
کرده  یاناو طغ»دهیم: یمجدد م یحت توضی، حاال ما برایایدهاست که خودت د یرهاییس

زده، مدار خودش را فراموش کرده است و  یروناز حد ب یعنی  «إِنَّهُ طَغَى»؛ «است
ه زد یرونبس از حد خود ب یاید؛به مدار برتر ب یز،ن تجهو، بدیفیتقال کخواهد بدون انمی

که پروردگارت به تو داده،  اییژههای وجلوهو  نها و قرائبا نشانه ی او برو؛به سواست. 
به قرآن های ترجمه در ءرو. مالیدئولوژیک ـ او بمدار او مالء ـ فرعون  یبه سو یشپ

ترجمه  «صاحب»و برخی « ارباب»برخی آن را اشکال مختلفی ترجمه شده است؛ 
 «یدئولوژیکمدار ا» به معنای که خدا دارد یدئولوژیکیهای ابا اشاره ءمال یول اند.کرده
 یدئولوژیکا یهاو را توج ی کهکسانی، مشاوران اصل و یرامونیان، پیختگانفره ؛ یعنیاست

. برو سراغ یدئولوژیکمدار اه، و به طور خالص، کنندیم یاو را فرآور یدئولوژیکنند، امی
به کار استعمراری عل . ف1«کارندنابهقومی  ،مستمر آنها،»اش که یدئولوژیکو مدار ا فرعون

  .هستند و خواهند بود ،بودند یعنی برد کهیم
 یهم از قبل طرح یاما مجر دهد.یم یرا به مجر یو فرمان آغاز استراتژ !«برو» گویدیم

های خودش تا حد امکان واقف بوده  و خدا یو خودش به کاست بودهداشته و اهل فکر 
 یکامالً برا [موسی]داده بوده است و  یحکرده و پروژه و پروسه را توض توضیحیهم کار 

 ؛کندنمی موسی برقرار با یسربازـ  هدفرمانی رابطه. خدا هم است اظهارنظر مجهز بوده
را  تاول کار»و  «ارتش چرا ندارد» [ویدخدا این گونه برخوردی با موسی نداشته که بگ]

اگر  گفتندیم [شمسی] 20و  40های دهه هاییالتدر تشک«! اعتراض کنبعد  ،انجام بده
کار را انجام اعت کنید و اطاول  یالتی است،چون دستور تشک یستید،موافق ن یزیبا چ
 ینجاا؟ عد انتقاد کندب ،انجام بدهدچگونه کاری را  اردفرد مساله ید!بعد انتقاد کن ید،بده

 یموس .کندنمی یبا موس یو فرمانده پادگان یکیمکان یالتیرهبر تشک یخدا برخوردها
ـ پروژه  یکنندهیفبه عنوان استراتژ و تعرپیش روی خدا ـ ها از خواسته رستیفه ینجاا

ود؟ شه میام چیشینه: پیدگواول می یدغدغه گوید.را می یشهااول دغدغه .دهدقرار می
به خدا  یاست که موس ینا 9شعراء یسوره 14و  1قصص یسوره 99آیات  مضمون

                                                                                                        
به سوى « : »سِقِینافِرْعَوْنَ وَ مَلَایهِ إِنَّهُمْ کَانُواْ قَوْمًا فَ إِلىَ»ی قصص: سوره 91ی . بخش پایانی آیه1

 «.فرعون و سران ]کشور[ او، زیرا آنان همواره قومى نافرمانند
 «.ىِ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن یقْتُلُونِإِنَّ قَالَ رَبِّ. »1
 «.وَ لهُمْ عَلىَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن یقْتُلُون. »9
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 یعنی «!ام هراس دارمکه مرتکب شده یاز قتل ؛امکرده یمن قتل دانییتو که م»ید: گومی
که  سخنی ،کنم یتو معرف ییندهخواهم بروم و خودم را نماکه من به عنوان مجرم میاآلن 

تو  ی!زن بودهمهبکافه وزن همبهیدانمو تو که خودت قاتل »ت که اس ینا یندگوبه من می
اول را مطرح  یدغدغه ومساله  ی،مجر نبه عنوا .«ی؟را صورت بده یچه اصالح یآمد
ه را چ ینا ؛دارم یشینهپسوء وسابقه من سوء یدگواصطالحاً به خدا می «.امیشینهپ: »کندمی

 11قصص و ی سوره 94 آیات در کند،یرح ما مطردغدغه  ینا ؟ همچنینکار کنم
من را  یتوضع ینترسم با امی»: یدگوکند، میرا مطرح می خود ترس 1ءشعرای سوره
تو  یاز سو یامیمن پ که توام، دروغ بپندارند ییندهنما منکنند، دروغ بپندارند  یبتکذ

با خدا مطرح  هم خود را ترس «.هستم یامدارم، دروغ بپندارند که من حامل بار و پ
 کند. می
حال  .[کنداعالم می] را هم یش، تقاضاهاکندیکه ترس و دغدغه را مطرح م یناز ا بعد

 ؟ کندمی یچه برخورد ها و تقاضاهای موسیها، دغدغهکه خدا با ترس ببینیم
 

 : یکآموزش عمل استراتژ پای تابلوی خدا؛
  یمجر یفهرست تقاضاها ینششم ـ تام یمرحله

 یمجر یاتقاضاه : 
  شعراء( 13قصص و 37طه و25-32)گشاده  یینهس

 یسازآسان
  از زبان ییگشاگره

  یحـ کارتوض یمتوان تفه
 یرمبرادرم: وز

 یکمام، شربرادرم: پشته
   (یممر 53قصص و  35طه و  36)او: اجابت تقاضاها  
 طه( 34-71)بوده است  ینچن یزن یناز ا یشاو: پ 

 

                                                                                                        
 «.أَخَافُ أَن یکَذِّبُون إِنىِّ قَالَ رَبِّ. »1
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: طه است یفراز سوره ینترین، آهنگتقاضاهای موسی [ل برآیات مشتم] گفت شودیم
یفْقَهُواْ  (13وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانىِ) (18وَ یسِّرْ لىِ أَمْرِى) (12رَبِ اشْرَحْ لىِ صَدْرِى)»

 «. (90هَارُونَ أَخِى) (13وَ اجْعَل لىِ وَزِیرًا مِّنْ أَهْلىِ) (16قَوْلىِ)
، خواهمیگشاده م یینهس یکمن » ؛کندرا مطرح می یشاضاهاو روان، تق ینآهنگ یلیخ

ه بوده و تند هم صحبت لباعج ینکهبا توجه به ا یظاهراً موس «.امور را بر من آسان کن
به من بده،  یحو کار توض یمگره از زبانم باز کن، توان تفه: »داشته یلکنت زبان ده،کرمی

 یحبا من کارتوض یکرد یهه تو من را توجکنانکنم چ یهصحبت کنم، بتوانم توج مآرام بتوان
را خوب  یحتوض ینفراهم کن که من هم بتوانم ا یطیو بر من کارگر افتاد، شرا یکرد

به من عطا کن، برادرم را  یمو تفه یحانتقال بدهم، توان کارتوض کاستکم و یمنتقل کنم، ب
روان صحبت  و یسسل یلیکه لکنت داشته، هارون خ یبرعکس موس «.من کن یروز
او را » .بوده است یای داشته؛ در انتقال مفهوم برتر از موسیژهاعتماد به نفس و و کردهمی
ی پس فرد مجر .کندها را مطرح میتقاضا ینا «.کن یکمام کن، شرکن، پشته یرموز

خودش هم  ؛نبوده «بفروش ،بساز» یمانکار یابه عنوان پ یمجرتقاضاهایی داشته است. 
داشته،  یحداقل یداشته، استراتژ یعهش ؛راه انداخته بوده کیالتاز قبل، تش ؛تهای داشیدها

 ییهااز اندازه وای نبوده فرد ساده ؛است دهکر یشهخودش پ یاستراتژ یرا برا یبرخورد
 .خدا بوده است یفرآور یونها را مداز اندازه یاز برخوردار یبخش .برخوردار بوده است

هستنده  ینا ؛[مطرح است]« هستنده» یکبه عنوان  [موسی] وا ینجاا ینجاست؛بحث ما ا
سپارد، او اول به ک پروژه به او مییخدا  یوقت .کندمی یکتشک و مقابل خدا موضع دارد

ام و ، از گذشتههایی دارمهراسدارم، من که  یشینهسوءپ یکمن که » ؛کندخودش فکر می
 «!هم که عجول هستم ییکنم، جاهاترسم، روان هم که صحبت نمییم میهایلپاشنه آش

هستنده،  ینکه ا تمهم اس یلیخ .دارد یتعقل [موسی] .کردن است ینسنگ ـ سبک ینا
 یشپ یدارد، فهرست یفهرست و ، تقاضایرعرض اندام، تدب، محض یمقابل هستان و هست

تقاضاها  یناست که خدا با ا ینمهم ا .کندرا مطرح می یشتقاضاهاگذارد، یخدا م یرو
 یموسید، گومی یموس به. یدگونمی !«نه»ها کدام از تقاضا یچه هکند، ببرخورد می یفیک

در  «سُؤْلَکَ(. »98)طه:  «قَالَ قَدْ أُوتِیتَ سُؤْلَکَ یامُوسى: »اجابت شدی، هرچه را که خواست
ی هم دال بر تقاضامند شودیمیشینه و تقاضا سوءپ، دغدغه، دال بر سوال، ترسهم  ینجاا
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اجابت  یتتقاضاها»: گویدمی 1یممر 29و  1قصص 92 ،طه 98آیات  درخدا است.  سیمو
فکر ین گونه بوده است؛ ا ین همقبل از ا یدگومی موسی به یخودمان یلیخدا خ «.شد

 اضاییهم فهرست تق ینقبل از ا 9.[چنین است و مشمول رحمت من هستی]اآلن  نکن
 رمگی؟ نخواسترا  [صفورا] قبالًی؟ خواستمین [برای آرامش و امنیت] مکان رمگ ی!داشت
که  یفهرست ینقبالً ا؟ ما مورد نظرت نبود یککار استراتژ تمرین یک یبرا یقرارداد قبالً
مگر در دوران  از این، ترقبلیم! کرد یلت تکمیبرایاورده بودی، ن یانبه ب و ذهنت بوده در

 یطیمگر در دربار شرابودی؟ ن یلن یبر رو یمگر نوزادی؟ بود یامدهن یاممنوعه به دن
قبالً یم؟ و مهر مادر را از تو قطع کرد یرمگر شی؟ بزرگ شو یتدر امنکه  یمفراهم نکرد

را  «بوده است ینهم چن یناز ا یشپ» .بوده است ینهم چن یناز ا یشروند بوده، پ ینهم ا
 یکیحال  د.کردن یفبا خدا پروژه تعر یکه به نوع یکسان یبرا یماستفاده کن یمتوانمی

 ینمثل ا ؛آوردبه زبان می [کند؛ دیگری،آورد و اظهار نمیبه بیان نمی]را  یشتقاضاها
 کارپرداز مانند یکهم  یمابراه .بود ین طورهم هم یمابراهیم. مثل ابراهی و موس یمرحله

با  داشت و پروژه داد او که خدا به یهم از همان اول یمابراه .با خدا مواجه نشد زارکارگیا 
رزق و روزی مردم، نسل ]، [کعبه] رونق محل و یتامن: داشت تقاضاکرد، یکار م یلاسماع
خدا هم  ینجاا 4.کرد ینتام یمابراه یرا برا خدا آنو غیره.  [ی مسلِم و صاحب پیامو ذریه

تقاضادارها و  ییهبقچنین بوده، برای  [موسی]ی تو برا ؛بوده طوریناز قبل هم ا یدگومی
 رسیم: ی هفتم میبه مرحلهبوده است.  ینچن ،پروژه هم گانکنندیفتعر

 

 : یکآموزش عمل استراتژ پای تابلوی خدا؛
  یمخاطب: گروه هدف استراتژ تعیینهفتم ـ  یمرحله

 اعراف( 115یم، ابراه 5دخان،  11توده مردم )
 

                                                                                                        
لُونَ إِلَیکُمَا  بَایاتِنَا أَنتُمَا وَ مَنِ اتَّبَعَکُمَا قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَکَ بِأَخِیکَ وَ نجْعَلُ لَکُمَا سُلْطَنًا فَلَا یصِ. »1

 «.الْغَلِبُونَ
 «.وَ وَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِیا. »1
 (.93)طه: « وَ لَقَدْ مَنَنَّا عَلَیکَ مَرَّةً أُخْرَى. »9
اجْعَلْ هَاذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَ  ذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ رَبِّوَ إِ»ی بقره که با عبارت سوره 191تا  118. اشاره به آیات 4

های شود و مشتمل بر خواستهآغاز می...« خِرم بِاللَّهِ وَ الْیوْمِ االْهُارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِن
 ی کعبه است. ابراهیم در هنگام بنا نهادن خانه
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 یینتعرا  یمخاطب استراتژ یموس یخدا برا ینجاا .مخاطب است تعیینهفتم  یمرحله
 یننبوده است، ا یخدا و موس یرخدا و غ یارضا یپروژه برا یکصرفاً  یاستراتژ .کندمی

کرد، حذف می یدرا باـ که سمبلش فرعون بوده است ـ ارتفاع  ینکهجدا از ا یاستراتژ
که در  ییهاتوده ـ های تودههمه یارتقا ؛کردهبه ارتقا فکر می یدبا ،مهمتر از حذف ارتفاع

 یژهاخدا و یمرسجلوتر که می .شدند یدهاند، به استضعاف کششده یرعون تحقزمان فر
کرد، خوار کرد، از  یفرا خف ینهافرعون ا»: گویدیم و بردکار میه را ب «یفتخف»

بناست  [اکنون] 1«.شان کردخارج ها،این اندازهاز  و شان دادهای خودشان تنزلاندازه
هایی هستند که قرار است توده] یاستراتژ ینروه هدف اپس گ ؛کنند یداپ ءارتقا یمردمان

به ]، یمفهممی( 4اعراف 102، 9یمابراه 2، 1دخان 16) یاتقدر که ما از آآن [ارتقاء یابند.
 یزیچیک بار،  [در قرآن]. [ها مسلَّم استی ارتقای تودهسبب تکرار این سخن، مساله

وقتی  یول ؛محسوبش کرد یدنشود کل ید، شایمعبور کن آن مرحله از یکدر  و ذکر شود
، باشد داشته یش خودبا پس و پ یارتباط یاید ومختلف ب یجاها رچند بار دیک مضمون 

  یحیکار توض یخدا با موسوقتی  .است یکو استراتژ یفیسرپل ک که یک یمفهممی
 که یهای مردمتوده ؛نداهای مردمتوده ینهم ی،استراتژ دراول  مخاطب گروه کند،یم

بعد وجه دوم  هب یناز ا. [اندو به استضعاف کشانده شده]برخورد شده  آنها طور باآن
بناست ارتفاع را حذف  موسیدرست است که  .های مردم هستندتوده ین، همیاستراتژ

 است.  یساز ینها و عمل جانشتوده ینهم ءارتقا ی،، اما وجه بعددکن
*** 

که  یناتکاء هست، با وجود ا یجهت نقطه یناز اکه خدا  یمآمد یشپاآلن  را تا یرس ینا
مهندس است و اهل خلق و خلق  ـو هندسه است، طراح  یاهل طراحکه ، یدیمقبالً د

دورمدت،  ،است که عنصر درازدست ینهم ا «او»یگر وجه د ؛مستمر و نو به نو هست

                                                                                                        
 .(24زخرف: )« فَأَطَاعُوهُ  إِنَّهُمْ کاَنُواْ قَوْمًا فَاسِقِینَفَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ . »1
بندگان خدا را به من »گفت:[  فرعونیانبه موسی ]« : »أَنْ أَدُّواْ إِلىَّ عِبَادَ اللَّهِ  إِنىِ لَکمْ رَسُولٌ أَمِینٌ. »1

 «.اى امینمبسپارید، زیرا که من شما را فرستاده
و در حقیقت، « : »مِ اهللابَایتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَکَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلىَ النُّورِوَ ذَکِّرْهُم بِأَی مُوسىَوَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا . »9

ها به سوى روشنایى بیرون [ که قوم خود را از تاریکیموسى را با آیات خود فرستادیم ]و به او فرمودیم
 «....آور و روزهاى خدا را به آنان یادآورى کن

 «. پس فرزندان اسرائیل را همراه من بفرست« : »فَأَرْسِلْ مَعِىَ بَنىِ إِسْرَءِیل. »4
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در  یم،ق کنبه عنوان هستنده خل یمبخواهاگر ما  یعنی .است یکدار و طراح استراتژافق
 یم. اگر بخواهاستخراج کنیمقواعد خلق را تا حد توان خلق خودمان یم، بزن  یدرا با «او»

، یریمبگ یمشورتیم، ی بزنو در یمانجام ده یدبا «باب بگشا»، یمکن یو مهندس یطراح
ای که نه هم در دوره یم؟ آنفعال شو یمهندس یحوزه گونه درچ ینیمبب یم،شو یزیتجه
مظروف  ظرف و یرها و بو آمورف، ه فلَّ یز. همه چیادارد و نه هندسه وجود یطرح
، یفرد ی، استراتژیمبرب یشپ یاستراتژ یماست که اگر بخواه ینا یگر. وجه داست

 تربزرگ، در مدار یاسی، سیالتیتشک یحوزهدر  یل،تحص ،کار ،در خانواده ی،اجتماع
 یعنصر؟ ستهبند مرحلهو  عنصر استراتژواقعاً یست؟ چ« او» هایداشته ینیم، ببیاجتماع
سه دهه  که یعنصر گیرد؛یو در نظر م کندیاستخراج می با استراتژ ها را متناسبتاکتیک

توانست مگر خدا نمی !شود یو بعد از سه دهه بتواند مجر یایدبار ب یکند تا موسصبر می
 ینمثل همـ د ، پروبال دهیردبگ یکیمکان ی، عنصر دیگری را به شکلاز موس یرغ

 یدواند به جهان جدتبرسد که ب یتیظرف یکبه ینم! ـ بمی یلیتخ هاییلمف درکه  ییهاانسان
مهم  .کارها صورت نگرفت ینا یولیرد؟ کارها صورت بگ یناز ا شدمگر نمی؟ وارد شود

مرتکب قتل  وکرد می یکیشتابان و عجول که برخورد مکان یهمان موساکه است  ینا
مهم یم! را فرد استراتژ کن ،گشتو دنبال مکان امن می رفت یروناز صحنه ب نیزاشد و گر

است که  ینمهم ا ؛شود ییرتغ  ایبر هایییتصاحب قابل عنصری مثل موسیاست که  ینا
ارتفاع یک  ؛فرعونارتفاعی از نوع نه  ـ آرام، مرتفع شودارتفاع بتواند آرامانسان کم ینا
 ه اجرا کند. بتواند پروژ ،کند یداپ یفیک

 یکدر  ؛برسد یبه آمادگ بایدیم یاز قبل بوده، مجر یطراح یدیمهفتم د یتا مرحله
 یمجر ،شود و بعد به طور مستمرمی ارصحرا رابطه برقر یالتیبزنگاه در خلوت تشک

اقدام که  یبه مرحله یرد.گصورت می یحیکار توض مجری شود و بعد بامی یهتوج
کند و های خودش را مطرح مییها، مشکالت و کاستا، ترسه، دغدغهیمجر ،رسدمی

و فعال  جاخدا با تقاضاها برخورد در .دهدی خدا قرار میرو یشرا پ هااز تقاضا یفهرست
 یخواهای که تو میپروژه ینا یدگومی ،کندمی یزشتجه یوقت ،بعد یدر مرحله .کندمی

یستیم! من و تو ن !نداگروه هدفت مردم ،یانجام ده یخواهمی یکیعمل استراتژ ی،اجرا کن
آنچه که ما  .گرا نداردنخبه یدهست که د یکیرساند که خدا عنصر استراتژمی ینجاا

است که به مردم  الزم  ینا، شده آموخته نوخصوص نسل ه که به ما، ب آنچه، یمآموخت
 قدرت ـ یک یاسیس یروین ـ مای روبرو [این گونه به نسل گفته شد که]یم! فکرکن یستن

 ی کهدارد، وقت دقدرت وجوآن حل مسائل با  یبرا هایییکتکنی که، وقت قرار دارد.
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 خود و قدرت به درزهایکار ه ای از قدرت هست، تو چاشغال گوشهو  یالب و یزنچانه
سر ظهر  یه،تعز یشود پشت پردهمی .با او حل کن [پرده] پشت ومساله را از باال داری؟ 

 !بخورند و هندوانه قاچ کنند یمون، شربت آبلیحس مو اما یزید [گر نقشبازی]عاشورا، 
برخورد خدا این گونه ] .کندبرخورد نمی ین طوراما خدا ا !کارها را کرد ینا شودیم

فرعون را ترور  ینبرو ا ؛منم و خودت» یدبگوبخواند و خلوت به را  یموس [نیست که
روش ] !«.بکش یرونباو را  یترفند کیبا  !خارجش کناز مدار  یجور یکبرو  !کن
 یشهاحاال روش ی.رومی [قدرت مستقر]یش شفاف پ یلیخ یست؛ن طوریناصالً ا [خدا

 یفرصت هست که دوستان هم بررس [بین دو جلسه] یم.کنمی یبعد بررس یرا جلسه
 یمجرا هم  مجرا ینوجود دارد، ا ییوسط هم مجرا ینشفاف است و ا یزهمه چند. کن

که  بدون اخالق یاسیس یمثل مبارزه !توده مفت گران است یب یای است، استراتژتوده
ها پس کوچهو کوچه ها، راسته بازاریاو توده یمردم یداراها یناگر از ا !مفت گران است

را  ی، اگر استراتژیبرقرار نکن یوندشده، پیفار و خفوهای ختوده ین، اگر با ایعبور نکن 
؟ باشد و نمرود یمابراهفقط شود وجود دارد؟ مگر می یزیچه چ ی،م نکنیفهت ینهابه ا
 ،هاارشدهوخ ،هازدهشوک ،هاهستند؟ بالزده چه کسانیوسط  ینا؟ باشد و فرعون یموس
 ییرعنصر تغباید  ینهااها، چه کسانی هستند؟ ارتفاع گرفته در مقابلِ هابر هزار شده یمتقس

کامالً  ،اعراف 102و  یمابراه 2دخان و  16 ینشانهه خدا در س .بشوند ییرو فعال مدار تغ
بالً برخورد ق یموس .[ها باید فعال مدار تغییر شوندکه توده] دهدمی یحتوض موسی به

تو  یرا برا یطما قبالً شرا یدگومی و کمتر اهل کارتوضیح بوده است. خدا کرده یکیمکان
 وت ، برادرت هم که بایمداد تو بهاکنون ها را هم خواسته ی، همهیمرقم زد به شکلی

برای ]برو  ی،روفرعون می یشکه پ ینضمن ای، دار یحست، خودت هم که توان توضه
است که  ینا اتخواستهروی، که میفرعون هم  یشپ .کن یحیکار توض [ی مردمتوده

را؟ چ .شوده ادد ما یلتحو یاستراتژ یاصل یوژهس یعنی !کنگذار را به ما وا یلاسرائیبن
که اهل  یکساست.  اهل ارتفاع: فرعون دهدمی یحقشنگ توض یلیدهد، خمی یحخدا توض

با  توانیمینم یم،نکن یاگر ما با هم حس برابر .کند یکتواند کار استراتژنمی ،ارتفاع است
شود معلم، میگیرد، یم یعیارتفاع طب یک ید،آکه باال می یکس یم.بکن یکهم کار استراتژ

 یشپ یکار یچارتفاع گرفتن، ه ی وو معلم یبا آموزگار .کند یموزگارآ خواهدیم
، یمای را اجرا کنپروژه یماگر ما با هم بتوان .شود اجرا کردنمی یمشترک یپروژه .رودنمی

 ینا یاورند،ب یفیکار ک ،شدند یلتشککه  [مطالعاتی]گروه  چنددوم جلسه،  ییمهاگر ن
 تبدیل به یک، آن رابطه یمبرقرار کن یفیتبادل ک یک یمبتوان ،دنبحث ما را هم نقد کن
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فرعون  گویدیم .کندبرخورد را می ینا یشود. خدا با موسمییک و استراتژ ی برابررابطه
تواند با ، نمییندبوار میمورچهو نازل  وار وخو  یز، ربیندارتفاع گرفته، همه را از باال می

 رابطه برقرار کند.  ینهاا
 یه با مردمش، اهل رهنمونهفرعون در مواج یدگودهد، میمی یفیک یحه توضک یگرد وجه

بدهد،  صحیح به آنهاوانسته آدرس درست تکند، ن یرا رهنمون ینهاتوانسته ا، نمییستن 
 برساند. یفیبه منزلگاه کآنها را نتوانسته 

دمش مر ایبر یرشد یست؛است که فرعون اهل رشد ن ینکه مهمتر است ا یاما وجه بعد
نمی تواند برای ] استهزاست، و یرو تحق یفاهل تخف و حال که ارتفاع گرفته .دربرنداشت

را استهزا  یرود، موسمی هم نزد او یموسوقتی  یفرعون حت .[مردمش رشدی داشته باشد
 ،نداردهم  ی، رشد و رهنمونیستطه برقرار کردن نباهل رایرد، گبه تمسخر می و کندمی

       رو به زوال و محکومی است.  یبا مردم مصر، استراتژ مواجهه اش دریپس استراتژ
یست؟ . حال آن سوژه کاندیابنده و محکوماش زوالیهم استراتژ و فرعون هم خود

با متن ] برقرار کردن ی برابرکند، اهل رابطهنمی یحیکار توض حال که فرعون .ندا«مردم»
تو فقط با  یند.هاینهدفت ا ؛کن یحکن، کارتوض برقرار ی برابر، تو برو رابطهیستن [مردم

کند. ینم یبه موس یروشنفکر یکو استراتژ یالتیتشک ییه. خدا توصیستیمن طرف ن
خودت دست و پا  یبرا یبونیتر یکمثل هارون فراهم کن، عنصر بگرد چند  یدگونمی

رسانه فکر  و نیبونفهمند را اشاعه بده، فقط به تر یکه مردم عاد یچیدهپ یهاکن، صحبت
برخوردها را  ینخدا ا و ... . [گرد خود بیاور]یاه لشکر درست کن، س یاب جمعوکن، اب
آن  که هفته بعد راجع به یک، و استراتژیح، شفاف، کارتوضیحبرخورد صر کند؛ینم یهتوص

شان دوستان است که از بحث اختیاردوم جلسه در  یتکه. بیشتر توضیح خوهیم داد
 . یدممنون، خسته نباش یلیکرد، خ یماستفاده خواه
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 کنندگانهای مشارکتآورده
 

 ی اولکنندهمشارکت
صابر  یکنم خدمت همه و با کسب اجازه از آقاسالم عرض مییم. اهلل الرحمن الرح بسم
به  یکردم نگاه یسع ایم،هکه داشتخدا  یکاستراتژبحث دید  یها در راستاتربزرگ یهو بق

را  خودمهای برداشت یاندازم وب ،و فرعون که در قرآن وجود داشت یوسمرتبط با م یاتآ
 جلسه گفتند.  ینصابر در ا یکه آماده کرده بودم، آقا نکاتیاز  یلیالبته خ .داشته باشم

 که به نظرم آمد یجالب ینه؟ نکته یابلند مدت دارد  یک واستراتژ یدخدا د اینکه آیااول 
به  یتقبل از شروع روا، کندمی یتکه خدا در قرآن روا ییاهاز داستان یلیخ که این بود

 مثالً .است یاددر قرآن ز ی این امرنهکند. نموکار داستان را مطرح می یانو پا یجهنت نوعی
کند را مطرح می بیند،ی که یوسف میاول خواب یاتدر همان آ یوسف،داستان در روایت 

 یا .شودمحقق می بعد سال 40 در حدود ت کهاس کار داستان یانپایجه و خواب نتاین که 
 یمبه ابراه یمخواهما می یدگومی �کند را مطرح می یمکه سیر ابراه ییهمان جامثالً 

نشان را  آنتحقق  یچگونگ یبعد یاتکه در آ یمرا نشان بده ینو زم اهملکوت آسمان
وَ نُرِیدُ أَن نَّمُنَّ »د: شوهم دیده می قصصی سوره 2و  4 یاتای در آمساله ینچن 1.دهدمی

آن  بر یمخواست« : »عَلىَ الَّذِینَ اسْتُضْعِفُواْ فىِ الْأَرْضِ وَ نجْعَلَهُمْ أَئمَّةً وَ نجْعَلَهُمُ الْوَارِثِین
مردم قرار  یشوایانو آنان را پ یممنت نه ،شده بودند تفرودس ینکه در آن سرزم یکسان

خواهد می شانیانبه فرعون و لشکر در واقع «.یمگردان ینرا وارث زم یشانو ا یمده
دارد ای که قصد پروژه ،خدا [با این آیه،] یانیم.بودند بنما یمناکچه را که به آن بآن بگوید

 بشود، بازگو یوارد داستان فرعون، هارون و موس که اصالً ینقبل از ارا  کند، یفتعر
ای در مصر گردن است. عدهدر مصر حکمفرم یتیوضع ینچن یک یدگومی« او» کند.می

 یفعده را خوار و خف یک یرند وخواهند نسبت به مردم ارتفاع بگکنند و میدراز می
 یفاش را تعرخدا پروژه یم. به عبارتیببر ینرا از ب یتوضع ینا یمخواهما می ؛کردند

ه به پروژ یک یفتعر البته مطمئناً .من قصد انجام این کار را دارم گوید کهو می دکنمی
هم فکر  هاراجع به آن دارد که مطمئناً یبستگ یالتی، استراتژیک و سایر عواملتوان تشک

به کاخ فرعون  ،شودبه آب انداخته می یکه موس یناز ا پسبعد،  آیه چند است.شده 
 ینا یمخواستما می یدگومی ، خداوندشوداش انتخاب مییهرود و مادرش به عنوان دامی

                                                                                                        
 «.وَ کَذَالِکَ نُرِى إِبْرَاهِیمَ مَلَکُوتَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِیکُونَ مِنَ الْمُوقِنِینَ»ی انعام: سوره 32ی . آیه1
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« أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَق: »خدا حق است  یهوعد یمبفهمان یکه به مادر موس یمهکار را انجام بد
قول داده  یکه خدا به مادر موس یکه در کشاکش و روند ینبعد از ا یعنی .(19)قصص: 

 یهو قبال ییکه توانا یمنشان بده یمخواستما می یم،گردانیرا به تو برم یبود که ما موس
بود  یجالب یهنکت به نظر من اینو ایم کرده یفکه تعراست ای ژهپرو مان،ولق ینپشت ا

 ینکند که چگونه امی یت، روادر ادامهکند و بعد می یفاش را تعرکه خدا از اول پروژه
  است. پروژه را به سرانجام رسانده

 ینبرخوردار است. چند ییباال یلیخ یبندای هم خدا از صبر و مرحلهدر طول هر پروژه
 ید وآمی یعسر ،شودعبور می [بندیصبر و مرحله] مساله ینکه از ا ییجا [در قرآن]جا 

 یککه  ینقبل از ا یموسیر، مس ینهم در  مثالً .کندعتاب می یا دهدمی یدیشد تذکر
 ی ـروان ی،و چه روح یروچه از لحاظ ن ش ـقومو خود  ای دریمادگو آ ،شود یط یریس

ای که از که کل پروژه کندمیشود و کاری کوچک می یوادع یکوارد  ،شده باشد ایجاد
جا خدا ینرفتنش بشود. ا ینسوال ببرد و باعث سوختن و از ب یرزرا شده بود  یفقبل تعر

 .شودبرد و آن روند اصالح میبه اشتباهش می یپ یشود و خود موسوارد می یعسر یلیخ
از پروژه خارج کند  یآن را مدتاست که  ورتیبه ص توسط خداوند البته اصالح آن روند

که بعد از  اینجاست ی جالب. نکتهحداقل برسد روانی ˚ یانسجام روح یکتا بتواند به 
خدا ای که یست، به گونهقبل ن ایِآن موس یگرد گردد،ایی که برمیافتد موسکه می اتیاتفاق

گفته و  او که خدا به ینبا وجود ا یحت یول «.برو به سمت فرعون»ید: گومی او به
زند و از خدا سوال می یکدست به مجادله و تشک ، موسیداده است ضمینی همت

 یمن مدتهست یا نه؟ قوم آماده  این دانممن نمی اصالً یتوضع ینا ید باگومی ؛پرسدمی
هم  یهای ذاتضعف یسر یکندارم.  ییقوم آشنا یتوضع با یلیخ ،خارج از مدار بودم

 ینفاز مبارزه در ا ییرتغ یدهترسمی [موسی]ین شان گذشت. همچنشود از کناردارم که نمی
 کهداشته  یانمعنا که مبارزه با فرعون در مصر جر ینبه ا .ببرد ینکالً پروژه را از ب ،مقطع
آورده میی رو در رو درداده و به صورت مبارزهآن را تغییر می با ورودش عمالً یموس

 : »کندمی یحهم تصر یهآدر را برنتابد،  ینون اکه فرع بوده یناز ا یموسترس  است.
. به عبارت دیگر در برخورد و بر ما افراط کند یم کهترسمی یعنی ؛1«نخَافُ أَن یفْرُطَ عَلَینَا

ببرد و قوم در حال  ینهمه را از ب افراط کند و کالً یگرد یزهر چسرکوب و شکنجه و 

                                                                                                        
 (.42)طه: « یفْرُطَ عَلَینَا أَوْ أَن یطْغَى قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نخَافُ أَن. »1
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 یلیخ یکد استراتژید یک ینا .دنابله کنمق ینرا نداشته باشد که با ا یتوان ینحاضر چن
داشته  یدست خط یککه از خدا  یندر آن مقطع داشته و با وجود ا یاست که موس یجد
 دهد ورا می ی الزمهاجواب او به یرکرده که خدا در مسفکر می یزهاچ ینهم به ا باز یول

 رساند. می یقینو  یبه انسجام روح او را
ها آمده از بزرگان و قهرمانان گونه که در داستانهارون آن جالب است.نقش هارون هم 

 یرمس ینا در .توجه شده اشیککمتر به نقش استراتژ یلیخاست و  اسرائیلقوم بنی
ها و یشینهسوء پی سر یککند که بتواند ای استفاده میفرصت به گونه یناز ا یموس

معنا که  ینبد .صالح کنداز قومش وجود داشته را به کمک هارون ا هک یتصورات بد
نفر  یکبوده که  این قاتل از مصر خارج شده است. در ذهن مردم یکبه عنوان  یموس

بوده است که مردم از  یدید ینآخر ینا .را انجام داده و از جامعه خارج شده است یقتل
بودن را  یتصور دربار ،در دربار بزرگ شده این دید که موسی یناند و همچنداشته یموس

...، و گر هستیم: ما اصالحیدکند که باالخره هرچقدر بخواهد بگومی یجادر ذهن مردم اد
به نظر  اینجا .است یهم دربار موسی خود [باز هم در ذهن مردم این تصور هست که]

بشود  یدنشقتل رسبه باعث  یدکه شا یبه موس هجوم یتوانسته جلومی هارون رسدمی
 اطرافیانمعنا که  ینکرد. به امی یباز یامبر)ص(پ یب براکه ابوطال ی. مثل نقشیردرا بگ

را به آن  یغمبروقت نتوانستند خود پ یچه یول ،کردند یدشکنجه و شه یلیرا خ یامبرپ
ی یشینهبتواند پکه  . نقش استراتژیک دیگر هارون هم این بودهاز مدار خارج کنند تصور

وقتی او  .به هارون اعتماد داشتندمردم  چون را به مردم گوشزد کند، یو موس یلاسرائیبن
و وارد دربار  هکرد یرا ط یریس چنین یکو باالخره  یستن یدربار موسی گفته کهمی
که  ایدر پروژه ودهدر همراه کردن ت . بنابراین هارونتوانستند باور کنندمی احتماالً ه،شد

 باشد.  مفیدتوانسته می ،اش بودهیمجر یخدا نوشته و موس
رسد دهد به نظر میمی یشنهادپ یبه موسبه عنوان شعار جنبش هم که خدا  یشعار

 یخواهم بنمی»: یدگوکه می ینداده است. ا یرا در خود جا یکیهای استراتژلفهؤم
 و یجادا یلاسرائیبن ینب یدیشد ی. این  شعار همبستگ«را همراه خود ببرم یلاسرائ

 گروهباالخره ی، نند به وحدت برسند و از طرفکرده که بتوامی نسجمرا م یروهای خودین
که احتماالً  ی از فرعونیانجناح یعنیکرده است. را از جناح فرعون جدا می یبزرگ

روند بودند، از  ینمخالف او به طور کلی  یدشد یزیو جنگ و خونر یاروییمخالف رو
جنگ و  اینکه یگفتند بهتر است به جاشدند و میجدا می یهن و بقماهافرعون،  خط خود

به ما  یکار یگرها که دینها خودشان بروند، اینا یمبگذاریفتد، اتفاق ب یدیشد یزیخونر
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حکومت فرعون  ییدتا یبه معنا ینخواهند بروند. احکومت ما ندارند، خودشان می و
چون آنها  ؛ماندنمی یفرعون باق یبرا یحکومت یگررفت، دمی ئیلاسرایچون اگر بنده، نبو

 بردند. می یشکه کارها را پ بودند
شان صابر در بحث یدر اجتماع که آقا یعدر سطح وس یرسانیامو پ یحکارتوض ینهم

 یامرا به پ یامشدر حد امکان توانست پ موسی است که یموضوع مهم ،مطرح کردند
 فحوایصابر مطرح کردند و هم از  یکه آقا یاتیکند. هم از آ یلای تبدو توده جتماعیا

شود، حرف به بحث گذاشته می یامپ ینرا درآورد که در جامعه ا ینشود امی اتیکل آ
کند کمک می یلیخودش خ ین. ااست شدهصحبت می اشدرباره محافل درشود، زده می

ر ه بهو  یایدخودش قوام ب یرمردم را همراه خودش کند، در مس د،ای بشوتوده یامپ یک که
به درون کاخ فرعون هم نفوذ  یحت یحکارتوض سد اینربه نظر می. یدا کندحال تکامل پ

درون کاخ  افراد از یکی ،را بکشند یخواهند موسمی فرعونیان که یمقطع درکند. می یداپ
غافر  یکند که داستانش در سورهکار مخالفت می ینو با ا یدآفرعون می یو از کادرها
بعد از یک در مهم بوده و چق یحیخواهم عرض کنم که کار توضرا می ینا .آمده است

بتواند باز  پروژه و یایدو کل پروژه ب یتوانست به کمک موس [ی مصردر جامعه] بستبن
 .برود یشهم پ

رود، شود، به جلو میتر مییقعمو تر یکه هر چه مبارزه جد اینکهی آخر هم نکته 
تر یچیدهد پدرصددهد و در قرآن هم تصریح شده، خدا به او میای که یوح با یموس

 ،تریچیدهپمقابل، دائم که طرف ه معنای آن نیست ب این ید.آمیبر  یروهاکردن خودش و ن
 یهای قبلیدههمان ا خود با یو روند قبل یردر س یروهان ولیمجهزتر بشود،  تر ویالتیتشک

کنند تا بتوانند با مطرح می یدیهای جدیتئور [موسی و پیرامون وی نیز] .بمانند یباق
ساختند که می ین را جورشایهاخانه که در قرآن آمده . مثالًمقابله کنند یرمس ینهم
هم آن  هاخانه یرا داشته باشند و کالً معمار یگرهمد یبتوانند هوا تا به هم باشد یکنزد

کمک کند.  هاآن بتواند به یکار مخف یشتر درای بوده که بگونه که در قرآن آمده به گونه
 او همو قوم  یروهانوسی، م د،شدنمیتر یچیدهفرعون پ یروهاین زات اینکهبه موا یعنی

مبارزه را به  وبمانند  یها جلوتر باقگام از آن یک یشهشوند تا بتوانند هممی یچیدهپ
برخی داشته باشد.  یکه انسجام خاص یننکته نکته بود تا ا یشترسرانجام برسانند. بحثم ب

 بود.  یهم تکرارنکات 
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ویی؛ پاراگراف بگ یک به صورت ها را فشرده ونکته یناتوحاال می متشکرم.صابر: هدی 
 ی؟ عنوان کنی به جمع خواستمی ه چیز راچ

 

درازمدت  یدبا د یکژتکه خدا عنصر استرا یمرسمی ینما به ای اول: کنندهمشارکت
و  های درازمدتپروژه بردپیش یخودش را در راستا یاست و به هر حال اراده

ها و مخلوقات، اگر حاال ما به عنوان هستنده .دهدقرار می ،کند یفکه تعر یکیاستراتژ
 یعتدر طب« او» که ییهاوژهپر یم و بتوانیم باکن یفخدا  تعر یاراده یمان را در راستااراده
 لی اگرو یریم.قرار بگ [خودآگاه] یارندهدر وجه هش یمتوانمییم، همراه شو ،کندمی یفتعر
حداقل  یاو  [تعریف کنیم]، کندمی یفکه وجود کل تعر ییهاخالف پروژه ییهاوژهپر

 عادتاً یدهم با یرمس ینا در. البته یمکن یدابه آن وجه دست پ یمتواننمی شیم،نبا شانهمراه
 یدیهای جدیها و تئوریدهها و اخودش را موظف کرده کمک« او» هم یاوریم،ب ییهایدها

 . برساند را یمخواهکه می
 

 یخاص ینکبا ع یدی متن بادر مطالعه ید،دهمی یحکه شما توض ینیمضام یناهدی صابر: 
 یرد؟ گجا می یشانیرسد و در پس پبه ذهن می ینمضام ینا یا یده شودد

 

ای که یههر آ ید،گفت یشگونه که شما در جلسات پهمان قاعدتاًی اول: کنندهمشارکت
برخورد با آیات  یمهم اگر بخواهاآلن  است. بوده ان خودشیازی در زمآمده بر حسب ن

 یریگتوشه آن و از یابیمرا در یهآ یاصل یمحتوا یمناتواست که ما می یازبر اساس ن یم،کن
برداشت آید، ینم یازن دونب ،روز اول یهگونه که آنباشد، همان یازی. اگر از طرف ما نیمکن

 یم ومند باشالؤکه س یمباش یریحاال اگر ما در مس، یستن یرپذامکان یازن دوناز آن هم ب
گونه که خدا گفته همان قاعدتاً یمباش یازهاپاسخ به آن ن یدر پ که یمداشته باش یازهایین

 به یمناتومیباشد ن نگاه سطحیق و اما اگر از سر تورّ یممان برسیهابه پاسخ یمناتومی
 . یمبرس هاآن

 

از سر  یا ماتو و امثال ما فکر کرده و  یازهایکتاب آخر به ن یخدا موقع انشاهدی صابر: 
 کنیم؟ برداشت می آناز  یزیچ [مانفعلی]یاز تصادف بر اساس ن

 

ثابت بوده و به نظر  یخدر طول تار ییهابه هر حال چارچوبی اول: کنندهمشارکت
 ه برین عالود یاجرا یبرا ینآورده و همچنی کل ها را به صورتآن رسد خدامی

که توانستند آن  ییهانمونه یسر یککرده،  ءهایی که خودش انشاها و سنتچارچوب
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در   حدیبه  یخیهم آورده است. به هر حال انباشت تار برسانند ینیترا به ع یرهامس
و  یرهامسیم، ها را از قرآن درآورسنت یمتوان. ما میهستندها هم سنت و دارد کنار ما قرار

بحث شد و  یمابراه و یموس در مورد گونه کههمانـ  [تعریف نماییم] یدهای جدپروژه
 یمافوق یهاها انسانبه هر حال آن. بحث خواهد شد ینجادر اکه  یگرید یغمبرهایپسیر 

کردند را به  یفکه تعر ییهاو پروژه یرندها توانستند ارتباط بگسنت یناز دل ا .نبودند
به سمت ما باز  «در» ینا یم،در همان راستا حرکت کن میسرانجام برسانند، ما هم اگر بتوان

  شود.می
 

 یتاش عقالنیخدا در طراح یاآ ،و فرعون یهای مختلف موسیتروادر هدی صابر: 
 نداشته است؟  یاداشته 

 

چند  مثالً .کرد یدارا پ یزیچ نینتوان چمی یاتتک آدر تکی اول: کنندهمشارکت
 [خدا] که ییهایطراح .من مطرح کردم را ینهگز و چند یدکرد شما مطرح رااش ینهگز

داده  یشنهادکه خدا پ یاستراتژ ینکه ا یدسنج توان کامالًمی یانجام داده را با عقل بشر
را به  ینتواند امی یامروز به راحت یبشر عاد یا نه؟ یعنی دهبر عقل بشر بو یمبتن یااست آ

بگذارد در  دتوانمی دهد،یم یشنهادپ یه به موسکرا  اییاستراتژ مثالً یاآزمون بگذارد 
منصفانه  یداگر با د برخوردار است؟ قاعدتاً ییهایهد که از چه پانترازو و سنجش ک

 یموس یکه در جامعه نیتی استوراتر و فراتر از عقال یتیعقالن یم،کن یبررس یمبخواه
تک را در تک یتشود عقالنمی یم.کن یو بررس ینیمبب یعقالنیرغ توانیمیرا نم ینبوده و ا

 . یافت ،شده یکه بررس یرهاییس
 

 یکنفکر میی، به موس اشیفرعون و کارسپاربا خدا  یاستراتژ یدر مواجهههدی صابر: 
 یا شوددریافت میعقل  یشترب یاتآ ینحس؟ از ا یااول استراتژی خدا عقل است  عنصر

 حس؟ 
 

 را از حس نداشته است. منظورتاکه حس را  موسی قاعدتاً: ی اولکنندهمشارکت
 ؟ شوممتوجه نمی

 

ای از ینهخدا ک یکنفکر می یاتموج دارد  [پروژه]ین عقل در ا یشترب یعنیهدی صابر: 
حس را مشاهده  یا ینیبمی یشترب یت راعقالنحذف کند؟  او را خواستهداشته می فرعون

 ی؟ کنمی
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که خدا مطرح  یدرازمدت یربا آن س یمکن یبررس یماگر بخواهی اول: کنندهمشارکت
 و کندمی یریجلوگ یم،وارد شو یماز توان بخواه جکه خارج از مدار و خار ینکند از امی
نشان  ینا .گام به سمت جلو برودبهگام و باشد یبندمرحله یدها بای پروژههمه یدگومی
صورت ] یریدرگ همان اول ،حس بود [فقط]ست. اگر هاپروژه پشت یتیدهد عقالنمی
 یزچ مهه یکیبرخورد مکان تنه بایکخواست شد و می یرروز اول درگ یموس .[گرفتمی

فکر  .با مشت حل کند تواندمی نفر شده را یککه با  ییکرد دعوارا حل کند و فکر می
 یموس کندیم ینبوده و سع گونهینا اخد یول شوند؛به این شکل حل می کرد مسائلمی

 ی،تضاد اصل یدگوبوده و می [این روند موسی]یعنی  مخالف  .اصالح کند یرس ینرا در ا
 یداست و برخورد با آن با یگرکس دیگر و د یزچ یتضاد اصل یستند، بلکهدو نفر ن ینا

ظلم مبارزه  ید باشود. باکه نمی یظلم باش مخالفکه تو فقط  ینا .باشد یتیبر عقالن یمبتن
 پروژه را به سمت جلو یناتوو نمی یکنهای اشتباه میبجاها هم انتخا یلیب خوخ ی.کن
 است.  یتبر عقالن یکرده مبتن یفتعر خدا ای کهپروژهرسد به نظر می . کالًیببر

 

کار  شده و صرفکه  یادیوقت ز یر واخ یدو دهه یط یافتهسازمانتالش هدی صابر: 
 کتاب مقابل عقل قرار خدا و مثالً [این گونه تلقی شود که]که  انجام شده یحیتوض

 ؟ یکن یلتحل ی دلیلش راتوانمی یرند.بگ
 

شناسند همه می ی کهو دولت یبا آن قرائت رسم یند سفانه کالًأمتی اول: کنندهمشارکت
وجود  است هم ممکن یگرید یزچ [قرائت رسمی]ین ا یحس نکنند ورا شودباعث می

قاعدتاً ینند، بنمی در تناسبوز بشر با عقل امر ایاین را به گونهداشته باشد و چون  
 یندگوچون می هستند. و عقل از هم جدا یندی حوزهو  یت استمخالف عقالن یندگومی

 یول .کنندرا مشاهده نمی یزیچ ،آن یورا بینند واش میرسمی یمهمان پارادا در ین راد
 یمنصفانه بررس یدد یکشود با . مییمکن یرا بررس ینخود سر منشاء د یاییمبه واقع ب

 [و در دینقرآن  در]که  یرهاییدر س [اگر این بررسی انجام شود، خواهیم دید]د. رک
درجه باالتر  یکتوانسته که می یتیآن هم عقالن ؛لحاظ شده است یتشده، عقالن یفتعر

 حرف بزند.  ،که در هر دوره وجود داشته یتیاز عقالن
 

 [و دانش] عقلیدی؛ آیا به خدا رس تدرایبه یات آ ینادر بررسی شما هدی صابر: 
شود پژوهش می ینا یبه واسطهکه  یدیرس ینبه ا چیزی اضافه شد؟ یعنیهم خودت 

 ؟ شودتر جانبهعقلت همه و یکن یزعقل خودت را هم تجه
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 از طرفی و یردگانباشت صورت می ا کهمبناین هم بر  قاعدتاً ؛بلهی اول: کنندهمشارکت
دارد  یتعقالن یهایهپا یک یعنی هر کس یست.ن یهفضا و بدون پادر  یزیچ یکهم عقل 

یخ تاریعت، نسبت به جهان، انسان، طب یدید یعنیزند. دست به تحول می آنکه بر اساس 
 ممکن استداند. نمی یاداند می یرا امر عقالن یک امر ،آن یدارد و بر مبنا یزهمه چ و

خالف هم نفر  یک و نداند یعقالن گریو دی داندب یعقالن یموضوع واحد را کس یک
کالن نسبت به  یدهاید یسر یک یوح یخدا در قرآن و بر مبنا نم به نظر .نداعقل بد

 یدد ؛دارد ییهاد تفاوتندهمکاتب می یرکه سا یدیبا د که مطمئناً دهدیم به ما جهان
شود ائه میبه مخاطب خدا ار] یگرید چیز هر به نسبت و یعت، انسانطب یخ،نسبت به تار

کند. اگر  یفرا تعر یدست به تعقل بزند و امر عقالن دناتومی انسان آن، یبر مبنا [که
را به صورت یک امر همگانی تعریف کنیم و پارادایم مسلطی را تصور کنیم که  یتعقالن

 یزها،چ یبعض قاعدتاً کند یک امر عقالنی است و دیگری نیست، برای همه تعیین می
 ییهایهپا یت،عقالناما اگر بپذیریم . رسندبه نظر می یم،کنما حس میکه  یزیچ خالف

و پارادایم عقالنی واحد مسلط را با ]ید تر هم دگسترده آن را شودمی ،خودش دارد یبرا
 .  [های عقالنی متکثر جایگزین کردپارادایم

*** 
 ی دومکنندهمشارکت

هم حالت سوال و  یشترب و گرفت در ذهنم شکل یشای دو جلسه پدغدغه .به نام خدا
 ی بحث طراحی استراتژیک خدادر حاشیهمطرح کنم  مخواهکه می یبحث .دغدغه است

خدا  یاصل یاستراتژ آنچه به عنوان رسدمیبه نظر  ، هست.صابر مطرح کردند یکه آقا
 یاستراتژشاید  یست.ن یعنی حذف ارتفاع، درست مطرح شد، [در بحث آقای صابر]اینجا 
یت فرعون ذفتقابل و حی سویه یشتر، بیپختگ یرو س یزبه تجه یابیقبل از دست یموس

اما پس ]کند، تلقی می تقابل دو قوممساله را و  دارد یتینگاه هوداشت و طی آن، موسی 
 که به کندمی یط یریسکه موسی بعد .اما، [از طی آن سیر، استراتژی این نبوده است

خدا رشد است نه حذف ارتفاع. دو جلسه قبل  یاستراتژبه نظرم  .رسدرشد می یپروژه
 با بحث مکتوبی آوردند، هرچند تصریح نشد، اما تفاوت آن بحث اندوستیکی از هم که 

  .صابر مشخص بود آقای بحث
قابل  ،ی انسانها به مثابهانسان یعنی ؛ی رشد استپروژه، پروژه ینا رسد کهبه نظر می

 یالزام یهم وقت یری. درگیرندگمی قرار رشد یپروژه در واند کردن بحث و گفتگو
رسد به نظرم می .طرف مانع بشود آنشود که می یرناپذاجتناب به تعبیر بهتر، یاشود می
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ی البالغهنهج درس تفسیر در دهد؛، در سیر رخ می[مانع شدن طرف مقابل] اتفاق ینا
 کندصبر می [کاخ فرعون] ت درسال در پش یستب [موسی]که گفته شد هم  یمنتظر آقای

 یتفعال پشت کاخ اما به هر حال،استعاره باشد.  که حاال شاید این بیست سال صبر کردن،
از قرآن  یحذف یینهگز یچه و به طور کلی، یدآینم از قرآن در ،حذف یستراتژاکند. می

  ید.آینمر د
ی بحث طراح ینهم در دارد. یکیسوال ی جنبهالبته بیشتر و م هست هچند نکته 

توان ، اما میسوال ببرم یرز خواهمنمی را مطرح شد ای کهیتضاد اصل ،بود استراتژی
 یاستراتژ وباشد  یه برای طراحی استراتژیاولپایه و مبنای  اندتوحداقل تضاد نمیگفت 

، تضاد و حذف ناگزیر در عمل، ممکن است تضاد و حذف باشد اند، استراتژیتونمی
 را به عنوان استراتژی خدا مطرح کردند، یارتفاع فرعون حذفصابر  یکه آقاینا شود، اما

 یدر بحث آقا یاآ در بحث دوست قبلی هم اشاره شد که. یایدن قرآن در ازرسد به نظر می
قرآن تقابل  یدیبا روح توح ،اگر مبناستیست؟ مبنا ن یامبناست  حذفتضاد و  ینا ،صابر
به وجود  است در سیر، تضاد. ممکن یدآینم تضاد در، نقرآ توحیدی روح از چون ؛دارد

 . [تواند باشداما مبنا نمی]یاید، ب
 ینمستضعف است شود و قرارشروع می یاستراتژ ینشود که امی سوال دیگر، اینجا مطرح

توان استنباط یرد، از این جابجایی، نمیصورت بگ ییحاکم بشوند و جابجا ینبر مستکبر
یی رخ دهد، جابجا است که قرارینا ؛حذف کنند است کسی را قرار ینکه مستضعفکرد 
است که  یعیشوند. طب یگزینجا قرار است رشد و ارتقا هستند،که دنبال  یکسان یعنی

که  یاصل یکتهباشد. به نظر من نارتفاع می یگزینیجا یبجا ءارتقا یگزینیخدا دنبال جا
ا خد یدما با ینکها ؛هاستبحث ینا در «میبسم اهلل الرحمن الرح» یرابطه یست،در بحث ن

ین لن با استراتژی دیگری، مثل یاوریم،را ن یناگر ا یاوریم؛ب یدر استراتژ و صفاتش را
 یادینتفاوت بن یک یدخدا بااستراتژی  یول است، بد ینم لنویگ. نمیتفاوتی وجود ندارد

 یم،را درک کن یموس یرس یمما اگر بخواه .باشد هداشت [به عنوان نمونه]لنین  یبا استراتژ
. در خورندیم یوندپگونه با استراتژی خدا و صفاتش چ یعنی ؛شروع شود یداز توح یدبا

 ؟ ستچی یبا استراتژ یمکنکه ما مطرح می یدئولوژیا یرابطه یقتحق
 یکحال  .را مطرح کردند «یفیک یزتجه»صابر  یآقای چهارم استراتژی خدا، مرحلهدر 

و خدا و انسان ی نرم رابطهو  یدتوح ینا ه نشدگفت یچه ود و آن اینکه[ش]مطرح می سوال
 ]که[ و،فرعون بر یبه سواینکه داشته باشد با تواند می یچه ارتباط یمان،نماز و ا ییبرپا
قبل از گریز به مدین و ]قبالً که  یموسزده است؟  بیرون خود حدود از بس و کرده یانطغ
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چه ]با خدا ی رابطه ینا .خواسته بکندکارها را می ینهم هم [برانگیخته شدن به رسالت
نماز  ییمطور بگو ینهماینکه  .[در روش برخورد و استراتژی موسی داشته است؟ یتاثیر

ی آن با امور عملی و با استراتژی مشخص نشود، چه مشکلی را و رابطه]است،  خوب
به  ،شد یزر بعد گفتند تجهصاب یاست. آقا ینما جوانان هم هم یمساله .[کند؟حل می

به  یوقتگوید میاست که  مقداربیخدا  یادعا ییمگوما که نمی ؛مطالباتش پاسخ داده شد
که ینا سازوکار یست؟ یعنیچ شسازوکاراما  به دل راه ندهید. سیتر ید،بخور یوندمن پ

است که  ینما ا یمشکل اصلچیست؟  شود غالب بر ترس،خدا هم می ،من ترس دارم
اگر  ؛مهم است یلیشان خرابطه؟ تواند باشدچه می ی چهارم و پنجممرحله سازوکار ینا

قرار که بعد در سیر  اییبا موس دادهقتل انجام  ایی کهموسبین  ،نشود تبیینشان رابطه
 یناز مسائل به نظرم ا یکی. یمکن یینتب یدرابطه را با ین. ایستن یتفاوت یلیخ گیرد،یم

 بود. 
خواستم به صورت می مطرح کردند و مناز دوستان  یکیبود که  «عبد» هم مفهوم یکی

شود د گرفته میعبّالمُیقاز طر «عبد» یدیم،صابر شن یکه از آقا ین طورسوال مطرح کنم. ا
باید که  یدهای رسمرحله یکبه راهی که  یعنی ید؛کوب یدبا راهی که ؛شدهیدهراه کوب یعنی

که  برسد تکامل ای ازبگیرد و به مرحله تریمحکم حالت سستی خارج شود،از حالت 
اما اینکه گفته شد عبد بودن یعنی  یشتر است.و رنج ب یسختتوام با  دار است وجان یلیخ

ی نرم انسان با خدا، این نرم بودن نیاز به توضیح دارد؛ نه اینکه درست نباشد، اما رابطه
 ابهام دارد.

کنار  یکتببه صورت نم ابتو ـ و امیدوارممطرح شد صابر  یکه در بحث آقا یگرید ینکته
در انتخاب که  یاست که منطق یناـ کنم  ین و ارائهتدو یندهآ یدر جلسه یشانابحث 

ها به عنوان مخاطب استراتژی خدا وجود دارد چیست؟ انتخاب این نوع مخاطب توده
حاصل شود.  یرشد کی است قرار ینجاکه اباشد مبنی بر این یمثبت ینشانه تواند یکمی
 یک ،حذف فرعون و حذف ارتفاعآن بحث با  [میان این تعیین مخاطب]باز هم  یول

قوم از اول قرار یک  گوییگفته شد که  ایبه گونه اینجا ینیم.بمی حالت تضاد و تناقض
 یداپ )موسی( رهبر یکحال  ،رهبرشان نبوده یشوند، تا حاال کس یردرگ یبوده با قوم

دامن  ،در واقع [نوع طرح بحث] ین. ااست [ی درگیریپروژه] یو مجر یمنج کهکردند 
درگیری که  یستن یندنبال ا یست.گونه ن ینتضاد است. روح قرآن ا وزدن به حذف 

قبل از سیر طی کردن و برانگیخته ] یموس شود. اتفاقاً دیگری پیروزبر  و یکیشود  قومی
بدون  یگرد ییلهقب با فردی ازدارد  موسیی ایلهقب؛ همگونه بود ینا [شدن از جانب خدا
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شود. ، وارد این درگیری میکه به رشد فکر کند ینبدون ا [موسی]کند. می امبنا دعو
 شود؛وارد میدان می، است و چه کسی باطل حق یچه کس [بدون اینکه بررسی کند]
دوباره سراغ  یزتجههمه  ینبعد از ا یموس ییمبگو یمناتویکند. نمکه اشتباه می ینجاستا

بعد  یستیماما می ؛هستند فرعونآنها هم قوم  ،دیگفت شما قوم من هست و رفت ییگراقوم
این عدم ] . علتهمخوانی نداردبا روح قرآن  یلتحل ین. ایزیمرمیآنها را به دریا 

 . یدی استتوح یمبنا نیز [همخوانی
به نقل از ] صابر یآقا ییک جارغم اینکه یعلی ،شودهم که مطرح می یگرسوال د یک
که  یبزنگاهشود روی ، اما تاکیدی که می1«ن بوده استنیچ نیز یناز ا یشپ»گفتند  [خدا
قبلی موسی چه  [سیر] .[با این سیر مداوم همخوانی ندارد] اتفاق افتادوادی طوی در 
ست که هم ه ییجاها یاآ؟ نداشته است یبه خدا ربط یموسبودن ضدظلم  شود؟ یعنیمی
این ]صابر  یبحث آقا در یمگوالبته نمیرویم؟ می یشهم پ یبدون وح یابدون خدا ما 

 یصابر گفتند به مادر موس ینبوده است، آقا [با خدا همیشه بوده و هست، اطنکته که ارتب
شده، پس به  یوح مادر موسیروشن شود. به  یدها باینمرز ا واقعاً یول ،شده است یوح
از اول خدا گرفته است؟ اینکه ای صورت نمیوحی یهبه بق یاشده، می یهم وح یهبق

در دوران  [مورد حمایت و فرآوری قرار داد، چه مبنایی دارد؟] کودکیاز موسی را 
چه اتفاقی را گزینش کرد.  اونشان نداده بود که خدا  یتاز خودش قابل یکه موس کودکی

پس ما تا ابد ؟ شود نشیگز یموس یدضد ظلم شد؟ چرا فقط با افتاد که بعداً موسی
یم؟ یعنی باید مثل موسی داشته باشرا با خدا  سخن گفتنم و لکت یرابطه ینا یمتوننمی
 یکه برا یمکن یفتعر ایبه گونهرا  یاستراتژ یمناتوما نمی یاآکالً سال صبر کرد؟  90

سال صبر  90 به آنها گفته شود سخت است که یلینسل ما خ یحداقل برا؟ اکنون باشد
 یاستراتژ [بحث آقای صابر]در شود؟ ه میمن چ یسال زندگ 90 یرید!گمی یجهنت ید،کن

باید برای ما به یکسان و گام به ] ی مراحلشود که انگار همهمی یینتب طوریهم ی موس
 ییمگومی یوقت کهمن سوال است  یبرا .[ای حاصل شودگام طی شوند تا در آینده نتیجه

ما از  یم؟ یعنیکنمی یهرا چگونه توج «اکنون»چه معناست؟ به  ،«گراستخدا فرجام»

                                                                                                        
گوید، مقاطع قبلی حیات وی را به موسی یادآور ی طه هنگامی که با موسی سخن می. خدا در سوره1

شود و اینکه در تمام آن مراحل نیز خدا در رشد و سیر موسی دخیل بوده است و در نهایت می
 ینتام: ششم یمرحله»این نکته در بحث شهید صابر در  «.بوده است ینهم چن یناز ا یشپ»گوید: می

 )نشست بیستم( به تفصیل مورد تشریح قرار گرفته است. « یمجر یفهرست تقاضاها
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 بایداست. مبارزه  ینسنگ یلینسل ما، خ یبرا ینایم؟ گذرمی یندهآ یبرا مانیهاخواسته
 و ما گره خورده ینید یاتکه با ادب گراییباشد و فرجام یاکنون یباشد. استراتژین اکنون

 یکنزد یستیمارکس یبا تئور، داندمیکه فرجام را هدف  یروشنفکر یاتدر ادب یحت
و در  دانندمی یامتق راآخرت که فرجام و یتاکثر روحان یسنت یخواهچه فرجام ؛است
نادیده « اکنون»نگری، و چه در تلقی روشنفکری از فرجام]نقشی ندارد؛  «اکنون»آن، 

ها بر یلیخ! [در آینده]یشی آسا یبرا یمرنج بکشسال  90 یک . گویا باید[شودگرفته می
تحمل  یدبا فردشد که  نییتب ایبه گونه یمبارزات یتچون فعال ؛کنندنمی یتیمبنا فعال ینا

. یدمد زیادصابر  یرا در بحث آقا یندهآ ین. ایدآای که مییندهآ د برایبکش یسخت د وکن
 ؛نباشد یندهآمعطوف به کرد که  یینتببه شکل دیگری را  یاستراتژ ودشبه نظرم می

در این نم ابتوخودم در حد  امیدوارم«. اکنون» یهدفمند یول ،باشد دیوف به هدفمنمعط
 بحث ارائه دهم. زمینه 

 

کنیم دار بود و ما سعی میشد، جانکه مطرح  ینکات یممنون. برخ یلیخ هدی صابر:
کنم. ی آینده، طرح میبخشی را هم که پاسخی داشتم، در بحث هفته. یمفکر کنروی آنها، 

و نیاز به کار مبسوط برای پر کردن ]بخشی هم شاید پاسخی نتوانم داشته باشم  برای
ید ع از شاءاهلل بعدان ؛ بحث نبود، اما نقد و تشکیک بود.خوب بود یلیخ. [خالء هست

 و دوستان بحث جمعی بیاورند.مرکب باشد  ه هماز جلس یبخش ،[نوروز]
  



 

 

 
 
 
 

 1(4دید استراتژیک ): او یدهاهاوکارکرداشته: یینتب: یکمویستنشست ب
 

 نام همراه یاریگر به
 نزد من آ، باب بگشا، گشایمره، رفیقم من
 گاهی و استراتژیک با خدادالنه، مستمر، همهی صافضرورت رابطه

 

از  یمبتوانکه  شاءاهللان ؛سال نو یکسالم خدمت دوستان، برادران و خواهران و تبر با
آخر، جمع به نصاب  یجلسهیم، هم سر کرد جلسه را با یست. بیمبزنگاه تحول استفاده کن

 بحث شاءاهللانلذا از امروز  1به آنچه عنوان شده بود. یمکرد یبا توافق جمع مرور ید،نرس
 یدد»یتر تاسفند گذشته با سو مباحث یکه در ادامه یبحث ؛گیریمیم پیرا  [جدیدی]

 هست.  چهارم،، بخش «خدا یکاستراتژ یداشته» یا «یکاستراتژ
تان آغاز ماه رمضان سال گذشته خدمت یدوشنبه ینای که در اولجلسه یناز نخست

ی ضرورت رابطه» یل آن،ذو « باب بگشا»مرکب  یباز شد با دو واژه وانیعن یم،کرد
زده جلسه از نشست نخست یسطی . «گاهی و استراتژیک با خدادالنه، مستمر، همهصاف

که  یمکرد یو سع یمماه گذشته پشت سر گذاشتیفصل را در د یزدهم، یکتا نشست س
 : قرار دارد یدگاناش مقابل دعصاره یا هکه دنبال شد، جوهر یریسیم؛ را دنبال کن یریس

 

  ؛ینجااز آغاز تا به ا
 فصل یکنشست ،  یزدهس

 یتدرک موقع
 یتضرورت خروج از وضع

                                                                                                        
 باشد.می 1966ماه فروردین 16شنبه سهتاریخ برگزاری این نشست  .1
ه در متن سخنان برگزار شد که همچنان ک 1963اسفندماه  10ی شهید صابر در . نشست مورد اشاره1

کنندگان، به مرور مباحث قبلی تخصیص یافت و به همین دلیل آمده، به دلیل به نصاب نرسیدن مشارکت
 ها به کلی کنار گذاشته شد. گذاری نشستبا صالحدید معلم شهید، از فهرست و شماره
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 به متد یازن 
  ینیپساتب یین،تب یشاتبیین،متد؛ پ یطراح

 یدگاهد یکبه  یزتجه ی،تلق یکوداع با  یشاتبیین،پ
 « او»خود و : دو مبنا یانحرکت در م یین؛تب

 «او»و  یمالگو؛ ابراه یکدقت بر 
 

روی موقعیت اً مقدمتمنتقل شود که  خواستیم ینمضام ینا یزدهماز نشست اول تا س
 یاسیس یفکر یروهایو ن یتحاکمتر که خودمان ـ اعم از فرد و پیرامون و پیرامون بزرگ

در  ی. آنچه که از جستجوگریمدرنگ کرد ـ ستا نسل نو یتاًو نها یاجتماع یروهایو ن
 ین. به ایمبربه سر می یبحران یتبود که در وضع ینا حاصل شد،خودمان  یتموقع دارم

فعال ما »مان با . رابطهیرانیمحیم، ندار یهست یندر ا یگاهیجا یمکنکه تصور می یبترت
 یمدار یای اداریفه. وظیمشومحسوب نمی یفعال هست ،قطع شده و در کل یهست «شاءی

 توانیمینم یمکه دار ییهابحران ینبا ای، ادار ییفهتا شامگاه و در کادر وظ اهاز صبحگ
خودمان تا  یتوضع ین. به ایمکن یینتع یاجتماع یتو مسئول یفرد ییفهوظخودمان  یبرا

به ضرورت خروج  گان،و گذشت یاکاننا بر سنت بشر و پدران و نو ب یمبرد یحد امکان پ
منزل  آن دریم، قناعت کنیم، تن بده یتوضع این. بنا نبود به یدیمرس یتوضع یناز ا
 مان درگرچه دوران اقامت ـ [نگاه کنیمآن  باید به] پاگرد یکعنوان ه ب [بلکه]، ینیمبگز

خروج  ،سنت انسان یول ،ی را در بر گرفتهافشرده یهاشده و سال یطوالن این پاگرد هم
 . یمقبل از خودمان هست یهاانسان یادامهدر ، ما هم [است] بستبن یتاز وضع

دان به سفر جامهیب داریم؛ یابه توشه یازن یعتاًطب شویم، جخار یتوضع یناز ا ینکها یبرا
 دانبه جامه یازن است. لذا آن اصل مکمل ،کش نزدنینهکوله به سیبو اصل،  یکنرفتن 
. متد و یستن جز متد و روشنیز چیزی  یرمس یو ط یتخروج از وضع دانِجامه داریم؛

در است  گم است. ممکن ،ما یرانما، در ا یکه حداقل سه دهه هست در جامعه یروش
آنچه که بتواند  یولیافت شود،  یمتدخردهی، لوبساخردهی، روشخرده ،سو سو و آن ینا

های مختلف، ورزش، در حوزه ، بلکهیدئولوژیکو ا یاسینه صرفاً س ـ یدر سطح مل
گیری . چیز دندانشدمالحظه نمی ،باشد تیو عنا یقتدق قابلاندیشه و .... ـ یات، ادب

است که متد را  یازبه سنت انسان ن لذا بنا .کنداول سد جوع ب یکه بتواند در وهله نداریم
 . یشینیانبه تجارب پاتکاء  منتها با ،یمو بسازکرده  فرآوریتا حد امکان خودمان 
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. یمعصر خودمان سر زدماقبل و هم یبه متد بشرها یمکن یطراح یمتد یمبتوان ینکها یبرا
. در است یی، روش کارامکه روش پنج یمکرد یداپه با بحران هدر مواجروش برخورد  پنج

 ،عناصر ها،ینو مهمتر از ا یتخود در هس یگاهکردن جا یدا، پنقد خود، یقتدقاین روش، 
و تحول و  ییربه مدار تغ یوستنزدن از وضع موجود و پ یرونب ییزهعزم و اراده و انگ

از آن  یریبه کارگامکان  ،شتنقَّ ینا یلبه دل .[و مندرج بود] ش داشتنقَّت یدگرگون
 وجود داشت.  یانسان یتجربه

 و یراندا بحران ندارد، خدا حهم خدا داشت. خ یشنهادپ یک ،یانسان یدر کنار تجربه
به عنوان ]که  عدلمعنای  وجه یک .ستا یو مدارش، مدار کامالً متعادل یستسرگردان ن
لذا چون مدارش  ؛متعادل است کامالً ،«او» مداراین است که شود عنوان می [صفت خدا

ای از و فشرده یقینبحران ندارد و مظهر یست، اهل آزمون و خطا ن ،کامالً متعادل است
مستقل از  یعتاًاش طبیهو توص یشنهاداست. پ یجهان و هست بردپیش یبراعزم و اراده 

 یک یحداقل جایم، نباشیم یا باش یمذهب، یا نهیم کامل قبول داشته باش اما آن ر ینکها
عمران آل 160تا  110 ییهآ 80در « او» که ییهایهتوص یروای را جلسه چند. دارددرنگ 

که  شدنکته را متذکر می ینا« او» .یمکرد گدرن ،ا شکست احد داشتدر مواجهه ب
 ،یازنیشتذکر و پ ینبا ا .درونگرا باشد تانیبندجمعید، خودتان بپرداز هبید، نکن  یفرافکن

های آن روز بشرکه  داد قرار، زده بودندزده و شکآن روز که بحران یبشرها یبرا یمتد
خودتان ید، بود که هم به خودتان بها بده یناش ایهبخورند. توص یوندبه ما هم پ توانندمی

 او من ر ید. اگر خودتان را مبنا فرض کنیدمن را مبنا فرض کنهم و یرید، را مبنا قرار بگ
 یکگاه، هستم ـ آن یطبس یخرد و من مبنا یشما مبنا ـ یریدبگ یاصل یمبنا نیز

با او گفتگو  شودقدم زد، می شودجاده میازدر آن در. هست مبنا ما دو ینای بجادهدراز
 یپهلودست ،ینیمبرگزرا  «او»، اگر ما یرمس ینو  در ایم، با خودمان گفتگو کن یمتوانکرد، می

درنگ  یآن متد را هم کمروی . یردما  قرار بگ یرو مس نیال یار تواندمیما خواهد بود و 
متد که قابل  یک ،مانوزن و قامتعقل و قد و  خودمان به تناسب ردیمک یو سع یمکرد

 . یمکن یطراح ،کاربست باشد
یین، سطح دوم تبیشاتبیین، پ آن درآمد. سطح اول یمتد مطبق سه سطح یک یطراح یناز ا

 یکبا  یمبود که مقدمتاً و ضرورتاً بتوان ینا یشاتبیین. پاست یینپساتب این متد، سطح سوم
 یزگذشته و تجه یعبور از تلقی خالصه. یمشو یدگاهد یکو مجهز به  یمکن داعو یتلق
 یاز زمان ورود به هست .یمهست یاز هست یما جزئ، «یمما هست»بود که  ینا یدجد یدگاهد

. اصل آن یستکردن ن نظرن حقوق هم قابل صرفآیم، خودمان حمل کرد با یحقوق
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هم  یتوضع ییر. تغاست یهست عیتوض ییرتغ یفعال بودن و تالش کردن برا ،حقوق
اگر . [گیردها را در برمیی حوزهبلکه همه] ؛یستن یاسیو س یحقوق یتوضع ییرلزاماً تغا

 یداپ یخهمه تار یننداشت جهان ا یلیدل ،بسنده کند یننخست یتبه وضع خواستخدا می
خدا ضمن دست بزند.  یدکند، خدا به خلق جد یداقدرت مانور پ یزانم ینبشر ا ،کند

 یعنصر هست ینتر، شورندهی استهست یعنصرِ یگانهو  ینتریمحور ین،تربزرگ ینکها
موجود است. خودش اهل بسنده  یهاوضع یهعل یموجود هست ینترشورنده نیز هست ـ

ی بحث یهمالذا جان .یستن ،کرده بود یجادکه ا ینکردن به وضع موجود و وضع نخست
حق فعال از جهان است و  یئما جز یرانو ا یماز جهان یما هم جزئیم، بود که ما هست این

 . یردبگ یدهناد تواندینم یکسبودن ما را 
هم همان  یینتب .است یاصل یدورکر یشاتبیین،بعد از پ ،یینخدا، تب یباز بنا بر توصیه

 یمبنا یم، یکمبنا خودمان هست یک ؛ادو مبن ینحرکت در ب: کرد« او» ای بود کهیهتوص
 ینا یانطلبد حرکت در مکه می ییناز تب گونهینا ایآ ینیمنکه ببیا یبرا .هم اوست یهست

که  ییالگو ؛یمدقت کردالگو  یک رب ،نه یاداشته  یمصداق خارجیم، دو مبنا را سامان بده
الگو  .یستادیمالگو ا ینا [وارسی]ر نیز بجلسه  چندکرد. می یمترس «او»با  یمابراه یرابطه

 و یروان بود، فکر وساده : داشت یژگیوند این الگو چمان باز شد. تا حد امکان و دانش
در آن  که یچیمبپدور خودمان  آن را قدرینمفهوم که ا ینبه اـ  نبود یحلزون و یچیدهپ
ساده بود و  یلیالگو خ ؛نه .یمدرست کن یچندسر یخودمان منگنه یو برا یمله شو یانهم

 است.  ارای قابل تحقق و تکرشدهتجربه یزچ هر یعتاًطب ،چون تجربه شده
انتقال از سر فصل اول  یندر ا .بود «باب بگشا»تا سرفصل دوم که  یمرا جلو آمد یرس ینا

دو سه دهه ذهنش  یمحمّد یآقا ؛آمدند یمحمّد یآقا .یمداشت یبه سرفصل دوم مهمان
ها را با یکه کرده بود تلق ی. کاربوده است یاز هست یطالقان یآقاو اقبال  یتلق برمتمرکز 

 هاآن تلقی تبصره به چند و یدهبخش یسامان ورا آراسته  ینها، خودش هم اکرده معهم ج
بعد  ؛1بود «یدانمن جاو» یدگاهشمطرح کرد که جوهر د ینجاخودش را ا یدگاهزده بود. د

 . یموارد فصل دوم شد از آن نشست،
ه نسل در سو ها یرو، نیتبحران هم در حاکم ینایم، ازدهشوک و زدهحال که ما بحران

ساری بودن بحران در  .[باید در پی راهکاری برای خروج از بحران باشیم]، هستساری 

                                                                                                        
ها صورت نشستی سخنرانی آقای محمّدی گرگانی که در نشست چهاردهم سلسله. متن پیراسته1

 )پیشاتبیین( در دسترس عالقمندان است. « باب بگشا»گرفته، در دفتر نخست 



 263      (4) کیاستراتژ دید: او یها و کارکردهاداشته: کمیو  ستینشست ب
 

 

 یکدهد نشان میکه  ییهااز شاخصه یکیخیلی مهم است؛  ی ایران،هر سه نسل جامعه
 ؛نه یا شوددیده مینوا بحران  یهاکه فقط در نسل ستا یننه، ا یاهست  یبحران یجامعه
است،  چنینما  یجامعهوضعیت چون ؟ دارد یزسرر و نو یانیقدم، مم یهادر نسل بحران

 تر است. یجد شود، مسالهکه بحران در هر سه نسل دیده می
ما که  ، خرجی از این قرار استیاریمدر ب یفصل اول را خروجاز یمکه بخواه اگر

که  یافتیم متد دست یکبه  حد خودمانو در قد  .یماز بحران عبور کن یدایم، بازدهبحران
 ینبود که هنوز ادامه دارد و از ا یین. فصل دوم فصل تبیمکن یینتب خواهیممی به کمک آن

های و آن گروهـ با مشارکت جمع  ،که مالت وجود داشته باشد یبه بعد هم تا وقت
را  شانیشود و دستاوردها یلتشک [ی جلساتدر حاشیه]که بناست  مطالعاتی جنبی

با رجوع و عطف به  .بود «باب بگشا» ،داشت. فصل دوم خواهد هادام انشاءهلل یاورند ـب
و چند بار چه در  ینجهان هست که چند یندر ا یاول که موجود یجلسه یهابحث

یم، مشاهده کرد مانیرامونان و پیگرکه از د یخیما، چه در تجارب تار یتجارب شخص
ی مشی و انرژینی، آفرن، فرصتکه من انباشته از امکا کندمی یهچه در کتاب آخر، توص

بحث  باخودمان را  یینتب ینکها یپاسخ نخواهد ماند، ما برا یدر ب یناید، بزن یدرهستم، 
چه  ینیمبب یینتا بعد از تب یمصبر کن یینرا در تب یمدتباید  یامیزیم،در ب «باب بگشا»

 ؟ یمبکن توانیممی
 

 دوم فصل؛ باب بگشا 
 : ضفردر با دو پیش یدر آستانه

 نقطه اتکا« او»
 استراتژیک ـ مستمر« ما»

 

اتکاء  قابل واقعاً «او» یاآ: فرضپیشدو  رب یمدرنگ کن یدبامی ،البابدقَّ یدر آستانه
را « او» یونان [فلسفه و منطق] یاهال؟ است یصور [«او»بودن اتکاء  قابل] یا؟ هست
را « او» عمالً ،دهندمی ارائه یهست و« او» که از یلیاما تحل ،کنندیحساب نم یصور
« او» یا. آیستدر همه جا منتشر ن [«او»مطابق این تلقی یونانی، [.کنندمی یتلق یصور
آیا ؟ دست داد «او» با و اعتماد کرد« او» شود بهمیو هست اتکاء  نقطه یااست،  یصور

، لم دادن یمتکا نه برا؟ را متکا قرار داد« او» و حساب کرد «او» قول یرو شودمی
 فرض،ین پیشدوم .ییرمدار تغ به یوستنپ و عمل کردن یبرا ! بلکهچرت زدن و یدنخواب

ما ؟ یمهست هما چ ،نقطه اتکاست« او» کهحال : کردن با خودمان استتعیین تکلیف 
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هم  یککار استراتژ؟ یا نه یمانجام بده یککار استراتژ یمخواهمی هستیم و یکاستراتژ
 خودمان یهای فردپروژه بردپیش یبرا ؛یستن یدئولوژیکای، یالتتشکیاسی، الزاماً کار س

ی، با همسر، با خانواده، در محل، با کار اقتصاد ؛ همراهیمبکن یکاستراتژ کار توانیممی هم
. توان کار استراتژیک تعریف کردمی همدر برخورد با جامعه  ،تریمدار عالدر و  یاجتماع

که متاسفانه  یمموقت یعهدها و متعهو  یغهنه، اهل ص یا یمهست یکما اهل کار استراتژ یاآ
 عهدهای موقت و شکننده است که ینخاطر همه ب؟ ی ما به آن دچار شده استجامعه

 یا. آکندینم یداای تحقق و تبلور پ، شبکهدبندشکل نمی کریستالیود، رینم یشپ یزیچ
را نقطه « او» یماگر بخواه؟ یمموقت [یاهل کار و ورابطه] یا یمهست مستمر و یکاستراتژ

 یو مهر سرشارش، اهل شوخ محبتو  بودن یمضمن لطافت و رح« او» ،یمقرار ده اءاتک
 یچهانداز، در. اهل افق، اهل چشمیستانداز نچشمیهای منقطع و بآهستهاهل قدمیست، ن

 یتلق ینکهضمن ا ،یمبکن یکار یمو دفترچه باز کردن است. انتظار دارد ما اگر بخواه
 یجد« او» ،است یجهان جد .یریمبگ یرا جد« او» و یممستمر هم باشیم، دار یکاستراتژ

گرفته شده و  یشوخ یزهمه چ ،ما یرانِ. منتها چون در اباشیم یجدهم باید ما ، است
 ،شودمی برخوردچگونه « او» هر روز با ینیمبمی یمانسان است که دار ،هسوژ ینتریشوخ

را  یو هست« او» یم،گرفت یچون خودمان را شوخ .یمگرفت یرا شوخ لذا ما قدر خودمان
 یکردن او، ما و هست یو مزاح تلق یسرفصل شوخ یانپا «باب بگشا» .یمگرفت یهم شوخ

 ،دهدمی یحتوض« او» همچنان که یینتب ینا ،یمکن یتلق یرا جد یینتب یماست. اگر بخواه
دارای دو ] ،ینیمبمی یموس یر تجربهتجربه کرده و همچنان که د یمهمچنان که ابراه

 یفتعر یهپروژه را دوسو ،پروژه اجرا کند ههم خواست یهر انسان معاصر. [سویه هست
 : ه استکرد

 

  ؛دو سوی رابطه ؛تبیین
 : « ما»

 هستنده
 فعال کوچک مدار
 در پروژه، مسیر، دردر درون  پرنیاز ـ پر تقاضا

 : « او»
 هستان

 اول فعال هر مدار
 ه ـ پرکارکردپرداشت
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 هایییژگیهست. ما و «او» ی دیگر،، سویمهستـ به عنوان انسان ـ ما  ی رابطه،سویک 
 مانیتمدار فعالـ هرچند  یم«فعال» ایم؛«ههستند» ،میچون موقت؛ یمهست یاهل هست: یمدار

. در درون یمتقاضا هستپرو  یازضمناً پرن ؛حدود هستمقدرت مانورمان  و کوچک
 یخود هست «او»؟ دارد یژگیهاییچه و «او» .یمهست یپروژه هم متقاض یرمس ایم دریمتقاض

 یها چه ما، چه نباتات، چه همهمحض است، هستان است. هستنده یهستت، اس
 یکقطعاً در درون  یول ،جان هستندیب یمکنکه ما فکر میـ  یجانانیجانداران و ب

« او» .گیردشکل می« او» یاز هست یتهس .گیرندمی« او» را از یهست ـ دارند ینامیسمید
ر ابا مد «او» یتمدار فعال .آزمون و خطاستیب ه،مسالیب ،ودیتمحدیفعال هر مدار، باول
پرداشته، پرکار، « او» و پر تقاضا، یازیمما پر ن ینکهفرق دارد و متناسب با ا یلیما خ یتفعال

دارد که با  ییتقاضاها ؛دندار ییتقاضا [هیچ] ینکهنه ا ست.پرعرضه و بدون تقاضا
از سر ضرورت یست، ن یازاز سر ن« او» یقاضات ؛ اماکندپروژه مطرح می یهابرندهیشپ

 . یمرسمی این بحث به شاءاهللانکه است 
وقتی تا  یول ،یمموقت یما در هست است که درستاست.  «یهست»اما مشترک ما با او 

« او» یاآسراغ این پرسش که  یممدآ. بعد در هستنده بودن است« او» با ما شترکا ،یمهست
فرض  یک. یمبرسن ابه خودمبعد  یمشروع کن« او» از؟ نه یاهست  ءواقعاً نقطه اتکا

هر  بار ی، یکمزاج یکوتاه، دمدم یموقت، تجربهی یدهپد مبنی بر اینکه از یممرفوض دار
ما روا  رب یتکمکه حا یریتحقی و وچی، پدستاورد یبیرانی، از ح ،را لمس کردن یزیچ

 یاندر میاوریم در ب یسریم، باش یخودمان آدم یبرا خواهیممی یم.خسته شد دارد،می
در حد کردند. ما  یررا تحقخودشان، خود  یا هآوردآنها را  یینپا یتحاکم یاکه  ییسرها
 .یمخودمان هست هاییتقابل و یت، موجودتوان

 ین. ا«یمهست»: یسندنومختلف می یجاها در و هاتلفنیوارها، د یروهای گذشته، در ماه
و این  کنندمیوجود اعالم  .«یمهست ما»: یندگومی که هاستطلبشعار، شعار سلطنت

اگر  یول ،خورد یخیشکست تار یرانکه سلطنت در ا است درست ی است.خوب ینکته
گوییم می ما ینکهاست. ا یاتفاق مهمخودشان  یبرا ،یستندشعارشان با ینا یواقعاً آنها پا

 یلجلسه تشک یک که ینهم یول ؛یسیمنونمی یوارشعار را رو در و د ینا ،«یمما هست»
. یمهست یعنی ،شودنقد می ینجاا وید آمی یبحث ،شونددور هم جمع می فردشود، چند می

 یابحضور و غ ی؛پادگان یابغ نه حضور و ؛دارد یابحضور و غ یکهر روز  ی،هست
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؟ یسر عهدت هست ،سر پروژه؟ هستی» یعنی یابحضور و غ ینا .و ما «او» ینب یرفاقت
سالم که : ددارن «یفیسالم ک» یکها بلوچ .«؟یشور؟ یشرَّ؟ یشنگول؟ یحوصله دار

ای بناست که امروز از تو شراره؟ هست تو در یشرر یعنی .«؟یشرَّ»د نپرسمیدهند، می
و  مخدا از سال یکم و علسال است. قشنگ یلیخ هابلوچ یکنوع سالم وعل ینا؟ یزدبرخ
 .«؟یبرداشت یزخ؟ یبکن یکاربناست ؟ یحوصله دار؟ یهست»: تر استها سادهبلوچ یکعل

ها و داشتهقبالً ؟ ستیچ «او» یها و کارکردهاداشتهچنین باشیم، ببینیم که حال، اگر ما این
 ،است جا حاضرمنتشر و همهیط، بس یمبنا« او» فرض که ینرا با ا« او» یکارکردها

ی و کارکردها هاسراغ داشته یمبرو ینکهقبل از ا .یاییمکه جلو ب یمکرد یسع یکبهیک
ی، فکری، امطالعهیقی، تدق ،یمکن یحرکت یماگر بخواه ،«یینتب»عنوان  ینهم یلذ ،«او»

ذهن خودمان  یبر تارها یمتکصرفاً شود نمی ،یمصورت ده یمبخواه اییورزیشهاند
ما چند کتاب باز وجود  ذهن یخودمان محترم، اما مقدم بر تارهاذهن  ی. تارهایمباش

 : دارد
 

  تبیین؛

 .کتاب؛ ما؛ تاریخ؛ هستی: متکی بر متون مرجع

 «او»سه متن بسرشته با 

 «او»های متن بسرشته با سنت یک
 

کتاب »بعد هم ییم، است، بعد خود ما یختار یاست، بعد یهست ها،این کتاب ینتربزرگ
 یبا اوست. هست یدهسرشته و در تنبمتن، کامالً چهار یناز ا متناب اوست. سه که کت «آخر

و نگارش  ءکتاب آخر که انشا و ییمما محصول او .هست شده« او» از ؛که کار اوست
معاصران و خود ماست و یشینیان، بشر است، محصول پ حصولهم م یخاوست. تار

که ما  یینیتبیعتاً، پس طب .است سرشتهب« او» هایهست که با سنت یخواهد بود. متن
 هست که با یبرگ زدن منابع یبه نوع« او» هایاز داشته یافتدرک و در یبرا یمکنمی

 یهم در تجربهآخر، هم در کتاب یخ، هم در تار« او» د.ندار قرار یژهدر ارتباط و« او»
 رپلدو س ؛کندروش به ما عرضه می یکدو سر پل و  ،یخودمان و هم در هست یدرون
 : اندمهم
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 تبیین؛ 
 دو سرپل، یک روش 
 : دو سرپل

 ها آفاق؛ کرانه: طبیعت، نشانه 
 انفس؛ متن کوچک:  ما، نشانه

 : یک روش
 تدقیق

 انتخاب نشانه و گزاره 
  میدان موضوعی نشانه و گزاره

 شان انتشار
 بارگیری از واژگان

 تحلیل 
 متنبهره از منابع کمک

 دریافتکنه 
 

که  ینستدوم ا یدنشانه هست، تاک یعتکه طب ینستا «او» اول یددارد. تاک هیژو هایییدتاک
ها هبه کرانید، به آفاق نگاه کنید، از خودتان نباش یروندنبال ب دائماً .یداخودتان هم نشانه

هم هست،  یهمزمان با آفاق، انفس .یدنظر نکندرون خودتان را هم صرفاز اما ید، فکر کن
هست که خودتان  یمتن کوچک یک ،از شما یرونب یتناهیو متن الها همزمان با کرانه

  ند.و سرپل هست یدیهای کلها، نشانهنشانهدو  ینلذا ا .یدهست
روش صراحت  ینا یرو یلیخ« او» .نیمانتخاب ک توانیمروش را هم خودمان می یک

روش  یکبه  یمتوانخودمان می هاییتو ظرف« او» یزند، ما از تلنگرهامی یندارد، تلنگر
 یککتاب در انحصار  ینکه ا یریممقدمتاً بپذ. کتاب هست یکروش برخورد با  یم کهبرس

 یهر کس !شده مفسر کتاب یتبه غلط روحانیست، ن یتدر انحصار روحانیست، طبقه ن
 یستب یدر دهه یراندر ا یمگفت .کند یرتواند در حد فهم خودش کتاب را تفسمی

به قول آخوندها و ـ  ییبود که مکالها ین. اتفاق مهم اافتاد یاتفاق مهمخورشیدی 
را برگ زدند و دست  [قرآن]آمدند کتاب  یتشدند که مستقل از روحان یداپـ  ییهایفکل

شروع  یزکار در تبر یناما نه، ا ،نندیبزدند. همه فقط مهندس بازرگان را می یرشبه تفس
 «ییمونَهْمرحوم کَ» .شروع شد ر تبریزد کار ینمقدم بر بازرگان در تهران و مرکز، ا .شد
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قرآن  یرو یدنسبتاً جد هاییدگاهد و بود یفلسف ـ یفرد فکر یک . اوکار را کرد ینا
؛ در حد فهم انجام دادکار را  ینا« شعار یوسفحاج »یی، در کنار مرحوم کهنمو .داشت

م مرحو ،یپاتوق قرآن یناز محصوالت ا یکیدرست کرد که  آنیخودش، پاتوق قر
وسط آمد. نسل نو تخته شنا را  ییبعد نسل نوید، بود. بعد به بازرگان رسنژاد یفحن

 ؛یستن )ص(محمّدهمه هست، مخاطب فقط  ی. کتاب برایمگفت که ما هست و گذاشت
هم  گانزادیعبد هم هست، اصغر محسن یدنژاد هم هست، سعیفحن محمّدیم، ما هم هست

توانیم می] آنها یکتاب کار کردند و ما هم در ادامه یولذا ریم، باش توانیمهست. ما هم می
یق، فکر، تدق ویرنهم که با ت یونیدر کنار آنها روحان .[درک و تفسیری از قرآن داشته باشیم

 یگرد ینجاا .به وسط آمدند، منبع هستند یفیهای کبر شان نزول یداز کلمات، تاک یریبارگ
اصالً  اند،کرده یتحاکم ،و بعد از انقالب یسنت یکه روحان ییهایبندیمبرخالف تقس

 ییمنتها در حد توانایم، وجود ندارد. لذا مقدمتاً ما هم اهل فهم هست ییمکالـ  یروحان
 خودمان. 

ها که انباشته از چند ها و گزارهیهآها، تکنشانهیم، کن یقکتاب تدق یکه رو ینستروش ا
ی رویم، آن کار کن یرویم، کن تحلیل، یمرا انتخاب کن هستند،موضوع  یک یبر رو یهآ

 یها حداقل تفکرنزولشان یرویم، داشته باش یغور یمو گزاره بتوان یهآ یموضوعمیدان 
 خودمان یرانیو ا یترجمان مل یک یبرا یمهستند خوب بتکان یکلمات را که عربیم، کن

ه بو  یمرگردان کنب یمبتوان، بعر یات. ضمن احترام به ادبیمفهم کنکلمات را  ینا بتوانیم
 یرگ یددر تجو. [حل کنیم]جامعه  و در یخمان را در تارتا مساله یمکن ینشخصوص امروز

. منابع یمکن یلشتحل یتاًنها !یمخودمان نساز یبرا [و مسیر پیچ در پیچ] حلزونیم، نکن
در روز ] ینامام حس ی، دعا، نهج البالغهی، شعر مولومعنایی یلمشعر، ف ـ متنکمک
 نهک یکبه  یتاًو نها یمکنار مالت متن قرار ده یمبتوانو ... ـ  را  هاانسان ی، دعا[عرفه

 : او یکارکردها وهای سر داشته یمآمد یمقدمات یحاتتوض ینا با. یمبرس یافتیدر
 

 کارکردهای او ؛ های اوداشته
 خدای طراح ـ مهندس 
 خدا خالق 

 (7) دید استراتژیک
 

 ینا .دوم توان شگرف خلق بود یداشته .بود یمهندس ـ یطراح ،کارکرد اول او یاداشته 
به  یازن، یمکن یکیکار درازمدت و استراتژ یممفهوم است که اگر ما بخواه ینها به اداشته



 269      (4) کیاستراتژ دید: او یها و کارکردهاداشته: کمیو  ستینشست ب
 

 

 یهای دروندار، با مقومانداز، مرحلهبا چشم ساسیکار ا یماگر بخواه .یمدار ءآن نقطه اتکا
؟ تواند به ما کمک بکندمی یچه کمک« او» ینیمبب [باید] ،یمبه قاعده و با سنت انجام ده

و ما هم قائل ـ قائل هستند « او» یکه در عرف برا یاز آن نود و نه صفت یشمقدار ب یک
 یامستقل  و [اما باید از آنها فراتر رویم] ـ یمگذارآن نود و نه صفت را کنار نمی ،یمهست
 یهادع یهاهست و در کتاب [قرآن]در کتاب « او» یکه برا یبا آن نود و نه صفت یدهدرتن

 مان،جامعهاآلن  ؟دارد ییهاچه داشته« او» ،یامروز یدگاهواقعاً با د ینیمبب، است
یم، کننگاه میکه آحاد را  یهمه ،مانیورزش یجامعه ،نسل نومان، یروهاینمان، یتحاکم

. مثالً ینیمبنیز بدر فوتبال  [توانیممی]را  یو مهندس احیطر .دارد یو مهندس یمشکل طراح
 یسئتنها سه ر تاریخ خود، ، در صد سال اولیسفوتبال انگل یونفدراسمهم است که 

فوتبال  یجهان یونفدراس یسشمول و رئهم که جهان آن آخر یس، رئاست عوض کرده
فوتبال  راسیونفد ییسقابل احترام بود، حدود چهار دهه ر یلیخ .1«راسنلی سِر استا»: بود

شصت  یاای پنجاه و خردهینجا، در در ا ی. ولاست مهم ی بشرتجربه یعنی .گلستان بودان
 .یمعوض کرد ییسو چند ر یما حدود س ،یرانفوتبال ا یونفدراس گیریتاریخ شکل سال

 یک ییندهنما، است یمل یمکند، تتن میبر که پرچم  یمل یمت ،سه سال گذشته یندر هم
در ـ  یمکنکه نگاه میها ی حوزهتاً در همهیعطب .عوض کرد ی، سه مرباست ملت
در یاسی، س یفکر یروهایدر دانشگاه، در نیلی، تحص یدر زندگی، خصوص هاییزندگ
 ی وحاطرتوان « او» هایاز داشته یکیپس  .ای وجود نداردطرح و برنامه ـ یتحاکم

، یایسازمانده، یایدها ؛یستخَلق ن یلیما خ یدر جامعهبینیم باز می است. یمهندس
 و یمهندس ،یکه توان طراح« او» به یمبتوانباید ما لذا  .کمتر وجود دارد یطرحی، فکر

 [از چهار متن مرجع] یادراکات ،چند جلسه ین. ضمن ایمخلق دارد، استعانت داشته باش
. ما شودآن کار در ما فعال می م،یمتمرکز باش یکار در هر: است قانون کار ینا .یمبرگرفت

جسد  وروح یجسم بیست، روح نجان و بیبیپروژه یم، ای فعال شوپروژه یگر روا
از متصاعد شدن  .کندرا متصاعد می یهم حباب« او» و شودهم فعال می پروژه ؛ستین

رخ  یمتصاعد از پروژه اتفاقات یهااز سوزاندن فسفر در مغز ما و حباب یناش یهاحباب
 : رسیممی هاییدریافتبه درک و این است که ما  دهدمیکه رخ  یاز اتفاقات یکی. دهدمی

                                                                                                        
1 .Sir Stanley Ford Rous  در این جایگاه ایفای  1334تا  1381: ششمین رئیس فیفا که از سال

 :FAترین نهاد فوتبال انگلستان )دار ریاست عالیعهده 1381تا  1394های نقش کرد. وی مابین سال
the Football Association .نیز بود ) 
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 ادراکات برگرفته از چهار متن؛ 
 راهراه یِهست

 او «ارانی»و  «او»انیمشترک م ی؛ پروژه«پروژه انسان»
 در پروژه « ما»سهم 

 

اهل راه.  ،انسان است و یارشیارش و راهراه ،یبود که هست ینا هایافتاز درک و در یکی
. یستن یب. خودش غایستم آمدند که راه را نشان بدهند. خدا اهل نشستن نه یاانب
که از  یکشاورز ینمثل زم است؛ راهراهنیز ش یهایه. توصاست اهل راه و دارد ینامیسمید

 است. یارشیارشبینیم مینیم، کنگاه  یعتبالکن طب و فراز کوه یا کوپتریهلدرون از و فراز 
 . است اصل یک ینا .یار استشیارهم ش یهست

این قدر ] حداقل خودمان یینهدر زمآورد، اما یسر در نم یاز کل هست هرچند انسان
ما هم  و این، اصل دوم است. ست«او» یارانو  «او»مشترک ی پروژه یهستکه  [فهمیممی

ما هم  یعتاًهم طب ینجاو در ا یمهست یگاه. اهل جایریم. اهل مسیمدار یپروژه سهم یندر ا
 ، اهل این است کهستاانسان هم اهل راه  است. انسان یژگیو یدارسهم ینا .یمتهس
به کرات انسان  آنجا کهتا به  ینیرا از غارنش یتکه کاروان بشر ییها. انسانیمایدبپ یریمس

که تا سر  یامدندن یعنیبودند.  یرکردن مس یاهل ط اند،، رساندهگذاردمی آسمانی دیگر پای
اند راه بروند. پس آمده !نه .[و بازگردند] آب بدهند یسروگوش ،روندلب گذر ب وکوچه 

 یانسان رونده، برا یای هست برارونده یپروژه هم پروژه ینا ،اند راه بروندچون آمده
 و مدام در حرکت.  ننشسته جایک یخدا یو برا یامرونده، صاحب پ ینب

 هایبردپیشو  یی او، توان طراحهااز داشته یکیکه  یسر بحث اصل رویمآرام میآرام
 یکاستراتژ بردپیش یککه ی، تجربه موس یرو یمبرو ینکهاست. قبل از ا شایکاستراتژ

 ،هستـ فرعون  ـمصر و سمبل جمود  یمواجهه با جمود جامعه یو خدا برا یموس ینب
 : کنیمرا مرور میسوگند از جانب خدا  یکچند نشانه و 

 

 دارو یک سوگند از جانب خدای افق چند نشانه: در متن مکتوب
 : مایه چند نشانه از جنس بن

 توجه استراتژیک به فرجام 
 اصلی ـ فرعی کردن
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 «او»پاس عهد استراتژیک با 
 فرستی سازی ـ پیشذخیره
 های کیفی انباشت

 آغاز و پایان به صدق
 نازعات(  5قسم به تدبیرکنندگان در امور )

 سجده( 5آسمان تا زمین )از سوی تدبیرکننده امور از 
 

کردن  یفرعـ  یبه اصلانسان را  ؛دهدمی یکتوجه استراتژبه فرجام که  ینستها انشانه
را پاس « او» با یکاستراتژ هاییثاقزند که عهدها و مبه انسان تلنگر می ؛کندمی یهتوص
و  ندرست کرد یفیک یهااز انباشت یفیک یلویسی، تسفریشپی، سازیرهبه ذخ ؛بدارد

 یح. تصریستادیمبحث ا ینا یروقبالً . کندصدق توصیه میورود و خروج به  یتاًنها
شما در سطح  1.یشمانداما من به جوهر می ،یدض توجه داررَها به عَکه شما انسان کندمی
من به فرجام  ،یدافکندست نظر مییکشما به نزد ؛من اهل عمقمید، کنمی یتنآب

عهد را ، میحاضر باش «او»سر قرار  ینکهبر ا یدو تاک یمبرد یشپها را بحث ین. استدورد
 یادقسم هم  یک سجدهی سوره 2 ییهنازعات و آی سوره 2 ییهدر آ.  ... و میپاس بدار

که  ییند، آنهااکه اهل عمق ییکه اهل غورند، آنها ییدر امور، آنها یرکنندگانبه تدب: کرد
کند که می یفطور تعر ینخودش را هم ا ؛نددارافقکه  ییند، آنهاابازکردن یچهاهل در

را دارد که  یاصل یژگیو ینا «او»پس  ین.از آسمان تا به زم امورم یکنندهیرتدب
 توانیمو قابل انتشار است. ما می یستمختص خودش ن هایشیژگیو ؛یستانحصارطلب ن

 یحتوض یکاتژبه لحاظ استرکه خودش را  یزمان« او» .یمرا کسب کن« او» هاییژگیو
کند به می یادهم که  یقسم .یناز آسمان تا به زمیرم، کند، من اهل تدبدهد عنوان میمی

که توان  ینیمبب حال«. فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا»: ندکنندگان در اموریرهاست که تدباز انسان گونهینا
 یکو تاب  یچپ ر. دیمبرو یداالن یککرده و در  یداخدا در کجاها تحقق پ یکاستراتژ

 : نشانه ینو چند «گزارهسه» یکدر ی، طراح
 

                                                                                                        
خواهید و خدا شما متاع دنیا را مى« : »تُریدُونَ عَرَضَ الدُّنْیا وَ اللَّهُ یریدُ الْآخِرَةَ وَ اللَّهُ عَزیزٌ حَکیمٌ. »1

 .(83انفال: )« ناپذیر حکیم است.خواهد، و خدا شکستآخرت را مى
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 خدای صاحب استراتژی؛ در پیچ و تاب یک طراحی 
 گزاره و چندین نشانه در  یک ـ سه

 : گزاره یک ـ سه
 113-131؛ اعراف 2-61؛ شعراء 2-11طه 

 و چندین نشانه
  : طه

 ای در میانهویژه سوره
 طه  با روایت مواجهه با فرعون بر سر سفره 

 مرحله  16بند ،  31نشانه ،  42
 طه( 2)؟ آیا روایت موسی به تو رسیده است

 

ی سوره 86تا  3 آیات است.آنه ینطه مهمتری سوره 60تا  3 یاتسه گزاره هست که آ
 ،یزوج ،منفرد یپراکنده ینشانهاست. چند  آن اعراف هم مکمل 196تا  109و  یشور
م به یتوانمی یمدهرا کنار هم قرار می ینهاا یهمه یهم هست. وقت یمربع یا یمثلث

 . یابیمدرازمدتش دست  بردپیشو  یاستراتژ یبودن خدا و توان طراح یکاستراتژ
 یاسورهیژهوطه، طه است.  ،ینو گوهر ینو محور یاصل یسه گزاره، گزاره ینا یندر ب
 اب ؛یمبر سر سفره طه باز کن میتوانبا فرعون را می مواجهه یتکه روا استقرآن  ییانهدر م
 شانزدهبند  در قالب سیشود میرا  «او» ینشانه 31 ینا. 60 یآیه تا 3 یآیه نشانه از 31

 یاآ»: دهدیرا خطاب قرار م محمّدحضرت  3 ییهآدر تلنگر  ینکرد. اول یممرحله تقس
کار  یمکه اگر بخواه ستا ینا ینش. ترجمه امروز«؟است یدهبه تو رس یموس یتروا

یاسی، سی، فکری، زوجی، خانوادگیلی، تحصی، فرد ـ یاحوزه ردر ه یمدرازمدت بکن
ما هم  .[ی استراتژیک آشنا بشویمباید با الزامات یک پروژه]ـ  یو مبرات یراتخی، اجتماع

. به یریمخدا قرار بگ یفیک یتروا ینو مخاطب ا ینیمبنش )ص(محمّدبا  توانیمیم
 )ص(محمّدبه  یعنی. «؟است یدهبه تو رس یموس یتروا یاآ»: که دکنیعنوان م )ص(محمّد

 باتو را  یخواهمی؟ یآشنا بشو یکاستراتژ ژهپرو یکای با الزامات آماده یاآ یدگومی
؟ یحرکت درازمدت را دار یک ینجذب قواعد و قوان یآمادگ؟ راه آشنا کنم ینقشه
داشتند.  اییفیک یلیخروش  درسهم سر کالسها معلم یبعض؟ یاستات مهیراییگ یطشرا

 [:کردمعلم در بدو امر سوال می]را نداشت.  یاضیمعلم ر یحوصله یصبح شنبه کس
را بدهد.  یدها آماده بودند درس جدبچه یهمه .«؟را بدهم یدمن درس جد دایآماده»
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دست و ؟ یحوصله دار: یدگواست. می گونه ینهم )ص(محمّدخدا برخوردش با  ینجاا
ما ؟ یدیرا شن یموس یتروا؟ یتوان جذب دار؟ یراییگ؟ یاآماده؟ یرا شست یترو
. یمبه تو عرضه کن اهر یو نقشه بردپیش یدرس پرقاعده و پرمرحله برا یک یمخواهمی

فعال  او را داشته که خدا با یآمادگ یعتاًطبهم  [)ص(محمّد]؟ نه یا یرا دار شایآمادگ
 یکخدا توان استراتژ ،به چه مناسبتو  یلچه دل به ینیمبب . حالاست برخورد کرده
 ؟ شگرف دارد

 

 ؛ آموزش عمل استراتژیک پای تابلوی خدا
 گشایم، باب بگشا، نزد من آ من رفیقم، ره

  ؛من
 دارمافق

 دوراندیشم
 طراحم

 فرآورم
 صبورم

 

 ینا یترجمه یک. «باب بگشا، نزد من آیم، گشارهیقم، من رف»: است ینعنوان بحث هم
کار  دیاگر بخواه یعنی. «باب بگشا»که  یدخواهد بگوخدا میکه است  نای زارهگ

کار  ینیآفراز تو دارم، توان فرصت یتهستم که توان حما یمن باب، دیدرازمدت کن
یشم، دارم، دوراندمن افق یدخواهد بگورا می یندر طه ا؟ تو را دارم. چرا یدرازمدت برا

 و و پرشتاب یفوتـ  یکار فور یکصبورم. دنبال  تاًیهستم و نها یطراحم، اهل فرآور
ای است که از طه در همان شانزده مرحله یآموزش ی. مراحل استراتژیستمپرعجله ن

 : یدآیم
 

  ؛مراحل یک استراتژی آموزشی
 طراحی .1
 گزینش و فرآوری مجری  .2
 کارسپاری استراتژیک .3
 تجهیز کیفی .7
 توجیه مجری در بزنگاه اقدام .5
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 ضاهای مجریتامین فهرست تقا .6
 تعیین مخاطب .4
 «روش»و « متن» تجهیز به .1
 یـ روان یروح زیتجه .2

 یدالدل با مجر یهمراه .11
 اقدام .11
 (یبا استراتژ ی)انسجام مجر یمجر نییطرح موضوع ـ تب .12
 ـ عمل شهیآوردگاه اند .13
 زیادامه تجه .17
 برتری توحید، برتری دینامیسم : یانیماقبل پا یبرتر .15
 ینینشمحو ـ جا: ییاقدام نها .16

 

خدا اهل مصرف کردن  یعنی. است مهم یلیخ ؛کشداز سه دهه طول می یشب یرس ینا
 صبریب و تندخواه، زودخواهابیم، ها پرشتحوزه یبرخالف ما که در همه است ـ زمان

درازمدت  یبه دستاوردها توانیمینم هایژگیو ین. به خاطر همکنیمیعجله م، هستیم
اول  یببرد. مرحله یشرا پ یتا استراتژ کندیاز سه دهه وقت صرف م یشب« او» .یمبرس

 بردپیش یپروژه برا ینا .[گزینش و فرآوری مجری است] دوم یمرحلهاست.  یطراح
دانگ باشد، شش یبالیستمنفرد وال خواستمی «او» خواست. اگر خودمی یمجر یک
به  یازن بزند، یبزند، آبشار بزند، پاسور باشد، اسپک بزند، دوبله بزند، جاخال یسسرو
 یمیاست، ابراه یاست. باالخره موس اییفیک یمخدا، ت یمبا بشر نبود. ت یمت یلتشک

 از ینجاهستند که بارها ا ییهاانسان ییمآیجلوتر که مست، ه یمحمّدهست، حضرت 
 است، انسان یطمانور بس یدانکه م جهان ینپروژه در ااگر  است. نام برده شده آنها

و  یطراح یبرا یمجرخدا از نوع انسان باشد.  یدهم  با اشیرمج ،برود یشپ خواهدیم
 یبه مجریم، که قبالً مرور کرد یطوالن هاییبو نش بعد از فراز کند ویم یداپی استراتژ
پروژه  یدهندهیشنهادانتظار مجهز شدن دارد، هم پ ودشهم خ ،یمجر .کندمی یکارسپار

 یکند. مجرمی یهعمل توج یدر آستانهیفی، ک یزرا بعد از تجه یکند. مجرمجهزش می
را  یک. مخاطب استراتژکندیم ینکند، خدا هم تامبا خدا مطرح می که دارد ییهاخواسته

 یشپ هشتمتا بند  تقریباًجا ینکند به متن و روش. تا ارا مجهز می یو مجر کندیم ینتام
 .کرد یمخواه یرا ط یرس ییهبق شاءاهللان. از امشب یمآمد
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و  یروح یزبه تجه یازن ـ هارون هستند ،و مکملش یکه موسـ  انیمجر ،منه یرحلهمدر 
همراه همدل  ی. با مجرکندیبرخورد م یشانخدا چگونه با ا یدد یمدارند. خواه یروان

 یدوازدهم مجر یمرحلهدر . رساندیم ماقدا یبه آستانه [مجریان را] یدآیاست. بعد م
به چه شکل  یدد یمزند که جلوتر خواهو دست به عمل می کندمی تبیینو  طرح موضوع 
 : است یطراح یمرحله ،اول یاست. مرحله

 

   کیآموزش عمل استراتژ ؛پای تابلوی خدا
 : یی اول ـ طراحمرحله

  ؛یتضاد اصل یسازبرجسته ط؛یشرا لیتحل
 کیاستراتژ نشیک؛گزیهدف استراتژ

 :  یمجر یو فرآور نشیی دوم ـ گزمرحله
 خود پروردم ـ فرآوردم  یرا براتو 

 :  کیاستراتژ یی سوم ـ کارسپارمرحله 
 بال شو! غزال شو! پا شو! سبکبرهنه:  یدوران امیپ

 ؛«تو»، گوش از «من»از  یوح
 : ی چهارم ـ تجهیز کیفیمرحله

 های ویژه تفهیم مبنا؛ جلوه
 : ی پنجم ـ توجیه مجری در بزنگاه اقدام مرحله

 براهین  ـها گر رو با نشانهطغیانبه سوی فرعون 
 : ی ششم ـ تامین فهرست تقاضاهای مجری مرحله 

 چند و چون او خواهندگی شفاف مجری ـ اجابت بی
 : ی هفتم ـ یقین مخاطب ، گروه هدف استراتژی مرحله 

 توده مردم
 
 

خدا  ،یمکردمرور قبالً  ـ هستندشعراء اعراف و  ـ که های طهکه در طه و مکمل طور ینا
 یدهبه تو رس یموس یتروا یاآ»: کنددهد. آنجا که عنوان میمی یحتوض محمّدبه حضرت 

 یلیهم خ« او» یطشرا ییر. تغزندیآن زمان م یطشرا ییرکار دست به تغ یابتدا ،«؟است
 ینیمبب یمکن یقتحق یاییمب یدکار بشر است. باصرفاً که علم  کنیمیاست. ما فکر م یعلم

 ینیمدارد. ما بب یدارد، علم یخودش روش یخدا باالخره برا؟ نه یااست  یلمخدا هم ع
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را  یطاست. شرا یعلم یاربس خدا . عملیمکن برخورد یعلم یمتوانمی« او» طرازچقدر هم
ه ب یبه موس یمکن یکارسپاردر آن که  اییزمانشرایط دهد. می یحتوضمحمّد)ص(  یبرا

مصر  یط. شراکندصورت گرفته را تشریح می یستراتژا ینا بردپیشو برای  یعنوان مجر
را  یککند. هدف استراتژبرجسته می ار یدهد. تضاد اصلمی یحآن زمان را کامالً توض

 کند. می یکیگزارش استراتژ یتاًدهد و نهامی یحتوض
مطرح  ماکه  یبود که در بحث ینهم ا یشانقبل آمد انتقاد کرد و انتقاد ا یدر جلسه یدوست

اینجا که  طورینو ا یستندارد، پررنگ ن جتمو یلیخدا خ یرشد در استراتژ، نیکنیم
اش یتذکر دوست درست بود، بخشاز  یبخش. استخدا فقط دنبال حذف  مطرح شد،

مان را که تذکر دوست یمکنمی یجلسه و جلسات بعد سع یناست. ا یحهم قابل توض
پاسخ  یمبتوان ،خواهد کرد یضما تعر هایخواهد آورد و به بحث یامروز خودش هم بحث

 یرغ رامان ههمواج یم. اگر ما بتوانیمبده یرخبهرخ یهو بدون مواجه یالعملعکس یرغ
 ،یرانا یدر جامعه یکاف یبه اندازه .[کار درستی صورت گرفته است]، یمرخ کنبهرخ

تواند نمیای همفاهم واصالً بحث  که یماهیداش را هم دیجهصورت گرفته و نت تقابل
 یاگر هر کدام حرف ،منتها بعد از تذکریم، مان را به هم بدهلذا تذکرات .یردصورت بگ

 ،بحث دارد یاکه حرف  یدر حد ارزش یگرهمد فحر رب یمبتوان ،یمداشتپاسخ  یبرا
  .یمکن یقتدق

 یدآیم .یستحذف ن یاستراتژ ؛رشد هست یاستراتژ خدا، یهم اتفاقاً استراتژ ینجاا
 یحتوض یدآیم ینکها .ستاینجا ه. چند نکته کندیم لیلرا تح یطدهد، شرامی یحضتو
 یرشد است. مانع یخدا، استراتژ ژیکه استرات کنیماستنباط می یحتوض ینما از ا ،دهدیم

برطرف شود. چون  یزآمکه آن مانع به شکل مسالمت کنیمیم یبر سر راه است. ابتدا سع
حذف هم با قواعد  ؛یردگشود، حذف صورت میف نمیبرطر یزآمتمبه شکل مسال

 یتای است که اسباب و استعداد و قابلرشد جامعه ،یاستراتژ [هدف این]خاص خودش. 
ه ب ـ فرعون یدئولوژیکا یدگاهکامالً بر د ین. ااست رشدش را از دست داده یتو ظرف
جامعه را به  ینا هدخوایخدا م ـ برتری دارد.زده یخ و منجمدشده یتحاکم نمادعنوان 

مرتفع و  کند. فرعونِ [و مسطح] رچرا پَ [وارفوعون] تفاعار ینسمت رشد ببرد و ضمناً ا
کند.  یگرانسطح دو هم یاوردب ،را دارد «یأنا ربکم االعل» یکه به قول خودش ادعا یعال

نفر  یک ینکها یجاه برقرار کند و ب یفیک یبرابربلکه یکی، نه مکانی، نه شکل یِبرابر یک
 رکوبرا س یهبدهد و بق ءکند و خودش را ارتقا یداپ یتعال یبشود و به شکل صور یعال
است در مواجهه  آن یمجر یمصر که موس یکنند. لذا پروژه یداپ قاءهمه بتوانند ارت ،کند
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 یجمع یامشترک  یا اً الزمارتفاع اجتماع یلو بد یحذف ارتفاع فرد یبا فرعون، پروژه
 است. 

از این . ما مهم استدهد در طه می )ص(محمّد یبرا یطشرا یلدر تحلکه خدا  یحیتوض
 مدار داشتهسوم،  ؛تمکن داشته؛ دوم، داشته قدرتیکم، : فرعون کنیم کهتوضیح درک می

مدارها  یناگر ا. کارگزاران یطمدار بس یکاند، هم که ساحرها بوده یدئولوژیکهم مدار ا ـ
ان مزچهارم، کند.  یارذگهیپا یم ثالثه و آن تمدن را به لحاظ شکلاهرا ندتوانستنبود، نمی

؛ اما فراتر ششم هست سسرامظاهراً  [دوره با موسیهم]فرعون  ینا است. داشته یمبسوط
که  یاییو اش اندشده یاییشان مومهمه اند؛ابدمدتکه  کردندیفراعنه فکر م یهمه از وی،
. فکر گذاشتندیو کنار خودشان در تابوت م هکرد یاییممورا هم ند اهعالقه داشت به آنها

 یطبس کامالً یشانهم داشتند. زمان برا یطوالن یحکومت یاند. عمرهاکردند که جاودانهمی
 93یا زمان بوده قاجار شاه  ینناصرالد یارکه در اخت یاساله 20 مثل زمان است؛ بوده
را  یزیچرا چ یدتواند بگوبه آنها نمی ی. کساستبوده  شاهیفتحعل یاردر اخت ای کهساله

فرد  یکروز بود. زمان فشرده را  12ماه و  13مصدق  یمان برازهمان  یول؟ یدشکل نداد
هست مثل فرعون، مثل  یانسان یکنست. یهنر انسان ا .کرد یطبس و یطبسیط، بس ،آمد

و پودر  یهودهب وپوده زمان را  یدآی، مدر اختیار داردشاه، زمان فراخ فراخ  ینناصرالد
خدا  .[زنددیگری مثل مصدق، در زمانی اندک و محدود، تحوالت عظیم رقم می]؛ کندمی

 دهد. ما می یرا برا یحتوض ینهم ا
 یتوان سازمانده و فرعون، رامسس ششم، قدرت، تمکن، مدار، زمان فهمیمیم یاتما از آ
و اهداف  برساند یو آبادان تواند مصر را پوشش بدهد، به عمرانکه می یکس است. داشته

داشته است. حال استدالل خداوند بر  یتوان سازمانده ،ببرد یشخودش را پ یزیکالف
 وابزار تحول در جامعه را دارد، قدرت  یکه همه یکه فرد ینسترشد ا یاساس استراتژ

 ینا. [؟ی مصر چه آورده استبر سر جامعه]نداشتند،  وقت یچه یتمکن دارد، مشکل مال
مشکل رامسس ششم  ،در آن زمانـ  یمخوانکه ما می یخیحداقل از تار است ـ مهم یلیخ
داشته،  یدئولوژیکا یداشته، خودش هم ادعا هم که یدئولوگا یفط ونداشته، مدار ی مال

 وابزار توسعه  ،امروز یاتبا ادب ینهاا ؛یبوده، با توان سازمانده یارشزمان فراخ در اخت
 ییهابرنامه یننه ا ؛کندتوسعه به انبساط زمان فکر می یبرنامه یکتحول است. امروز هم 

 ،که به زمان ییهابرنامه ، بلکه[شودتوجهی میو به انها بی] افتاده عقب سر یرانکه در ا
د. نکنمی یگذارهدف ینهابر اساس ا و دنکنفکر می یتوان سازمانده و به مدارها، مناطق

مصر در آن زمان در  یو رشد جامعه یزیکالف یر توسعهابزا یهمه یدخواهد بگوخدا می
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کند. در اما خدا قشنگ مطرح می است؛ ها نداشتهنکردن یبرا یفرعون بوده، مانع یاراخت
. فرعون «وَ أَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَ مَا هَدَى»کند دهد، عنوان میمی یدکل یکطه،  33 ییهآ

از  یبخش مهم) داشته یتمقبول و کان و مدار و تمکنو م مانامکانات، ز یرغم همهبه
ی، امروز یاتبا ادب ؛هدم برد یبه سو جامعه را ینا (،بودند یرفتهپذاو را آن زمان  یجامعه

 یتیقوم خودش هدا یبرد و فرعون برا یشمنابع را هدر داد. جامعه را به سمت انحراف پ
ادعا را ندارد که  ینخدا ا .رساندمیخدا را  یگسترده امالًک یتظرف یندر بر نداشت. ا

 یول ،باشد یتتوانست در موضع هدااست. فرعون هم می یتفقط خودش در موضع هدا
وَ أَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَ »همه را هدر داد  ...، امکانات و زمان و همه ینکه ا یدگوخدا می
ها را رشد دهد، انسان د وده یانسان یتوسعهاش را جامعه به جای اینکه، .«مَا هَدَى

وجود ه ب یرزمینیز یکوتوله یجامعه یککرد و  یف، بعداً هم خفها را منحرفانسان
 آورد. 

 ینجاخدا ا .ستاتر قشنگ که هستی هود سوره 33 ییهطه، آ 33 ییهآ ینمکمل ا
مصر  ،امور جامعه دبرپیشفرعون در  گویدیم .«دٍیوَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَش»: کندمی یبندجمع

حذف  یاستراتژ ،رشد است یخدا، استراتژ ینکرد، رشد نداد. پس استراتژ یدرا رش
از  یجدایست، را بنده ن یرا که هست یرشد، فرعون مرتفع و عال ین. حال مانع ایستن
از میان برداشته ] یست،را برتر از خودش قائل ن یموجودیست، خدا را بنده ن ینکها

برخورد  یمانع یکبا  ،کندمی یداپ یعمل یازامابهزمانی که رشد  یژاسترات. [شودمی
 کند. برخورد می آن مانعچگونه با که خدا  ینیمبمی در ادامهکند. می

را به  ینقرآن است. او  خدا هاییینو از تب یفیهای کیهاز آ 1بقره یسوره 681 ییهآ
همه  یعنیمن سوال کنند ) یکینزد و یآن زمان که بندگانم از دور»: ویدگمی )ص(محمّد

هر  یک(نزد یکنزد) یکم( بگو که من نزد؟کجاست؟ هست هک گویییتو م که ینبپرسند ا
. پس آنها هم یجابدهم به اکنم، جوابش میبرخورد می یجابیخواند با او ا یمکه فرا

بعد از طرح  ،دهمشان را میجواب و کنممی وردبرخ یجابیابا آنها من  که حال)
آنها هم  (چنینم ینپس، حال که من ا ،کنمفراهم می شانیرا برا یموجباتشان، یتقاضا

 . «یابندباشد که رشد یاورند، ب یمانبه من ا ،یرندمن را مبنا بگ ،یرنددعوت من را بپذ

                                                                                                        
قَرِیبٌ  أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ  فَلْیسْتَجِیبُواْ لىِ وَ لْیؤْمِنُواْ بىِ لَعَلَّهُمْ  ىِّفَإِن وَ إِذَا سَأَلَکَ عِبَادِى عَنىِّ. »1

 «.یرْشُدُون
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 یعمط ناتوان ونخواسته پادگان درست کند. نخواسته خلق  ینجاخدا ا است. مهم یلیخ ینا
هم فرعون  ؛نه ناتوان رضایت حاصل کند.خلق  یریپذینز تمکاو  کند جهانوارد 

 تواندیفرعون هم م ،انجام دهد یخیتواند کار تاربکند، فرعون هم می یتیکار هدا تواندیم
با خدا  ههم ک ییهاانسان صورت دهد؛ یانسان یتوسعه و یزیکالف یتوسعه و رشد بدهد

 یا استعداد یاموجبات  ینحال ا ؛کندیهم مفرا یموجبات شانیخدا براخورند، یم یوندپ
هم « او» ت،هس هچ هر یا تمکن مالی، یتوان سازمانده یا یتوان طراح یامکان  یازمان 

« او» ،یافتداتفاق ب یناگر ا .اعتنا بکنند و انتظار دارد که آنها هم خدا را مبنا قرار بدهند
 کند. می یداشد سامان پر یاستراتژ ینا و کندیبرخورد م یجابیا و ندکیکمک م

های نشستمن هم در  ؛درست بود تذکراز  یبخشاست که اوال  ینپس پاسخ دوست ا
کرد که خدا از اول در  یدارا پ یتلق ینجمع ا یدشا و دادم یحکم توض یدشا گذشته

فرعون هم ] داده، یزمان یخدا همچنان که به موس ؛حذف بود. نه یمواجهه با فرعون در پ
 ینده سال فرصت داد تا برود در مد یبه موس . خدا[انی در اختیار داشته استزمان و امک

سر راهش  یتوافق اهل و یزرپدر همسر برنامهی، بخشبدهد. همسر آرام یلتشک یزندگ
فرعون  اختیارکه در  یامکانات و یزمان .کند یداکار درازمدت را پ یآمادگتا موسی بگذارد

 یبود. خداوند برا یاز موس یشب یتشمقبول ،مدارش ،انشزم ، بلکهنبود یبود، کم از موس
در پایان  که ای هستیهآ .[آفرینی کرده استامکان]ـ  یدد یمخواهـ همچنان که  فرعون 

ایم. هر فرعون کم نگذاشته یما برا ویدگمی ؛گویدیقشنگ م یلیخدا خ کار فرعون،
انکار  واستکبار  1پشت کرد، ابا کرد. .یمکن یمتفه او به ردیمک یرا سع یینیای و هر تبنشانه
 .رسیمیم آن مدار آخر است که حال به ،لذا حذف ؛ای جز برخورد نبودکرد. چارهپیشه 

 است، رشد  یاستراتژ استراتژی، را من داشتم که یحتوض ینا ،مانتذکر دوست یدر پ لذا
برخورد  یجابیا، دهمیم یکه من امکانات وردآیم ینیتشمصر، خدا در ع یمستقل از اهال

خدا در مواجهه با  ی. استراتژدیرشد برس یکتا به  یدبرخورد کن یجابیشما هم ا ،کنممی
و تمسخر و  یرسرکوب و تحق یاستراتژ ،وجه هیچ به ؛رشد بوده یاستراتژ یهر انسان
 یعبود. اما فرعون اهل توز طورهمینبا فرعون هم  جهه. در موااست نبوده یسوزفرصت

 یحطه تصری سوره 33 یآیه به نفع خود بود. لذا یعتجم وبوده، اهل انحصار امکانات ن
لعزم وااول ءیاکه فقط انب یباشد. هاد یتوانست هادمین ؛نداشت یدر پ یتیکه هدا یکندم

                                                                                                        
[ نشان در حقیقت، ]ما[ همه آیات خود را به ]فرعون« : »وَ لَقَدْ أَرَینَاهُ ءَایاتِنَا کلَّهَا فَکَذَّبَ وَ أَبىَ . »1

 (.28)طه: « ا را[ دروغ پنداشت و نپذیرفت.دادیم، ولى ]او آنه
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 یرشد ،امور بردپیشد که فرعون در کنیم یدتاک ینجاباشند. ا یتوانند هادهمه می ؛ستندنی
 نداشت.  مصر در بر یجامعه یبرا

و  ینشدوم گز یمرحله است. رشد یبر استراتژ یمبتن یطراح ،اول یمرحله ینکها
چند بار قبالً  (41: )طه «وَ اصْطَنَعْتُکَ لِنَفْسى»معروف  یههست که آن آ یمجر فرآوری

 یوردم تا بتوانآفرخود  یرا براتو من  یدگومی یکه خدا به موس قرار گرفته یحتصرمورد 
که  یتی. برخالف وضعکندیم یط یفرآور یرسخدا . یریپروژه را به عهده بگ ینا یاجرا

باب شده  یکه چند سال یالییعمه ل ینما فقط هم یظاهراً در جامعه ؛ما دارد یجامعه
سمنو،  یلپات یپا یندآمیرا  یشب تا صبح یکدارد.  یفرآور یحوصله ،پزدسمنو می
 یرا برا یمتعدد یهاهاست. شبانگاهشبانگاه یی همهپرحوصله یالیعمه ل یکخدا هم 

و  قانونتحول و و اهل  یمشناسکه ما می یمعاصر یهاانسان یبرایم، ابراه یبرای، موس
 یختار یالیم. خدا هم عمه لهست یالمن عمه ل گویدیهم م ینجاکرده است. ا یط ،اندقاعده

که تو انباشته و  یانعجله نداشتم. در زم ومن شتاب  دهدیم یحتوض یاست. به موس
 کرد،می آزاد ی کهیتظرفی، را آزاد کن اتیتظرف خواستییمی، بود یتملتهب از ظرف

 یرا آزاد کن فیتظر خواستییاگر با آن شتاب م را به قتل رساندی. یقبط ؛بود یکیمکان
 ،یمحوصله به خرج داد ،یمفرآوردتو را . پس ما یبشو یخیقاتل تار یکممکن بود اصالً 

 یمجر یکتا  یمای زمان مصروف تو کرددوره یکده پانزده سال در  ،یمکرد یالییه لعم
 . یایدوجود به پروژه ب ینا بردپیش یبرا ییکارا

 یوح یبه موس وادی طویکه در  یدر مقطع .بود یکاستراتژ یکارسپار ،سوم یمرحله
که در طه  یغزال ـ بال شو، غزال شوپابرهنه شو، سبک: رسدمی یدوران یامپ ،شودیم

 گوش از تو.  ،از من یوح یدبگو یخواهد به موسمی یهخدا در آن آ .دودمی
عصا و  ییژههای وو جلوه یدمبناست. توح یمو تفه یموس یفیک یزچهارم، تجه یمرحله

 یهو توج یحپنجم خدا پروژه را توض یمرحلهدر . یمکرد مرورکه قبالً  یضاستب ید
از حد خودش  ؛«کرده یانطغکه  فرعون برو یبه سو»؛ «فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى اذْهَبَا إِلىَ»: کندمی

 که ما به ینیها و قراتو برو با نشانه شده است. ناشناسناشناس اندازهیتظرف و زده یرونب
 ،یوجه حذف یچه به در آغاز،شروع کن. مواجهه هم  فرعون مواجهه را با یمداد تو

 . یدد یمجلوتر خواهنبود.  یانهاگرسرکوب و یستیآنتاگون
 ییکمبودها یکه موس یبترت ینبه ا ؛است یمجر یفهرست تقاضاها ینششم تام یمرحله

. و کندیم یجابیبرخورد ا آن، گذارد، خدا هم بااز تقاضاها مقابل خدا می یداشته، فهرست
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های توده ،تو یکمخاطب استراتژ یاگروه هدف  گویدیم یهفتم هم به موس یمرحله
 مردم هستند. 

در  شاءاهللانبحث نو هست که  ،ینجااتصال به گذشته بود، از ا ،کار، به اصطالح ینجایتا ا
داشته باشد. دوستان هم با دقت و وسواس خودشان توجه کنند،  ییحرف نو ،کنه خود

 ینعنوان شد ا ینجاا همبخورد. بارها  یجمع یبحث بتواند ترکه شاءاهللاننقد کنند و 
. یستن ایهشدیکارمتقن چکش یزچ یک. شودیاست که ارائه م یسینویشحث پب

 ین. ایمانتقالش فراهم کن یبرا یبستر ،یدیمکه رس یزهاییبه چ توانیمیهرکدام از ما م
 اشافتاد و ترکه ی بحثرو شودی. لذا میشترنه بیم، کن یانتقال تلق یای برابحث را بهانه

 : است یزتجه یهشتم، مرحله یه. مرحلاش کردیزد و فرآور
 

 ؛ متن؛ روش یادی هشتم ـ تجهیز  به مرحله
 تجهیز به یاد؛ 

  وسستی نکنید در یادم: جناق ناشکسته
 طه( 72)

 به  متن؛  زیتجه
 ؛ گررهنمون؛ روشنگر؛ کیاستراتژ میداد یکتاب

 کارساز ؛ از رحمت زیسرر
 سجده( 23فرقان،  35مومنون،  72صافات،  114قصص،  73) 

 به روش؛  زیتجه
 یراه، حدشناس ،یزگیدعوت به پاک؛ نرم انیمواجهه با ب

 نازعات( 11-12طه،  77)
 

به کارش مکمل و کمک ،یروز ،مراه هارون، برادر، معاونه مرحله به ینرا در ا یخدا موس
تصریح شده ] 1طه 41 یدر آیه یادبه . تجهیز کندیمجهز ممتن، روش یاد، سه عنصر 

 یادهر دو طرف به  ینکها یشد براها شکسته میکه جناق هاییراندا به سنت اخ. [است
اول ازدواج  که شناسمیزوج را م یک .[شکندبا موسی و هارون، جناقی می]، هم باشند
 یچسال هنوز ه یبعد از ساآلن  ؛جناق را شکستند یک ـسال قبل  یس ـ خودشان

 یلیشان خبا هم روابط روییشان که مخانه !اندرا فراموش نکرده یگرهمد یادشان کدام

                                                                                                        
 «.اذْهَبْ أَنتَ وَ أَخُوکَ بَایاتىِ وَ لَا تَنِیا فىِ ذِکْرِى. »1
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 یکآن خانم مثالً شود، شان هست و خانه شلوغ میخانه یکس یاست. وقت یزآممسالمت
 یادش ،کندیشوهرش دارد با ما بحث م کندیم تصوربه سمت شوهر،  کندیبالش پرت م

. «یاد» گویدیمو  گیردیبالش را هم م ،کنددارد بحث می ینکهشوهر ضمن ا یول !یستن
ما  یحواش ،شودمی تمان پربالش که به سمت ینا ،ما یخدا هم انتظار دارد که در پروژه

 دهد که جناق را ناشکسته نگه دار. می یحو توض نشویمغافل « او» یاداز  ،کندنرا منحرف 
، یککتاب استراتژ ینکه ا دهدمی یکتاب ؛کندیم یزتجهبه متن  [موسی و هارون را]

 113، 1صصق 49 یاتاز رحمت و کارساز است. در آ رریزگر، سنگر، رهنمونروش
تجهیز موسی و هارون به متن و کتاب ] 2سجده 19و  4فرقان 92، 9مومنون 43، 1صافات

 . [مورد تصریح قرار گرفته است
و  8طه 44 در آیات روش هست کهتجهیز به و متن،  یادتجهیز به مهمتر از  یدشا ،یتاًو نها

روش از  ،توجه کنند یژهطور وه . اگر دوستان ب[طرح شده است] 3نازعات 13و  16
: کندیم یزتجهبه روش  [موسی و هارون را]. یدآیدر نم یهاول میسآنتاگون ،یزآممسالمت

 . «شناسیبه راه و حد د ویکن یزگیپاک بهدعوت »و  «دینرم مواجه شو یانبا فرعون با ب»
خدا  .هشتم سه عنصر دارد ی. مرحلهمیستیبا ی، قدرهشتم یمرحلهخوب است که روی 

 درکند. مجهز می یادبه نخست، . کندمجهز می به روش و سپس به متن بعدیاد، اول به 
 ،کردن من یاداما در  ،یدهای مرا ببرتو و برادرت نشانه»: شودتصریح می طه 41 ییهآ

بطور مستمر و  ؛ستا یاستمرار [لهفعل جم]. «ا فىِ ذِکْرِىیوَ لَا تَنِ»:  «یدنورز سستی
پروسه و پروژه را ما مشترک  یعنی یاد ین. ایدمن باش یاددر پروژه و پروسه  یکاستراتژ

 ؛یدنشو حوصلهیب ؛یدنرو [جاده] یخاک ینهاش به ؛یدنکن یروچپ ؛کنیمیآغاز م یمدار
عدم  یبرا مینیتض [این آیه]. یدمن باش یادبه  و یدحوصله کن ؛یدنشو یونسمثل 

                                                                                                        
بَصَائرَ لِلنَّاسِ وَ هُدًى وَ رَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ  وَ لَقَدْ ءَاتَینَا مُوسىَ الْکِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَکْنَا الْقُرُونَ الْأُولىَ. »1

 «.کَّرُونَیتَذَ
 «.وَ ءَاتَینَاهُمَا الْکِتَابَ الْمُسْتَبِینَ. »1
 «.تَدُونهْوَ لَقَدْ ءَاتَینَا مُوسىَ الْکِتَابَ لَعَلَّهُمْ ی. »9
 «.وَ لَقَدْ ءَاتَینَا مُوسىَ الْکِتَابَ وَ جَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَرُونَ وَزِیرًا. »4
 «.یلَئبَ فَلَا تَکُن فىِ مِرْیةٍ مِّن لِّقَائهِ  وَ جَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنىِ إِسْرَوَ لَقَدْ ءَاتَینَا مُوسىَ الْکِتَا. »2
 «. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّینًا لَّعَلَّهُ یتَذَکَّرُ أَوْ یخْشىَ. »8
 «. (13)رَبِّکَ فَتَخْشىَ وَ أَهْدِیکَ إِلىَ (16)فَقُلْ هَل لَّکَ إِلىَ أَن تَزَکىَ. »3
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 یدبرو است؛ مهم یلیخ یاد. است یکور و افراط یکالیزماز راد یزپره یبرای، روچپ
 .یدمن باش یاددم به هباما دم ،یداستارت پروژه را بزن

به  ما یقینو به »: کندمی یحفرقان تصر 92 ییهآاول؛ در . است متن هم مهم تجهیز به 
ـ و ما آن دو »: شودتصریح می صافات 113 ییهآدوم؛ در . «یمکتاب عطا کرد یموس
اظهار  قصص 49 ییهآ سوم؛. «یمو روشن داد ینرا کتاب مت ـ هارون ،و مکملش یموس
و  ـ بَصَائرَ لِلنَّاسِـ ها توده یبرا هایییرتبص یکه حام یمکتاب داد یبه موس»: داردمی

و  یهم موس یعنی «دارند یادآنان به ». «دارند یادکه آنان به  یدام ؛بود یرهنمود و رحمت
درازمدت  یدو د یرتان اسباب بصشیها که ما براهم توده ،دارند یادهارون کتاب را به 

 یمکتاب داد یما به موس یو براست»: سجده است 19 ی، آیهچهارم ی. نشانهیمارسال کرد
ه وج. است مهم یلیخ «یمقرار داد یتهدا ییهما یلفرزندان اسرائ یبرا را و آن کتاب

 ک پیامین زمان مصر هم که مخاطب استراتژآهای توده بهمشترک  یپروژهی این اشتراک
 آنها هم هست.  یکتاب برا ،اندآنها هم در پروژه مشترک یعنی. گرددیبودند برم

قابل  و ما هم هست یکتاب برا ینا ،عموم هست یکه کتاب برا ینلذا با استناد به ا
معطلش  یکاف ی. به اندازهمیکتاب را معطل نگذار نیاز ا یشب ؛یستنظر کردن نصرف
پرمالت است. ما از  یلیخ یلیخ یلیکتاب راه است. کتاب خ ،. کتاب به واقعیمگذاشت

کتاب راه است.  ،کتابیم، نباش یا یمباش یمذهب ینکهنظر از ا. صرفیمکتاب غفلت کرد
حساب  یال هستخودش را فع هر کسدارد، هدف دارد.  یرمس یرمذهبیانسان غ یبرا
، یمکتاب داد ینکه. از اکندیم یحتصر ینجااو هم کتاب راه است. حال ا یکند، کتاب برامی

 یندر اخواهد خدا می ،آمده یشهاپنج نشانه که آدرس یناز ایم، کتاب دادیم، کتاب داد
 ینکه از ا هایییژگیروشن است. و ،متن راهنماست ینا که یردرا بگ یجهنت ینامرحله 

 یبرا ؛است یکاستراتژ یناییب ییهما ،روشن، شفافکتاب  ینا، شوداستنباط می تیاآ
این  درون دیاعنصر  ؛یدشوکتاب رهنمون می اینبا  ؛های راه استنشانه یها حاوتوده

اهل و  یمخدا رح ؛کارا یزهایسرر یعنیکارا دارد. رحمت  یزهایرسر ؛است کتاب
 کند؛می یزربه طور دائم سر هست که یقنات ،هست یزیکار ینا یعنی، است رحمت

 یزکتاب هم مثل خود خدا سرر ین. ااست یزو رهنمودر یزریز، فرصتریز، امکاناترمهر
 یلیخ این است. یرهست. کتاب مس در آنای ت تودهیاز عناصر کارا. عنصر هدا است

اب کت یما به موس یقینو به »: کندمی یحخدا تصرمومنون  43 ییهدر آ است؛ قشنگ
، است. درجا زدن یرمس یپس کتاب برا«. گام نهند یتهدا یرمس هبباشد که آنان  ؛یمداد
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 ،و  پروسه و حرکت یر، پروژهمس یول ؛خواهدکتاب نمی ،تجربه ینف ندارد؛کتاب  نیاز به
 . یشمتن راهنما هم ینا ،یحاال پروژه شروع کرد یدگوخواهد. میکتاب می
قابل آن  در خدا یتدرا یلینظر من خه ب است که شروتجهیز؛ تجهیز به  یناما آخر

هم  یباشد، احترام عقل یصرفاً احترام عاطف ،مان به خدااحترام یدست. ما نبامشاهده ا
 یکه به موس یرهنمود یول ،است. خدا با فرعون مساله دارد یتمظهر درا« او» یعنی ؛باشد
 یترورش کن. به موسبرو  گویدینم یاست. به موس یمهم یلیدهد، رهنمود خمی
به توافق  او در خفا با و کنزنی و چانه یالب فرعون با ،برو مردم را دور بزن گویدینم

بر این امر ] عاتناز 16-13طه و  44 ییهآ سه. کندینم یزهم خدا تجو را یبرس. آنارش
 فرعون یبه سو»: کندیم یحو هارون تصر یبه موس، خدا طه 49ی در آیه. [تصریح دارند

حد خودش را  «.فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى اذْهَبَا إِلىَ» ؛«زده است یرونکه بسا از حد ب یدبرو
اندازد، یتخته مشلنگ یکیوقت هست  یکاندازد. تخته میشلنگ یلیخ ؛شناسدنمی

 یتیحاکم ی، یکفرد ی، یکامجموعه یک [اما گاه]. کندامکانات خودش را اتالف می
 ینرا از ب یخیو تار یامکانات مل کهکند، می یسوزو امکان یسوزتقدر فرصنآ یدآیم

و نابودی م ده ییهاست. از ناح یهناح یناز ا یشترخدا با فرعون ب یهبرد. مواجهمی
 . آن زمان مصر است یجامعه یو مل یخیامکانات تار

«. خْشىَیتَذَکَّرُ أَوْ ینًا لَّعَلَّهُ یفَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّ»: کند کهمی یحتصرخدا  هط 44ی در ادامه در آیه
 ورآیادکه  یدشایید، سخن گو یمتبه مالفرعون، کند، با می یح. تصرینجاستجان کار ا

نرم شما باعث شود  و یمدعوت مال وکه برخورد  یدشا یعنی .کند یشهپ «تیخش» یاشود 
. شدینمحذف  یگررفت که دخودش می دکه او به حد خودش برسد. اگر او به ح

را  «یدشا. »«به حد خودش برسد یدشا»: الزم نبود یگرد ییشد. اژدهاشکافته نمی یاییدر
 ،مرزدار شودخودش  یبا گذشته  [شاید فرعون]؛ بنددنمی را گذارد، روزنهخدا باز می

و هارون  یبه موس ،یمصحبت کن یمساده بخواه یاتکند، فروتن شود. با ادب یشهتواضع پ
 ،یگالب. [به سراغ فرعون بروید]دارد  ینتلکه  ـ یگالب ـ ودامراز  یا ظرفکه ب گویدیم
 یظرف گالب یکهست. با  نیّمل با خود دارد؛ ینتیل یکهم به  دامرو یواژه دارد؛ ینتل
 ؛یاندازیدن واکنشبه او را نرم، روان.  ید،صحبت کن با او یّنزبان لبا . یدبرو یش فرعونپ

دعوتش  ؛یدوادارش کن یمش ییربه تغ ؛یدوادارش کن یشهندبه ا ؛یدنکن اشیخروس جنگ
  .یبه بازنگر یدکن

 یبه سو»: کندمی یحباز تصر طه است، 49-44که مکمل آیات  نازعات 13-13در آیات 
تکرار « فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى اذْهَبْ إِلىَ»)همان  زده یروناز حد ب یکه بس یدفرعون برو
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 منش وروش  و یمش ییرتغ؟ ییدرآ یزگیکه با پاک یه سر آن دارک ییدبگو به او. شود(می
. «؟یکن یترعا ااو ر یمو حر یتا حدشناس یمتو را به جانب پروردگارت راه نما تا؟ بدهی
 یلیخ ین. ایستن یسمو آنتاگون یالتجنگ و تشک یامهست، پ ییمحتوا یامپیام، پ یعنی
 ، روش حذف نبودهروش رشد بوده ،از اولهست. روش،  یگریتلنگر د ینجاا است. مهم

به به متن راهنما و یاد، به کامالً هارون را  ی وموسخدا، که  کنیمدرک می ینجاپس ااست. 
 : است یباییز یمرحلهی هشتم، مرحلهی در ادامه ی نهم،کند. مرحلهمجهز میروش 

 

 مرحله نهم ـ تجهیز روحی ـ روانی 
 طه(  73) روید به سوی ب: فرمان حرکت به سوی فرعون 

 طه( 75) اش رسانی او یا سرکشیترسیم از آسیبمی: احساس و بیان ترس

 طه( 76) مترسید : جرات بخشی ـ اعتمادآفرینی 
 

هم مثل ماست. بله،  یتوجه کنند، موس ینجاا ـ خصوص دوستان جوانه ب ـ دوستان
هم مثل ما  او ی. ولاسته ما بوده، تقاضامندتر از ما بود هاییتاز ظرف یشترب شیهایتظرف

 ،ورندآیم یاول باز 8و  2بازها تختهاز  ی. بعضهست و بش یشاهل ش ،بازهاقول تختهه ب
 یآستانه خانهبرده و دردر ه ب یفحر یشان را از خانهمهره یکمانند که می ینادر 

 یندگویم یا ؛و بش یشش یندگورا می ینا؛ بکنند یگرد یباز یک یا قرار دهند، خودشان
طه  49ی در آیه ینجاو بش داشتند. ا یشو هارون هم ش ی. موسیشروشن، گرگ و میهسا

 احساس ترس 1طه 42 یدر آیه . آنها«یدفرعون برو یبه سو»: دهدفرمان حرکت می خدا
بخشد. پس می شانتاخدا جر ،1طه 48 یآیه . در«یمترسمی»: کنندمی یانرا ب خود
 یتاهراس و کامالً پرجریترک، کامالً منسجم، بیبیرالعقول، حم ییهاپروژه انسان یانمجر

 .تریجد یهاو صرف زمانها یگیری، پهایتاز نوع ما هستند با ظرف ییهاانسان !نه ؛نبودند
رغم هم به ی. خدا حوصله دارد. موسگذاردیمرسالت  یبراهم چهل سال را  یموس

 یاتهم آ یاتگردد. آیبرمخدا  یسو هب. کندیعجول بودن و پرشتاب بودنش، حوصله م
آن دو گفتند پروردگارا »: طه 42 یآیه .«یدفرعون برو یبه سو»: طه 49 یآیه است. یباییز

کامالً شفاف  «برخورد کند یافراط یاکند  یانطغ یابه ما رساند  یکه او گزند یمترسما می
 دنویگمی کنند.نمی یدننترس بهتظاهر یچیدگی، نه با پیم، ند. مثل ابراهنکبا خدا برخورد می

                                                                                                        
 «.ا رَبَّنَا إِنَّنَا نخَافُ أَن یفْرُطَ عَلَینَا أَوْ أَن یطْغَىقَالَ. »1
 «.قَالَ لَا تخَافَا إِنَّنىِ مَعَکُمَا أَسْمَعُ وَ أَرَى. »1
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کنند، مگر تو برخورد  یبا ما افراط یمترسبرو، ما می گویییبه ما م تویم، ما مشکل  دار
تو : کنندبرخورد می داللیبا خدا است؟ هکرد چ یاناگر با ما طغ؟ است یانگرطغ ییگونمی
 یمداراآلن  یم،دار یما هم آمادگی، ما را مجهز کردی، کرد یفپروژه را تعر ینکه ا
 به ما اصابت کند شایانگریطغ یژگیآن و ترکش. اگر یمدار یمبیم، ترسمیاما، م، یورمی
موسی و  . خدا بازندیدو تلنگر م ینجاهم ا خدا؟ یمما چه کن ،ما بپاشد یترشحش روو

 دازند. خنمی یبکند، نهکند. تمسخر نمیاعتمادبخشانه برخورد می وهمدالنه  هارون،
 12 یدر آیه و. یداهل ترس نباش، «یدنترس»: یدگوقشنگ می یلیخ ؛«تخافا ال»: یدگومی

. یستن چنینین. اصالً ا«اکلَّو حاشا  »: یمهم دار یفارس یاتدر ادب .«کلَّا»: یدگومی 1ءشعرا
 یدالدل خدا با مجر یهمراه ی دهم  ـبه مرحله. دفرستمیآنها را جلو بخشد و اعتماد می

 : رسیمـ می
 

 مرحله دهم ـ همراهی دالدل با مجری 
 طه( 76)تان هستیم همراه: پروژه مشترک است 

 

تان هست، من همراه یمشترک یکه پروژه یدرا بگو ینا خواهدیم داطه خ 48ی در آیه
 تانهمراهید، مترس ،«إِنَّنىِ مَعَکُمَا أَسْمَعُ وَ أَرَى»ید، مترس ،«ال تخافا»: هستم. خدا گفت

هم  بایم، هست تان، با هم، دارمیمکرد یفپروژه را مشترک تعر .ینمبو می شنومی، مهستم
 چنینینکلَّا، نه اساسا ا یدگومی ینکهبعد از ا ءشعرا 12 یدر آیه .یمرومی یشپ یمدار

إِنَّا مَعَکُم » ؛مجهزتان کردم ،های منبا نشانه یدبرو، «اتِنَایفَاذْهَبَا بَا»: دهدادامه مییست، ن
فرعون سخن فقط شما ید فکر نکنید، گوو هارون می یقشنگ به موس یلیخ. «سْتَمِعُونَمُّ

 یمبا هم دار یولبینیدم، یهستم، نم انشتیبهم پ م، منامن هم اهل استماعید، شنومیرا 
را  یژهو یرابطه ینا ؛ای داشتهیژهو یرابطهبا خدا  یموس. رویممی ییتا. سهیمرومی

 : ای هستدرک کرده، قطعه یباو ز یفلط یلیخ یلیخ یمولو
 

 یبعت ینا یموس یآمد از حق سو
 یبتو ز ج یدهطلوعِ ماهْ د یکا

 یزدیکردم ز نور ا مَشرِقت
 یمن حقم، رنجور گشتم نامد

                                                                                                        
 «.قَالَ کالَّ  فَاذْهَبَا بَایاتِنَا إِنَّا مَعَکُم مُّسْتَمِعُونَ. »1
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 یمن حق هستم، خدا هستم، ولکه درست ؟ یامدیسر قرار ما ن: یدگومی یخدا به موس
 ؟ دهدجواب می هچ یموس !رنجور شدم

 

 یاناز ز یسبحانا تو پاک تگف
 یانرب ب یابکُن  ینا؟ چه رمزست ینا

 

 ییتقاضای، امظهر عرضهی، هست یازینیمظهر بی، و که مظهر انسجامت: موسی گفت
 : دهدخدا باز ادامه می؟ یتو رنجور شد ،سر نزدم تو چطور من بهی، ندار

 

 یَمفرمودش که در رنجور باز
 ؟ کرم یتو از رو یدیچون نپرس

 

 است با من چند وقتی، من رنجورم، چون تو احوال مرا نگرفتیرم، من دلگ یدگومی داخ
 : گفت ی. موسیزننمی یبه من سری، کنخوش و بش نمی

 

 ترا ینقصان یسترب ن یا گفت
 سخن را برگشا ینعقل گُم شد ا

 

از  یناشی، کنکه تو مطرح می یبحث ینایرانم، . من حیندار ینقص و یکه کمبود تو
: یدگوخدا می؟ یداشته باش یشود کمبودمگر می؟ یوشود رنجور شمگر می؟ ستیچ
 : یآر

 

 ینخاصِ گُز یِبنده یآر گفت
 ینبب یکون ،منم ،او ،گشت رنجور

 من یمعذور یشمعذور هست
 من یرنجور یشهست رنجور

 

 ؛نه: یدگو. میییرمدار تغ یهاخصوص انسانه ب ـ خدا با انسان است یکنه رابطه این
 ،شما یمن از رنجور ،یدشما رنجور باش، [که من نقصی داشته باشم] یستن طورینا

هم « یمشوفرعون حاضر می یشپ ییتامن با شما هستم، سه» یدگومی یرنجور هستم. وقت
 ینا است. داشته یبرخورد خصوص یهم با موس . قبالًخواهد بگویدمی همین سخن را
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 ما رخت بربسته یکه از جامعه اییخصوص مهم است. برخورد یلیخ یبرخورد خصوص
با فرزند، معلم با  ینوالدین، همسر با همسر، فرزند با والد یبرخورد خصوص است.

. لذا است رخت بربستهیت، با مردم، مردم با حاکم یتحاکمیکن، با باز یشاگرد، مرب
 یاجیتخواست فرعون را از اول حذف کند که احخدا اگر می !یسماش شده آنتاگونهمه
یک، آموزش استراتژ یکار را بکند. ول ینتوانست اکرد مینبود. اراده می تمهیدهمه  ینبه ا

 .[دهد مشی خدا حذفی نیستنشان می] پروژه یمجراز  یمارداریت یحوصلهین، زبان لَّ
 است.  تروخشک کرده ینجاپروژه ا یرا به عنوان مجر یخدا موس
ذکر  یاز مرحوم طالقان یژگیو یک ،اندباط بودهدر ارت یکه با مرحوم طالقان دوستانی

 یکارسپار یبه کس یطالقان یاگر آقا یندگومی ؛کم بوده یلیخ یگرانکه در د کنندمی
کرد، او را رها نمی یخالپای او را  یرکاملش بود، ز یحام، در کل آن پروژه ،کردمی

کرد. نمی انباشتهاو  یرا رو یتلمسئو ،اددهل نمی یینپابه بام او را پشت یاز باال ،کردنمی
 است. این گونه  ینوع برخورد خدا با موس

فهمم، از کند مسائل را من میعنوان می یبا موس یدر برخورد خصوصخدا  ینجاا
ها و با مسائل انسان] که من خدا هستم یستن طورینهم رنجورم، ا بندگانم یرنجور

منفذ و حباب هستم. یبتون ب وروزن یی برهیواصمدم، دنیازم، یمن ب ؛بله. [کاری ندارم
. با یمهم هست همه باپروسه  ینو در اپروژه  ینباالخره در ا یول ؛درست ینهاا یهمه

 .هستم یرتو من درگ یهستم، با رنجور یرمشکالت تو من درگ
پربها دادن  ینجا. اکندیم یحتصر کامالً یموس باخودش را  یخدا همراهی دهم، مرحله رد

، «باب بگشا»، «یدالباب کندقَّ» یدگوخدا می ینکهاست. ا یدنبه سر کش و یمارداریتبه 
را  یموس یخانه زند. درِرا می یمجر یخانه لباب است، درِاهم اهل دقَّ« او» یعنی

 کالفه است، سرمحمّد)ص(  ،قطع شده یوح که یزمان ،)ص(محمّددر برخورد با  .زندیم
 1.کشدیزند، سر ممی او را یخانه درِیزد، ردارد، عرق می ایکند، گمشدهلحاف می ریز

                                                                                                        
ی آن، شان سپس نزول دوباره ی شهید صابر در خصوص قطع وحی به حضرت محمّد )ص( و. اشاره1

اهلل طالقانی در ی ضحی از سوی مفسران ذکر شده است. از جمله آیتنزولی است که برای سوره
هاى قرآن و نزول را، از نخستین سورهی ضحی[ ]سورهمفسرین این سوره »نویسد: می« پرتوی از قرآن»

هاى این سوره نیز ها و خطابقسمدانند. آن را پس از اولین ظهور وحى و سپس قطع شدن آن مى
ی اقرأ، براى مدتى که گویا از دوازده داللت بر چنین وضع و زمانى دارد. پس از نزول اولین آیات سوره

سره وحى قطع شد، و آن حضرت دچار نگرانى و اضطراب روز کمتر و از چهل روز بیشتر نبوده، یک
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توام با داشتن  یکارسپار . لذااست خود ما گم شده ینما و ب یدر جامعه یژگیواین 
توام  ،تر از همهالباب کردن، و مهمبا حل مساله، توام با دقَّ یمارداری، توامطرف، توام با ت

 مهم است.  لییخ یلیخخیلی  ،با پربها دادن به وجود
پروژه حساب باز نکرد. خد ا با  یلخشک و خا یفقط به عنوان مجر یموس رویخدا 
 یموس .بها داد هایشییو توانا هایژگیمقدم بر و ینکرد، به موس یابزاربرخورد  یموس
است،  یرویادهبرده و آورده، اهل پ یابانبه ب هسال رم است، ده یرناپذیخستگ و یکانرژ

اش یزندگ یسمبل برا 1یقاتبه م یرفتن موس .است یابانن به کوه و باهل سر گذاشت
 و یالتیتشک یتظرف ،یانرژ یخواسته رواهل رفتن بوده، پس خدا فقط نمی یشههم .است

 !خدا یدبفرستدش به ام ،شد ماماش نسبت به فرعون حساب باز بکند. پروژه هم که تینهک
و  یالتیرهبران تشک ینب، رفت یالتتشک به سمت یرانا یجامعه یکه از وقت یبرخورد

 نزدیکمردم که فقط  .یدد یمهاو باز خو ینیمبمی یمو دار یدیممتعدد د یالتیهای تشکتوده
 رقرا یالتتشک یها مورد توجه رهبرکه فقط در بزنگاه یالتیفرد تشکیستند، انتخابات ن

. نیست ی عجیبیپدیدهکه  یالتاست، تشک یالترهبر تشک ینجاخدا هم ا !یردگنمی
هم  ینایست، ن ینآهن و تشکیالت و حزب توده یناستال یکه فقط شبکه یالتتشک
توانست کادر هم کادر است، فرعون هم می یاست. هارون هم کادر است، موس یالتتشک

 خواست کادر خودش باشد. می ؛باشد، نخواست
                                                                                                        

د که بر اثر قطع وحى، آن حضرت خود نگران و رسانظاهر این آیات نیز همین را مى شدید گردید.
، و ترتیب آنها، چگونگى «ما قلى»و  «ما ودعک»دو فعل ... اندیشناک شده و این آیات نازل گشته است

اش را رساند: آیا پروردگارش او را رها کرده و رابطهآن حضرت را در مدت قطع وحى مى یاندیشه
، ص: 4پرتوى از قرآن، ج) «مهر شده یا خشم نموده است؟و بىبریده است؟ آیا بیش از رها کردن، به ا

( ما وَدَّعَکَ 1) ( وَ اللَّیلِ إِذا سَجى1) وَ الضُّحى»ی ضحی نیز بدین شرح است: (. آیات آغازین سوره196
به هنگامى که « : »(2) فَتَرْضى (وَ لَسَوْفَ یعْطِیکَ رَبُّک4َ) ( وَ لَلْآخِرَةُ خَیرٌ لَکَ مِنَ الْأُولى9) رَبُّکَ وَ ما قَلى

 (1و به شب آن گاه که تاریکیش همه را فرا گیرد و آرامش بخشد. ) (1روز برآید و نور بتابد، سوگند. )
و  (4براى تو همانا فرجام بهتر از آغاز است. ) (9نه پروردگارت ترا واگذارده و نه خشم نموده. )

 «.(2تا خشنود شوى. )پروردگارت آن چنان درآینده به تو عطا کند 
ای در حیات ذکر شده است، اما معراج غالبا به عنوان حادثه« رفتن موسی به معراج». در سخنرانی 1

شود. مقصود معلم شهید، میقات یا میعادی است که موسی با خدا در کوه طور محمّد )ص( ذکر می
 وَ وَاعَدْنَا مُوسىَ»ف نقل شده است: ی اعرابه بعد سوره 141ی بقره و به بعد سوره 21داشت و در آیات 

 لِمِیقَاتِنَا وَ کلَمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ وَ لَمَّا جَاءَ مُوسىَ ...ثَلَاثِینَ لَیلَةً وَ أَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِینَ لَیلَةً
 . (141-149اعراف: ) «أَرِنىِ أَنظُرْ إِلَیکَ  قَالَ لَن تَرَئنىِ
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در  هازانیسمپاتو  تییالی تشکتوده یاناتجر بااز نوع رهبران  یدبرخور ،برخورد خدا
 [خداگونه] چنین ینخودش ا ی. مصدق هم با کادرهایستجوامع ن رخیما و ب یجامعه

 یکارمندمصدق کرد. صرف می یمهم بود، مصدق وقت خصوص یلیخ .کردبرخورد می
 ،رسد پنهان از همسر اولونوا که مینرسد. به نامی یینان و نوا یککارمند به  ینا .داشت

کار دارد و شب ما  یروزگفت نخستکارمند به همسرش می .کندمی یاراخت ینهمسر جوا
مگر شما چقدر  یدگورود. میمیمصدق  یشپ و شوددارد، همسر مشکوک میرا نگه می

وقت  مکه من تما یدگومی ینا: یدگومی؟ چطور یدگومصدق می؟ یدبا همسر من کار دار
 یو مراقبت فقط برا یبگذارد. تعقمراقبت میو  یبکارمند تعق ی. مصدق برامهست ینجاا

شود که این مشخص می !یستکدام سوراخ رفت نکه کدام مورچه در  یتیهای امنپروسه
جمله  ینا او، خواهد، بهمی [مصدق، کارمندش را]. است داده یلتشک مدو یزندگکارمند، 

کار ه . بعد چیدوگقشنگ می یلیخ .«؟تنبان آقا دوتا شد ،وضعت بهتر شد»: یدگورا می
ساقط  یدهد. فرد را از هستمیبه همسر اولش کند و او را قطع می حقوق؟ کندمی

 یول ؛بوده یادار مندکار یککند. می یبازگشت به زندگ یکند. آن فرد هم بعد از مدتنمی
به صرفاً اینکه نه  ؛قرار دهد ینبذره یررا ز یرامونشافراد پ ، بایدبرندهیشباالخره فرد پ

. لذا منش ستا ینا ،توجه کند. منش خدا بردپیش یبراهای فرد ییو کارا هایژگیو
از برخورد خدا ]شود، میها ساطع از انسانشود فقط تصور میکه  رایج برخالف تصور

 یکدارد، وجود  یتربزرگ یهست یک یول ،شودها ساطع میاز انسان .[گیردهم نشات می
 یلیخ یست. با موساهمه تر از منش، صاحب«او»هست که گذرها  یهمه کالن سر یلوط
بها  هایشیتها و ظرفییمقدم بر کارا یکند. به وجود موسمنش برخورد میصاحب یلیخ

. یمابا هم یدگومی آنها . همه جا بهمهستی با هم گویدیو هارون م یدهد. لذا به موسمی
 رود. می یشه و مشترک پشد یفمشترک تعر ،شنوم، هستم، و پروژه. مییدنترس

*** 
 یگیریپ یگررا از جلسات د یازدهم یمرحله شاءاهللان. یمآمد یشدهم پ یتا مرحله

 ما هم یبرود، ول یشند پکُ بحث یدشا .است یضرور ینجاادر  نکته یکیح وضت. یمکنمی
 یک شدند. یتهاز محتوا ، آحاد جامعه یمشد یتهاز محتوا . ما هم یمای ندارعجلهاآلن 

یدیم، دو یالتدنبال تشکدائم را  ییهاندارد. دوران ی، اشکالیمبگذارسر محتوا  دورانی
و  ییمحتوا یبدون پشتوانه یولت، . آرمان محترم اسیدیمدودنبال آرمان را  ییاهدوره
یده، ماس یتهم در حاکم، اآلن .[شودو به رخوت و رکود دچار می]ماسد می یالتیتشک

مقدار با  یک است بحث ممکن ینکهکرد. ا یکار شودینم یلیخیدیم، . ماسیروهاهم در ن
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در مواجهه با  یخداوند با موس یاستراتژ بردپیش یاگر که ما برا یبرود، ول یشپ یتان
 [یبحث، نتیجه] اول شودمیندارد.  یبه نظر من اشکالیم، بگذار راچند هفته  یکفرعون 

 است.  یجردر تد یفیتبه نظر من ک یآخر را گفت، ول
تر فعال] دادند یلرا که تشک ییهادوستان هم، گروه شاءاهللان، بحث بردپیشدر کنار 

 یکاال یکما  یوقت در جامعه ؛وقت فرَّار است یننند. اکرا کار  شانیها، بحث[کنند
 و تریبا وسواس جد ،دم با زمانهبجهان دماآلن  شود.می یای تلقهو فلَّاهمیت کم

ها کار کنند، کارشان هم شود، بچه یلتشک یستیجمع با ینا .کندیخورد مرر بتمسئوالنه
 .نقد کنند را شودمی ینجاکه ا ییهاهم بحث ،یاورندهم بحث خودشان را ب ؛باشد یجابیا

 یت، پس ترکه هم رویسترکه دردآور ن .بخورد یرهدا  یها روها باال برود، ترکهترکه
 .یمبرس ییجا یکبه  مشترکاً ؛بشود یورآفر ،شودمی ینجاکه ا یبحث
 یکپارچ آب،  یکبسته خرما و  یکها با در کنج کتابخانه یمبرو یمتوانتک ما میتک

شود،  یچیدهمان پذهنیم، شو یچیدهپیم، خودمان، خودمان را رشد بده ؛یمهفته را سر کن
ها اهلل بچهءشاان .یمببر یشها را خردخرد پبحث ،با هم یمبتوانباید ندارد. ما  زشیار یول

 ،هو پا به سن گذاشت یدسف یعبوس و مو یرو ینکنند. ما با ا یجادا یتحول یکهم بتوانند 
را  یرانا یجامعه ،هاهاست. بچه. طراوت نزد بچهیمنداشته باش یطراوت یگرد یدشا یلیخ

 شاءاهللان. یدپاش دوران شما هستباز طراوت خودشان محروم کردند. باالخره آ
 یشپ شاءاهللانخودمان یم، ای در محتوا بکنولوله یکشود.  یها هم جدبچه یهابحث

 ینجاا یصندوق مشترک یکهم هست، از طرف دوستان مطرح شده که  یشنهاداتی. پیمببر
مشترک  یکه پروژه یها و افرادهم هست که تجارب جمع یگرید یشنهاددرست شود. پ

روزه هست که یک یهاسفر یشنهاد. پیمن هستآ یمطرح شود، در پ ،بردند یشبا خدا پ
 یلیخ .یمهم هست یدنسل جد یفیهای کبا دوستان مطرح شود. در انتظار بحث شاءاهللان

 . ممتشکر
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 های مشارکت کنندگانآورده
 

 ی اولکنندهمشارکت
 1انسان یبرا یدحول توح هایگاهو جا هایدگاهد ییرتغی، استراتژ: عنوان بحث

 وقت را در ینصابر که ا یعرض سالم خدمت دوستان و با تشکر از آقا با، نام خداه ب
 یدحول توح هایگاهو جا هایدگاهد ییرتغ، یاستراتژ»قرار دادند. عنوان بحثم  نم یاراخت
 [های اصلیسرفصل] که داده شدههم خدمت دوستان ای برگه یک. است «انسان یبرا

قبل هم  یکه من جلسه ی. دو سوالاست ع شدهبا دو سوال شرو کند وترسیم میرا  بحث
 خدمت دوستان مطرح کردم. 

اکثراً  یول ـ همه یمگونمیـ بود که در جامعه ما  ینکه مطرح کردم ا ییهااز سوال یکی
. استارکرد پرک داشته وپر یلیخ، خوب یلیخ، بزرگ یلیندارند که خدا خ یمشکل ینبا ا

رسند که پمی همه یدشا یول ،دانندمی را ینهمه ا است؛ صابر خدا همراه یآقا یاتبا ادب
چگونه  یا یدنترس یگرد ،هستاو خدا همراه  یدفهم یافتاد که وقت یموس یبرا یچه اتفاق
به  ،یستداها مییطقباز قوم  یآدم معمول یکمقابل  یموس گونهچ؟ شد یزتجهیّن به قول ل

که  یدنظرم رسه من ب .کندیم حرکت یّنل یدآیفرعون م یجلو یزند ولمی کشتن دست
 یآقا یهابحث در؟ افتاد یبود که چه اتفاق ینسوالم هم ا .شود یینبحث تب در یدبا ینا

 .سوال را مطرح کرد ینا شودیتر هم مکالن و در تاریخ، از منظر صابر
 شانداشتند که همه ینکال یپروژه یک، نوعاً دو پروژه داشتند یامبرانپمطرح شد که 

. عنوان است بوده یدوران یپروژه و دیگری،، یدیتوح ینام پروژهه کردند بمی یگیریپ
 ینهم یدمثالً شا یدوران یکه پروژه یدمهم رس یجهنت ینبه ا .گرفتم همیناز  را مبحث

از  او یدننترس یاانتخاب کرد  یکه موس یروش ینامثالً باشد.  [هاسازوکارها و چگونگی]
 یزشخداوند تجهو عنوان شد  یموس یتقاضاها عنوانبه که  اموری ینسحر و جادو و ا

افتاده که به  یچه اتفاقات؟ هستای اتفاقات چه رابطه ینو ا یدتوح یکرد. باالخره رابطه
 .بود ینسوالم ا یک؟ شودمی حاصل یتموفق یدورانهای پروژه در آنصابر  یقاآقول 

و  یداراز هدف شان،یحث استراتژبمشخصاً در  و صابر یبحث آقا سوال دیگر، اینکه در
 یدارافق با یاستراتژ: معنا گرفته شد یک هباین دو اصالً شد.  سخن گفته یلیخ یدارافق

                                                                                                        
کننده، در نشست بیستم )به عنوان دومین ی بحثی است که همین مشارکت. این بحث در ادامه1

 کننده( ارائه داد. مشارکت
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 ییهامرارت مثالً یا، بود یسال تالش موس یس مثالً ،که آورده شد یی. کدهایدارو هدف
مطرح کردم که هم قبل  یجلسه راسوال  اینکرد.  یدامتحمل شد تا تحقق پ یرس درکه 

 یک یبرا [را تحمل کند]چهل سال تحمل رنج و درد ـ  یس پذیرد کهنمی نسل ما لحداق
 که قرآن مطرح یدگاهیواقعاً د یاآ .کند یداتحقق پ یک یستکه معلوم هم ن اییندهآ

بحثم  دو سوال وارد بحثم شدم. حال ینمن از ا؟ ستامتفاوت  یا ، این گونه استکندمی
 کنم.می ان عرضرا خدمت دوست 

انسان  یهمان پروژه یااعتالست به  یلطه مجموعاً ما آقای صابر چند جلسه پیش گفتند
 یدها به ذهنم رسبرداشت یسر یک ین جااز هم یعنی .جالب بود یمبرا یلیمن خاست. 

 ازمتفاوت بود.  ،عنوان شد [توسط آقای صابر]از مطالب جلسات بعداً  یبا بعض یدشاکه 
خواهم که می یبحث یبرا که یگریعنوان د یکبتوانم  یدشااستنباط کردم که  جلسه ینهم

 یتگفتند که طه روا یشان. ااست متفاوت صابر یبحث اقاکه از  بگذارمارائه بدهم 
بهتر  یتوحید یدگاهد یانسان دارا یترسد که روامی نظرمه مواجهه با فرعون است. من ب

؟ است یتضاد [ی شمای مواجههآیا شیوه] یدبپرس دیفرکه اگر از  دانیمیمان مهمه است.
ما وجود دارد که  یهمه درها از رگه یبعض یدشا ی. ولیستمن یمن تضاد ؛نه یدگومی
 اهلتو تا حاال  یدبپرس یاز هر انسانمثالً  یاشود. می عمده مانیتضاد هاییدگاهد ،آرامآرام
 مواجهه یتروارا طه  کهینرست کنم. اد یریخواهم درگنمی، نه یدگومی؟ یبود یریدرگ

 یکند. وقتمی یلتحل طورینانسان ا یددهد شامی خودش نشانعنوان کنیم،  با فرعون
 یپروژه را همراه ینا یدبا یزنها متن هاییاستراتژ ،انسان است یپروژه ،یهست یپروژه

بحث  ینکه در اطه  یسوره یننکته و همچن ینرسد نگاه به امی نظره ب .کنند ینو تضم
  .کندمی یینرا تع یاستراتژ، مورد توجه است

بود که دوستان هم  یکوچک یلیبحث خ یک بروم،رابطه  سراغ توضیح این ینکهقبل از ا
 یعنی ،یستشر ن و یراعتقاد دارند جهان خ هایبرخ ینکها مبنی بر قبالً ارائه داده بودند

در جهان  یوجود یرویما دو ن یعنید و منظورم از تضا یستمعنا ن ینبه ا جهان تضاد
نه از ، مبنا بحث تضاد را گفتم ینشر. حال من از ا دیگری، باشد یرخ یکیکه  یمندار
 خواستیم یورود نکردم که موس یهن زاوآخشونت. من اصالً از  یا یریدرگ یمبنا
 منظوم از تضاد درست مقابل .خواست رفتار کندمی با خشونت یادرست کند  یریدرگ

 یاست. شر هم ذات یرسراسر خ، جهان وجود نظر کهم یناز ا هم یدبود. توح یدوحت
 یچون اگر همه؟ یم. چرا نداریمفرعون ندار یمعناه پس ما کافر ب ؛است یضرَعَ، یستن

ای نقطه یکانسان به  ینا تواندیپس نم ،از وجود است ییانسان هم جز، است یروجود خ
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بود، قائل توان نمیانسان یک  یبرا یتیموقع یننچ، حذف شود ضروری باشدبرسد که 
 ،کفر یتموقع یکه برا شودیقرآن هم گفته م در. توان قائل بودها میهرچند برای موقعیت

کفر اصالً . یستن هم در آن یو رشد یتیهدا ،وجود ندارداصالً  چون کفر یستن یتیهدا
پس  یموارد شو منظر یناز اخاطر اگر  ینمه . بهیستن یذات، هست یضرَعَ، وجود ندارد

پس ، از وجود است ییتنها وجود معنا دارد و انسان هم جز انسان موضوع خلقت است و
 یدگاهد یناز هم ،نظر منه باست.  مهم یلیخدا خ یدگاهد ینا .یشداندمی خدا به رشدش

 کند. می یزرا تجه یامبرانکه پ است
هم رشد  ؛ستاو و خلق و رشدان انس ،خدا یاستراتژ، شد یزتجه یرس یندر هم یموس
 یستن یزیچ، یحتوض ینا ییههم رشد قوم. رشد البته بر پا، هم رشد فرعون، یموس

آن  یعنیباشد.  یگاهیو جا یدگاهیرسد دمی نظره . بیستن یدستاورد یحت یا یزیکالف
گذارد به عنوان می دستروی آن  یلیخدا و مخلوق خدا خ یکه خدا و رابطه یزیچ

 است.  یمحوریدتوح ینهم که یدگاهو ده یگاجا
 .کند یحش را تصحااتیمبارز یدگاهد یدباکه شود میاین  یموس معنای استراتژی خدا برای

اش مبارزه یگاهشود. پا ییدتوح یدبا یول ،و تضاد هست یریاش درگمنطق مبارزه یموس
 بر مبنای ؛ یعنیباشد «نسانا» تواندمیاش اما پایگاه مبارزاتی .است ییگراقوم یا ییگرایلهقب

 نباشد.  یتیقوم هاییبندیمتقس
 و یمبان یهمان رابطه یکی: کنم پاسخ دهمسعی می دو سوال را هم که مطرح کردم این

 یاستراتژ یناگر ا ینکها دیگری هم؟ کندمی یداپ یچه ربط یو استراتژ یازهان ینا ینکها
به  و رنج بردنآن مفهوم آیا ؟ ن چیستمفهوم درازمدت بودن آ، که عنوان شد یدرازمدت
؟ شودبه چه صورت تبیین میموجود  یتینارضا، یدیناام، یخستگ ینا؟ است یدنفنا رس

 ؟ یعنی ما باید به این شرایط تن دهیم یا نه
 ییمعنا یننظرم به اه ب )ص(،محمّدخطاب به  1طه 1 ییهآ ،یمطه که برو یاتآ یحال رو

در  یامبررسد که پمی نظره . بکندیرا نقد م رمحویندهآ یاستراتژ ،که آنجا مطرح کردم
را معطوف به  یشهاو کنشها رنج یسر یک، ولی یدهدمیرا  درخشان یندهآخود  یدگاهد
قرار کند که می یحتصر یه. آاست دانستهمی رنج ومشقت کرده ومی تحمل یندهآ ینا

 خدا .یدد یموس یرس باید درا ن مشقت رینظرم اه من ب !بریامپ یافتیبه مشقت بنیست 

                                                                                                        
 «. مَا أَنزَلْنَا عَلَیکَ الْقُرْءَانَ لِتَشْقَى. »1
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را  یتانسان است که خش یانگرب هقرآن هم یپروژه ،یرا اگر اصالح کن یدگاهتد یدگومی
 یدگومیمحمّد)ص(  بهدهد.  یگاهجا ییرتغ و کند یکند و بندگن ییخدا یعنیتجربه بکند. 

است.  رانیامبپ یو هدف همه هدف تو ین، همیبکن یااحبتوانی را در هر لحظه اگر  ینا
کند که تو  یدابخواهد تحقق پ یندهآ درکه  یزیدهد نه چمی را نشان ینهم هم یموس یرس

 . یاکنون خودت را در رنج تصور کن
روشن  ییندهآ یدداند و به اممی کند که مبارزه را رنجمی یانرا نما یانسان یرتصو «یلتشق»

اتفاق  یناچرا کرد. حال  ینیرا در هر لحظه تب یتو خش روشنی یدنشسته است. اما با
 «الرَّحْمَانُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتَوَى» یدگومی که یبعد یهنظرم آه ب؟ یافتدانسان ب یتواند برامی

اتفاق  ین. ااست فرما شدهو روندها حکمها عرصه یهمه خدا بر یترحمان ینکها یعنی
 یرس رهست. دمحقق هم  یتشمحقق است و رحمان یخر تاردخدا  یارادهیافته،  تحقق
معطوف به که  یریدرگموسی از دهد که چگونه می نشان: ه استبودهمین هم  یموس

 یتهدا ،مشت و لگد یبه جا ،اشمنطق مبارزه رسد ومی یدتوح یبه استراتژ ،است یندهآ
 و گفتگوست. 

باشد که اکنون  یزیشود که انسان به دنبال چمی ییدهزا ینظر من هم خشونت وقته ب
 ،است یتخدا بر رحمان یاراده یبرد. اما وقتمی به کار اهم آن ر یلدل ینمه . بهتیسن

. یوستروند پ ینبه ا یدفقط با، بر آن سوار است یتکند. رحمان یعرا ضا یکس یستقرار ن
آرام در آرام صالح،ا یرسدر  یچون موس .متفاوت است یریبا خود درگهم  یریمنطق درگ

 یریتعب است جالبمثالً  شود.می دور لیقب یاز آن فضا و یردگمی قرار یمنطق آرمان ینا
خدا ، شودیاز فضا دور مده سال  یوقت یموساین بود که کار بردند ه صابر ب یکه آقا

 [خدا] شود گفت کهمی یگرطرف د یکاز  اما .یردبگ یاد مرارت و حوصله را هخواستمی
 یقدر که زندگآن، ده سال ینا در یعنی ؛دارد یانجر یبدهد که زندگ یاد او به خواستمی

و  که خدا اراده شوی یرتو درگ یست. قرار نیستین یختو موتور تار، یرا تجربه کن
 یموسده سال هم  ینا در، دارد یانجر یکند. زندگ یداتحقق پ شیهایو خوب یترحمان
به انجام  اگر هارزمب ینچون ا ؛یستن یگراند یاش نفکند تا بفهمد که مبارزهمی اشتجربه
 یهرلحظه به موس ،ده سال و بعد از آن ینا .ندارد شایزندگ یبرا یزیچ ،برسدهم 
  .ندارد که آن را محقق کند یبه کس یازن یتشخدا و رحمانکه فهماند می

رسد می به ذهن ینا. [مساله دارم] یلفظ مجر ینمن با ا ، امادادند یحصابر توض یالبته آقا
محقق هست.  [ی خدادر حالی که اراده]خداست.  یدهارا یهقق کنندکه انگار انسان مح

 است یدگاهد یحتصح یندر هم یدر هر لحظه فقط با آن هماهنگ و همراه شد. موس یدبا
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 یستمانع تکامل ن یکفرعون  یت،هدا یبرا ،یدگاهد ینا دررود. می فرعون یسوه که ب
 ،یافته یالو روندها استها عرصه یهمهکه بر  یو رحمان یمرح یخدا یچون تکامل بر مبنا

از روند  یکی که فرق دارد یلیخ ینا ؛روند دور شده یناز ااست که فرعون  ؛است حققم
به  یدشود. ما با یتهدا یدشود که شامی با او گفتگو ،مانع تکامل بشود یکی ،دور بشود

خدا ی ا او دربارهببرود  یدچرا انسان با ،مانع تکامل است یاگر انسان یمتوجه کن ینا
روش  ،ییمبگو توانیمیکه م یزیاست. ما حداکثر چ یسوال مهم یلیخ ینا؟ صحبت کند

رفت با اصالً بعد بد برخورد کن. چرا  ،آرام برخورد کناول گفته شود که این میخدا 
آدم  اسرائیل را به من بسپار،بنیقوم  گفتیبه او م رفتیم باید؟ حرف زداز خدا  فرعون

  .حرف زدو صفات خدا از خدا با او رفت اما موسی  و ... . باش یخوب
از آن فضا و منطق جدا شده بود. او به فرعون گوشزد  یموسکه  دهدینشان م ینا نظرمبه 

دور  [از این مبنا]اآلن  تو ؛کندیم یکتو را به روند تکامل نزد یدتوح یکه مبنا کندیم
 توانیمیم ینجادار کرده. افاصله یراو را از مسنگاه فرعون هست که  یقت. در حقایشده
سوال  یلیخ ین. به نظرم ازندیاز خدا حرف م رودیفرعون م یشپ یچرا موس یمبفهم
. چرا دهندیارائه مـ همه  ـ هایلیکه خ ایدینی یهاهست در مقابل کل بحث اییجد
 یچه ربط؟ دنزنیمز خدا و صفات خدا حرف  شانیدوران هایهپروژ در پیامبران یوقت

انتخاب  یموس ای کهیدوران یاستراتژها و زمین است و خدا خالق آسمان ینکهمثالً ا ینب
 ینا؟ ، وجود داردقوم را نجات بدهدو ببرد  یگرد یبه جا ییجا کیکه قوم را از  کندیم

و منطق را  یمنگاه داشته باش یناست با انحرافات در جامعه. اگر جز ا یدتوح ،ربط
فرعون برود و از خدا و صفات خدا با او  یشپ یندارد که موس یلیدل یجه ،یمبدان یریدرگ

به اصطالح  با یاروییسراغ داشت که در رو شودیم ییدحرف بزند. کدام منطق توح
ما ، مان فرعون باشددشمن شودیمگر م؟ صحبت کند هایشیژگیاز خدا و و ،دشمن

 ؟ یمکن حبتبا فرعون از خدا ص یمبرو
 اما. دهمیم یحرا هم توض یدگاهشد ؛شده یزتجه یدگاهید یکبه  یقاًدق یموس پس

همه  یش. مبنایستن [ی توحیدی] در آن مبنااست که فرعون هم جالب  یهاجواب
با فرعون  ی. موسکندیم یسهمقا را دائم طرف دو ،کندیسحر را مطرح م ؛است یریدرگ
با  یوقتن، نوع دیگری از دیالوگ را دارد. ، با ساحرادر داستان طه دارد یالوگد نوع یک

 یدگاه. دکندیم یداپ ییربرخالف فرعون تغ شانیدگاهد انساحر، کندیها برخورد مساحر
. بعد آنها دهمیتان مکه من عذاب گویدیفرعون به آنها م؟ کندیم ییرطور تغهها چرساح

و  یریمنطق مبارزه را درگ میبخواهاست. اگر  ینالراحمو ارحم تربزرگخدا  گویندیم
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اگر  ی. ولکشدیمرا  [ساحران]ن باالخره دارد م [فرعون] ینا ،یمکن ایسهمق، یمتضاد بدان
من ندارد که بخواهد  یبه زندگ یربط و وجود ندارد اساساً [فرعون] او ،تضاد نباشد

 را ساقط کند.  امیزندگ
. یدترس یموس ،ان را رو کردندها سحرشساحر یوقتمطرح شد.  تریشکه پ یسوال ینا یا
در منطق خودش را مانند ماست.  انیهم انس موسیصابر  ینظر من آنجا به قول آقا به

 یفیکاست،  یمبارزه کمّ ،یریمهم شد. در منطق درگ یشکرد. امکانات برا یلتحل یریدرگ
 کنمی. چون من حس مشودمهم می. امکانات طرف مقابل استمثل شطرنج  ؛یستن
 مااگر  یعنی ؛کندیم یینتکامل را تعاست که مبارزه  ینو شکست در ا یروزیپ ییجهنت

 یداصفات خدا تحقق پ یا کندینم یداخدا تحقق پ یترحمانو تکامل  یمشکست بخور
خدا ، یستها مهم نآن وقت امکانات و ضعف ،یاییمب یرونب طقمن یناگر از ا یول !کندینم

که  یدترس ینخاطر اه ز انداختن عصا به نظر من با ی. موسگویدیرا به او م ینهم هم
دو طرف خاطر  ینبه هم ؛یزیچیک تحقق  یبرا کندای میبارزهم یکحس کرد که دارد 

مان ترس در وجود همه ینبه نظرم ا. یدلحظه ترس یک ؛کنندیرقابت م هم دارندمسابقه 
که تو  است ین. امحقق هست یتکه تکامل و رحمان گفتیباشد. خدا به او م تواندیم

و که اراده و تکامل  اش شود کهونیمجهز شود و در یدگاهد ینانسان به ااگر  !یبرتر
 یکتو در  یستقرار ن یعنی کند.پیدا می یذات یبرتر ینا ،خدا محقق است یترحمان
تر تر و کوچکمن گنده ینکند عصا ،که در سحر یتا حاال بترس یبشو یروزپ یامسابقه

 یندهشان به آ. آنها همواره چشمیهست مسلط گاهدید ینچون تو به ا یرتر. تو بدنشو
 گونه ینآن. آنها ا ییجهمسابقه است و نت ینشان به اهم چشم و دل یلدل یناست. به هم

دوباره  ،[نگرش توسط خدا، موسی] یحتصح ینهم یلبه دل !تو نترس ی!موس یول ؛هستند
 . ترسدینم
بود که  ینا نهایتشبه نظر من  ،مطرح شده که توسط آقای صابر گوناین «معکما یانن» ینا

من به  ی. ولمتوجه شدمهم من اشتباه  ید. شایخدا با هارون و موس یروهاین معجیعنی 
 یرتفس گونه ینا «معکما یانن» ،یمنگاه کن یتضاد یدگاهد بااگر . رسدیم گونهیننظرم ا

برنده  یجهاست درنت گبزر یلیا خخدا. خد یهارون به اضافه و یکه موس شودیم
ها و در عرصه یدمندحضور توح «معکما یانن» ینا ؛یستن ینبه نظر من ا ی. ولشویمیم

وجود ندارد که تو اصالً  یزیچ، یستو صفات من ن )خدا( جز من یزیچ ست؛روندها
 یدنبا یخاطر موس ینبه همشر ذاتی نیست. . یستن یآن طرف ذات یعنی. یبترس یبخواه
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مقابل  خواهندیگرفت که م یروسه نفیزیکی جمع  یدرا نبا «معکما یانن» ینا یعنی. سدبتر
 . یستندفرعون با

استفاده از ]احتمال اینکه دانشجویان به سمت به نظرم همواره  ،بشود یاگر مبارزه کمّ
 یمبارزه کمّ ی. چون وقتبروند، وجود دارد احزاب یا صدای آمریکا [امکان و فضای

خاطر هم من دنبال  ینبه هم ؛چربدیم زورشکه طرف مقابل  فهمیمیاالخره مب ،شودیم
ی ی حمایت از حملهو گزینه] سراغ بوش رومیم یاسراغ احزاب  رومیم یا گردمیزور م

 ی. آقایستن یمبارزه کمّ ی. ول[نظامی آمریکا به ایران بیرای تغییر وضعیت موجود
 کنییفکر م یشطرنج است. وقت یمهم فکر کرد به ما گفتند شطرنج. ما یلیخ یانحجار

ف طرولی  ی،ندار یروز، یشاه ندار، یرخ ندار، یسرباز ندار بینییم، شطرنج است
  !دارد یزهمه چ مقابل

 «وجود» ،شر یرویو اصالً ن یستو تضاد ن یریدرگ ،خدا یدگاهدمنطق  چونبه نظرم  یول
با این منطق به . اگر دیگر کمّی نیستارزه مب ینآن وقت ا م،یبا او بجنگ مواهیبخندارد که 

 ین. اگر ما ارودیم ینهم از ب شکستو  یروزیپمنطق یم، رفته باش یاتآی سراغ مطالعه
 یمعروف یجملهبه این صورت معنا ندارد؛ همین و شکست  یروزیپ یریمرا بپذ یدگاهد
شده  [از معنا تهی و]شاید لوث  تکرار کرده که یاسالم یقدر هم جمهورکه آنـ  شودیم

 قعیتوا؟ چه یعنیجمله  ینا یمبفهم ید. ما با«یروزیمپ ،یماگر کشته هم شو یما حت»ـ  
که  یمتحقق بده است را قرار یزیکه چ یستن ینمان امنطق چون یروزیماست که پ ینا

 کنیم.  نقش مسئوالنه یفایا خواهیمیما فقط م .یمحاال شکست بخور
 ین. اب نبودعذادیگر مبنای  شانیمبنا که یستادندا خالق یخدا یمقوله یرو انساحر

بسته به اینکه  ،یتضاد یدگاهد دراست. به نظرم  1طه یسوره 31و  31 یاتنکته در آ
سال  20-80 یندر ا .دهدیعذاب م یا کشدیعذاب م یا ،باشد یانسان قو یاراده چقدر

است.  یشان تضادراً به نظرم منطقعذاب دادند. اکث یا یدندعذاب کش یا یروهان ،یرماناخ
ی را به عنوان یک پدیده« شر»] یمبودند. اگر ما بخواه یرفتهپذشر را  یروین« وجود» یعنی

 یدننه عذاب کش یداما از دل توح !کشندها عذابی یمادهندهعذاب یا ،یریمبپذ [وجودی
 نه عذاب دادن.  آیدیم یرونب

                                                                                                        
لَّمَکُمُ السِّحْرَ  فَلَأُقَطِّعَنَّ أَیدِیکُمْ وَ أَرْجُلَکمُ مِّنْ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَکُمْ  إِنَّهُ لَکَبِیرُکُمُ الَّذِى عَ. »1

مَا جَاءَنَا  قَالُواْ لَن نُّؤْثِرَکَ عَلىَ (31)خِلَافٍ وَ لَأُصَلِّبَنَّکُمْ فىِ جُذُوعِ النَّخْلِ وَ لَتَعْلَمُنَّ أَینَا أَشَدُّ عَذَابًا وَ أَبْقَى
 «.(31رَنَا  فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضىِ هَاذِهِ الحَیوةَ الدُّنْیا)مِنَ الْبَینَتِ وَ الَّذِى فَطَ
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 ینبه هم، اگر خارج شود .منطق خارج شود یناز ا انسانکه  یستاالعادهفوق یرشد درون
که اتفاقاً در  یتیوضع .رسدیهم م «اکنون»و مبارزه در  یددرک توح یواقع یمعن

که در بحث آقای صابر ] طور اینشان مبارزه یحتوض یدکه شاشود مشاده می ییهاانسان
ـ ها که چپ ییهابحث یا نژادیفحن [هایدیدگاه]. مثالً ه استنبود [شودمطرح می

ما  یبهشت برا»ش دارد که در خاطراتآقای میثمی  یاجمله ؛دارندـ  گوارا و امثال اوچه
و هم خوب  و این استعاری بودن،  ستاستعاری اما  یات. ادب«بود یمیت یهاهمان خانه
اگر واقعاً  ! اماتاس یکیحرف رمانت یک کندیزننده است. آدم احساس مهم گول

 یواقعاً برا یعنی ؛استبوده  یمیت یبهشت همان خانهبیند که ، میا نگاه کندراهبردشان ر
از  یلیخ یا !باشند یختار یقرار نبود حاملهاصالً  یعنی .کردندیهمان داشتند مبارزه م

پنجاه سال  درقرار نبود  گویندیخودشان م یمبارزه اتکه در خاطر ینیمبارزان آرژانت
و  یو خوشحال یزندگ خواستیمیلحظه مبهلحظه، دل بورزدبشود که ع ومتیحک یندهآ

 تروقتخاطر هم هرچه تمام ینمه به .یمخودمان را محقق کن یرامونخودمان و پ یشاد
 ینب یتضاد یک یمکنمی حس .یستن یندر نسل ما واقعاً ا یبردند. ولمی لذت ،شدندمی

سال رنج را  یما س یگرد ،یمگذرب یکیو نشاط هست که حاال باالخره از  یمبارزه و زندگ
  !و نشاط یبه شاد یمتا باالخره برس ،یمزنمی مانیاز زندگ ،یمکنمی تحمل

وجود  یشر یروین یمه باشما اعتقاد داشتکه  یتقو؟ شودیم ید زندگرواگونه مبارزه چ
 یصفات خدا رو یما حاملهو  ،کرد یداتحقق پ کامل،خدا بر ت یاراده ینکهندارد و دوم ا

 . یستیمن ینزم
و وحدت است نه  یرجهان مبنا و منشاءاش خیعنی  یدپس سه سوال مطرح شد. اگر توح

از وجود است پس انسان شرور  یچون جزئ یزوجود ندارد و انسان ن یتضاد و شر ذات
است بر نبودن  یعرض، است یضرَهم عَ که آن ردوجود داشرَّ  یتبلکه موقع ،یمندار
 یدر تکامل که بندگ یگاهشانسان را به جا ،یدگاهد ینه اب یزخوب. پس تجه یتموقع
ی کنندهی و محققسازنده] کندرستمن تکامل ینکها یعنی یبندگ؛ [رساندمی]، است

 ینبه او ا ،دوآشنا ش یدگاهد ینبه ا ی کهخدا محقق است. انسان یت. رحمانیستمن [تکامل
 یحتصح ،باشد یزیخدا اگر چ یراتژکند. است یگیریپ یحکه مبارزه را صح دهدیتوان را م

است که  یدگاهد ینهم. طبق است یتهدا یبا مبنا یدبه توح یاز تضاد یموس یدگاهد
و  یگانگی، انسان به یدچون توح ؛ندارد یمفهوم یندهدر آ یزیتحقق چ یمبارزه برا

 دیابیرا م یزندگ یلدل ینو او به هم دهدمیشده را محقق نیتبا تکامل و رحما یهمراه
تکامل رو به حرکت ، که خدا یابدیو در آن م کندیرا تجربه م یزندگ یچشد. موسمی و
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 یمعنااو، هر حرکت پس  یناز ا .بولدوزر ندارد، کشنده ،موتور یکبه  یازیاست. ن
هم  یو تشق کندیفت نمیاخود  در [مشقتی]یی «یتشق» یلدل ینو به هم یابدمی نگیایگ

 . کندینم یجاددر جهان ا
که از تضاد  یانسان .یابدیم یزن یدنرا با نترس یدتوح یرابطه یانسان معنا یدگاهد ینر همد

 ییجهبه مسابقه و نت یقتو در حق  طرف مقابل قائل شده یهم برا یامکانات ،شروع کند
 یابدیمعنا م یوقت نیدکه ترس کندیرا مجهز م سانان یدگاهد ین. اما استا آن اصالت داده

وجود  گیرد کهی را مبنا میدو طرف ،یری. انسان در درگدرا اصل گرفته باش ییرکه درگ
 . زندیرا به هم م اییبندیمتقس ینچن یداما توح، دندار

 ییهآ ینو چند «ثُ مُوسىیوَ هَلْ أَتَئکَ حَدِ» قبل از ی طه وسوره اول یاتاز کنار آ
گذشت. قبل  یدنبا یبه سادگ ،رانفرعون با ساحگفتگوی با فرعون و بعد  یموس یگفتگو

که خدا اصوالً چه  یشیداند ینبه ا یدبا آ هم مهم است که آن ـ کردن روش یدااز پ
 باشد.  تواندیمای چه مبارزه یشرا دوست دارد و مبنا یامبارزه

در رابطه  صابر یآقا یاتمختلف در ادب یدگاهد ؛دارم یگریبحث کوچک د یکمن فقط 
 یهاپروژه آنهایی که یکی. داریم یدگاهبه نظرم چهار د .یدوران یهاو پروژه وحیدبا ت

اند. راستا انجام نداده یندر ا یتیفعال گویندیمو  دانندینم یرا اصوالً اجتماع یامبرانپ
 ؛مطرح بودهیت، در روحان، بشود یاسیس یتروحان ینکهکه قبل از اهمین دیدگاه سنتی 

 یدگاهد یول .یمندار یکار یدگاهد ینبه ا ند.خداوند آمداثبات  یبرا یامبرانپ اًاساس ینکها
: پروژه وجود دارد نوعکه دو  گویندیم ،زنندیمطرح است و اکثراً مثال م یشترکه ب دوم

متاثر که  یدوران یپروژه، است. دوم یدکه توح یاءانب یهمه ینمشترک ب یاکالن  یپروژه
 ینصابر به چن یکه آقا است یناتصورم خودش را دارد. من  یناست اما قوان یداز توح

که متاثر از  یدوران یو پروژهاست  یدکالن که توح یپروژه یعنی ؛دارد اعتقاد یزیچ
با  یدر رابطه اییدوران یپروژهاینکه هم  دیدگاه سوم، .خودش را دارد ینقوان که یدتوح

مطرح  کران ایشانو همفسروش  یکه آقا ییهابحث ینهم ؛وجود ندارد یامبرانخدا و پ
 یدبه توح یربطاساساً دشان است و رخ ییهبر پا پیامبرانعمل مبنی بر اینکه  کنندیم

یعنی دیدگاه چهارمی داشت مبنی بر ]نگاه کرد؛  شودیهم م طور دیگری یول .ندارد
 ییرتغ یدتوح ؛عوض کردها انسان یهمه یبرارا  هایدگاهد ینا یداتفاقاً توح [اینکه

و  یدگاهها دانسان که ستا ینو مبارزه ا یدتوح ینهاست. ربط ایگاهو جا اهیدگاهد
هم که  یحتوض ینا .کند ییرتغ شانیرامونو نسبت به خودشان و پ هستی در شانیگاهجا
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سرتان را  ید. ببخشکند ییرقرار است تغ هایگاهو جا هایدگاهد ینا که بود یندادم برابر هم
 درد آوردم. 

 

و قرار بود این ] که فرصت دارند یدوستانانتهای وقت است، ، ممنونم لییخ: هدی صابر
 یلیبتوانند استفاده کنند. خ یدر جلسات بعد شاءاهللان [ای داشته باشندجلسه ارائه

 .متشکرم
 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

  1(۵) یکاستراتژ یدد :او یها و کارکردها: داشتهیینو دوم: تب یستب نشست
 

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

 

تر مرور را برگزار یعامروز سر یم،بر گذشته داشت یچند بار در هر جلسه مرور چون
 یاست که رو یاجلسه ین. پنجمیمبحث متمرکز شو یبر رو تریتا به طور جد کنیمیم
پروردگار  یبرنده بودن به حساب و با محاسبهیشدار، طراح و پدار، افقاندازچشم یژگیو

 . باشیمیمتمرکز م
 روندهیشپ هایدهپد ،حداقل در مدار کالن .رودنمی یشپ یزیچ یچکه ه یمهست یعصر در

 یانیم یهادر سطح یاو  یدر سطح مل یهاست که شاهد دستاورد جدمدتیستند؛ ن
 ها،یدیناام ها،یاندازچشمیب ها،یگبرنامهیو برعکس شاهد ب ستیمیخودمان ن یجامعه

 پس بودن شفق انهنفقط غمگهستیم و بدون اتفاق و بدون افق  یو جامعه هایافسردگ
 یکاگر  یطیشرا ینچن بطندر که  کنمیمن فکر مماست.  یجامعه یاغلب اهال منظر

 یحالجمان یشانیبودن خدا را در پس پ تیساستراتژ یژگیو ،یو با تانَّ یممقدار درنگ کن
به  توانیمیبلکه م ،یمااز دست نداده ار یزیتنها چنه  یندازیم،مان بپز ذهنو در آرام یمکن

مجهز  یکطرح استراتژ یک بردپیشمنش خدا در  ینروش، متد، اسلوب و همچن یک
نشست سیزده  در]تحرک و کنکاش خودمان دارد.  یت،به فعال یکه البته بستگ یمشو
 [:یمرا با هم به گفتگو گذاشت یمباحث یینورود به فاز تب یبرا ییابتدا

 
 

                                                                                                        
 باشد.می 1966ماه فروردین 12شنبه سه. تاریخ برگزاری این نشست 1
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 فصل یکنشست،  یزده؛ سینجاآغاز تا به ا از
 از خود آغاز

  یراموننظر به پ
 « او» بحران رابطه بایت؛ درک وضع

 یانفعال در هست
   یتضرورت خروج از وضع

  ینیپساتب یین،تب یشاتبیین،متد خروج؛ پ یطراح
 « او»دو مبنا: خود و  یانما؛ حرکت در م یینتب

 «او»و  یمالگو؛ ابراه یکدقت بر 
 

از  یادراک یکشد که مقدمتاً به  یسع یرد،گیجلسه را در برمسیزده  در فصل اول که
و به اسباب  یمبده یصرا تشخ یتوضع ینضرورت خروج از ا یم،خودمان برس یتوضع

گذشته شاهد  ی، متد دست ساز. در دو ـ سه دههکه همان متد است یمخروج مجهز شو
صحبت  یستم،س یطراح یو حت یادار تیو ح یدانشگاه ی،هر وقت در مجامع علم یمبود

 یرانا یطشده است که به زور با شرا یآمده و سع یااز متد بوده، متد شسته و رفته و آماده
قابل کاربست است، اگر نه،  داشته باشد، یخوانهم یماقل یطمتدها اگر با شرا .منطبق شود

 .یمخود را بدوز ورسیو ا یوهگ یدبه قول مهندس بازرگان ما با نخ و سوزن خودمان با
 یدجد یساز تکنولوژکرپ پرسته یهاما از کفش ییوهگ یا یممکن است اورس

راه  توانیمیتر متر باشد که هست، اما به هر حال در خاک خودمان با آنها راحتماندهعقب
هر بحث و هر  یبرا توانیراحت م یلیانس دارد. خ یشترخودمان ب یو به پا یمروب

گرفت  ،هاستیآب یمتد را که محصول کار، مرارت و سوزاندن فسفر آن سو یک یاسوژه
 یو اطالعات جامعه یالتتما یمآورد و بخواه جاینبه ا ییمحصول نها یکو به عنوان 

جواب نداده است؛ در  اینکهدهد! کما جواب نمی یعتاًالبته طب یزیم،خودمان را در آن بر
و  یراز س یبردارمدل ،یالتیتشک یو در طراح یدر نظام ادار ،ما یتوسعه یبرنامه

خروج از  یبرا کنیمیم یاما حال سع .کمتر جواب داده است یگراند یتوسعه یاستراتژ
نوعان ما هستند، ما هم به همکه  هایآب یآن سو یاستفاده از دستاوردها رغمیبحران، عل

از آن  یزگونه نباشد که همه چینا یم،بشر افزوده کن یهابه داشته یاندک یزسهم خودمان چ
گفت  توانیلذا، م .یمآب باش یآن سو ییمحصول نها یکنندهو ما هم مصرف یایدسو ب

معاصر  یاو قبل  یهاانسان ینیممفهوم که بب ینبه ا کردیم، درنگ جلسه 9-4متد  یکه رو
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 یکمتد هاییهتوص یگراز طرف د یافتند،دست  یخروج از بحران به چه اسلوب یبا ما برا
و از فعال شدن  یفوق بشر هاییهو از توص یاز تجارب بشر یتاًپروردگار چه بوده و نها

سطح بود:  سهدر  یمکرد یداکه به آن دست پ ی. متدیمرا بساز یزیچ یمخودمان بتوان
بشود  یچرا به ذهن تلنگر بزند و پژواک پ ینا خواستیمیین؛ که و پساتب یینتب یین،تبیشاپ

کالن است،  یکه مبنا« او» با یم،مبنا هست یکخودمان که  ینعبور از بحران، ب یبرا ماکه 
 . یمآزاد گرد یتوضع یناز ا یتاًنها یمو بتوان یمدر رفت و آمد باش

است و « او» ،سوط و منتشر و گستردهمب یمبنا یکما،  یکوجود دارد و « او» یک پس
در شش  یمقدم بزن یمپاگرد بهتر بتوان یندر ا اینکه یهم خودمان. برا ]مبنای محدود[ یک

متمرکز  یموس یگونه یمقدار رو یکهم اآلن  و یمرا ورانداز کرد یمابراه یگونه ،جلسه
که از بحران  ییها. انسانیمکنمیحرکت  صرمعا یهاآرام به سمت گونهو آرام یماشده

شان موفق یهاخودشان را هم از بحران خارج کردند؛ با نمونه یرامونخارج شدند، پ
پس ذهن آنها استفاده  یهااز داشته یمدفعه بتوان یک یشاءاهلل ماهصحبت شده است که ان

زده و  دمخودشان و خدا ق ینپاگرد ب یندر ا چگونهبدهند که  یحو آنها هم توض یمکن
خدا در  یااند؟ آبرده یشپروژه را پ چگونهاند؟ کرده یفبا خدا تعر یاجتماع یپروژه
به آنها  یابرخورد کرده  ییاعتنایبا آنها با ب یانه؟ آ یاآنها ظاهر شده  یو پروسه یپروژه

از تجارب آنها  یمشاءاهلل که بتوانکارشان شده است؟ انو کمک یدهامکان و روش بخش
 :یمآغاز کرد فرضپیشدوم باب بگشا را با دو فصل  1.یمکن هاستفاد

 

 فصل؛ باب بگشا  دوم
 : فرضیشباب با دو پ یآستانه در

 به او اتکاء
 یکمستمر ـ استراتژ یرابطه

 

 مندیفهمسئول و وظ یزن« او» و یماز بحران خارج شو« او» به کمک خواهیمیمکه  ماببینیم 
ما در ذهن  یکه برا یبر خالف تصور .کمک بگیریم[« او»توانیم از ]چگونه می است

 یست،ن طوریننه! اساساً ا یم،هست« او» یتارباب جهان و ما رع« او» ساخته شده که

                                                                                                        
ی اجتماعی برای تشریح سیر کار خودشان است که ی شهید صابر به دعوت از فعاالن عرصه. اشاره1

ی دوم در نشست ی محک( و نمونهست و ششم )سخنرانی بانی موسسهیک نمونه از آن در نشست بی
 ی مادر و کودک( رخ داد. ی خانهام )سخنرانی بانی موسسهسی
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کرده و  انهبرابربرخورد شمولش با بشر یهست ییمنهبه رغم جبروت و ه ییجاها
 بوده است.  شرکار بکمک

ما  یتالبته در حد ظرف ـ یمباش را داشته مانیها و پروژهادر پروسه« او» قصد حضور اگر
« او» اول آنکه :یمرقرار دا فرضپیشدو  یدر آستانه ـ او یهاو در حد نامحدود داشته

است و ما هم اگر فرض  ـ یمدار و هم یدوران هم ـ یماندگار و پابرجا ید،عنصر جاو
و  یدافق، د صاحب« او» به مانند خود خواهیمیکه م ایمهعنصر روند یک یریم،را بپذ اول

 یجهان ما هم سهم ینا یپرتالطم و پرولوله ییرِشاءاهلل در مدار تغکه ان یمباش اندازچشم
وارد فاز  یم،که با آن مواجه هست یکه با آزمون و خطا و با مشکالت یزمان از. یمکن یفارا ا

 :است یهرابطه دوسو ،یینتب یندر اکه  یمداد یحمرتبه توض ینچند یم،شد یینتب
 

 رابطه؛  ی؛ دو سویینتب
 هستان   هستنده

 یشاءفعال ما  فعال به اندازه
 منشاء عرضه   نقطه تقاضا

 

سرچشمه « او» از یاست؛ هست یهست ،و ما« او» ینفصل مشترک ب «.او»و  یمما هست
با هم ممزوج  توانندیم هستانهستنده و  .هم هستان« او» و یمما هستنده هست گیرد،یم

 یمشخص است، ما هم جا« او» یکند، البته جا یداخودش را پ یشوند و هر کس جا
البته نه تعصب  ؛یمرفته تعصب بورزازدست یجا ینو بر ا یاییممان را برفتهازدست

و  یمصاحب سهم یهست ینو در ا یمما هست اینکهکورکورانه، نه! بلکه تعصب به عنوان 
 وجه. یمداشته باش یدمان سهمبا رفع انفعال خو یهست یهادر فعل و انفعال یمواهخیم
 دارد: ییها و کارکردهاداشته« او» بود که ینمرور شده در جلسات گذشته ا ییناز تب یگرد

 

 ؛ تبیین
 او یکارکردها؛ او یهاداشته

 

خودمان  هاییتاست و ما متناسب با ظرف یزو سرر یزلبر« او» یو کارکردها هاداشته
وار یلکه ما باران را س دهدیم یحتوض اییهدر آ« وا». یماستفاده کن« او» از توانیمیم
استفاده کند،  یزسرر یناست که چقدر از ا ینزم یارهایش یتبسته به ظرف بارانیم،یم
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از آن رود و  یاز آن در حد نهر، بخش یبخش ی،در حد جو یارهایشش یناز زم یبخش
و نه  یلحال ما نه ن؛ 1دهدیم یحاست، که خدا توض اییهآ ینگونه است؛ ایلهم ن یبخش

 طوریناقبل از آن  یدسال و شا سی ین. ایاییمکوتاه ب یدو نهر نبا یاما از جو یم،رود هست
رجل به مفهوم هم مرد و هم  ـ یاست و نه رجل یخشکسال یرانشده که ا یینما تب یبرا
ت و قنا یزدارد، خاک نه مرطوب و نه نمناک است و تنها مجرا، کار یو نه طراوت ـ زن

امکانات  بارانیم،یما م گویدیم« او» ید،گورا نمی ینخدا ا !هاستیتجوشان دست حاکم
 یکحداقل شما  گویدیباران و م گویدیم یکبا زبان سمبل کنیم،یم یزها را سررو فرصت

 نسلبا کمک هم و به خصوص  یمجلسه فعالً رگه است، اگر بتوان ینا .یدباش یارگه
کار  یم،به نهر عبور کن یو از جو یمخودمان را قطره قطره بچکان هایهیافتآرام جوان، آرام

خودمان  یکه ما فعالً جو کندیامکان را فراهم م ینا« او» یهاه. حال داشتیماکرده یبزرگ
 ینامیسمو نهر که مظهر د یبا جو یمآرام بتوانو آرام یمرا و بعد نهر خودمان را داشته باش

. یریمبه عهده بگ یو نقش یو تحوالت سهم ییرتغ ینر اد یزاست، خودمان ن یهست
همه جا حاضر و به قول « او» که کندیم یمرا تفه ینبه ما ا« او» یها و کارکردهاداشته

 40و  90، 10 یهادهه یرانورزش ا یاست. در جامعه نگشتاشصت هایمیقد
خدا گفتند؛ یمانگشت که چند رشته بودند، پنج یبود و به کسان یاتیادبخورشیدی 

انگشت ما پنج یدر جامعه یریداوود نص یمثالً، آقا .ها را نداردانگشتهای پنجیتمحدود
نجات، داور بسکت، داور یقغر الیست،فوتب یبالیست،وال یشانهم هستند. ااآلن  بودند که

مشاور  یسالگ 30هم در سن اآلن  نجات بود ویقغر یونفدراس یسو رئ یبرداروزنه
ما  یرامونها پانگشتپنج ینهم کوهنورد است. از ا و کندیجات است، هم شنا منیقغر
ها است و به قول فراتر از پنج انگشت و شصت انگشت یارخدا بس یول ،هستند یادز

 :یمراغ اوحدی
 

  یداییهو یناز من؟ تو با چند یپنهان شد چرا
 

و  ینیمرا بب هایداییو هو زیمیندااست که ما چشم ب یدارد، کاف یداییمکرر و متعدد هو او
 یامروز سراغ داشته یدر جلسه اینکه. قبل از یمبنگر« او» یها و کارکردهابه داشته

                                                                                                        
 [ از آسمان، آبى فرو]همو که...« : »أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِیَةُ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّیْلُ زَبَدًا رَّابِیًا. »1

هایى به اندازه گنجایش خودشان روان شدند، و سیل، کفى بلند روى خود فرستاد. پس رودخانه
 (.13)رعد: ...« برداشت
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هم  یگرد یگزاره یکبه  ییندر تب]این نکته را یادآور شویم که[  یم،برو یکشاستراتژ
 است: یمتن اصل هاربه چ یمتک کنیمیکه ما م یینیتب .یمکرد یدادست پ

 

 متون:  ی؛ در البه التبیین
 کتاب؛ ما؛ یختار؛ یهست

 

اگر  .بخورد یوندبه متون پ یدبا یعتاًمتن باشد، طب انسان بخواهد در متن برود و انسانِ اگر
 یوندپ هایهبـه تحش یهحاش یهاانسان یندازیمها نظر بـخودمان و به گذشته یرامونبه پ
 های. بعضگویندیرا م یتاب و مکتوبنوار کنار چپ و راست هر ک ینا یهاند؛ تحشهدخور

به  یست،، به کناره، به بغل پیهو تحش یهروند و دلخوش به حاشسراغ متن نمی یلیخ
 یم،که خواستند به متن بروند، از نوع ابراه ییآنها یول .و به هاله هستند یتماشاچ یگاهجا

متن  یهاودشان انساندر حد خ آیند،یم ینجاشاءاهلل اکه ان یو از نوع کسان یاز نوع موس
 یهبخورد نه با تحش یوندبا متون پ یدبا یونددبپ ییراگر بخواهد به مدار تغ نانسان مت .اندبوده

و نه با پشت بام  یتماشاچ یگاهنه با جا یست،نه با بغل پ ی،کنار یها، نه با نوارهایهو حاش
تن بزرگ و نامحدود عبارتند از: م یم،که ما انتخاب کرد ییها. متنیوممشرف به استاد

متن در حد  یکخود ما  هم  ست،است که محصول کار بشر یخمتن تار یگرید ی،هست
ها متن یناوست. ا یفکه انشاء و تال باشدیکتاب آخر م یگرو متن د یمخودمان هست

عنوان  یلفصول گذشته در ذ دربسرشته است که قبالً بحث شد. « او» با یهرکدام به نوع
و دو  یدبه ما  دو کل« او» اینکهبر  یمبن یمرا با هم مرور کرد یگرید یباب گشا گزاره

 :دهدینشانه م
 

 روش  یک یژه،دو نشانه وتبیین؛ 
 انسان؛ یعت: طبیژهدو نشانه و

 

 یهمسنر»است،  یگسترده و اصل یها نشانهآفاق و کرانه یعنی،، یعتطب [ی اولنشانه]
دوردست  یهاها، کرانهافق اینکهالبته ضمن  (.29)فصلت: «انفسهم یآالفاق و ف یف یاتناآ

 ییهانشانه یم،مسلح مشاهده بکنیربا چشم غ توانیمیکه ما م یعتیطب یاو  یهست یو همه
مان نشانه و متن درون یعنی،انفس؛  .یمانشانه هماست، خود ما  یقو تحق یینتب یبرا

مورد نظر  یود به حوزهور یبرا تواندیمتن کوچک و متن بزرگ م یزکوچک است. سرر
 یزروش را ن یک ،باب بگشا باشد. در کنار آن دو سرپل یزوه و مفتاحرِخوش یدکل

 :کنیمیخودمان انتخاب م
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 روش  یک یژه،دو نشانه وتبیین؛ 
 روش:  یک

 مواجهه با کتاب
 انتخاب نشانه و گزاره 

 نشانه و گزاره یموضوع یدانم یبررس
 شان انتشار

 ناز واژگا یریبارگ
  یلتحل

 متنبهره از منابع کمک
 یینها یافتدر

 

ها و گزاره یات،در انتخاب آ یدنمواجهه با کتاب آخر عبارت است از: دقت ورز روش
 یخیها را نشانه رفتن و شان نزول تارگزاره ؛هایهآ یموضوع یدانم یبررس ؛یاتمجموع آ

استفاده از لغت  ؛قت قراردادنداشته را مورد د یاتانزال آ یکه بشر آن روز برا یازهاییو ن
استفاده  توانیمیهم م یاز فرهنگ عرب ـ خودمان یبا فرهنگ فارس سبمناسب و متنا یمعن
 یامروز یمتا بتوان یمو به زبان امروز برگردانش کن یبه فارس یدباالخره با یول یم،بکن

بشر،  یمثل دعا هامتنو از کمک یمبرس یلتحل یکها به اتفاق یناز ا یتاًنها .یمدرکش کن
که بودند و  ییهانام و نشانهاز گمنامان و کم ایههر گزار یاشعر حافظ و  ی،شعر مولو

 . یماز متن آخر برس یافتدرک و در یعصاره یکبه  یتاًو نها یمهستند، استفاده کن
 یسنت یهاداشته یکه از حوزه یمکرد یسع یم،را شروع نمود« او» یهاداشته بررسی

 یـندر ا آیند؛میدارند: بـه کـار  یژگیکه چند و ییهابه داشته یمتا برس یمخارج شو
 موجود عبور دهند.  یتما را  از وضع توانندیمو  اندبرندهیشحلَّال و پ ،عصر

 

 ؛ یشارویپ بحث
 او  یکارکردها ؛او یهاما: داشته یینتب

 طراح ـ مهندس  یخدا 
  خدا خالق 

 (5) یکاستراتژ یدد
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و فاطر  یعطراح و مهندس بودن خدا و بعد خالق، خالق، بد یژگیبر و یاجلسه چند
 یکه امروز نشست پنجم آن را ط یراخ یو در چند جلسه یستادیمبودن پروردگار ا

 :یمها برگرفت. چند ادراک از متنیدیمبودن خدا رس یکاستراتژ یژگیبه و کنیم،یم
 

 ؛ یدیکل هایدریافت
 اعتبار راه 

 « او»و  ی مشترک ماپروژه
 روش او 

 سهم ما
 

راه، صاحب سهم جهان راه ینراه است و ما هم در ابود که جهان راه یناول ا ادارک
 یشبشر که با شراکت خدا پ ییهالنها یرغ یال ی مشاع، گسترده وو در پروژه یمهست

 یاتکهو در چهل یمرا به خودمان اختصاص ده یاو تکه گوشه توانیمیم یزما ن رود،یم
 یشکوچک و بزرگ پ یهاپروژه یفبه کمک خدا و با تعر نونکقبل از ما تا یکه بشرها

از انسجام برخوردار است و  یاتکه بر خالف ذهن یاتکهچهل ـ یمشو یمسه ،اندآورده
 حالببرند.  یشرا پ یرس یناند که ابشرها در حد توان خودشان کمک کرده یهمه

 یخدا و موس یکبه مراحل کار استراتژ اینکهاز  قبل؛ خدا یکاستراتژ یژگیبه و رسیمیم
چند که  کندیم یحتصر« او» که جلسات قبل چند بار مرور شد،همچنان یم،دقت بورز

 :نگردیها مکه به فرجام یدهاییدارد و تاک یککه جنس استراتژ یهتوص
 

  یکاستراتژ یاتادب: متن مکتوب در
 به فرجام  یتعنا
 کردن یـ فرع یاصل
 «او»عهد با  پاس
  سازییرهذخ

  یفیک یهاانباشت
 ورود و خروج صادقانه به روندها

 

ثاق با او، یکردن، پاس داشتن عهد و م یفرع ـ یمثل توجه به آخر کار، اصل یدهاتاک ینا
ها و ورود و خروج به صدق و صفا به پروژه یو دعا برا یفیک یهاسازی انباشتیرهذخ

از پوسته به هسته  ،میاییبورزد که از سطح به عمق ب یدتاک ینابه  خواهدیها است. مپروسه



 311      (5) کیاستراتژ دید: او یها و کارکردهاداشته: مدوو  ستینشست ب
 

 

از نقطه به  ،میکن یدادست پ یرینز هاییهگذر و به ال یینرو هاییهاز ال ،میرهنمون شو
به  میاست، بتوان یهماو بن یهاصول که از جنس توص ینا یتآرام با رعاو آرام میافق برس

 یخدا توان طراح یاکه آ یابیمدر خواهیمی. ممیشومجهز  یککار استراتژ یبرا هایییژگیو
 یازمندن اینکهضمن  برد؟یم یشپ یازنیشبا تدارک پ یانه؟ کار را دفعتاً  یادارد  یکاستراتژ

متناسب را انتخاب  هاییکتاکت کند؟یم یبندتوجه دارد؟ مرحله یازهانپیشبه  ، آیایستن
 [:یمپاسخ به متن مکتوب رجوع کرد یافتن یراب]نه؟  یاهست  ینچن ینا یاآ ینیمبب کند؟یم

 

 ؛ یصاحب استراتژ یخدا
 یکاستراتژ یطراح یک

 نشانه  ینو چند)طه، اعراف، شعراء( گزاره ـ سه یکدر  
 مرحله 16بند،  31نشانه،  42با  یانهدر م ینیطه: نگ

 

 یومو سشعراء  3-86 ، آیاتیطه، دوم 3-60 یاتآ یاول و اصل یگزاره بود: گزاره سه
 ینچند یطه و به اضافه یسوره یتسه گزاره به محور یناعراف است. ا 109-196 آیات
پرسش پاسخ  ینبرسانند و به ا خواهندیرا م یزچ یک یگرد هایهپراکنده در سور ینشانه

را با نوع بشر و با  یمشترک یکاستراتژ یروژهاست که خدا پ یرپذامکان یادهند که آ
 نه؟ یاببرد  یشاز بشر پ یاگونه

 گیریم،یم یو از آنها کمک مورد کنیمیها توجه مها و نشانهگزاره یهبه بق اینکهضمن  ما
آواز در وسط قرآن قرار گرفته، بلند ه. طکنیمیها توجه مگزاره یهمه از یشاما به طه ب

 .شودیتمام م« آ»اش با و چند نشانه یستاش، صد و بو پنج نشانه یاست و از صد و س
که بر  یمثل موس کند،یاست که فرود ندارد، انسان را بر موجش سوار م یجوشان یوارهف

طه در قرآن  یجا یم،کن یسهمقا یمرفت. اگر بخواه یشموج طه سوار شد و تا به انتها پ
بم  ینوسط طن یهاارگ است؛ آرشه یا یانوپ یسدر د یانووسط پ یهاآرشه یمثل جا

اوج بدهد از آن  اشیقیهر وقت که بخواهد به موس یانیستو پنازک ندارند  یدارند، صدا
انگشت هستند و با ده انگشت  دههم که  هایییانیستپ کند،یاستفاده م یانیم یهاآرشه
دست باشند با شان، انگشت وسط دست راست و اگر چپبا انگشت وسط کنندیکار م

 یگرد یهاو با انگشت ندنوازیرا بلند م یانیم یهاانگشت وسط دست چپ، آن آرشه
است؛ اگر طه  یانیم یها. نقش طه در قرآن مثل آرشهکنندیکار م یکنار یهاآرشه یرو

و دوران  یو هست یخدر تار یقیموس نیهم یبه اجرا یم،را در خلوت خودمان بلند بخوان
 یهااست که آرشه ینا یدهندهخدا بر توجه به طه، نشان یدهمه تاک ین. ابریمیم یپ
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طه ی سورهدر  هایژگیو ینبا ا یاتیآ یرید،بگ یتحول را جد یانویپ ینا ینو وسط یانیم
 شانیعمرحله توز 18و در  یمبند تقس 90به  شودیاست که م اتییآ 31، 60تا  3هست؛ 
 خدا: یتابلو یپا یمکرد. برو

 

 ؛ یآموزش یاستراتژ یک مراحل
 ی. طراح1
  یمجر یو فرآور ینش. گز2
 یکاستراتژ ی. کارسپار3
 یفیک یز. تجه7
 در بزنگاه اقدام یمجر یه. توج5
 یمجر یفهرست تقاضاها ین. تام6
 متن         مخاطب یین. تع4
 به روش  یز. تجه1
 یـ روان یروح یز. تجه2

 یدالدل با مجر ی. همراه11
 . اقدام11
 (یبا استراتژ ی)انسجام مجر یمجر یین. طرح موضوع ـ تب12
 ـ عمل هیش. آوردگاه اند13
 یزتجه ی. ادامه17
     ینامیسمد یبرتر؛ یدتوح یبرتر: یانیماقبل پا ی. برتر15
 ینی: محو ـ جانشیی. اقدام نها16

 

 یبحث را پ «باب بگشا نزد من آ یمرهگشا یقم،من رف»ها: مجموع نشست یتربا ت همچنان
است  ینانش اترجم یکدارد،  یترجمان یمکنمطرح می ینجاکه ا ییباب بگشاگیریم؛ یم

اش ترجمه یکمهندس هستم و  ـاست که من طراح  ینا یگرد یکه من خالقم، ترجمه
را  یزیچ ید،در ما را بزن ید،بکن یزن یککار استراتژ یداست که من استراتژم، اگر بخواه ینا

طراحم، اهل  یشم،دارم، دوراندمن افق ،اینکه یعنیمن استراتژ هستم؛  ید،دهاز دست نمی
را  ینا خواهدیطه م ید،به ما بزن یمنظر هم سر ینهستم و صبورم، پس از ا یفرآور

 . یدبگو
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 یعنی،خدا است؛  یی اول طراحمرحله یم،عبور کن یعمرحله سر شانزدهاز  یمبخواه اگر
بوده، پهناورتر از مصر  یپهناور ینسرزمدر آن زمان در مصر که  خواهدیرا م یاپروژه
آن  یرا اجرا کند، برا یاببرد. خدا قصد داشته پروژه یشپ ی،یایبه لحاظ جغراف یامروز
خودش را  یرس یمجر گیرد،یدر نظر مرا  یی دوم مجر. در مرحلهکندیم یطراح ،پروژه

دو  ینا اینکه. بعد از دهدیرا صورت م یمجر یرو یفرآور یرخدا هم س کند،یم یط
سوم خدا به  یدر مرحله د،نرسیمشترک م ینقطه یکبه  ]وادی طوی[ یناخط در طور س

 سپاری، به او کار«آوردمخود فر یمن تو را برای؛ و اصطنعتک لنفس: »گویدیم یموس
 یمهم خواه یندهو در آ یدیمکه قبالً د یفیرا به عناصر ک یی چهارم مجر. مرحلهکندیم
آن از  یکه بخش ستهابه نشانه یزی پنجم، بعد از تجه. در مرحلهکندیمجهز م ید،د

قدم به صحنه  خواهدیم یکه مجر یدر زمان .است یرالعقولهم مح یو بعض یاستدالل
عمل را  یاَقدام، عرصه گویندیها را م. مجموع قدمکندیه میرا توج یاقدام بگذارد، مجر

ورود به اِقدام،  یاَقدام بردارد برا خواهدیم یکه موس یاِقدام. وقت یعرصه گویندیهم م
. در دهدیصورت م یموس یبرا یهیو کار توج یکار آموزش کند،یم یهشجخدا کامالً تو

که  دبینیم شود،یبزنگاه اقدام م بهورود  یآماده برا یکه مجر یی ششم زمانمرحله
بها  یشکه به فهرست تقاضاها خواهدیدارد، از خدا م یو نقصان یدارد، نقص هایییکاست

 . دهدیماو بها  یدهد، خدا هم به فهرست تقاضاها
را  یاستراتژ ینا یهاخدا مخاطب یفی،و ک یجد یهااتفاق ینی هفتم بعد از امرحله در
به  ، موسی راتر از مراحل گذشتهیی هشتم خدا جد. در مرحلهکندیم یینتع یمجر یبرا

و  یروح هاییها و کاستکمبود یی نهم مجر. در مرحلهکندیمتن و روش مجهزش م
 یاصل یدهندهخود خدا که سفارش دهمی . در مرحلهشودیم یزتجه دارد و مجدداً یروان

هم خودش  یالبته موس ؛دارد یدالدل با مجر یاست، در طول پروژه و پروسه همراه
که  رسدیاقدام م یدر حد خود داشته است. بعد نوبت مرحله ییهااندازچشمتقاضاها و 

 یینکه توان تب گیردیضوع صورت مدوازدهم طرح مو یاست. در مرحله یازدهمی مرحله
و  یشهآوردگاه اند یزدهمی س. مرحلهیدد یمامروز آن را خواه دهد،یرا نشان م یمجر

ی خدا کماکان ادامه دارد. مرحله یزی چهاردهم تجهو فرعون است. در مرحله یعمل موس
رخ  افتاد،یم یدکه با یی شانزدهم آن اتفاقاست. در مرحله یرخبهرخ یپانزدهم، مرحله

 . شودیم طلب ـ فرعون[]برتری یعنصر عال ینجانش ایمعهعنصر محو  و جا یک دهد،یم
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 : یاول ـ طراحی مرحله
 ی؛ تضاد اصل یسازبرجستهیط؛ شرا یلتحل

 یکاستراتژ یک؛ گزینشهدف استراتژ
 

محمّد با حضرت  یبزنگاه یکطه، خدا در  یانشانه 31 یاول گزاره ییهآ یا 3ی آیه در
ما تو را  خواهییم یاآ ؛ یعنی،«یده؟به تو رس یموس یتروا یاآ: »گویدیو م کندیبرخورد م

که از آن  یمتو رقم بزن یرا برا یارتفاع یم؟مشرف و واقف کن یکاستراتژ یپروسه یک به
اول  ییهآ یابی؟در ،و فرعون گذشت یموس یکاستراتژ یررا در س چهآن یارتفاع بتوان

که آماده شو، حواست  گویدیممحمّد)ص(  خطاب به یعنی،است؛  ییدکل ییهآ
و سنن  ینمجهز شدن به قواعد، قوان یدانگ باشد و از درون ذهن و از کنج دل براشش

حضرت  یی اول که خدا برابردار. مرحله یزکامالً خ یکاستراتژ یپروسه یکموجود در 
مصر قبل از رسالت  یطست؛ شراا یطشرا یلتحل دهد،یم یحتوض یتروا یندر ا محمّد

و خودش را  گیردیکه فرعون ارتفاع م کندیم یانو ب دهدیم یحرا توض یحضرت موس
ارتفاع بوده است را  ینکه هم یخدا تضاد اصل یط،شرا یلبعد از تحلکند؛ یفرض م یعال

 یزچخرد و نا ینی،برا ذره یهاست، بق ینخودبرترب گیرد،ی؛ فرعون ارتفاع مکندیم یانب
با قواعد خاص خودش،  ی،دوران یک یاست که در ط ینخدا ا یک. هدف استراتژبیندیم

برسند.  یفیکنند و به رشد ک یداپ قاءها ارتآن توده یجا حذف شود و به جاهارتفاع ناب
 :است یمجر فرآوریو  ینشگز م،دوی مرحله

 

 : یمجر یو فرآور ینشدوم ـ گزی مرحله
 ـ فرآوردم خود پروردم  یتو را برا

 

 دهدیم یحتوض یداده شد؛ خدا خطاب به موس یحمبسوط توض یمجر یو فرآور ینشگز
 ینا یآماده شدن به قصد اجرا یبرا ،یکرد یرا که تو ط یریکه س کندیم یمو به او تفه

کار  ،سومی مرحله .استبوده پروژه  ینا یدر کنار اجرا یدوران یامپروژه و انتقال پ
 :دبو یبه موس یسپار

 

 : یکاستراتژ یسوم ـ کارسپاری مرحله
 بال شو! غزال شو! پا شو! سبک: برهنهیدوران یامپ

 ؛ «تو»، گوش از «من»از  یوح
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از من و  نیّب یناز من گوش از تو، استدالل و براه یکه وح این مرحله این بود مضمون
 شود:یم یزتجه یی چهارم موسمرحله دراز تو.  یدانکار در م

 

 : یفیک یزچهارم ـ تجهی مرحله
  یژهو یهامبنا؛ جلوه یمتفه

 

]صورت  یژهو یهاو هم به جلوه یشهاند یاصل یبه عنوان مبنا یدهم به توحتجهیز 
داشته است مشابه اژدها و  اییژهو ینامیسمبوده که د ییعصا ،های ویژهگیرد[. جلوهمی

 توانیامروز م یاتوعاً با ادبمنجر به اژدها را مجم یو عصا یددستان سپید؛ سپ یدستان
 :کندیم یهرا توج یی پنجم خدا مجرمرحله درترجمه کرد.  یژهو یهاجلوه

 

 در بزنگاه اقدام:  یمجر یهپنجم ـ توجی مرحله
  ینها ـ براهرو با نشانه گریانفرعون طغ یبه سو

 

 زده و یروناست که از حد خودش ب یکه فرعون]مضمون توجیه مجری این است[ 
 به سمتش برو.  ینها و براهها و استداللکرده، تو با نشانه یانناشناس است، طغحد

 

 : یمجر یفهرست تقاضاها ینی ششم ـ تاممرحله
 و چون او  چندیـ اجابت ب یشفاف مجر یخواهندگ

 

محدود  یشبا گنجا ایینهکه من زبان الکن و س کندیعنوان م یی ششم موسمرحله در
و روان صحبت  یسرا گشاد و برادرش که سل اشینهکه س خواهدیخدا مدارم و... و از 

و  یالتیو زوج تشک ، او را تکمیل کندبوده است یو آموزش یحیو اهل کار توض کردهیم
 ینا است. د که آن زوج، برادرش هارون، بودهگیریخودش در نظر م یبرا یکاستراتژ
اجابت خدا ، شفاف بوده یمجر یخواهندگ اینکهو با توجه به  کندیها را مطرح مخواسته

بوده به او عرضه  آن خواهان یرا که موس یموارد یچند و چون بوده است و همه یهم ب
 [گردد:مشخص می یموس یسپس گروه هدف برا]. کندیو ارائه م

 

 : یمخاطب، گروه هدف استراتژ یقینی هفتم ـ مرحله
 مردم یتوده
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مردم  یککار استراتژ ینمخاطب ا ،یتکه در نها کندیم میتفه یهفتم به موس یمرحله در
اقدام  یندر ح]برسند.  یسرفصل یکبکنند و به  یداتحول پ یداند که بامردم ینهستند و ا

 [:شودیم یزتجه یباز مجر
 

 متن و روش:  یاد،به  یزی هشتم ـ تجهمرحله 
 ذکر مستمر، کتاب رهگشا، روش متناسب مواجهه 

 

و هارون را مجهز  یبود، خدا موس ]موضوع بحث[ گذشته یم که جلسهی هشتمرحله در
ی من در ضمن پروژه یعنی،؛ 1«یذکر یف یاو ال تن»... که  کندیم یحو تصر یادبه  کندیم

و نه  یروو نه چپ یدن نزنتاز م یزگر ید،منفرد نشو بریم،یم یشباشم، با هم پ یادتان
 .کندیم یریلوگج یروو راست یـدنبـر ی،رواز چپ «یـاد». یدرو نه ببُ یدکن یروراست

متن کند؛ یدوم، به متن مجهزشان م یز. در تجهیدکن یمبه آنها تفه خواهدیرا م یـنا
و... در آن بوده  یکمالت کار استراتژ یت،که چند کارکرد داشته، روش و شفاف ییراهنما
ن است یا دهدیو هارون م یکه خدا به موس یروش است. روش]تجهیز به[  یتاًنها .است

و  1«یناقوال ل»باشد:  نییّی نخست با فرعون روش ملکه برخوردتان مقدمتاً و در مرحله
 یموس .خارج شود یرا باز کند و از فردمحور اشیشهاند اینکهبه  یددوم دعوتش کن

مهم است،  یلیروش خ یی؟گراب یزگیکه به پاک یقصد آن دار یاکه آ کندیم یحتصر
و  یدهتنرعون بزند و فرعون را از مدار دربه ذهن ف نگریتل توانستهیت که ماس یروش

 یوارد کند؛ در مرحله یدیبه جهان جد او را خودش خارج و یدئولوژیکا یحلزون
 [ی نهم، تجهیز روحی ـ روانی است:مرحله]. گیردیصورت م یزاتتجه ینهشتم ا

 

 : یـ روان یروح یزی نهم ـ تجهمرحله
  ینیاعتمادآفر ،یبخشجرات

 

و هارون  یاما موس دهد،یفرعون را م یی نهم خدا فرمان حرکت به سومرحله در
 دهییم یحکه تو خودت توض کنندیو عنوان م نمایندیم یاناحساس ترس خودشان را ب

                                                                                                        
هاى مرا ]براى مردم[ ببرید و در تو و برادرت معجزه« : »اذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوکَ بِآیَاتِی وَلَا تَنِیَا فِی ذِکْرِی. »1

 .(41: )طه« یادکردن من سستى مکنید
: )طه «و با او سخنى نرم گویید شاید که پند پذیرد یا بترسد« : »فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّیِّنًا لَّعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشَى». 1

44). 
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ا ما که در مواجهه ب ترسیمیما هم م«. اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى»است:  یانکه او اهل طغ
 یمجادله ی،یاقارت یالبته مجادله کنند،یمجادله م یبا خدا به نوع. ون بزندیراز حد ب یزن

از  یمزدن است، ما هم ترس دار یروناز حد ب ینکه ا کنییتو عنوان م گویندیم. یمترق
به ما بزند و نابودمان  یبیبرخورد کند و آس یکالو راد یافراط یزبزند و با ما ن یرونحد ب

طه به  48 یآیه و د بخشدیخدا به آنها جرات م ینجاا .کنندیم یانرا ب ودشانترس خ .دکن
قطعاً  یعنی،؛ «اکلَّ» کندیم یحشعراء  تصر 12 ییهآ در؛ یدکه نترس کندیم یحآنها تصر

 :بود یفیک بس یادهم مرحله یمرحله. یستن ینچن
 

 : یدالدل با مجر یی دهم ـ همراهمرحله
 ی مشترک استژهپرو یاب،در

 

 یانو هارون ب یبا موس ینخودش را با پروژه و همچن یجد یوندی دهم خدا پدر مرحله
هم شعراء  12 یآیه تان هستم و درهمراه یدکرد که مترس یحطه تصر 48 ییه. آکندیم

 باکه  کندیم یحطه تصر 48 ییه. خدا در آ«یستن ینکالً: اساساً چن»که  کندیم یحتصر
پشت شما هستم بلکه درون  اینکه، نه « قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِی مَعَکُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى»تم: شما هس

که من  منتشر و با شما  یدبگو خواهدیخدا م ینجاشما هستم، در ذات شما هستم؛ ا
 باشید،نداشته  یمب روید،یفرعون م یشکه شما پ یطیدر شرا !یمحضورهستم، هم

و  یدنوجود دارم و با د شنوم،یو م بینمیمن با شماست، م یتوجودم یم،محضر هستهم
با شما  یلددال یکه همراه کندیم یحتصر ینجاهمراه شما هستم. ا ،و وجود داشتنم یدنشن

. بخشدیم یجرات مجدد یک یتاًو نها یاعاطفه ی،مشترک است، دل پروژه یندارم و ا
 است:اقدام  یمرحله یعنی، یازدهم یکه مرحله شودیشروع م ینجاامروز از ا بحث

 

 ـ اقدام ی یازدهممرحله
  یدپس، برو

 طه( 74)           یدطرح مساله کن
 یدجو باشمطالبه

 



 1تبیین ما ـ : باب بگشا؛ دفتر دوم     318
  

 

 یهآ ید،جو باشمطالبه ید،طرح مساله کن یدپس برو کند،یم یحخدا تصر 1طه 43 یآیه در
دهد؛ یم یرا جا ییدر عمق خودش محتوا ،«یدپس برو»عبارت  ینا .است یفیک یلیخ
 آید یعنییکه م« ف» است. شده یط یمفهوم است که مراحل ین، به ا«پس» یواژه ینا

بعد از آنکه دهد؛ یخدا تذکر م ینجاا راشده  یکه قبالً ط یمراحل است. شده یط یمراحل
قبالً تذکر  ی. دوسترسیمیم یدستاورد یکبا توان درک ما به  شودیم یآن ده مرحله ط

نگاه کند  ییگرد فرد یاو  یدها را بتوان ادغام کرد و به پنج مرحله رسمرحله ینا دیداد شا
که به  قدرآن. است همرحل یکاش همه یدبگو یگرید یامرحله است و  دوازده یدو بگو

که  کنیمیفکر م ـ های خاص خودش را داردیتکه عقل ما هم محدود ـ یدهعقل ما رس
 است.  یت که پس از مراحل قبلاس یازدهم یمرحله، مرحله ینا

حال به آن مفهوم است که « پس )ف(»«. پس بروید: »گویدیآنها م یخدا به هر دو اینجا
 ین. ایدبرو« پس» و مرحله به مرحله مسائل حل شده، یآمد یشمرحله به مرحله پکه 

 یخدا به موس یاتفاق مهم است؛ در اتفاق قبل یکخودش نشانگر  ،«یدپس برو»عبارت 
 «اذْهَبَاف» گویدجا میین؛ ا(14)طه: «فِرْعَوْن اذْهَبْ إِلىَ» ،کار گفته بود برو یابتدا در

ی این هست که تو نشانه «اذْهَبَاف» .[یعنی شما دو نفر ـ موسی و هارون ـ بروید]، (49)طه:
اول  ]هارون را در کنار تو قرار دادم[. یخواست یالتیو زوج تشک یکزوج استراتژ]موسی[ 

زوجت  یخودت و رو یرو یزاتانواع تجه یدید،و بعد مشترک ترس یدیت ترسخود
 بایدیکه م یزاتیتجه یبشود و همه یط یدکه با یرهاییس یهمه یگرانجام گرفته، پس د

 اییهتوص ،«یدپس برو»خدا با عبارت  ینجا. ا«یدبرو سپ» ،صورت گرفته ،یردصورت بگ
پس  .تک ماستبه تک اییهبشر و توص یهمه به اییهکه توص کندیو هارون م یبه موس

خدا  یحجو بودن تصرطرح مساله کردن و مطالبهید؛ جو باشمطالبه ید،طرح مساله کن یدبرو
 یاکه  یاانباشته یهاکپک ینا یم،جو نباشمطالبه وبه ابناء بشر است. اگر ما طراح مساله 

تر و یهالیهتر، البسته، شکلاستشده ما سوار  یتوسط ابناء قدرت رو یاتوسط خودمان 
 یروننفت ب اشیرابهها از شاست که بعد از قرن یلیفس یکوقت  یک. شودمیوارتر یلفس

از آن  یزیچ یچاست که ه ینوع نکپک از آ ینا یول خورد،یو به کار بشر م زندیم
 ینازند! نمی یروناز آن ب چیز یچه یکشیتعَفَن! و جز ظرف یزند جز بونمی یرونب

آدم  ید،ماست که طرح مساله کن یخطاب به همه یست،و هارون ن یخطاب فقط به موس

                                                                                                        
اکَ بَایَةٍ مِّن رَّبِّکَ  وَ السَّلَامُ فَأْتِیَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّکَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنىِ إِسْرَ ءِیلَ وَ لَا تُعَذِّبهُمْ  قَدْ جِئْنَ. »1

 «.مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى عَلىَ
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 .یدکه از اول بنا بود باش یدباش یموجود یعنی، یست،ن ینبه مفهوم توه «یدآدم باش» !یدباش
 کند،یم ییخطا یاو  گویدیم یمتلک کند،یم یطنتش یکی یها وقتدر خانه یاها سرکالس

آن  یاست، ول گرانهاهانت «آدم باش» ینا «!آدم باش» گویندیمعلم به او م یاپدر، مادر و 
 گرانهاهانت «آدم باش» گوید،یو هارون و به ما م یبه موس ینجاکه خدا ا «آدم باش»
بکند؛  یکجو باشد و کار استراتژباشد، طراح و مطالبه ینچن ینا هآدم اول بنا بودیست؛ ن
وقت  دهد،یم یحخدا توض ینجا. اییمهاآدم ی، ما هم ادامههاستآدم یادامه یموس ینجاا

 !یدجو باشو مطالبه یدطرح مساله کن ،«یدپس برو» یدهاقدام رس
 یداو برو یسوهپس ب»دارد:  یروان بیان ،فوالدوند یآقا یطه با استفاده از ترجمه 43ی آیه

 ینجاا .«ا روان کن...را با م یلپس فرزندان اسرائ .یمتوا پروردگار یما دو فرستاده ییدو بگو
مردم  چنانچهمردم بودند، وگرنه،  یک،استراتژ یمطالبه است؛ سوژه و مخاطب پروژه

موضوع مردم  ؟یفتدب یخبنا بود در تار یهارون و فرعون چه اتفاق ی،از مثلث موس ،نباشند
 یک، هم بود یداشت، فرد قرآن ییباصفا یاطح 1یبیمرحوم مهندس حسی خانههستند. 

با خدا  اینکهنه  .بود ]مندرج[ اشیزندگ یهابزنگَّاه یاش همهیهقرآن داشت، در حاش
 یآقا 1984تابستان سال  است. واستهخیبلکه از خدا در مراحل مختلف نظر م ،ل بزندأتف

 یونالیست، ناساندیافراط یگرایکه مل ینهاییا»به ما گفت:  یفیک یجمله یک یبیحس
 یگرنباشند که د یراناگر مردم در ا یران،مردم ا یران؛ یعنی،ا گوییمیا مم .روح هستندیب

مردم هستند،  موضوع ،از نظر خداهم  ینجاا«. ندارد ینفسه ارزشیخاک و خل و بنا و... ف
 کردهیکه فرعون در درون خودش حس م یومردم آکبند دست فرعون بودند؛ آن عُلَّ

]سبب  و کوچک کرد، یرتحق یفت،دم را فرکه مر گویدیو خدا هم چند بار م ،است
 ید،که اصل مساله را از او بخواه گویدیم ینجاا ی فرعون باشند[.شد مردم تحت سلطهمی

 یما دو فرستاده ییدو بگو برویداو  سویبهپس : »یدمردم را بخواه ید،جامعه را بخواه

                                                                                                        
 ن. او از فعاالبود سیپار کیتکنیپل لیالتحصو فارغ زدیدر شهر  1162متولد  یبیمهندس کاظم حس. 1
و  رانیموسس حزب ا اتیه یاز اعضا ی. وباشدیم یمل یی مجلس شوراندهیگرا و نمایمل یاسیس

دکتر مصدق در امور اقتصاد و نفت  یشدن نفت از مشاوران اصل یمل انیبود و در جر یلم یجبهه
بعد از  یبیجزء همراهان دکتر مصدق بود. حس 1991 مرداد 16 ی. در زمان کودتادیگردیمحسوب م

در  و ریدستگ یشهربان نیدر تهران و قم داشت و سرانجام توسط مامور انهیمخف یماه زندگ 13 ،کودتا
 1983در سال  شانی. ادیمحکوم گرد یاجتماع یهاتیاز فعال تیحبس و محروم لسا کیاه به دادگ

 درگذشت.
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تو  یان مکن، مسلم ما براشرا با ما روان کن، عذاب یلپس فرزندان اسرائ .یمپروردگار توا
هم مطالبه و هم  ی،هم دعو ]گزاره،[ یندر ا یعنی، .«یماپروردگارت نشانه آورده یاز سو

 ینا .«الْهُدَى بَعَوَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّ»است:  یهآ ینفراز ا یباتریناستدالل هست. آخرش ز
 ین. اآورندیم شانیاهیهاز آن را در اعالم یاست که معموالً آخوندها بخش یاجمله

گزاره را به او  ینا گویدیو هارون م یاست؛ آخر سر به موس یفیک یگزاره یکگزاره، 
 یپروژه، پروژه یاداد که آ یحتوض یشمان که دو جلسه پمهم است! دوست ینا .ییدبگو

حذف نبوده، آخرش به حذف منجر  یرشد است؟ نه! از ابتدا پروژه یا پروژهیحذف 
مهم است! و خدا به  یلیخ ینفرعون هم باز است، ا یبرا یتباب هدا ینجاا .شودیم

 یرویپ یتو هر آن کس که از هدا»که  ییدآخر سر به او بگو گوید،یو هارون م یموس
اتفاق صورت  ینا ینجاهم باز است، ا رعونف یبرا یتکه باب هدا .«کند بر او درود باد

. کنندیدعوت م یتو او را هم به هدا کنندیم یطرح مساله و طرح دعو روندیمگیرد؛ یم
را  یزدهمو س می دوازدهمرحله یمبتوان در ادامه شاءاهللازدهم بود که انیی مرحله ینا

 . تحلیل و بررسی کنیمامروز 
 

 ( یبا استراتژ ی)انسجام مجریمجر یینتب ـدوازدهم ـ طرح موضوعی مرحله
 رسالت
 مطالبه

  مشترک یینتب
  «او»و  یمجر

 دعوت
  یمافرستاده

 با ما روانه کن  یلفرزندان اسرائ
 یماصاحب نشانه

               ی؟دار یزگیسر پاک
  ی؟تا حد خود بشناس یمراهت بنما

 گذار نشانه ین،آفرامکان ی،پروردگار ما: خالق، هاد
 یدمجوئ یبر خدا برتر

 نازعات( 11ـ  12 ؛خاند 11ـ  12 ؛شعراء 16ـ  14 ؛اعراف 117ـ  111 ؛طه 74ـ  55)
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گر یینو خودش تب کندیطرح موضوع م یبه عنوان مجر یی دوازدهم موسمرحله در
به قول  افتد،یاتفاق م یک ینجابا خداست، ا یینمراحل تب یتاکنون در همهشود؛ یم

 هایییژگیو یلب حوض، موسآورد؛ یرا تا لب حوض م یآرام موسخدا آرام هایمیقد
 شود. یم یینکه خود او اهل تب کندیم یداپ

 یما فرستاده یدو بگوئ یدفرعون برو یپس به سو: »گویدیم 1شعراء 18 یآیه در
را با ما  یلفرزندان اسرائ»د که: نخواهمی فرعونباز از  13 یآیه ؛ در«یمپروردگار جهان

طه است  43 ی، آیهاش بند دومی دوازدهم است و ادامهبند اول از مرحله ینا«. بفرست
قوم را با ما روانه کن،  ییم،خدا یهاست که ما فرستاد ینمضمونش ایم؛ که قبالً مرور کرد

که  دنگوییو سرانجام به او م یماتو آورده یبرا« او» از جانب یاشان مکن، نشانهعذاب
 1اعراف 102و  104 ، آیات. بند سوم«یتسالم و درود بر برخوردکنندگان فعال با هدا»

 .تمهس یاناز جانب پروردگار عالم یافرعون قطعاً من فرستاده یگفت: ا یو موس»است: 
پروردگارتان  یروشن از سو یلیقطعاً دل یم،جز سخن حق نگو که بر خدا ستا یستهشا
هم در طه، هم در اعراف  .«را به همراهم بفرست یلپس فرزندان اسرائ .امشما آورده یبرا

 هاییهزاوخدا  ،یلمبرداراناست و به قول ف یدهگرد انیب یاروییرو ینو هم در شعراء ا
 یینو تب یموس یینها و تبگفته کند،یارتر مبرا پر هایالوگدهد و دیم ییررا تغ یندورب

گوناگون و با  هاییهکه از زاو دهدیقرار م ییما را در جا کند،یارتر مبخودش را پر
 یآیه در یموس ی،. در بند بعدیماشسر آن صحنه حاضر ب یمهای گوناگون بتوانیالوگد

چرا که  ،یدبسپار نم بهرا  ابندگان خد»که:  کندیم یحتصرخطاب به فرعون  9دخان 16
  .«هستم ینام یامن شما را فرستاده

ما  یبه واقع به سو»آمده  46 یآیه است. در 4طه 20و 43، 46 آیات پنجم و ششم، بند
( که عذاب بر یستخود نیپروژه است، ب یک ینکه ا یابباورکن و در یعنی،آمده ) یوح

 یکو  شودیوارد گفتگو م ینجافرعون ا«. گرداند یکند و رو یبآن کس است که تکذ

                                                                                                        
 «.(13یلَ)ئِأَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنىِ إِسْر( 18)الْعَالَمِین فَأْتِیَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ. »1
حَقِیقٌ عَلىَ أَن لَّا أَقُولَ عَلىَ اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ  قَدْ  (104الْعَلَمِینَ) ن رَّبِّرَسُولٌ مِّ یَافِرْعَوْنُ إِنىِّ وَ قَالَ مُوسىَ. »1

 «.(102یلَ)ئِجِئْتُکُم بِبَیِّنَةٍ مِّن رَّبِّکُمْ فَأَرْسِلْ مَعِىَ بَنىِ إِسْر
 «.رَسُولٌ أَمِینٌ مْلَک یِّنْ أَدُّواْ إِلىَّ عِبَادَ اللَّهِ إِناَ. »9
قَالَ رَبُّنَا الَّذِى  (43)قَالَ فَمَن رَّبُّکُمَا یَامُوسىَ (46)مَن کَذَّبَ وَ تَوَلىَ ا قَدْ أُوحِىَ إِلَیْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلىَإِنَّ. »4

 («.20)هَدَى مَّکلَّ شىْءٍ خَلْقَهُ ث أَعْطَى
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شود؛ یم گرپرسشو  آیدیسخن م هفرعون ب ،43 یآیه . درشودیبرقرار م یفیک یالوگد
جام نسبتاً نداشته، انس یبحران یچپرسش و ه یچکه تاکنون ه یمهم است! فرعون یلیخ

خودش را بر قدرت و  کرده،یحساب م یرا دان یگرانو د یداشته، خودش را عال یکامل
محسوب  یخدوران و تار یترا پاراز یگرانشوکت و بدون خدشه و دیرقدرت و قودَقَ
پروردگار  ی،موس یا: »گویدیو م شودیگر ماول بار پرسش یبرا ینجاکرده است، ایم

 دوازدهم ی. در بند ششم از مرحلهدهدیجواب او را م یس؛ مو«یست؟تن ک شما دو
را بر هر  یستهاست که خلقت شا یپروردگار ما کس: »گویدیم ی، موسطه( 20ی )آیه
ما  یخدا :زندیم یینبه تب تدس یموس یعنی،؛ «کرد یتو سپس آن را هدا ءاعطا یدهپد

است؛ کل  یتاهل هدا یتاًااق و اهل خلق و نههم خلَّ است؛ یدو تول یمهندس ی،اهل طراح
 بند شش بود.  ینا ؛دهدیم یحاو توض یخدا را برا یدیهای کلیژگیو

فرعون  یخودش برا یینرا در تب یهکنه قض یموس ی دخان(سوره 13ی )آیه بند هفت در
ه ارتفاع ب یمساله ینجاا؛ «یمجو ینْ لَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ... بر خدا برتراَو : »کندیمطرح م

نْ لَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّی وَأ» :کندیعصاره را مطرح م یمطرح است، موس یصورت جد
 «. آشکار آوردم یکه من بر شما حجت ییدمجو یمُّبِینٍ؛ بر خدا برتر آتِیکُم بِسُلْطَانٍ

. بریمیم یپ یدربند آخر ما به انسجام موس رسیم،یی دوازدهم مبه بند آخر از مرحله 
 یداریو پا ییدجو یاریبه قوم خود گفت: از خدا  یموس: »1اعراف 113 و 116 تیاآ

نه خدا( آن را به هر کس از  گویدیم یرا موس ینهااز آن خداست )ا ینکه زم یدورز
به او  یاوست، قوم موس یمکنندگان حریترعا برایو فرجام  دهدیبندگانش بخواهد م

مورد آزار قرار  ،یپس از آنکه به جانب ما آمد یتو ح ییاز آنکه تو نزد ما آ یشگفتند: پ
 یاست که پروردگارتان دشمن شما را هالک کند و شما را رو یدگفت: ام یموس .یمگرفت

است  ینا یدهندهنشان ینجاا .«کنیدیآن سازد، آنگاه بنگرد تا چگونه عمل م ینجانش ینزم
که  کندیم یحده است؛ تصرکر یداحذف ارتفاع پ یاز استراتژ یدرک وجود یک یکه موس

و هم  یفکر]از لحاظ[ هم  ید،د یدطور که خواهها، همانو توده شودیارتفاع حذف م
آرام و آرام شودیفکرشان برتر از گذشته م کند،یم یداپ ءاقآنها ارت یگاهو هم جا یالتیتشک

از دو دهه  یش! خدا بیفتدب بایدیم یاتفاق ینجاا .رسندیم یاجتماع یریتمد یعرصه به

                                                                                                        
الْأَرْضَ لِلَّهِ یُورِثُهَا مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ الْعَقِبَةُ  إِنَّ لِقَوْمِهِ اسْتَعِینُواْ بِاللَّهِ وَ اصْبرُواْ قَالَ مُوسىَ. »1

رَبُّکُمْ أَن یُهْلِکَ عَدُوَّکُمْ وَ  قَالُواْ أُوذِینَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِیَنَا وَ مِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا  قَالَ عَسىَ (116لِلْمُتَّقِینَ)
 «.(113رَ کَیْفَ تَعْمَلُونَ)یَسْتَخْلِفَکُمْ فىِ الْأَرْضِ فَیَنظُ
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دو دهه وقت  یول ،یستن یزیچ یشکه البته زمان برا ییوقت صرف کرده است، خدا
با  یمشترک شدن و منسجم شدن مجر یست؟اتفاق چ ینا یفتد،اتفاق ب ینصرف کرده تا ا

 کند،یبرقرار م یالوگبا قومش د یاعراف که موس 113 و 116 یاتاست. در آ یاستراتژ
 یموس یینتب یست،قول خدا ن یگرد ینجااتفاق افتاده، ا یناست که ا ینا یدهندهنشان

 ید،بله، مورد آزار قرار گرفت گویدیم کند،یم یمآنها ترس یبرا اندازچشمهم  یاست؛ موس
فرجام آن حذف ارتفاع فرعون و  هک یدقرار گرفت اییخیتار یاناما در جر یدید،عذاب کش

 یو تصور برخ یتصور نوعاً سنت ینف ابر خال یکردن شما است. سخن موس یداپ ءاقارت
که  کنندیم یانو ب گذارندیم یاءاز انب یاز روشنفکران است که عامدانه به حساب برخ

 ردهک زارخدا آنها را استخدام و اب یعنی،چشم و گوش بسته هستند؛  یمجر یک یاءانب
 حیهمان توض ،دهدیم یکه موس یحیتوض ینجاا .مقاصد خودش بردپیش یاست برا

 ـ ینو نه عـ مشابه  یینیکه توان تب رسدیم یخیتار یتظرف ینبه ا یموس یعنی،خداست؛ 
 . کند یداپ خدا یینتوان تب

فرعون و امثال فرعون  .است یقدرت گردش یکه چرخه یدبگو خواهدیخدا در طه م 
ای ییدئولوژبنا نهاده شود با هر ا یهر جا که ارتفاع یستند،مدت نبرخالف تصورشان تمام

بخورد،  یخیتار یسمباده یدپرچ شود، با یدآن ارتفاع با ـ یمذهبیرغ یا یچه مذهب ـ
 خواهدیرا م ینو هم بـه دست بشر است. کل طه ا نبیاءهم به دست ا یخیتار یادهبسم
 .یدببر یشی خودتان را پپروژه ید،جو باشمطالبه ید،کن یکه طرح موضوع و دعو یدبگو

 ءاقارت ؛هاستءاقها، باال زدن ارتضمن حذف ارتفاع باشد،یرشد م یاصل پروژه، پروژه
 یحرا درک کرده و توض ینا یاشکال دارد. موس یارتفاع فرد یول ،ندارد یاشکال یجمع

قومش  ینب کند،یپخش م یخیتار ینو انگب دهدیبشارت م شود،یمبشر م دهد،یم
]به تان را تان را کشتند، دخترانپسران ید،مورد آزار قرار گرفت یدید،بله، عذاب کش گویدیم

او حذف  کهاست  ینپروژه ا ینکه افتاده، اما فرجام ا یگریو اتفاقات د اند[اسارت گرفته
گاه خدا بنگرد تا شما چگونه که آن کندیم یح. دست آخر تصرشویدیم ینو شما جانش

مه دارد. حال ارتفاع چرخه ادا ینا یست،ن یختار یانآن هم باز پا کنید؛ یعنی،یعمل م
 یشما هم مجموعاً و مشاعاً به جا شود،یشده حذف میفرد عال یکو  یفرد علوّ ی،فرد

 . کنیدیشما چه کار م یندعمل شماست تا خدا بب یدان، اما آنجا مگیریدیاو قرار م
که  گویدیرا م ینا یاتی دوزادهم مجموع آدر مرحله ییم،بگو یمطور خالصه بخواه به

 یانمجر یدیمهمانگونه که د]یرد؛ صورت بگ یدبا یاز جانب مجر یینوضوع و تبطرح م
باور کن  یم،هست یامیو پ حامل پروژه یم،اما فرستاده [پروژه به فرعون گفتند که ینا
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را که موضوع تحول هستند با ما روانه  یلفرزندان اسرائ دهد،رخ ب یخیست اتفاق تاربنا
 یماکه نشانه آورده یحیتوض ینالبته ضمن ا یم،اآورده یقابل تعمق یهاکن، ما نشانه

تا حد خودت  یمراهت بنما خواهییم یاآ ی؟دار یزگیسر پاک یادعوت هم هست؛ آ
هم اگر  تو ی،پروژه وارد شو یناست که تو هم در ا ینا یمتصم یبه نوع یعنی، ی؟بشناس

ب، منزه و اهل مذهپاک یبخواه ی،خودت بردار یلیتخ یی عالمرحله یندست از ا
و  ینآفرامکان ،یتو هم هست؛ پروردگار ما خالق، هاد یفرصت برا ی،رهنمون بشو

ی لذا، مرحله .است ینا یهکنه قض !ییبجو ینکن بر او برتر یگذار است، سعنشانه
پروژه،  یریتمندرج دارد: عنصر رسالت، عنصر مد دوازدهم چند عنصر در درون خود

 یموس آید،یم یموس یشانهبهخدا شانه ینجاای؛ خدا و موس مشترک یینعنصر مطالبه، تب
قوم خودش  یخدا را برا ییناما مشابه تب ید،تواند بسانمی ید،ساخدا نمی یشانهبهشانه

ی به مرحله رسیمیدوازدهم بود. م یمرحله ینا ؛دعوت از فرعون یتاًو نها کندیمطرح م
 :یزدهمس

 

 ـ عمل  یشهدـ آوردگاه ان یزدهمسی مرحله
 دعوت، رؤیت یین،تب

 یمجر یها، افسونگر پندارسحر خواندن نشانه
 پدران یوهبه ش یستادنا

 سحر با سحر ی؛ مقابلهراهکار
 یفیساحران ک یجبس 

 ـ عمل یدئولوژیروز موعود؛ آوردگاه ا یینتع
 اسراء( 111ـ  112 ؛اعراف 116ـ  112 ؛یونس 46ـ  42 ؛طه 56ـ  52)

 

و  یشهآوردگاه، اند ینو هارون در ا یموس یعنی،آوردگاه است؛  یزدهمسی مرحله
او هم بدون  آید؛ یعنی،یو عمل خودش م یشهفرعون هم با اند برند،یشان را معمل

تا  28 یاتکه در آ یزدهمی سو مدار عمل نبوده است. مرحله یدستگاه فکر یدئولوژی،ا
 ین، متبلور است اءاسرا 101 و 101اعراف و  111تا  108 یونس، 33تا  38طه،  23

 . کندیم یمآوردگاه را ترس
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 درقابل مطالعه  ییالوگاست، د یالوگ، د1طه 22تا  43 آیات یزدهم،س یاز مرحله یک بند
( پروردگار شما یموس یا: »)گویدیم یفرعون به موس .ی قبل استمرحله یالوگد یادامه

 یخلقت یدهاست که به هر پد یکس پروردگار ما: »دهدیجواب م یموس «یست؟دو تن ک
 یگرمهم است! پرسش ین؛ ا«کرد یتو سپس آن را هدا ءش( اعطایتخور )درخور ظرفدر

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى؛ حال : »گویدی، فرعون م21 ی. در نشانهکندیم یدافرعون ادامه پ
و  خوردیشناسانه به او میتلنگر هست یکقبالً  یعنی،؛ «؟های گذشته چگونه استنسل

مدار، وزن  یگاه،کجاست؟ جا، دیگوییکه م ین موجودیا یست؟ک تانیخدا پرسدیم
هم در ذهنش مطرح  یخیپرسش تار یک ینجاچقدر است؟ ا یریتشو توان مد یالتیتشک

مهم است!  یلیخ ینا ی؟انقطه یااست  یروند گوییدیکه شما م یزهاییچ ینکه ا شودیم
باز  ینا ینیمبوده، بب شدنتنلگرها در حال باز  ینآرام با افرعون آرام زده ذهنکپک یشبکه

را فراهم  یطشرا یننه؟ خدا ا یااستعداد آمدن تا انتها را دارد  آید؟یم یاشدن تا کجاست، آ
به  اییلهبخورد. اگر با وس یآرام تکانمنجمد ذهنش آرام هایلیستارتا با تلنگرها ک کندیم
 ینشد؛ ا دهخوا یجادسالن ا یندر ا ینیطن یک ،شود یاداخل سالن اشاره لوستر ینا

لوستر در ذهنش دارد  یناست که ا ینتوسط فرعون، نشانگر ا یپرسش و پاسخ با موس
نزد پروردگار من است،  یبعلم آن در کتا: »دهدیبه او پاسخ م ی. موسخوردیتکان م

 خواهدیم یامروز، موس یات. با ادب«شودیم ینه دچار فراموش ،کندیپروردگارم نه خطا م
و  یخیمطرح شده و هم پرسش تار یششناسانه برایپرسش هست مبه فرعون که ه

انسجام  یاربس یاربس کنم،یکه من در موردش صحبت م ییدهد که خدا یحتوض ی،روند
 یهاذهنت را به استدالل یاز شبکه یدارد، به او اعتماد کن که قابل اعتماد است و بخش

 او بسپار. 
پروژه  گوییمیهمه ما م ین! اینجاستا یهمهم و جان قض یلیخ]طه[  22تا  29آیات 

ببرد، در  یشکند و پ یزو تجه یفمشترک تعر یبا خدا پروژه تواندیمشترک است، بشر م
 ینتاکنون خدا آنچه ب .[گرددیم یانموضوع ب ینا یباییبه ز]طه  یسوره 22تا  29 یاتآ
حاضر  ،یّعنصر ح یکجا به عنوان ینا کرد،یم یتگذشته را روا موسی و فرعون[] دو ینا

                                                                                                        
قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ  (20)کلَّ شىْءٍ خَلْقَهُ ثمَّ هَدَى قَالَ رَبُّنَا الَّذِى أَعْطَى (43)قَالَ فَمَن رَّبُّکُمَا یَامُوسىَ. »1

الَّذِى جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَ  (21ىَ)قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبىِ فىِ کِتَابٍ  لَّا یَضِلُّ رَبىِ وَ لَا یَنس (21)الْأُولىَ
کلُواْ وَ ارْعَوْاْ أَنْعَامَکُمْ   (29)سَلَکَ لَکُمْ فِیهَا سُبُلًا وَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتىَ

 «.(22)ا نخْرِجُکُمْ تَارَةً أُخْرَىهَا خَلَقْنَاکُمْ وَ فِیهَا نُعِیدُکُمْ وَ مِنهَمِن (24)یَاتٍ لَّأُوْلىِ النُّهَىإِنَّ فىِ ذَالِکَ الَ



 1تبیین ما ـ : باب بگشا؛ دفتر دوم     326
  

 

 یتخدا روا اکنونخود خداست، تا  یانب 29 ی. آیهشودیم یینوارد تب یدجاو یشهو هم
البته حسن  کند،یخودش استفاده م یمبان یحتوض یحال خودش هم از فرصت برا کرد،یم

در  کرد،یم یففرعون توص یخدا را برا ،یموس 21 یآیه استفاده و نه سوءاستفاده. در
گهواره  تانیرا برا ینکه زم یهمان کس: »دهدیم یحتوض راخودش  ،خدا 29 یآیه

 ید،کرد؛ از آسمان آب فرو بار یمرفت را ترسبرون یهاشما در آن راه یساخت و برا
فعل، فعل  یگرد نجایا  «.یمآورد یرونزوج بهای گوناگون زوجیآن رستن ییلهسپس به وس

را  تانیهاو دام خوریدب: »گویدیم 24 یآیه . دریستن یراو یگرد یخود اوست و موس
 «یدرا بچران تانیهاو دام یدبخور» ؛یدها استفاده کنهمه فرصت یناز ا یعنی،) یدبچران

 22 یآیه و در  .«است ییهاصاحبان خرد نشانه یبرا ینهادر ا یقتاست( که به حق یلتمث
 گردانیمی( و در آن شما را باز میم)ما خالق یمشما را خلق کرد ینزم یناز ا: »گویدیم
 درانهبهیزدهج سفرَّت یست،ن یحتفر یست،ن یدار است خود به خودجهان هدف این)
و  یخداست، ورود یکاستراتژ یدد ینا .«کنیمی( و دگر بار شما را از آن خارج میستن

امکانات  ینورود و خروج، از ا ینکه در حد فاصل ا گویدیل مقب ییهدارد، در آ یخروج
 یدوازدهم موس یدر مرحله دهد،یرخ م یگریاتفاق د یکنجا یاید؛ حداکثر استفاده را بکن

خدا کند؛  یینتب]توان[ توانش را مشابه  ،یتا توانست در ابعاد یدباال کش قدرآنخودش را 
 یمقدم جلو برو یکما  یچنان که در پروژه وقتهم [توجه کرد که یدبا] یت،موقع یندر ا

 ارزقد و همهم شود،یم یکار موسکمک یینخدا در تب آید،یجلو م ترییفیهم قدم ک« او»
، 29 یاتآ ینا .آیدیم یبه فرعون به کمک موس یخیتار یمتفه یشود، اما برانمی یموس
و  یموس یاتکنار ادب خدا در یاتنظر که ادب ینطه مهم است! از ا یسوره 22و  24

و فرعون به قصد  یموس یالوگمجراست. خدا در د ینتحول از ا گیرد،یفرعون قرار م
فرعون هم کم  یمهم است! خدا برا یلیخ ینا کند،یفرعون دخالت م یشترب فهیمت

بازگشت کم  یفرصت برا یجادآورده و در ا یینتب یکه برا یادر نشانه یگذارد؛ موسنمی
 گذارد. نمی
 یم،که ما از آن صحبت کرد یمراحل یندر ادهد؛ یفاز م ییرآرام تغبند دوم، فرعون آرام در

به سراغ  ینجاا یول شود،یگر مشده پرسش یکه ط یو مراحل یختار ی،هست یفرعون رو
 106و  103، 108 یات. در آکندیو به خودش بازگشت م رودیخودش م یدئولوژیا
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و  یاآورده یااگر نشانه»فرعون گفت:  108 یآیه در ید،د نتوایرا م ینا 1اعرافی سوره
 یدئولوژیکه ا اشیدئولوژیا یباز رفت سراغ نشانه یعنی،. «آن را عرضه کن یدار یصدق
 یینهست، خدا هم وارد تب ییهاکرده که نشانه یحتصر همهینا یاست؛ موس یانهگراجلوه

همه نشانه است، چرا تو فقط  ینهادام و...  اآسمان، چراگاه،  ین،زم یم،شد که ما اهل خلقت
 خواهی،یاگر آن را هم م خواهی؟یم یرالعقولچرا کار مح خواهی؟یم یژهو یجلوه

 هست. 
معجزه  یشدر جواب برا یموس]و معجزه شد  یرالعقولمح یفرعون خواهان نشانه وقتی
را افکند  یشصاع یپس موس: »[آن آمده است یحاعراف توض 106و  103 آیات در .آورد

 یو ناگهان برا یدکش یرونب یبانشد؛ و دست خود را از گر یداهو ییو به ناگاه اژدها
شاهد بازگشت  ینجااست؛ ا یزدهمی سبند دوم از مرحله ینا .«بود یدکنندگان سپنظاره

ذهن  کندیفکر میم؛ یعنی، ذهن خودش هست یتارعنکبوت بسته یخانهفرعون به صندوق
بنا نهاده است، قبالً هم به قوم گفته بود:  یرالعقولیعقول است و تمدن محالیرخودش مح

 یبزند، قنات یرونب هرین یشهر مجرا یربسازد که از ز یهست که کاخ یاز ما کس یرغ یاآ»
وقت فکر  یچکه فقط خودش طراح، مهندس و خالق است، ه کردی؛ تصور م1«بزند یرونب

سر  رودی. مه باشدهم وجود داشت یتررب لقاطراح، مهندس و خ یککه  کردینم
 یوقت .کندینشانه عرضه م یموس ینجانشانه به نشانه و جلوه به جلوه که ا یمواجهه

تا با  یاآمده یموس یفرعون گفت ا: »خوانیمیم 9طه 23 یآیه در شودمیها عرضه نشانه
ن خودش اهل تصور کرد که چو یعنی، .«؟یکن یرونبمان ینرا از سرزم ، ماسحر خود

در پی آن است که با  یزن یموس]است،  ییمدار کاراپیرامونش، و مدار است  یژهو یجلوه
 یکارها شانییکارااما  . مدار گرد فرعون، مدار کارآیی بودند،[جویی کندسحر، سلطه

بودند، آنها  ییکارا یفساحران، ط یفبوده است. ط یباز سر فر و العقولیرو مح یتردست

                                                                                                        
 (103عَصَاهُ فَإِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِینٌ) فَأَلْقَى (108ا إِن کُنتَ مِنَ الصَّادِقِینَ)هَقَالَ إِن کُنتَ جِئْتَ بَایَةٍ فَأْتِ ب. »1

 «.(106ضَاءُ لِلنَّاظِرِینَ)وَ نَزَعَ یَدَهُ فَإِذَا هِىَ بَیْ
وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِی قَوْمِهِ قَالَ یَا قَوْمِ أَلَیْسَ لِی »سوره زخرف بیان شده است:  21. این موضوع در آیه 1

و[ و فرعون در ]میان[ قوم خود ندا درداد ]»: « َمُلْکُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِی مِن تَحْتِی أَفَلَا تُبْصِرُون
هاى[ من روان است از آن من گفت اى مردم ]کشور[ من آیا پادشاهى مصر و این نهرها که از زیر ]کاخ

 .«بینیدپس مگر نمى ؟نیست
 «.مُوسىَا قَالَ أجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِکَ یَ. »9
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کنندگان مشاهده یشانیو پس ذهن و پ یدهکه در د دادندیانجام م یعمل کردند،یهم فکر م
داشتند،  یکیداشتند، تکن یخودشان مهارت یآنها هم برا یعنی،بوده است؛  اییژهو یجلوه
را مورد  یو موس دهدیفرعون در آوردگاه عمل واکنش نشان م ینجا. اکردندیم یفکر

 یرونب مانینتا با سحر خود، ما را از سرزم یاآمده یموس یا» :که دهدیخطاب قرا م
 «. ی؟کن
 یفمالء ط .شوندیهم وارد م «ءمال» [،1اعراف 111تا  103]آیات  یبند بعد در

و به  گیرندیآنها بعد از فرعون موضع م .فرعون هستند یدوران یدئولوژیا یفرآورنده
سران قوم »دانا هستند:  یرساح یدترد یو برادرش ب یکه موس کنندیم یحفرعون تصر

کند  یرونب تانینشما را از سرزم خواهدیم ،ستدانا یساحر ینا یدترد یفرعون گفتند، ب
 1.«را به شهر فرست یاو و برادرش را بازداشت کن و گردآورندگان کنید؟یپس چه امر م

ه با هاجمو یفرعون رو 9مان جدا کند.که او آمده تا ما را از سنن پدارن کنندیم یحتصر
هم واکنش دوم را  یدئولوژیک فرعونآن مدار ا یاقوم  دهد،یواکنش نشان م یک یموس

آمده تا با  یموسیم؛ مان هستاست که نه! ما بر سنت پدارن ینواکنش دوم ا .دهندمینشان 
 یجادتحول ا هاینشها و بدهد، در نگاه ییردوران را تغ هاییشانیپس پ یژهو یهاجلوه ینا

به  یشهرا از اند یکه موس کنندیو فرعون را مجاب م دهندیم یحخطر را توض نیکند، ا
 ینجاادهد؛ یمرحله رخ م ینمهم است! اتفاق در ا یلیخ ینا ؛یاورآوردگاه سحر با سحر ب

دو  یموسو خدا که قبالً  یدر حال کنند،یورزانه عبور میشهاند یفرعون و مالء از مواجهه
شناسانه و یپرسش هست یاز موس باریکن زده بودند؛ فرعون به ذهن فرعو یتلنگر جد

 یعنی، .رودیها کنار مپرسش یگرداآلن  ولی .کندیم یخیبار پرسش تاریکو  یینیتب
 یدیکند و از پرسش به جهان جد یرا ط یگرپرسش یهاپله توانستهیکه م یفرعون

هم اجازه  یدئولوژیکشا یفرود، طباال نمی ایستد،یدوم م یرهنمون بشود، سر پله

                                                                                                        
یُرِیدُ أَن یخْرِجَکمُ مِّنْ أَرْضِکُمْ  فَمَا ذَا  (103رٌ عَلِیمٌ)قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَاذَا لَسَاحِ. »1

 («.111)یَأْتُوکَ بِکُلِّ سَاحِرٍ عَلِیمٍ (111قَالُواْ أَرْجِهْ وَ أَخَاهُ وَ أَرْسِلْ فىِ الْمَدَائنِ حَاشِرِینَ) (110تَأْمُرُونَ)
 مده است. ـ نیز آ 98تا  94ی شعراء ـ آیات . مشابه همین آیات در سوره1
قَالُواْ أَ جِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَیْهِ ءَابَاءَنَا وَ تَکُونَ »ی یونس امده است: سوره 36ی . این گزاره در آیه9

اى که از شیوه اى تا ما راآیا به سوى ما آمده»گفتند: « : »یَاءُ فىِ الْأَرْضِ وَ مَا نحْنُ لَکُمَا بِمُؤْمِنِینَرِلَکُمَا الْکِب
ایم بازگردانى، و بزرگى در این سرزمین براى شما دو تن باشد؟ ما به شما دو تن مان را بر آن یافتهپدران

 «.«ایمان نداریم.
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 گویندیم .که باال برود گذارندیم یفدارد و نه ط یلدهند باال برود، نه خودش تمانمی
 یاتمان در تضاد است، با ادبدار شدن، با سنت پدرانگر و مسالهپله باال رفتن، پرسشپله

 مانسنت پدران ی! ما رویستبس است، با یختار یو رو یهست یرو یعنی،امروز؛ 
  !ایمیستادها

 یکه بعد از رها شدن سر جا یکش ؛ ]مشابه[داندیخدا سنت پدران را مرادف ارتجاع م
 اینکهبعد از  یستد،آن با یهم رو یلوییک 120انسان  یککه اگر  یفنر گردد،میاولش بر

آن را  یقدرتمند یکه هر چه قدر بازو یاپاشنه گردد،یاولش باز م یکنار برود به سرجا
بر سر  یدئولوژیکشفرعون و مدار ا ینجا. اچرخدیبر پاشنه م یتاًمنحرف کند، نها یاکج 

و  یگرپرسش گویندیم .پدران ینقرآن ملت و آئ یربه تعب ـ روندیاول خودشان م یپاشنه
از پلکان باال  یگردر واقع خودشان د .بس است یشهبا اند یشهفکر با فکر و اند یمواجهه

گر، مشترک در مقابل فرعون و مالء کردند تا پرسش یسع یخدا و موس .روندنمی
به  توانستندیم یزن باز کنند، آنها نشایرا برا یتو راه هدا ینددارشان نمادار و مسالهسوال

]خورشیدی[  10دهه  یبه قول دلکش خواننده یول یوندند،تحول کالن آن زمان مصر بپ
و  یرکس یبه صحنه یابس، ب یشهبا اند یشهفکر با فکر بس، اند 1«.ما را بس»: گویندیم

 یینهم ظاهراً ساحر است. به تب یموس یم،ما که ساحر دار یم،برو یبازشعبده یصحنه
 یهانکردند و باز به سراغ جلوه یشد، توجه یموس یینکار تبخدا که کمک یینو تب وسیم
 رفتند.  یژهو

مالء . رسدیم یساحران و موس ییروایرو یبرا یخدا از واقعه به قرار روز یتروا نهایتاً
ساحران را از  یرا قرار بده که همه یمدت ،کامل یآمادگ یبراکه  گویندیبه فرعون م

مان مرحله به کمک ینمصر را که در ا یکادرها یهمه یعنی، .یمسراسر مصر جمع کن
ه قبول ک کندیم یحهم تصر یو موس گذارندیقرار را م ینا .یکن جمع کن یسع آیند،یم

رشد فرعون  یاست که برا یامرحله، مرحله یندارم و من هم در موعد خواهم آمد. ا
 را مرحله ینا کدامیچه ینه خدا، نه هارون و نه موس .سوخته است یمرحله یگرد

 یکه دو پله باال آمد و سر پله یامرحله .سوزاندیبلکه خودش مرحله را م د،نسوزانینم
ما از  اینکه یانو ب !«نه»او را دعوت کردند به گفتن  یزن یدئولوژیکشا یرامونپ .یستاددوم ا

 یدئولوژیما ا یدئولوژیآمد، ا یمکوتاه نخواه یراثو از م [کنیمیم یتتبع]سنت پدران 

                                                                                                        
اگر، زان دو چشم شوخ،  بیدر کنار توست، رق»و با مطلع « ما را بس». تصنیف مذکور با همین عنوان 1

 توسط دلکش خوانده شده است.  «ما را بسنظر،  کیبه ما نگر، کن نظر بتا، که 
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 یلیخ هم ینجاا یست،عمل است و فکر با فکر ن یعمل ما صحنه یپدران است، صحنه
عنصر  یکبرخورد خدا با فرعون به عنوان  ی،استراتژ ینمرحله در ا ینمهم است! تا ا

بوده است، خدا از  یعنصر فکر یکهم با فرعون به عنوان  یبوده، برخورد موس یفکر
 یهفرعون وارد قض یهادر تبیین یدگرگون یجادو ا ینیبجهان ییرو تغ یشهاند یمجرا

ترمز قطار  ،کندیرا متوقف م یرخواهد و س، اما فرعون نمیطورهمین یزن یموس شود،یم
 . ایستاندیو م کشدیرا م

 یکما را به و  ـ اگر دوستان خواستند مراجعه کنند ـ است یدیکل ،1یونس 32ی یهآ
خود به  یو هارون را با نشانه یو سپس بعد از آنان موس»  :رساندیم یسرفصل جد

 .«دندکار بوهتب یو آنها گروه یدنداما آنان استکبار ورز یمفرستاد یفرعون و مالء و یسو
ها که فقط نشانهیم؛ ها فرستادو هارون را با نشانه یما موس گویدیمهم است! م یلیخ 

هم فرعون و هم مالء و هم  ولی یم،فرستاد مانیهاها و نشانهبا استدالل یست،معجزه ن
دارد از  یچه اشکال .یایندب ییننخواستند از ارتفاع پا یدند،کبر ورز لوژیکشئویدا یرامونپ

 ینا یدپرس یآمد و از موس یتواقع ینزم یمقدار فرعون رو یک! یایند؟ب یینارتفاع پا
و توان  یسازمانده یریت،توان مد یست؟چ یگاهشجا یست؟ک گویییتو که م یخدا

آمد.  یحداد و خود خدا هم به کمک توض یحتوض یچقدر است؟ موس اشیدهندگییرتغ
پس  ،دهییم یحاست که تو توض ینچن ینه اکه نقط امحتو ینکرد با ا یخیبعد پرسش تار

خدا با گذشتگان چگونه  یرابطه یعنی،روند و سرگذشت گذشتگان چگونه بوده است؟ 
که باز  ی؟نقطه، تو توقف کرد  یندر ااآلن  یاداشته  یریبوده و س یبوده است، روند

تدالل که به خدا رجوع کن، اهل اس دهدیم یحبه او توض ی. موسدهدیم یحتوض یموس
بعد از  یحداقل امتحانش کن، ول باریکدارد،  اییژهاست، به او اعتماد کن که انسجام و

 یونس 32 یآیه در. کندیم یحرا تصر ینخدا ا ینجادر ا یستاد،فرعون ا یگرپرسش دوم د
خواه بودند، حاضر نبودند از یکماکان جبرورز و عال یعنی، .«یدندآنها استکبار ورز»آمده: 

بر  یزبه چند چ یتبهکار ینتبهکار بودند که ا یگروه یتاًودشان عدول کنند و نهاموضع خ
نه!  .به فرد مقابل برسد یبشکه آس یستن ینقوم را تباه کردند؛ تبهکار فقط ا :گرددیم

تبهکار بودن به گیرد؛ یها را هم مو امکانات و فرصت یخخود او، دوران و تار ،اشسیاهی
 مفهوم است.  ینا

                                                                                                        
 «.فِرْعَوْنَ وَ مَلَایْهِ بَایَاتِنَا فَاسْتَکْبرُواْ وَ کاَنُواْ قَوْمًا مجّْرِمِین وَ هَارُونَ إِلىَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُّوسىَ. »1
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است؛  1طه یسوره 28ی آیه کنیم،یرا با آن تمام م سیزدهم یکه مرحله یهآ ینترمهماما 
به حضرت محمّد  3ی آیهحضرت محمّد دارد، در  یکه برا یتیدر طه خدا در روا

را  یموس یتروا یاآ یم؟تو صورت بده یبرا یتیکه ما روا یاآماده یاکه آ گویدیم
ی هتا مرحل ی؟اکرده یقاند تدقکرده یون طو فرع یکه موس یریس یرو ای؟یدهشن

خود را به فرعون  یاتآ یهمه: »گویدیطه م 28 یآیه خداست. در یبندکه جمع سیزدهم
 یکه ما همه کندیم یحخدا تصر .«او آنها را دروغ پنداشت و ابا کرد یول یمنشان داد

و هم  یختار یرهم س .لاستدالدر هم  و هایینتب هم در یم،تالش خودمان را به کار بست
]نمایاندن[ قانع نشدند و نشانه خواستند، در  یول ،یمداد یحتوض شانیسمت جهان را برا

درخشان و منور  ید،سپ یبه اژدها و دست موس یلعصا تبد ،یسازوکاربا هر  یزنشانه ن
ورود فرعون و مالء و  یبرا اییژهو یدوران نو است، نشانه یلتمث یموس تدس .شد

 گویدیم اینکه ]فرعون روی برگرداند[.« به واقع»اما یم؛ به دوران نو هم فراهم کردقومش 
ما او آنها را دروغ ا یم،در قبال فرعون کم نگذاشت یعنی،است؛  اییژهو یدتاک یک «به واقع»

 کرد.  پنداشت و ابا
بود و  یینخدا مقدمتاً اهل تب یعنی، .نشد یمفهاو تود، اما شیفرعون تمام م یرس ینجاا

 ینو هارون از فرعون ا یکرد، انتظار خدا، موس ییناز خدا تب یتمقدمتاً به تبع یزن یموس
  اینکه رغمیعل یول ،وارد مفاهمه شود یینو بعد از تب یرندبگ یرا جد یینتب ینبود که ا
م و معقول نشد، ارتفاعش را کم نکرد یرا متوقف کرد، فه اشیگرگر شد، پرسشپرسش

ی مرحلهدر لذا،  .یردصورت بگ ییرتغ یزن ینششنشد و نگذاشتند که در بو باوردار 
 یول گیرد،یو دعوت صورت م یینو عمل است، مقدمتاً تب یشهکه آوردگاه اند یزدهمس

 ی. در مرحلهخواهدیکند و رؤیت تمام و کمال را مو دعوت بسنده نمی یینبه تب فرعون
 یرس ینجامنتها ا اندازند،ینگ مبه قول پدران ما لُو  آورندیکه ساحران کم م بینیمیم بعد

فرعون و مالءاش،  یزدهمی سمرحله یدر انتها یول ،دعوت و رؤیت یین،: تبشودیم یط
. خدا پنداردیگر مباشد را افسون یتحول که موس یپروژه ینا یها را سحر و مجرنشانه

شان پدران یخیتار یدگاهو د یوهگر پنداشتند، بر شرا افسون سیکه مو کندیم یتروا
 یخلمپن تار یاننوعاً روش جر ینا .منحرف کردند سحرراهکار را از فکر به  یستادند،ا

را  یباز خواهدیاست که م یلمپن کس کند،یم یکه فحاش یستن یاست؛ لمپن فقط کس

                                                                                                        
 «.وَ لَقَدْ أَرَیْنَاهُ ءَایَاتِنَا کلَّهَا فَکَذَّبَ وَ أَبى. »1
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با فرعون ]در مواجهه[ و هارون  یموس خدا، خارج کند. شایاصول یو قاعده یطاز شرا
فکر  یبود، عرصه، عرصه یفکر یباز ،یباز ]به میدان نیاوردند[.زور چماق  ی،اول باز از

 ییوهرا متوقف کرد و بر ش یشهاند]فرعون[  یبود ول یشهبا اند یشهاند]رویارویی[ و 
سحر با سحر و جادو با جادو بود و در  یداد مقابله یشنهادکه پ یراهکار .یستادپدران ا

 یهمه .فرصت هم فراهم شد ینکه ا یفی،ساحران ک یجبس یبرا ستواخ یادامه هم فرصت
سحر  یکادرها ترینیفیمرحله را از سراسر مصر جمع کردند، ک ینمتناسب با ا یکادرها

شد. روز  یرفتهپذ یروز موعود جمع شدند، روز موعود هم از طرف موس یو جادو برا
و هارون و هم  یعمل موس و یدئولوژیو عمل بود، هم ا یدئولوژیموعود آوردگاه ا

سحر و جادو بودند.  یکه همان اهال یکشو عمل فرعون، قوم و مدار پرات یدئولوژیا
آوردگاه  ینا یصحنه یحبه توض دهیمیرا اختصاص م ی چهاردهم و پانزدهممرحله

 است.  یرس ینهم که فرجام ا شانزدهم یمرکب فکر و عمل، مرحله
بود؛  یمجلسه خواه یندوستان جوان ا یاره در اختجلس ینقسمت دوم ا .یدنباش خسته

دوست  یشنهادکه خودشان و بدون دخالت ما و با پ ییهااست که گروه ینانتظار ما ا
سرعت بدهند و  به کار یشدند، مقدار یل، تشک1آمد و مطرح کرد یدکه قبل از ع یجوان

دوم  یااول  ینیمه، گرید یبعد از دو ـ سه جلسه یمتا بتوان دتر کننیشان را جدجلسات
ـ دو ماه  یکیکه با هم  یچهار نفر یم؛ یعنی،گروه قرار ده یک یارجلسه را کامل در اخت

مشارکت  رویمیم یشکه پ یتناسب ینبا ا .محصول کارشان را ارائه کنند ،اندکار کرده
 متشکرم.  خیلی گذاری شمااز صرف حوصله و وقت. شودیتر میتر و جمعیجد

  
  

                                                                                                        
 ی دوم در نشست نوزدهم مطرح شده بود. کنندهن پیشنهاد توسط مشارکت. ای1
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 کنندگانهای مشارکتهآورد
 

 ی اولکنندهمشارکت
 هدفمندجوامع  یامند ینشجوامع بعنوان بحث: 

وقت  ینا یگرد باریک صابر که یممنونم از آقا کنم،یحضار محترم سالم عرض م خدمت
شما  یرا که من امروز برا مبحثی 1باشم. یزانخدمت عز من قرار دادند تا در یاررا در اخت

است که تا امروز  یموضوعات یهایهاز حاش ییهاترکش یاام مجموع ردهآماده ک یزانعز
جلسات  یندر ا هایهمورد از حاش 1-9 یجلسات مطرح شده است. من رو ما در یبرا

 کنم.  هرا امروز آماده کنم و خدمت شما ارائ یآنها طرح یکردم بر مبنا یتوجه کردم و سع
 یرانا یرا اعالم کردند که امروز جامعه ینکرات ااز جلسات به  یلیصابر در خ یآقا اوالً

هدفمند باشد،  یجامعه یکتواند نمی یلیکه خ یاملول و خسته است، جامعه یجامعه
 . یایدب یروناز آن ب یحاصل یا یجهباشد که نت یاجامعه یک
دند که اشاره کر یانکته بهقبل هم صحبت کردند  یکه جلسه یزاناز عز یکی اینکه دوم
 ؟گرفت یجهاز آن نت یعسر یلیکه بتوان خ یمداشته باش یابرنامه توانیمیم چگونهمـا 

 ییجهنت یکبه  یمبتوان یا یریمبگ اییجهتا از آن نت یمسال وقت صرف نکن 40-20ما  یعنی،
جوامع »ام عنوانش هست شما آماده کرده یرا که من امروز برا بحثی. یمبرس یمشخص

 یو بعد از جنگ جهان یشسال پ 20مبحث حدوداً از  ین. ا«هدفمندجوامع  یامند ینشب
 متحده شکل گرفت.  یاالتا دراش یهشد و پا یجرا یلیخ یادوم در دن

طور که بود. همان یفضع یکایآمر یک یاز لحاظ اقتصاددوم  یبعد از جنگ جهان آمریکا
شد، در زمان ژنرال  یکود اقتصاددچار ر یکادوم آمر یبعد از جنگ جهان دانندیم یزانعز

شد، محققان تالش کردند تا  یرهچ یکابر آمر یرکود اقتصاد ینا اینکهبعد از  ور،یزنهاآ
 یلیخ یقاتتحق ینا ییجهنت ؟کنند یدانجات کشورشان پ یبرا یحلنند راهتوایکه م ینندبب

تواند خودش مین یکشور تنها با قدرت صرف نظام یکجالب بود، آنها متوجه شدند که 
 یبتواند جامعه یاتسلط داشته باشد و  یاتواند بر دننمی یعنی،را سر پا نگه دارد؛ 

 هدفمندجوامع  یا مندینشبه اسم جوامع ب یزیجا چ ینماز ه .بدهد یلرا تشک اییشرفتهپ
اف بتواند به اهد اینکه یبرا یاهر جامعه یاآنها متوجه شدند که هر فرد  یعنی، مطرح شد.

                                                                                                        
ی بحثی ی اول به ارائهکنندهکننده، پیش از این نیز در نشست هفدهم به عنوان مشارکت. این مشارکت1

 پرداخته بود.« تیو معنو تیعقالن»با عنوان 
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 یدداشته باشد، با اندازچشمسند  یدزمان مشخص با یککند، در  یداخودش دست پ
مشخص کردن هدف به  ونبد یاتواند بدون برنامه اهداف خود را مشخص کند، نمی

ما از آن  یجامعه معتقدمشخصه که من به چیزیبدهد.  یرونرا ب اییجهنت یابرسد و  ییجا
مباحث کار  ینا ینه رو کنیم،یم باحث نه اصالً شرکتم ینما در ا یعنی،غافل است؛ 

اصالً ما  یاکه آ یمکنتوجه نمی یم،را مطرح کن یمبحث خواهیمیما م یاصوالً وقت .کنیمیم
 اییجهنت یمبکن خواهیمیکه م یکار آخر یاآ یا نه؟ یمبحث دار یناز مطرح کردن ا یهدف

است که  ییهاسوال ینا یم؟ه کجا برسب خواهیمیم کنیم؟یرا دنبال م یهست؟ چه هدف
 . یاورندوجود بهمفهوم را ب ینافراد شکل گرفت تا بتوانند ا ینا یبرا

 یاز لحاظ معنو گوییمیم ،از ما بپرسند یلیکه اگر از خ ایجامعه ـ یغرب یجامعه یک
از آنها باالتر  یلیخ یما خودمان را از لحاظ معنو یعنی، ،تر باشنداز ما عقب یلیخ یدشا
هم جلوتر  ی. در مورد مباحث معنواستاز ما جلوتر  یلیخ ـ از بسیاری جهات دانیمیم

را گذاشتند و گفتند که  یا. آنها برنامهکنمیو به آن اشاره م کنمیم بتیصح رویم،یکه م
داشته  هدفمند یامند ینشب یجامعه یاکارها را بکنند تا ما فرد  ینو ا یاییندب یدافراد با

و بعد  ؛یدرا بگو یشهاهدف یایدب یفرد ییمشود که ما بگونمی طورینا یعنی، .یمباش
 یافرد  یک وجود دارد که یمراحل !دار شده استفرد هدف اینکه  ییمبگوراحت، یلیخ

شود.  یلمند تبدینشب یا هدفمند یجامعه یافرد  یک به]باید طی کند تا[ جامعه  یک
که  یدندمبحث برخورد کردند و د یک به دادندیرا انجام م یقاتقتح ینکه داشتند ا یزمان

 یجامعه یکاز افراد در حصار  سری یک یعنی، .دانافتاده یبه روزمرگ یلیخ یکامردم آمر
برخورد  یاکارانه با قضاکارانه و سازشمحافظه یلیاند و خگرفتار شده یداریهسرما

 یجامعه یا مندینشب یمخالف جامعه کارانهسازشقناعت  دانیدیطور که مهمان کنند،یم
نیست،  یمعنو یقناعت کارانهاست. قناعت سازش یاپو یجامعه یکهدفمند است، مخالف 

م، قانع هستم چون فکر یرتوانم حقم را بگقانع هستم چون نمی است که عنیم بلکه بدین
 که جامعه یدندد یعنی .یدندرا د ینآنها اول ا .برسم یمهاتوانم به هدفنمی کنمیم

را حفظ  نکارشا اینکهحاضر هستند به خاطر  ]افراد جامعه[قانع شده؛  یلیخ ]آمریکا[
 یکبا مفهوم  ینا .کردیغوغا م یکادر آمر یکاریچون آن زمان ب .بکنند یکنند، هر کار

 . یمهدفمند داشته باش یجامعه یک یدگفتند که ما بایست، سازگار ن یاپو یجامعه
از  اینکهاست که اهدافش را بدون  ینکار ا ینبرسد، اول یهدف به خواهدیم یفرد وقت یک

هدف نرسم و  یناصالً ممکن است من به ا یدبگو اینکهبدون  یاداشته باشد  یآنها ترس
 اینکهممکن، بدون  یرغ یادور از دسترس است  یاهدف  ینکه ا یدراحت بگو یلیخ
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به  یداز ما شا یلی. خیاوردکاغذ ب یرو و دومکند  یانب اولداشته باشد آنها را  یترس
 یاول به آن افراد .یندتوانند بگوهم نمی هایلیخ ،بیان کنیم یمرا بتوانمان یهاهدف یراحت

 یلیاول خ .ییدرا بگو تانیهاگفتند شما هدف یند،را بگو شانیهاتوانستند هدفکه نمی
 هایناست که ا ینقدم دوم ا یاست. ول ولقدم ا یند اگفتن .اتفاق افتاد ینا یسخت بود ول

ثبت بشود، چون  تانیهاکه اوالً هدف شودیچرا؟ چون نوشتن آن باعث م .یسیدرا بنو
را  یزهاییکه چه چ کندیذهن فرار است و انسان فراموش م کند،یانسان صحبت م یوقت

 یشترب ید،بده یحتوض یشترب کنیدیم یسع آورید،یکاغد م ویر یوقت . ثانیاًگفته است
که  زمانی یندر ا یدشا ید،دادن دار یحتوض یبرا یشتریب یچون آنجا فضا ید،بکن یرتفس

مجبور  یسم،بنو توانمیکه م یزمان کمتر باشد تا وقت یلیدادن دارم، خ یحتوض یمن برا
 خواهمیکارها را م یناست و ا ینبدهند که هدف من ا یحتوض یلشدند که به تفص

 بکنم.  شیبرا
که  یسیدبنو یدبا آوریدیکاغذ م یتان را روشما اهداف یاست که وقت ینبعد ای مرحله
 ینبه ا یدنرس یبراکه  یامن برنامه یعنی، ؟چه کار بکنم خواهمیهدفم م ینا یمن برا
 اینکه یبرا یدشما با یعنی،است؛  یحساس یلیخ یمرحله، مرحله ینا یست؟دارم چهدفم 

 یدکه هدف من شا یدبترس یداصالً نباید. داشته باشبرنامه  ید،تان برسآن هدف به اهیدبخو
و من  خواهمیرا م ینمن ا :یسیدرا بنو یناست که ا یفقط کاف !دور از دسترس باشد

 کار را بکنم.  ینا ین،به ا یدنرس یبرا خواهمیم
جالب  یلیخ .یدبکن ربود که به آن فک ینا ،یسیدو بنو یدیبگو اینکهبعد از دوم  ینکته

بلکه گفتند که به طور روزانه به  ید،عمل بکن یددنبالش، برو یداست، نگفتند که حاال برو
 یدکن یسع .امر روزمره بدل نشود یککه به  یدطور به آن فکر بکناما آن ید،آن فکر بکن

 فتنردر نظر گ ینید،آن را بب یشترب یاتوز با جزئر که هر یدتان فکر کنبه اهداف یطور
 هایلیخ .یدتر شویکنزد تانیهاکه شما هر روز به هدف شودیباعث م یاتجزئ

. واقعاً یمشو تریکنزد مانیهاکه به هدف یمکننمی یکار یول کنیم،یکه فکر م گویندیم
خواه ناخواه  کنید،یفکر م یزیشما به چ یدر قرآن هم آمده که وقت ،در علم ثابت شده ینا

اطراف شما به سمت اهداف شما  یانو اصالً جر شودیم تهبرداشها به سمتش گام
 یجالب یلیخ یزچ یکبه  کردمیم یقرابطه که داشتم تحق ینمن در ا .شودیم تریکنزد

 د،نکنیصحبت م مندی بینشجامعه که در مورد یوقت یاسناد غرب ینبرخورد کردم. در هم
 ینگاه کردم به شماره نکه م یسفانه آن منابعالبته متا .کنندیاز قرآن اشاره م یهآ یک به
قرآن اشاره کرده بود و در آن  یاتاز آ یکی به یسوره اشاره نکرده بود، ول یو شماره یهآ
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 ین. ا«ینیدکه شما برتر یدبدان یقین ،یدداشته باش یمانا]خدا[ اگر به خود و به ما » :گفته بود
اگر شما  کهمتوجه شده بودند  یهآ ینا یلاز تحل اینهکرده بودند و ا بود که ذکر اییهآ ینع
 ینکه شما را در ا یو بر قدرت یدرا انجام ده یکار یک توانیدیکه م یدباور باش ینا بر
که به آن  یدو فکر کن یدداشته باش یماناـ  یمدانیم که ما آن را خداـ  کندیکمک م ینهزم

 یعوامل شوند؛ یعنی،یم یکنزد تانعوامل اهداف شما به سمت اهداف رسید،یهدف م
 . یدتان برسشما به اهداف هک آیدیم یشپ

که  یدکن یسع یعنی، .یدتان تالش کنبه هدف یدنرس یبود که شما برا ینا یبعد گام
گام  ینا کنید.را اجرا  نویسیدیکه م هاییبرنامهباشد که  ینا یدر راستا تانیبعد یهاگام
هدف  یککردم که  راحت فکر یلیمن خ یوقت یعنی،ید؛ نترس یدکن یاست، سع یبعد

به آن برسم هر قدر هم  خواهمیم امیداشته باشم که در زندگ یهـدف ویسم،را بن یبزرگ
را  یانکته خواهمیاگر هم م کنم،یم یانشب یراحت یـنترسم و به انمی یبزرگ باشد، وقت

را مرحله به مرحله  یداگفته تاننامهبرهر آنچه که در  .تعلل کنم یدنبا ،انجام بدهم یشبرا
ده کار را با هم  بارهیکندارد که  یلزوم ؛جا انجام بشودیک ندارد که یلزوم ید،انجام بده

تان که به هدف یدد یدو بعد خواه یدانجام بده یدامرحله به مرحله آنچه را که گفته ؛یدبکن
 . رسیدیم

د یکن یاست که سع ینا یرد،در نظر بگ یدف بااهدا یستآن ل یرا که در مورد طراح نکاتی
 .باشد ]از یکدیگر تفکیک شده[مدت مبنا باشد که اهداف بلندمدت و کوتاه ینا اهداف بر

ن است که اهداف است که شما ممک ینمدت ااهداف بلندمدت و کوتاه تفکیکعلت 
میالدی  60 یرا در دهه یوتامثالً من شرکت تو .باشد یاهداف بزرگ خیلیتان مدتبلند

بود که گفت: من در  ینخودش مطرح کرد ا یرا که برا یشرکت هدف ین. ازنمیمثال م
 ینحاضر ا یدهه یندر هم .یاسازی دنخودرو یکمپان ینتربزرگبه  شومیم یلتبد یندهآ

 یکمپان ینتربزرگ تویوتا یکمپاناآلن  یعنی، است. یدهشرکت به هدف خودش رس
 یمدتاهداف کوتاه یکمپان ینکه اگر ا یدگفتند که فرض کن طورینا. یاستسازی دنخودرو

 افتدیکه م یاتفاق افتاد؟یم یکرد، چه اتفاقنمی یینبه اهداف بلندمدتش تع یدنرس یبرا
 یکنزد شانهدافکه به ا دیدندیم یکمپان یکه روسا یوقت یمدت یکاست که بعد از  ینا

موانع  یلیهدف بزرگ خ یک به یدندر راه رسچون کردند؛ یم یدیشوند، حس ناامنمی
 یاگر موانع را هم کنار بزن یحت ،کنییبرخورد م یادیبه موانع ز یوجود دارد. شما وقت

 .کنییرفت مپس یدار یا مانییکه عقب م کنییفکر م ،ینداشته باش یشرفتاگر حس پ
به  یددار یدبدانکه  کندیکمک را م یناهداف شما ا یستمدت در لتاهوجود اهداف کو
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اهداف  یستتر در لهدف کوچک یک شما به یوقت یعنی، .رسیدیتان ماهداف
 .رسمیکه من دارم به هدفم م شویدیمتوجه م یبه راحت ،کنیدیم یداتان دست پمدتکوتاه

به هدف  یوقت .مدتهدف کوتاهده  و یدهدف بلندمدت دار یک یدمثالً، فرض کن
پس در  ؛داریدیرا بر م تانیهاقدم یدکه دار شویدیمتوجه م ،یداول برسمدت[ ]کوتاه

 . دهیدیرا ادامه م یرمس ید،کنرا متوقف نمی تانبرنامه یجهنت
 یهاینهچه در زم ی،چه در امور اجتماع یاسی،ما چه در امور س یدر جامعه متاسفانه

 یمثالً وقت یعنی، .یمدارمدت را نکوتاه یهاهدف ینا مای، یگرد یینهو در هر زم یعلم
 .دوشمین یدهد یلیمدت خدر آن اهداف کوتاه ،شودیدر مجلس ما ارائه مبرنامه  یک که

به قطب  اعلم شد که قصد داریم ،مانسالهبیست اندازچشمنکنم در سند  اشتباهمثالً اگر 
قطب اول  شده که ما به ییناساس تع ینا بر برنامه یعنی، .شویم یلتبد یانهاول خاورم

سال  یستب ینا ینهم در ب یامدت چهارسالهکوتاه هایبرنامه .شویم یلتبد یانهخاورم
هست. اما  اندازچشمسند  ینا ی زمانی دست یافتن به[در ]فاصله برنامهشده، پنج  یدهد

هدف  یچاست که ه ینوجود دارد ا اندازی چشمبرنامه ینکه در ا یاساس ینکته
 ینانشده است.  یدهد ینهاچهار ساله در خالل ا یهابرنامهاز آن  یرغ یگریمدت دکوتاه
 اینکه زنیم؛ یعنی،یم یمکه ما دار یحرف یعنی، .اعتبار ما ؛ یعنی،کشور است اندازچشمسند 

انداز بیست چشم یناول با ا یکه در چهارساله یمشکلاآلن  است. ینا انحوه تفکر ملت م
 اینکهمن به  .یمارفت کردهکه پست کنیمیاحساس م است که ما ینا یمساله داشت

در  یول .امندارم چون من برنامه را نخوانده یکار ،نه یارفت ما درست است پست
ما  ینیمو بب یمکن ینشده که بررس یدهمدت دکوتاه یهاهاصالً برنامانداز بیست ساله، چشم

مسلماً ما به  کندیشکل عمل م ینه اما ب یجامعه یوقت یم؟ایدهنرس یا ایمیدهبه آن رس
عمل  هنحو ینخودمان هم بد یکوچک خودمان و در خانواده یفرد در جامعه یکعنوان 

دولت  یینههست و هم مردم آئ ردمشم یینهندارد. هم دولت آئ یفرق یچه ؛کنیمیم
ما  دولت یوقت .استطورهمیناست و در تمام جوامع هم  یمشخص یزچ یک ینهستند. ا

 یدپس ما حتماً با .کنیمیم یزیرشکل برنامه ینما هم به ا ،کندیم یزیرشکل برنامه ینبه ا
ماهه داشته  یک یبرنامه. مثالً ینیمبب یزو ر یقمان را دقمدتو اهداف کوتاهها یزیربرنامه

 . یمداشته باش یهفتگ یبرنامه یم،باش
 شودیمطرح م یزمانکه در جواب دوست عزبود  یبلمط یمبه شما بگو یدآخر که با ینکته

 ؟ ویمکوتاه مدت دار یهابرنامه یاآ یم،مان برسما به اهداف اینکه یبراکه گفتند که 
بود که جوانان ما  ینشان هم بر ااگر اشتباه نکنم استدالل .را هم مثال زدند یحضرت موس
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سال از  بیست خواهدیما نم جوان یعنی،بلندمدت را ندارند؛  یهابرنامه تحمل یگرد
که هم حضرت  یمکه ما داشت یجلسات یندر اببرد تا به هدفش برسد.  ینرا از ب عمرش

شان و به هدف کشندیم یسخت بینند،یم رنجسال  چهل آیند،یم یمو هم ابراه یموس
 یرا برا یچه هدف .کنیدنگاه تان به اهداف .واضح است یلیخ فوق والسجواب  .رسندیم

 ینکته ینا ؟کوچک یلیخ  یابزرگ است  یلیتان خهدف یاآ ؟یدکرد یمرسخودتان ت
  .یمکرد یمرا تنظ یکه چه هدف ینیمبب یداست که ما با یبارز یلیخ

تان را اهداف گویندیم هایهم وجود دارد، خود غرب یجالب یلیخ ینکته یک
 یسع . ن کوچک باشدتاکه اهداف یدترس نداشته باش ینا از ید،نکن یینتع هکارانمحافظه

 یشرفتپ ،که اهداف بزرگ دارند یافراداصوالً چون ؛ تان بزرگ باشدکه  اهداف یدکن
 «دسترس در»که  یاهداف گویندیاهداف است، م یستل هم در یانکته یک .کنندیم

 به توانیدیکه م یدو بدان یدکن ریزیبرنامهرا  آنهاکه  یدرا دار ینا یتشما قابل یعنی، .هستند
 .یدکه احتمال دارد که به آن نرس دانیدیکه م یدانتخاب بکن یدرا با یاهداف .یدآنها برس

و  یموس مینمثالً ه صرف کنید. یشو برنامه و وقت برا یدآن تالش کن یبرا یدبا یعنی،
 یجامعه بود که ینسازی بود، هدف ا. هدف چه بود؟ هدف انسانزنیمیرا مثال م یمابراه
من سوالی از شما دارم؟ آیا برای چنین هدف بسیار  تغییر کند.ها قرندر طول  یبشر

توان انتظار داشت با زمان کم به هدف بسیار بزرگی یک سال زمان کافی است؟ آیا می
زنند ـ مثل همین مکاتب ای که بسیاری از افراد اآلن میبزرگی دست پیدا کنیم؟ کنایه

کنید که دوست ندارید گویند اگر فکر میـ میغربی یا مکاتب شرقی پیشرفته نظیر ژاپن 
تان یا اختصاص دهید، بهتر است اهداف یدخرج کن تان زمان زیادیبرای رسیدن به هدف

توانم انتظار داشته باشم که رئیس فالن شرکت بزرگ شوم، اما را تعدیل کنید. من نمی
ارزیابی کنم و ببینم حاضر نباشم متناسب با آن هدف برایش وقت بگذارم! باید هدفم را 

 آیا عقالنی است که در یک زمان مشخص به آن برسم یا نه؟ 
[ پانزده 1923های بزرگ باید زمان زیاد صرف کرد. انقالب ما ]انقالب بهمن برای طرح

کشید تا به پیامبری برسند و سی سال نیز سال طول کشید. پیامبران ما چهل سال طول می
دهد هرچه برنامه بزرگ باشد، باید وقت ین خود نشان میدوره ی پیامبری آنها بود! ا

 آن یبرا یدبابیشتری برای ان صرف کرد. شما وقتی یک استراتژی یا برنامه داشته باشید، 
 یفرهنگ خرج زمان برا ینکه ا یمندار یاو ما چاره یدتان زمان خرج کناهداف برنامه و

دائم  یستیم،که چرا در حد فالن کشور ن کنیمیما دائم انتقاد م .یندازیمهدف را جا ب
که  یریمبگ یاد یدبا !یغرب یو کشورها ییاروپا یبا کشورها کنیمیم یسهخودمان را مقا



 339      (5) کیاستراتژ دید: او یها و کارکردهاداشته: مدوو  ستینشست ب
 

 

جوامع تا درحد  یموقت بگذار یدبا یمداشته باش اییشرفتهپ یجامعه خواهیمیاگر م
دیل به امریکای فعلی ریزی کرده تا تببرنامه 1620از سال  یکاآمر. یمباش ی فعلیپیشرفته

ما چه  !یکانسل را تباه کرد و نسل را سوزاند تا شد آمرشانزده  حدوداً یعنی، شده است.
 را هم خسته نکرده باشم.  یزانکه عز یدوارمام .ندارم یگریمن حرف د ؟یمکرد

 

 ی؟کار کرد یفرد یا یبحث را به صورت جمع صابر: هدی
 

به اسم  کردم یداپ لوح فشرده یکمن  .ود داردنه. چند منبع وج: ی اولکنندهمشارکت
Vision میالدی[  60 یدهه و مربوط به یکاییاز دانشمندان آمر یکیمحصول  ]بینش[ که[

. از آن کندیباز م یلیو مبحث را خ کندیمطرح م یجد یلیرا به صورت خ یناو ا .است
مطرح  «یتموفق»  نعنوارا تحت  ییهاآمدند کتاب یگریبه بعد دانشمندان و محققان د

 یبه سو» آقای آنتونی رابینز که کتابمثل  .موضوعات است ینهم یکردند که در راستا
های کوچک منتشر کرده؛ یا آقای برایان تریستی که کتاب 1331را در سال « یابیکام

  را منتشر کرده است.« موفقیت»
 

 گیروزمرفراد دچار غالب ادارد،  یشتما بحران مع یدر حال حاضر جامعه صابر: هدی
تموج  اینجا هم خیلی ید،کارانه هم که شما از آن جامعه مثال زدهستند و قناعت سازش

 ـ یمهست طورینخود ما هم عموماً ا ـ یرانا یجامعهافراد از  یلیطرف هم خ یکاز  .دارد
وجب به  یهاو حرکت مدتکوتاه یبه دستاوردهاشما  .کنیمیطلب م یمعظ یدستاوردها

به این ذهنت  پارادوکس قابل حل است؟ در ینا یاآ کنیدیفکر م .یداشاره کردجب و
 ؟ ایمساله فکر کرده

 

بود  ینا یمآنچه که ما مطرح کرد .بله صد در صد قابل حل است: ی اولکنندهمشارکت
مدت را ف کوتاهاهدامان، اساس هدف بلندمدت بر گذاریم،یهدف بلندمدت م یککه ما 

به هدف بلندمدتش  اینکه یفرد برا یک ی؛ یعنی،مشخص یبرنامه یک یعنی، .گذاریمیم
 برداشتن.  مآن حرکت کردن و گا یدر راستا کندیشروع م ،برسد

 

 یتصادف یا گنجدیات مدر برنامه یکه آورد یامقاله ی؟دار خودت برنامه یاآ صابر: هدی
 ؟ است بوده

 

 1011شروع کردم و سال اآلن  .دارم یانامهبر یک، من خودم بله: ی اولکنندهمشارکت
من خودم در  .کارم درنظر گرفتم یبوده که من برا ایبرنامه ینا رسم؛ یعنی،یبه هدفم م
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 یندر ا یکاییبا سه شرکت بزرگ آمراآلن  .کنمیاطالعات دارم کار م یفناور یرشته
 یکاآمر یجامعه کهیصورتدر  .در آنجا کار کنم خواهمیم اینکه یرابطه تماس گرفتم برا

حال از  ینبا ا یول ،اندکرده یرون یلها تعداز شرکت یلیدارد و خ یبحران اقتصاداآلن 
 ام. کار کرده یماههدف یسال است رو یکام و غافل نشده یمهاهدف

 

 یکارت قرار دارد؟ حضور در جلسات کجا یازدواج کجا ی؟اازدواج کرده صابر: هدی
قناعت  وروزمره  یشتما دنبال مع یدر جامعه یکیاآلن   فکر کنکارت است؟ مثالً

باشد، هم  یفراهم کند که مثالً هم کار فکر ییالگو یک تواندیم یاآ .کارانه استسازش
 است؟ یافتنیبه نظرت دست ی،عنیازدواج باشد؛ 

 

شود نمی فرد .ام هستآن هم در برنامه یام، ولنه ازدواج نکرده: ی اولکنندهمشارکت
بهتر  یلیفرد از خودش شروع کند خ یدشا زنم،یباشد. من خودم را مثال م یبعدتک

 یراحت باشد، وقت یلیخ یدشا یگرانکردن د یحتکه نص کنمیمن فکر م .باشد
. من از کنیمیم یرگ یشهحساس است، هم هآن نقط یماز خودمان شروع بکن خواهیمیم

کار  سر رفتمیداشتم، م یبعدروند تک یکقبل  سال یکمن خودم  کنم،یخودم شروع م
 یشود زندگنمی طوریینبعد خودم خسته شدم و گفتم ا .خانه گشتمیکار بر م و از سر

 ینگفت ا شودب یدشا ؟خالص شوم یطشرا یناز ا توانمیم ینمگشتم تا بب یدنبال راه !کرد
  ام بود.اول من برای برنامهقدم 

 

 ی؟نظر بکنیدروند خودت تجد یت تلنگر زد که روبه ذهن یزچه چ صابر: هدی
 

 یقدم یناول ینا کنمیفکر م .نشستم با خودم فکر کردم باریک: ی اولکنندهمشارکت
 کنیمیم یمکه دار ییکارها یاکه آ یمفکر بکن ینیم،بنش باریک .یمبردار یداست که با

ما را دچار  کند،یماست که ما را دچار لغزش  ینه؟ روزمرگ یاآن هست  در یروزمرگ
 ی. ما وقتیمدور بشو مانیهاو هدف یزندگ ،از خانواده یم،که از خدا دور شو کندیم ینا
 کندیم یزیرسال برنامه چهلاست و براساس آن  هدفمندکه خدا  کنیمیصحبت م ینجاا

را که  یآن اقبال یعنی، .یدآفرد روزمره خوشش نمی یکمسلماً از  کند،یم یادهرا پ یو هدف
 یکه دچار روزمرگ وقع. من خودم آن مشودینسبت به آن فرد داشته باشد کمتر م یدبا

 ینکه از ا گشتمیم یشده بودم، احساس کردم که از خدا هم دور شدم و دنبال راه
 یشتراحت و از حصار مع یروزمرگ ینکه ما از ا یافت یراه یدبا قاعدتاًخالص شوم. 

 یطآن شرا درخواستند و توانستند  یافراد ینزم یکره یوطور در آن سه. چیمخارج شو
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 ینکنم امن فکر نمی ؟یمتوانما نمی یول ،خارج شوند یتوضع یناز ا یبد بحران اقتصاد
موجود خارج شوند وگرنه به  یطافراد دوست ندارند که از شرا یعنی، .ممکن باشدیرغ

 . «خواستن توانستن است» توانند،یماگر بخواهند  «.است یابنده یندهجو» ،من ییدهعق
*** 

 دوم یکنندهمشارکت
راستا  یندر ا یشپ یمرتبهخاطرتان باشد  . اگرخدمت شما دوستان کنمیعرض م سالم

 سری یک یم،با قرآن کار بکن خواهیمیهستم که ما م ینکه من قائل به ا 1صحبت کردم
. یمبا قرآن در تماس باش یمتوانمینرود، ما راحت ن ینموانع از ب ینهست و تا ا یموانع

است، من اضافه  تهما ملول و خس یصابر گفتند که جامعه یمان که از قول آقادوست
ها مذهبیب یفقط برا یافسردگ ینا یعنی، .ما افسرده هم هست یکه جامعه کنمیم
 یدگوییکه شما م ییهایاز مذهب یلیکه خ یدیمد یاتفاق یما به صورت آمار یست،ن

دارند، در  یدیجد یدهستند و د یدکه جد یگرید یهایمذهب یاو  یسنت یمذهب
 .است یاافسرده یدکه نسبت به جامعه دارند، د یدید، گیرندیقرار م یگرید یبنددسته
 سری یک است که گونه یناست؟ و چرا ا گونه ینکه چرا ا کردمیخودم فکر م یشمن پ
فقط  ینا یم؟دهد ما با قرآن در تماس باشاصالً اجازه نمی در ذهن ما هست که ییهاقالب

 یایقرآن در ید،کن ضاگر شما فر .یستن یدجد یدو د هایسنت یهایبندیمبه تقس وطمرب
به  خواهندیم نامحقق یوقت یم،آن را کشف بکن یمبرو یماست که ما بخواه یمعرفت هست

. من کنندیو از آن قفس نگاه م گیرندیار مقر یدر قفس ،ها را نگاه کنندبروند و کوسه یادر
و آنها اصالً اجازه  یماکرده یجادا ییهاقالب سری یکمان ما در ذهننم کیاحساس م

. یمبرداشت کن یمبخواه اینکهچه برسد به  ؛یممعرفت جلو برو یایدهد که ما در درنمی
نسبت به جامعه  ،آن دهد که ما نسبت به قرآن و به تبعها به ما اجازه نمیقالب ینا

 ینا یم،کن یزندگ هدفمنددهد که ما اجازه نمی هاقالب ین. ایمداشته باش یبرداشت درست
ها ما را افسرده کرده قالب ینا یم،داشته باش یزیردهد که ما برنامهها اجازه نمیقالب
ام ار کردهها کقالب ینا یمقدار رو یکمن  جنگیم،یم یمها دارقالب ینما دائم با ا .است
 . کنمیم یانها را بو آن

                                                                                                        
وم در نشست دوازدهم به طرح بحث ی دکنندهکننده، پیش از این به عنوان مشارکت. این مشارکت1

 پرداخته بود.
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که  یمبعد گفت سوزاند،یکه آتش من را م یمما گفت یعنی، .ها آتش استقالب یناز ا یکی
 یزاز آن پره ،که بخواهد من را بسوزاند یدردآور است، بد است چون به هر صورت وقت

را ما لحاظ  ینود( ابود )که قرآن ب یارمانو در اخت یمکه ما داشت یو نسبت به متن کنمیم
و به  کندیم یککه ما را به آتش جهنم نزد یزیکه چه چ یدیمد گشتیمدر قرآن یم؛ کرد

 ی،هست یدند یخودمان، برا یدند یشد محور و مالک ما برا یناست؟ ا یطانتبع آن ش
 یما هست یگرداجازه را نداد که  ینا .مانینشناخت د یبرا یمان و حتدوستان یدند یبرا

 یم،را خوب بشناس یایدهما پدنیازهای اینکه[ ]پیشکه  کنمیمن فکر م .یمب بشناسرا خو
که  یگاهیآن جا یکیکه با خود من دارد و  یارتباط یکیاست،  یدهآن پد یینتب یکی

 سوزمیکه من دارم م یمگذاشت ینکه ما مالک را بر ا یوقت یول .دارد یدهخداوند در آن پد
صورت  ینکه اگر به ا یمبعد دنبال آن گشت یست؟که بد چ یمتو به تبع آن دنبال آن گش

که  یزیآن چ یست؟مقابلش خوب است، حال آن خوب چ ینقطه یااست، قسمت روبرو 
  .یمنگاه کرد یدد ینما بهشت و جهنم را از ا یعنی،ما را از جهنم بخواهد نجات بدهد؛ 

 سیارخدا صفات ب یعنی، .یمحصار گذاشت ینکه ما خدا را هم در ا کنمیمن فکر م یحت
در واقع  یعنی، .است یمرحمان و رح یم،که ما به صفات خدا داد یتیاولو یول ،دارد یادیز

پس انسان س یم،جهان را نگاه کرد یبترت ینو به ا! یمگذاشتبغل خدا  یرزهنداونه  نوع یک
 یدر قرون وسط ،یمبکن یمبخواه اییسهمقا یکاگر  .یمکرد یرو تفس یینتب گونه ینرا هم ا

 ینزم است که ینها ادر انسان یشیدنکردند که محور اند یفتعر طورینا یاقائل شدند 
 ،که نه یدندکه بعد د یدر صورت .گردندیدور آن م یشمس یمنظومه ییهو بق ددگریم

« من»را  محور ین،جهان و د یینتب گفت که ما در توانیم یباًتقر .یستن یزیچ یناصالً چن
و  یطانخدا، ش .کنمیم یینرا با توجه به آن تب یهو بق گردمیمـ انسان ـ من  یم،دادقرار 
فقط مربوط به  یدد ینکه ا کنمیمن احساس م .یمکرد ییناساس تب ینا را بر یهست

که شما  یینیما و چه در تب یسنت یچه مذهب یست؛ یعنی،ما ن یسنت یمذهب یهاانسان
 .شودیم یینتب یهپا ینا متاسفانه بر شود،یمذهب ارائه مکه از  یدیجد یهاجلوه ید،دار
است  یمنتها انسان شجاع ما، انسان شجاع یدیم،انسان شجاع د یکما انسان را  یهپا ینا بر

شده یرما انسان را تحق یدجد یینتب ین. در اکندیبا نفسش مبارزه م یاو  یطانکه دارد با ش
بعد آدم ترسو  ؛یدیمد یابعد آدم عقده ؛یمشده بود یدتبع یطان،مبارزه با ش ولیندر ا .یدیمد
هر چه خلق هست  بینیم،یم طورینهستم که ما انسان را که ا ینو من دنبال ا !یدیمد

 یمرا که دار یامکانات یتماماآلن  . مایممربوط به آن طرف مرز است، ما اصالً خلق ندار
 ینهستند که در ا ییهااشد، انسانها باز خلق انسان یانمونه راگ کنیمیاستفاده م
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قائل به خدایی دارند.  ینکه د ییمبا مسامحه بگو یدشا .یستندما جزء مسلمانان ن یبنددسته
است که خدا داشته و دارد  یبارز یاراما وجه خلق کردن که به نظر من صنعت بس .هستند

و  یمکنما خلق نمی .میگذاشتکنار  مانیما از زندگرا  ،داشته باشد یدو انسان مسلمان با
 . یمها هستدر بند آن قالب یمکنچون خلق نمی

زمان است. من  که ،آوردیبه وجود ممان یبرارا  یبعد یمساله ،هابند آن قالب درماندن 
 یسر یکاز  اینکه یبرا یدیماست که ما خودمان آفر [ایپدیده] فکر کردم که زمان

 غرافیاییج یرا در فضا یهو ثان یقهما طول و عرض و دق .یماستفاده کن یممان بتوانامکانات
گذراندن  یبرا .یماستفاده بکن یناز ا یمبتوان اینکهبه خاطر  یمخلق کرد ینزم یکره

ما در بند آن  اینکهاما به خاطر  .خلق کردن یبه اعتقاد من برا ،مانیشرفتپ یبرا ی،زندگ
. ما در بند پرستیمیم یمشد که دار یپنهان یخدا یکما  یزمان هم برا یم،ها هستقالب

اآلن  یچه استعداد اینکهبه  یم،کنفکر نمی «اآلن» ما اصالً به یم،هست یراس یندهگذشته و آ
در  یانقطه در یم،مندسخاوت گوییمیما م !کنیمیفکر نم یمکنخلق  توانیمیماآلن  و یمدار

که در  یددادم، مثالً  فکر کن یاصدقه یکمن فالن کار را کردم؛  ینفرورد یکفالن ساعت 
 یک من چون ثواب کردم به ینفرورد 90در  ؛بخواهد بشود یامتیق روز ینفرورد 90
. ما غصه یمندار یرا کار ینوسط چه شد؟ ما ا ینا یپس فاصلهرسم؛ یم اییجهنت

در فالن وقت  یشکست یکما  گوییمیما م یعنی،است؛  یبترت ینمان هم به اخوردن
که اآلن  و یماشکست را داشته نکه آ رویمیبا خودمان کلنجار م یمما دار یم،تداش

ما به  .یماآن را هم از دست داده ،یمو خلق کن یمکسب کن یاتازه یتموقع یک توانیمیم
زمان  یچون برا یستیم،قائل ن یزمان ارزش یما اصالً برا یم؛ یعنی،کنهم توجه نمی ینا

اگر  یم،کن یزندگ یماهخویسال م 90که ما  یمرا دار ینا یغدغهپس د یستمقائل ن یارزش
 . کندیفرق م یلیخ مانیرفتار یهایوهش یمنگاه بکن طورینا یمبه زمان بخواه

که مثالً ده  یدمن ثابت کن یبرا توانیدیشما م یاکه مثالً آ بینمیم کنمیهر چه فکر م من
مان یشپ یقهخواهد آمد؟ ما ده دق یندهآ ییقهده دق یابوده؟ نه!  یشپ یقهده دق یش،پ یقهدق
 یناگر ا !یماست که دار یزماناآلن  و یمهم گذراند یالحمدهلل به خوب یم،بوده که داشت یآن

ما زمان را از دست  ،داشت یمچه خواه یندهو در آ یمکه ندار ییمبگو یمرا ما بخواه زمان
 داشته باشد.  ییتواند معنانمیما  یهم برا یزیربرنامه ین،بنابرا .دهیمیم

در گذشته ]خدا[ خودم فکر کردم اگر  یشپ یدم،رس ینبه ا کردمیدر مورد خدا که فکر م
در گذشته است که تمام شد،  یاچون  .ندارد ییخدا یمن معن یاصالً برا ،باشد یندهدر آ یا
که  یو شناخت یدمکه من به آن رس ییکه خدا یاست که خواهد آمد، در صورت یندهدر آ یا
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که در  ییو خدا کندیدم دارد خلق م در ؛هستاآلن  یناست که در هم ییاز او دارم، خدا
یم؛ را ندار ینما ا یول !بکنم لقاست که من هم در دم خ یستهشا کندیدم دارد خلق م

و نه در  ستیمهقائل  ،دهیدیکه شما ارائه م اییبندیمدر تقسنه را ما  یزچ ینا یعنی،
را که خدا دارد خلق  یکه زمان کنیمیشکل نگاه نم ینما به خدا به ا .مانیسنت یاهیمذهب

 ما است. اآلن  دم ینهم کندیم
 یسهکردن است، ما دائم مقا یسهو آن هم مقا یممان دارهم در ذهن یگرید یزچ یک ما
خدا را  یمهکه اگر ما بخوا کنمی. فکر مآفرینیمیم «ضد» ،کردن یسهو به خاطر مقا کنیمیم

 فرد توانسته یکمثالً، یم؛ خلق دار یبترت یک. ما یمندار یضد یچاصالً ه یمبهتر بشناس
 اینکه .یشترمقدار ب کی یگرد یکیبدهد و  یرا در خودش جا خدااز خلق  مقدار یک
 یکیتر و یماناممکن است که کم یکی یمندارد. اگر به عدل خدا قائل باش یما تضاد یبرا
آن  اب یماناکماین که  یستن یمعن ینبه ا ینا .تر باشدهوشاست که کمممکن  یگرد
 اینکهبه خاطر  آفرینیم،ی، ما تضاد مکنیمیم یسهد. ما مقاند دائم بجنگنبخواه یمانباا

نقش قرار بود  ،یمابند شدهیآن قالب را ما که به آن پا یعنی، .یمآن قالب را حفظ بکن یمبتوان
 ییهاول یتما است و چون آن قالب نقش هو ییهاول یتهو یول ،شدباداشته  یهثانو یتهو

تر مطلوبآن نا یاو من بهترم،  ستآن بدتر ا یمو بگوئ یمکن یسهمقا یمما است، ما مجبور
من احساس  .یمکه بجنگ یمقالب مجبور هست ینحفظ ا یما برا .است و من مطلوب هستم

 یکتهد طورینا یمو قرآن را هم دار کنیمیم هیکتد یمرا دار ینا در جامعهما که  کنمیم
 یول !ارهنفس امّ اجنگ ب گوئیمیم یاییم،ه باکوت یلیکه قرآن کتاب جنگ است. خ کنیمیم

که قرآن  یمآوررا در نمی ینکه چرا ما از قرآن ا آیدیم یشمن پ یسوال برا یلیخ
 یک ،کندیموحد خلق م یکدارد  ]لحظه[« آن»خدا در  .دهدیخلق را نشان م یهایوهش

 ؛یمداشته باش یزیربرنامه یمتواننمیما  یم؟کننمی اهنگ گونه ینچرا ما ا .کندیمفسر خلق م
 اینکهبه خاطر  .یمخودمان را نقد کن یمتوانما نمی دهیم،یزمان را از دست م یمدارما 

اآلن  که ییابه رفتاره رسیمیم یتنهادر بد هستند،  یهکه ما خوب و بق یمخودمان معترف
 است.  یحذف]رفتارهای[ در جامعه هست و آن 

 ینا یمما نتوانست .هم عرض کردم من اعتقاد دارم که طول انقالب ما کم بود یشپ یدفعه
ها را مرتباً قالب ینچون ا یمرا دار یبرداشت حذف ی. ولیمها را از قرآن داشته باشبرداشت
 خواهیمیرا م یکی یم،دار یم برداشت حذفه مانیخصوص یما در زندگکنیم؛ یتکرار م

 یممرتب دار یم،دار یخانوادگ یدعواها کنیمیکه ازدواج م یوقت .شوندیحذف م یهو بق
مشکل دارند، اگر جزء  هایبا سال اول هاییسال باال آئیمیدر دانشگاه که م .کنیمیحذف م
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 ،یدیمرس یبرداشت یک هاگر ب .یمها را قبول ندارگروه ییهبق یمهست یاسیگروه س یک
که  کنمیاحساس م یول ،. من متاسفمیستندجزء خلق و جزء آدم ن یهبق گوییمیمتاسفانه م

من فکر  !شان دارندرا در ذهن یبندقالب ینوجود دارند چناآلن  هم که یرهبران فکر
 یجادهد، بلکه فرمان از است اما فرمان را مغز نمی یوترابر کامپ یککه مغز ما  کنمیم
 . آیدیم یگرید

که  یزیآن چ یتم واقعیو بتوان یمقرآن را مطرح کن خواهیمیاست که اگر م یننظرم ا من
 یقبل هم گفتم گاه یدفعه .یمده ییرروش را تغ یدبا ینیمرا بب ،خواستیخدا م یدشا

به غار حرا  یامبرپ یکه وقت کنمیفکر م .مثل غار حرا است ینجاکه ا کنمیاوقات فکر م
که او را صدا  گذاشتیکوه م یرا پا یمثالً کس یاآ برد؟یبا خودش م یلموبا یارفت آیم

رفتند، مطمئن به غار حرا نمی یرس]با شکم[  یشانمطمئن هستم که ا یکرد! حتکند؟ نمی
فکر  ینچن ینا یدما با ،کردن از فکر یرمعتقدم که غ. من کردندیفکر م یشانهستم که ا

 یم،دار یرتفس یهاتک ما نازل بشود؛ درست است ما کتابتک بر واهدخیکه قرآن م یمکن
قرآن قسمت  یول کنندیو صحبت م آیندیکه م یمصابر دار یمثل آقا یدانشمند یانآقا

ارتباط با  یاست که واسطه ینا یسیو ع یموس یناش نسبت به دشدهیلتکم یا یشرفتهپ
 خدا را کنار گذاشته است. 

که من  گوید،یو خداوند م یمو فکر کن یمبخوان اینکهبخوان، به خاطر  :گویدیم خداوند
که ما خلق کردن خدا را گنار  کنمیمن احساس م .یمفکر کن یلیخ ینا یرو کنم،یخلق م
 یشرفتکه گفتم را مرتب پ ییهاآن قالب گذاریمیچون خلق کردن را کنار م یم،اگذاشته

ساله پنج یتا برنامه بیستاگر ما  خوردین ما را مو چون آ خوردیم راو آن ما  دهیمیم
 . متشکرم. یمچون ما در بند هست یم،کن یشرفتپ یمتواننمی ،یمهم داشته باش

 

 تواندیکه م کنییفکر م یست؟مورد بحث دوست گذشته چ نظر شما در صابر: هدی
 شود؟  یاتیعمل

 

  . نه: ی دومکنندهمشارکت
 

 چرا؟  صابر: هدی
 

ما  اینکهو دوم  یستن یبحث اصالً بوم ینکه ا کنمیمن فکر م: ی دومکنندهمشارکت
است که ما  ین. اعتقادم ایمهست یریدرگ یهاما انسان ،یستیمن یابابرنامه یهاانسان
 ینآن دوستان به ا یول .یمخلق کن توانیمیم یم،و چه سکوت کن یمها چه حرف بزنانسان
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در سکوت کردن و هم در خلق کردن هم  توانیمیم ما مکنیمن فکر م .اعتقاد ندارند
 اییزیربرنامه یچه یم،ها هستقالب ینها و در ابند ینکه در ا یما تا زمان .یممشارکت بکن

 یمبخواه یگرید یباشد و چه از جا یبوم یزیربرنامه ینچه ا ؛یمداشته باش یمتواننمی
در بند آن  ،یمرا خلق کرد «یارزش انسان»تا زمانی که من اعتقاد دارم که ما  بیاوریم.

خودمان  یو بقا یمکار بکن اینکه یالبته ما برا .یمگذاشتنرا کنار  «یانسان ارزش»ما  .یمهست
 یاخوب است  دهیمیکه انجام م یعمل ینا ییمکه بگو یمهست ینوابسته به ا ،یمرا ادامه ده

 ییمبگو یمبخواه اینکه یبرااست که  یناعتقاد من بر امنتها  یست،ن یزیگر هرا یناز ا .بد
عمل ما  یراهنماباید شده توسط خداوند در قرآن یانب یصفات اله یست،خوب و بد چ

بر هم نیست. اگر ما به این قابل تجربه است؛ زمانصفات خداوند ذره به ذره  .باشد
  .شودداده میما نشان  بهراه صفات فکر کنیم و عمل نماییم، ذره به ذره 

 

 یجامعه بوده و یشسال پ 80 مربوط به مثال زد یشانهم که ا یاجامعه صابر: هدی
 یکه فقط ذات یو افسردگ یو روزمرگ یریدرگ یعنی، .بود ایافسرده و، روزمره یردرگ

ما  یجامعهبه چه صورت است؟  یکه استارت بوم کنییما فکر مش .یستما ن یجامعه
از نظر شما  دانید،یم یبومیرحل را غآن راه مااند. شچادر بم ینخواهد در انمیکه  یشههم
  یست؟ما چ یحل بومراه

 

. من احساس یمشما بگو یخودم را برا یکه تجربه یداجازه بده: ی دومکنندهمشارکت
 ،یمکه دار یشناخت یهااز پنج حس خودمان و راه یرکه غ یمقبول بکن یدکه ما با کنمیم

ما با آن ساخته  یتاست که شخص یعمل یکفکرکردن  .عمل است یکفکر کردن هم 
 یدرا بکن یمساله شهوت یکاگر فکر  .شویدیشاد م یدفکر خوب بکن یکشما اگر  .شودیم

کنار  مانیرا از زندگ ینما ا .شویدیگرفته م یدبکن یاگر فکر بد .شویدیم یکتحر
ما عادت  یم،کنش نمیما خودمان پرس یم،کنما پرسش را خودمان مطرح نمی .یماگذاشته

 یشپ یهست که دفعه خاطرتان. یمپاسخ بده یمپرسش کند و ما بخواه یکی که یمکرد
به  !آوردمیمدفعه قورباغه  ینا دادندیاجازه م یمهااگر بچه .پشت آوردمالک ینجامن ا

ما به خودمان اجازه  .یدو پرسش بکن یددوست دارم که از خودتان فکر بکن اینکهخاطر 
فرد  یک یم ولیکه پرسش کن یمهست ینما دنبال ا .یمو فکر کن یمکه پرسش کن دهیمینم
 .یمکن یبرداربهره یمتواناز قرآن هم نمی یمدو  تا را دار ینتا ما ا !به ما پاسخ دهد یگرید

اجازه را  ینکه در غار حرا بود به خودش ا یموقع یامبرمن اعتقاد دارم که پ اینکهبه خاطر 
 یدبگو کهاجازه را داد  ینشد باز به خودش ا یکه به او وح یفکر کند و وقت که دادیم
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کرد چه نمی یکرد؟ اگر وح یکرد؟ چرا به من وح یکس، که بود که به من وح ینا
ما نه  .یمکنکار را نمی ینما ا یول .آوردیم دستبهها را خودش پاسخ ینو ا شد؟یم

ها را از . پرسشیمخودمان دنبال پاسخ باش اینکه و نه یمکه پرسش بکن یمدار ینعادت به ا
را به خاطر آن  هایبترت ینا .خواهیمیرا از آنها م هاسخو پا کنیمیم مانرهبران فکری

 .یمتنها باش یمبخواه اینکهاز  ترسیمیم یم،ها هستآن قالب یروو چون دنباله یمها دارقالب
 ینا گویدیها به ما مقالب ینا .ها استتونس ینگاه ما ایهکه تک کنیمیما دائم فکر م

ها را آن قالب یمخواهما نمی یم،کنما پرسش نمی هستند! گاه تویهتک ن فکری،رهبرا
که آن  ترسیمیم یم؛ یعنی،مضطرب هست یم،ها را بشکنآن قالب یمخواهنمیچون  .یمبشکن
چون اگر فکر  !یمر بکناست که ما فک ینها اشرط شکاندن آن قالب .یمها را بشکنقالب

 یمرا از دست بده مانیهاگاهیهو اگر تک دهیمیرا از دست م مانیهاگاهیهتک یتاًنها یمبکن
در حالی که وقتی به  «!زنده باد» یمیبه او بگو یا یم،کن یقتشو یم،کن یهتنب یمرا ندار یکس

 ین. البته ایمکنمیحفظ  قالب خودمان را ]این کار[با ، در واقع «بادزنده»گوییم کسی می
 ینکه ا کنمیمن احساس م .شروع بشود ییجا یکاز  یدبا یول ،خواهدیم یهمت سخت

ما  یهایبه سنت یربط ینو به نظر من ا یماما خدا و قرآن را هم محبوس کرده گونه،
که در  ییهابه خاطر قالب ،هستند یدتفکر جد یکه دارا یو هم افراد هایندارد، هم سنت

 . متشکرمن هستند، نتوانستند خلق کردن خدا را درک و مطرح کنند. آ
 

 شب خوش. خیلی ممنون.  صابر: هدی
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 نام همراه یاریگر به
 گشایم، باب بگشا، نزد من آرفیقم، ره من
 گاهی و استراتژیک با خدامستمر، همهدالنه، ی صافضرورت رابطه

 

 میرهگشا قمیمن رف» ؛میشاءاهلل به خدا داشته باشان یالبابباب بگشا بود، دقَّ عنوان بحث
 دیما شا ،انداخته نیطن یکه خدا در هستاست  یپرپژواک یجمله«. باب بگشا نزد من آ

 ییو تمرکز شنوا قیبا تدق با کار خودمان و میشاءاهلل که بتوانان .مینباش آن یشنوا یلیخ
 ،او یکارکردها ها وداشته»، عنوان بحث بیست و سوم هست. نشست میکن دایپ یمختلط

گشاده است، ضرورت  یکه مثل خود هست یاکماکان در پرانتز گشاده ،«کیاستراتژ دید
 چون ؛[میکن یم یوارس]با خدا را  کیو استراتژ یگاهدالنه، مستمر، همهصاف یرابطه

 با یگریروابط د میخواستیمما  دی. شامیداشته باش یارابطه نیچن نیکه ا طلبدیم« او»
خودش  «او» اما، دیگوینم «نه»به آنها  «او» ؛یبزنگاه ،یکیتاکت ،یمناسبت م،یبرقرار کن« او»

 با ،ما گذاشته اریکه در اخت ییهاامکانات و فرصت لیدارد به دل ظارانتاز ما راغب است و 
فصل را  کیاول ما  یجلسهسیزده . میتر برخورد کنو شفاف ترمانهیصم تر،یجد« او»

 :داد لیتشک
 

 فصل کینشست،  زدهیس ؛نجایاز آغاز تا به ا
 از خود آغاز

  رامونینظر به پ
 « او» بحران رابطه با ت؛یدرک وضع

 یانفعال در هست

                                                                                                        
 باشد. می 1966 ماهبهشتیارد 1شنبه سه. تاریخ برگزاری این نشست 1
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   تیضرورت خروج از وضع
  نییتبپسا ن،ییتب ن،ییشاتبیمتد خروج؛ پ یطراح

 « او»دو مبنا: خود و  انیما؛ حرکت در م نییتب
 «او»و  میالگو؛ ابراه کیدقت بر 

 

که ما در آن به سر  یتیوضع یاصل ریگببینیم که  میبود نیا یاول در پ یجلسه سیزدهدر 
 یو چرا گلوله؟ کار کجاست مشکل؟ ستیچ ـ ما یچه جامعه یچه فردـ  میبریم

افزار، به مفهوم سخت هکرده، اسلحه ن ریاسلحه گ در خیرتا یدرون یشفاف و انفجار
با روش از درون به خاطر  نیبه ا .خودمان یشانیدرون و پس پ یهااسلحه به مفهوم لوله

 تیحاکم، مانرامونیپ؟ ستیمشکل خودمان چ مینیکه بب میاز خودمان شروع کرد ،رونیب
در درون خودمان  میمان کنکاش کردبزرگ و نسل نو. لذا ابتدا در خود یجامعه تاًیو نها

 بارِ و تیعار و هادیز؟ کجاست یما در هست یکه جا میدیرس یبحران و سردرگم کیبه 
 یفکر یروهاین ؛مینظر افکند مانرامونیبه پ؟ میهست ینه باردار هست ای؟ میهست یهست بر
که  میفتایدر نینسل نو و چن ،یاسالمیجمهور تیحاکم ،یاجتماع یروهایو ن یاسیس و

را بر خودمان « او» ما هم حضور ندارد و یفعال یخدا یلیخ رونیدر مجموع از درون به ب
 نه به این مفهومالبته  .ستین فهیو پروظ مندفهیما وظ رانیدر ا یلیخ« او» لذا .مینیبیناظر نم

« او» از یزیچ یلیما خ یول ،نداشته باشد و اجرا نکند یافهیمستقل از ما وظ« او» که
سر قرارمان  میخواهینم م،یخواهینم« او» وقت از م،یکنیمسرش را شلوغ ن م،یخواهینم
  م!یکنینم ادتریاش را زمشغله د،یایب
 ما با یو چون رابطه« او» ما با یبه بحران رابطه میدیرس میرا که درک کرد تیوضع نیا
 .میندار ینقش یهست نیدر ا یلیاست ما خ یهست شاءیفعال ما« او» و استیبحران« او»

در مدار  .میستیفعال ن یلیاما خ ،میکنیاست، اهانت هم نم یکی بودمانبود ون مییگوینم
 یبرا یو پاگرد میگردینم یو رو به تحول هست رییرو به تغ یدورهایردر کُو  رییتغ

 ایماقبل خودمان و  یهابنا به سنت پدران خودمان، انسان. میکنیخودمان جستجو نم
 ،وجود دارد یکرگدن یهست که درباالخره همچنان که میدیرس نیصر خودمان به اعهم

نوع  ما هم در شکند،یها را مبستو بن زندیم طیبه شرا یکیو استراتژ ژهیشاخ و
شاخ نه به مفهوم  .میاستفاده کن از آنها میکه نخواست میدار یپنهان یهاخودمان شاخ

که با ما  ییهاشبکه یهان مفهوم که با جدارهیبه ا بلکه ؛انیبا جر یستیآنتاگون یرخبهرخ
 مییایبه در ب هالهیخودمان از پ یفکراستارت و هم ،عزم ،یبا سع میتوانیم ،شودیبرقرار م
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فعال  یدر هست میبتوانو  میرا بشکن ستالیبسته و مبدل به کرشکل یهاتار عنکبوت نیو ا
 .میبشو

 یایدر دن .میکرد ازیدان و انبان و توشه احساس نامهبه ج میدیکه رس خروجبه ضرورت 
 ،بوده که باالخره متد گونه نیهم ا نیغارنش انسان ،هاجهان یدر همه ،میو قد دیجد

 ریاسباب خروج از غار بگ وجود داشته؛ از [برای خروج از وضعیت] یاسباب کی و روش
 یکه دوره هماآلن  صنعت و به یو از کشاورز یبه کشاورز یاز شبان [اسباب خروج]تا 

هم از  نمامتد [برای ساختن] میکرد یسع. میانکرده یط یلیپسامدرن است که ما خ
متد  کی ؛میخدا و هم از تالش خودمان استفاده کن یهیبشر و هم از توص یتجربه
و فرغون خودت راه را باز کن و  لیکه با ب گفتندیم در گذشته یاصطالح .سازدست

 یتجربه !و فرغون خودمان لیب میگویحال ما مطلق نم .را فراهم کن امکان حرکت
 ناخن خودمان و فرغون و چنگ و لیب تاًیو نها یهست یراهنما استادی هیتوص ان،ینیشیپ
 . [ی ما برای ساختن ابزار خروج از بحران هستندمایهدست]

است، سطح  «نییشاتبیپ» ای ازینشیپ آن، اولسطح  شد که هیته یسطحمتد سه کیمقدمتاً 
 تاًیو نها میدر آن قرار داراآلن  است که «نییتب» آن، ترپرتشعشعتر و مدار گسترده ای عیوس

. در میخودمان رقم بزن یبرا میخواهیرا م ی«نییتبپسا»چه  نییو تب نییشاتبیپ نیبا ا مینیبب
 یهم در تکه گریدوستان دو که انجام شد  یلیجلسه بحث نسبتاً تفص چندبا  نییشاتبیپ

 در یاضاف یرویحس ن دیکه ما نبا میدیرس نیبه ا ،دوم جلسه در آن مشارکت کردند
از  میتوانیو م میهست یبلکه باردار هست ،میستین یسربار هست .میباشرا داشته یهست
 یهشت جلسه که حدوداً نیی. در تبمیشو لیتبد یبه فعال هست یتهس در یانفعال تیوضع

که به  یاهیبه توص .میخدا عمل کرد یهیتوص به میآمد ،شده را شامل ریاخ
هست به  ید داشته که حاال شکستزدگان بعد از جنگ اُحدگان و شوکخورشکست

 یتیهست. موقع تیخروج از موقع یبرا یاما به هرحال امکان ،دیدیرس یابست مرحلهبن
ود که تصور کردند به ب نیهم ا تیرقم نزدم. موقع تانیمن برا ،دیکه خودتان ساخت

  !ستین یراه گریو د دندیبست آخر جهان رسبن یکوچه
و  تربزرگ ستگاهیا کیو من  دیفرض کن ستگاهیا کیکرد که خودتان را  شنهادیپ« او»

و ضمن آن به حل مساله  دیداشته باش یحرکت و دیبزن یقدم ستگاهیدو ا نیا نیمبسوط ب
کوچک  یمبنا کیو خودتان را هم ـ که  دیریمبنا بگمن را  ،یبه اعتبار .شد دینائل خواه

 یاست که امکان تردد برا یضیعر یجاده ،مبنا دو نیا نیب [به حساب آورید و]ـ  دیهست
دقت  والگ کینه بر  ایهست  یکار شدن نیا مینیبب نکهیا یهمگان وجود دارد. ما برا
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کرد و  گفتگو ،وآمد کردرفت یبا خدا حت شودیکه م میدید .«او»و  میابراه یالگو :میکرد
 یپروژه کیبه « او» با تاًیرا هم اجرا کرد و نها« او» یخواسته داشت و خواسته« او» از

 . دیمشترک رس
 

 باب بگشا  ؛دوم فصل
 : فرضشیباب با دو پ یآستانه در

 اتکاءبه او
 کیرابطه مستمر ـ استراتژ

 

 یدرجا« او» .مییایما به آن نائل ب خواهدیم« او» که یاآستانه نیبه هم میدیفصل دوم رس 
 تانیما را به روندها ،دیکن یالبابدقَّ ،دیکه به ما هم سر بزن کندیم حیکتاب تصر یجا

 شابگباب نیقبل از ا دیبا می. گفتتانمیو دار میبا شما هست ،دینکن یبگیبا ما غر ،دیبخوان
و  میمومن هست و ءنقطه اتکا« او» که میدار مانیا ایآ نکهیا اولروشن شود:  فیدو تکل

« او» با میخواهیو م میهست یخودمان چقدر جددوم، ؟ میاعتماد کن« او» به میتوانیم
 ریس نیا نکهیا یبرا ؟میو درازمدت برقرار کن یمناسبت ریغ ،یکیتاکت ریغ ،مستمر یرابطه
با  یموس یابطهر نیو همچن« او»با  میابراه یرابطه میدرک کرد طورکهنیا ،میکن یرا ط

 :هم دو سو دارد« او»ما هم با  یرابطه ؛دو سو دارد« او»
 

  ؛رابطه یدو سو ؛نییتب
 « : او»   « : ما»

 هستان   هستنده
 شاءیفعال ما  فعال به اندازه

 منشاء عرضه   نقطه تقاضا
 

 یما اهل هست .ست«او»طرف  کیو  مییطرف ما کی ؛ستین یکیوزن دوسو گرچه که 
از اوست، هستان  یهست ،ستا یمنشاء هست« او» یول ؛میزنده هست کهیوقت تا ،میهست

نشست، آن  نیدر حد مقدورات خودمان، در حدا ،میفعال به اندازه  باش میتوانیمما  .است
خودمان.  یهاتیدر حد قواره، قد، حد و مز ،خودمان یبه اندازه ؛و... زیخ نینشست، ا

 ؛ستین« او» یزهایسا یما به اندازه تیفعال یهاسرشانه و هاتیقد و قواره و مز عتاًیطب
وجه  .است یو کل هست خیکل تار یبرویجا حاضر و لهمه ؛است تیمحدودیفعال ب« او»
 یهاها و پروسهبه خصوص اگر در پروژه ـ میپرتقاضا هست م،یما تقاضاداراینکه  گرید
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 مینیجا بنش اگر ما در. شودیم شتریب مانیتقاضاها ،میبرو میبخواه کیدرازمدت و استراتژ
زودتر  رد،یمان بگباشد که زودتر خواب نیممکن است ا مانیتقاضا م،یندارتقاضا  یلیخ

بحث  ،میاگر در پروسه باش یول .دارد یجد یخدا هم با نشستگان مساله رد،یمان بگچرت
 یرامونیگشوده بشود، پ یگره نکهیخودش است، اما ا یجا سر نهایخواب و چرت و ا

 مانیما تقاضاها کهیبه نسبت .است تریتقاضاها جد ،هموار شود یریبشود، مس لیتشک
 یکرد، جد میدرک خواه تریو جد ترقیرا دق یفیک یخدا ،هست تریفیو ک تریجد

 دارد. بودن ما  یبه جد میمستق یبستگ« او» بودن
و به سراغ تبیین  مییآیم جلوتر ،میکردیرا عوض م ماندگاهید دیباکه  نییشاتبیاز پ
 رویم: می

 

 متون:  یدر البه ال ؛نییتب
 یهست
 خیتار
 ما 

 کتاب
 

 .میباش یصرفاً به ذهن خودمان متک میتوانینم عتاًیطب ،میکن یرا ط یریس نکهیا یبرا 
هم  یهست ،امّا مستقل از ما ؛میمرجع هست کی ،افتیرجوع و رک و در یبراخودمان 

کتاب بزرگ و  یهست .هم هست« او» و کتاب آخر میا هم هستهم هست، م خیهست، تار
در حال تطور و  یمرحله به مرحله یساختهدستهم کتاب  خیتار نش،یآفر یتناهیال

کتاب.  تاًیما و نها یباطن ی، خود ما، درون ما، تجربهمیتحول بشر ـ که ما هم جزء آن هست
 یو فسفر دنیکردن و خط کشبرگ زدن و دقت  یبرا [این چهار متن، متون هستند]

به ما  هاییتذکر او. میکن ستفادهاز آن ا میبتوان نییدر تب شاءاهللانتا  ینگارهیکردن و حاش
 ها،چیسرپ ها،یدگیدر بر ،کار، وسط کار یستاد راهنما در ابتداا ی ومرب کیمثل  ؛دهدیم

هم  نیآغاز یر مرحلهد .دهدیم هاییدر هر مرحله به ما تذکر ،هاییتندباال ها،بیسراش
 : دهدیتذکر به ما م دو

 

 روش  کی ژه،یو یدو نشانه ن؛ییتب
 : ژهیو یدو نشانه

 انسان؛ عتیطب
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 حیمربوط به خود ماست. تصر یکیاز ماست و  رونیتذکر مربوط به ب دو نیااز  یکی
با آن برقرار  مستمر یو رابطه دینبر ادیرا از  ژهیو ینشانه دو ،خودتان نییکه در تب کندیم

از  یخود ما هم باز جزئ .یبه مفهوم سرشت هست عتیانسان. طب یکیو  عتیطب یکی :دیکن
 اتیبا ادب ایها سرشت ؛هم سرشت دارد عتیطب م،یما هم سرشت دار ،میهست یهست

 ادیرا از  ها و نظر به درون خودتانها و کرانهنظر به آفاق، افق ،خودش در کتاب آخر
کار روش را هم به کی ،ژهیو ینشانه دو نیدر کنار ا میفهمیم قدرنیهم ا. حال ما دینبر

 یلیخ یهست .کتاب آخر هست یعنیکه در مواجهه با منبع چهارم  یروش کی م،یببند
 و هم یهم جستجوگر ،ینندگیهم ب ،یهم خوانندگ ،خیتار ؛خواهدینم یخوانندگ
 بود.  میکتاب خودمان خواه بدون یخودمان هم که خواننده ؛خواهدیم یشنوندگ

در درون خودش مندرج دارد.  یکتابت ،است یزدنبرگ و مکتوب، قابل لمسمنبع آخر  امّا
هاست که گفت دهه توانیهاست، ممدتاآلن  ؟میکتاب باالخره چه کار کن نیما با ا
 خودش یهاییکتاب قفل شده، کتاب به حداقل حداقل کارا نیما در مواجهه با ا یجامعه

خودش را از دست  یسنت یهاییآن کارا ،ندیآیها جلوتر مکه هرچه که نسل دهیرس
بود که  نیهم ا گرید یهاخانواده دیرسم خانواده و شا میما کودک که بودمثالً . دهدیم

را نوشته  نیاسی یسورهآن  یمتر که رو کیبه قطر  اًحدود یاحلقه کیموقع سفر از 
 ی چنین بود که با این کار،تصور سنتو  میرد شو گفتند،یم نیاسی یحلقهبه آن  و بودند

 دیجد یهابچه ای ،ستین یاخانه چیدر ه نیاسی یآن حلقهاآلن  !میهست مهیب یاز هر اتفاق
 یقرآن را رو یا بوسندبقرآن رد شوند، قرآن را  رینکنند که از ز نیاز آنها تمک یلیخ دیشا

که کتاب  یکتاب .شودیتر مکارهیکتاب ب نیا مییآیم ترمرحله به مرحله که جلو .رندیسر بگ
 نیا .انسان هست یفرسامراحل توان تیتجربه است، روا و متد، است، کتاب روش رییتغ

مانده و به قول خود خدا پس سر انداخته  کارهیاز جلو آوردن کاروان بشر ب [امروز] کتاب
و  میما جلوتر از کتاب هست کهمفهوم  نیبه ا شودیپس سر انداخته م 1است. شده

 دیجد یکتاب پشت آن است و کتاب با ما به مرحله ،میکنیم یط میکه ما دار یامرحله
 یمشکالت درون یکتاب با همه نیما به ا حاالنخواهد کرد.  یما را همراه نخواهد آمد و

 : میآن نکن با یگانگیب م،یبا آن داشته باش یاو مواجهه میبکن یکردیرو میکه دار یرونیو ب
 

                                                                                                        
وَ قالَ الرَّسُولُ یا رَبِّ إِنَّ قَوْمِی اتَّخَذُوا هذَا »ی فرقان است: سوره 90ی ی شهید صابر به آیه. اشاره1

 «. الْقُرْآنَ مَهْجُوراً
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 روش  کی ژه،یو یدو نشانه ن؛ییتب
 روش:  کی

 کتاب با مواجهه
  گزاره و نشانه انتخاب
 نشانه و گزاره یموضوع دانیم بررسی

 انتشار شان
 از واژگان یربارگی

  لتحلی
 متنکمک منابع از بهره
 یینها افتدری

 

با آن مساله  ییدر جا کهنیو لو ا ـ میرا انتخاب کن شیهاها و گزارهنشانه [بدین منظور]
جنبندگان  نیبدتر ردهک حیآن مساله داشتن را هم خدا حق ما دانسته و تصر ؛میداشته باش

 اتیهم شامل آ اتیآ نیا 1.افتندیم اتیآ یهستند که کور و کر رو یبندگان من کسان ای
مشاع هست از  یهیآ کیکه  خیهم تار ،میهست هیآ کیهم خودمان که  ،شودیم یهست

به ما توان کنکاش و چندوچون و « او». پس [قرآن] کتاب نیا اتیو هم آ ،رف کل بشرط
که  یمسائل و مشکالت یرغم همهلذا به را به ما داده،ها ها و نشانهگزاره یسوال کردن رو

که سرجمع ـ ها و گزاره اتیها و آنشانه ،داشت میو خواه میاحتماالً دار ای میبا آن دار
 یپژوهش لیفا کیعنوان ه ب ،میبا آن برخورد کن یجد ،میرا انتخاب کن ـ هاستنشانه
 .میشوبا آن مواجه  میبتوان

 میرا بدان اتیو شأن نزول آ میکن یآن را بررس یسیمغناط دانیم یعنی، و گزاره هیآ رامونیپ
 ازیناس بوده، ن ازیانسان بوده، ن ازین [نیاز چه کسی بوده است؟]و  که چرا منتشر شده

 ازیناخودخواسته باردار شده بوده، ن که میمر ازی، نایخود زکر ازی، نایر زکرهمس
با  میابراه ازیبوده، ن سرمهیسر و آسآشفته ایموس ازیدارشده بوده، نتیظرفمحمّد)ص( 

 جهتی. خدا ب[نازل شده باشد] ازینیب شودینم است؟ اهل ساخت و ساز بوده یهنیطمأن

                                                                                                        
وَ الَّذِینَ إِذَا ذُکِّرُواْ بَایَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ یخِرُّواْ عَلَیْهَا »ی فرقان است: سوره 32ی د صابر به آیهی شهی. اشاره1

اند که چون به آیات پروردگارشان تذکر داده شوند، کسانىو ]بندگان خدای رحمان[ « : »صُمًّا وَ عُمْیَانًا
 «.افتندکر و کور روى آن نمى
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از  یبوده، ناش هشأن نزول انتظار چ نیا ؛را منتشر نکرده یاجمله جهتیصحبت نکرده، ب
نه  ؛ن خودمانیامروز یبا تقاضاها میارتباطش بده است؟ سپسبوده  ییو تقاضا ازیچه ن
عرب  یواژه و از فرهنگ ما رونیها بواژه نکهیبا توجه به ا تاًیو نها .یاشهیارتباط کلالبته 
 ای دیایمان بخوش آنما از  نکهیفارغ از ا یعرببان ز .[های بارگیری کنیماز وازه]، است

گفت از  توانیمو است  یزبان کامل ،میتر از آن باشقبل ایسال سی  نیا ریو تحت تاث دیاین
باردار  یچندقلو یهاواژه نیااز میباردار هستند. بتوان شیهاهاست و واژهزبان نیتراملک

هم  یاشکال .میاوریبخودمان  اتیدر ادب و میکن هیتخلآن واژگان را  م،یکن یریرا بارگ یعرب
 کمال»بعد از  هیترک مثالً در !یمنتها نه به شکل افراط ؛میبفهم دیباالخره ما با ،ندارد

 تیها را رعاچهارچوب؛ میفتیافراط ن نیما به ا !کردند ینماز را هم ترک دندآم «رکوآتات
حد فهم  خودمان را در یرهنگترجمان ف ،متن یاصل یهیماو معطوف به جان میکن

 . میباشخودمان از آن داشته
چون ـ  میباشچه نداشتهو  میکتاب را قبول داشته باش نیچه اـ ها کشاکش نیدر ا عتاًیطب
فعال خود ،کتاب هم خودش نیا ،شودیما فعال م یهم رو« او» ،ما به کار افتاده نذه

شود یم دمانیعاای نتیجهشدن خودمان و فعال« او» شدنکتاب و فعال یاز خودفعال .است
 ،«و عقد اصحاب حلَّ» است. ییگشابه مفهوم گره لیتحل .است لیتحل ،یدیکه آن عا

و به « او» ما خودمان به کمک .ندیگشایاز امور و مسائل م گرهکه  ندیگویمرا  یبزرگان
درک متن،  یبرا. در کنارش هم میو عقد خودمان باش اصحاب حلَّ میتوانیکمک کتاب م

 [دیوان غزلیات]تا  میریبگ یمتن از مثنوکمک .متن وجود داردماشاءاهلل کمکیمتعدد و ال
 ییاهورا یقیموس کیتا  ،نیامروز گرایمعنا لمیو تا ف ییسنا ،باباطاهر ،حافظ ،شمس
اصالً به  کهیپرخاش کسحتی  ای هادعاسایر  ن،یحسامام یالبالغه، دعاتا نهج ن،یامروز
 میتوانیم ،میرا که کنار هم بگذار نهایا یهمه .[شودرا شامل می]، هم اعتقاد ندارد دیتوح

 .میکن یمتن تلقبه عنوان کمک
تبصره که آن درک، درک ماست،  نیبا ا میبرس یدرک کیبه  میروش بتوان نیآخراالمر از ا

ان حق حد خودم ما هم در ،کنند یبردارکتاب بهره نیهمچنان که همه حق دارند از ا
از  گرید، میاز حقوق خودمان گذشت کنونتا .[از قرآن درک و دریافتی داشته باشیم] میدار

 گرانیمان را دحرف دیشا .میمرجع هست کیخودمان  یما هم برا !میحقوق خودمان نگذر
است در کنار  یاو تجربه گرانیدر کنار حرف د استیحرف ماحرف  یول ،رندینپذ

 :نییتب یرو مییآیم دیمقدمات که چند جلسه به طول انجام نیبا ا. گرانید یتجربه
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  ؛یشارویبحث پ
 «او» یکارکردها« او» یهاداشتهما:  نییتب

 طراح ـ مهندس  یخدا 
  خدا خالق 

 (6) کیاستراتژ دید
 

که  وارد بحث تبیین شدیم تا ببینیم و میعبور کرد نییشاتبیگذشته از پ یجلسه دهدر 
به  میتوانیم ،میفرض کن «سرشار یدارا»را « او» اگر ؟ستیچ« او» یو کارکردها هاداشته

حوض نارمک را اگر بعد از هفت دانیم .میکن اشهیتشبحوض نارمک هفت دانیم نیهم
و اش را روشن و فواره هبه آن زد یدارلعاب یو رنگ آب نداهدییاش را ساکه کف دیع

از آن حوض اول تا حوض  کنیم کهه می، مشاهدمینیبب ،نداهکرد رهادر آن  یشعفناک آب
هفتاد حوض هم  ست،یحال خدا هفت حوض ن د.شویآب تمام نم و است ضانیف م،هفت

ا أَیُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ ی»هست  یاهیهست. آ یزالیمنبع ال باالتر است و
اساساً  ،و گدا ترجمه کردند لیبه ذل غالباًرا  ءفقرا حال. (12فاطر: ) «دُیهُوَ الْغَنِیُّ الْحَم

. میاستفاده کن «أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّه»از  میتوانیبحث خودمان م نیما در ا ؛ستین یطورنیا
 سرشارم، هفت قدرنیهستم  و از آن طرف هم ا ازینیمن ب یعنی«أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ»

و در کار  تانیدر تقاضامند ،تاندرازمدت ریاگر شما در مس ؛هزار حوض هستم
شما  یعنی .[های شما هستممن پاسخگوی نیازمندی] د،یداشته باش ازین تانکیاستراتژ

ما  یشما با عرضه یتقاضا .عرضه هستم یمن هم در نقطه ،دیپرتقاضا هست د،یازمندین
« او» تصور که نی. حال ما با ادهدیم رییغت رونیاز درون تا به بها را جهان ،بخورد وندیپ

 بندد،یخزه نم «او»ی هاحوض .[رویممی« او» به سراغ] هزارحوض است هفتاد سرشار
ها انسان یههم یهاپروژه نیبها حوض نیا ؛شودیبه برکه نم لیتبد رد،یگیتعفن نم یبو

و  دگاهید حیبا تصحاکنون  میما هم آمد .است یجارـ  میکه ما باشـ اآلن  از اول تا
 تریجد یکارها یبرا میتوانیما هم م .میاجرا کن یاپروژه م،یریبرعهده بگ یسهم ،هیروح

خاص خودمان را داشته  یتنها آبحوض نیدر ا تر،و دستاورددار تردارهیماو  دست
 . شاءاهللان ،مییایب رونیبو شسته و رفته  میکار ببربه یافهیو قد فیو ل میباش
است  یی، خدا«مهندس ـ طراح یخدا» درنگ کردیم.اول  یداشتهجلسه را روی دو دو 

 یجهان و هست نیا ؛خلق نکرده یبدون طراح انداز،چشمیوج، بعکه جهان را کج و م
 و مربع و رهیدا وهرم  ایهم به دهیچسب یهادارد. هندسه صرفاً نه به مفهوم خط یاهندسه
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 نیو مختصات متع ءازامابه شهیدارد و آن اند یاشهیاند مفهوم که نیبه ا. و...  لیمستط
شکل گرفته « او» یو مهندس یبا طراح یجهان تاًیوجود آورده و نهاخارج از خودش را به

 تیحاکم، شودیآرام دارد فراموش مآرام یو مهندس یما که طراح رانیا دراست. 
که  مه دیو نسل جد کنندیاع مهم دارند با آن ود روهاین ،فراموش کردهآن را هاست مدت
 کند.حس نمی یو مهندس یبه طراح یازین ،ندیبیقبل از خودش را م یروهایو ن تیحاکم
و خصلت طراح  یژگیو یرو قیتدق عتاًیطب ،میکنیم ستیز میکه ما دار یتیوضع نیدر چن

دمان فکر فرو بدارد که ما هم در حد خو نیما را هم به ا تواندیو مهندس بودن خدا م
 .میده لیتشک یمختصات هندس و میکن یطراح میتوانیم

خلق کند و  تواندیم ،شایگرو هندسه یبا طراح دهیکه در تن ییخالق، خدا یخدا تاًینها
زده نشده، خسته نشده، خواب« او» میکه ما آمد یینجایماشاءاهلل تا ایخلق مستمر و ال

 میما هست نیبرقرار است و ا یهست میتا در فتیو سه ش لیتعطینشده و کارگاه ب دیناام
 دیدر د ک،یاستراتژ دیبه د میدیرس دو نیاز ا بعداست.  شیسر جا« او» ؛مییآیم ریکه د

تا  ـ و کتاب و خودمان خیتار وی متن هستـ چهار متن  نیکه از هم قدرنیا کیاستراتژ
از نظر  ،دارد یتیهوانسان  یهست نیکه همچنان که در ا استنیا ،میکار درک کرد ینجایا

ی برای همه« او»رغم آنکه و علی ،کندیاحترام برخورد مه ب اوخدا محترم است و خدا با 
انسان قائل است.  یبرا یاژهیحرمت و و وزانت ،گاهیجا کموجودات ارزش قائل است، ی

 : ها هم اعتبار داردراه گریاز طرف د
 

  ؛یدیکل یهاافتیدر
 اعتبار راه 

 « او»و  مارک مشت یپروژه
 «او»روش 

 سهم ما 
 

اعتبار دارد. اعتبار راه هم به نسبت  «راه» دانزد خ و  کتاب نیا در ،ینظام هست نیدر ا
 ییرهایها مس. راهآیدشود و دستاورد نائل  یروند ط ،شود مودهیپ دیراه با نیا که نستیا

که  میدرک کرد ورطنیما با ذهن متوسط خودمان اپروژه.  یو اجرا مودنیپ یاست برا
مشترک ما و  یپروژه ـ خودمان نیزم نیا داقلحاما  یکل هست مییگوینمـ  یهست نیا
است که ما را  یفیهم روش ک« او» روش .«او» یو رهنمون یو استاد تیبا هدا ؛ست«او»

 یقواعد «او». کندیمشارکت م مانیرهایو با ما در س کندیم حیحتص کند،یم بیترغ
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 با روش مورد نظر میتوانیم ریدر آغاز و در مس ،میکن تیرا رعا« او»قواعد  اگر ما .دارد
و  میدار یمشترک سهم یپروژه نی. لذا ما در امیاستفاده کن یاشتراک« او»که از وجود « او»

 : دهدیدر کتاب به ما نشان م ییابتدا گنالیهم چند س« او» .یبیو نص یابهره
 

 بدر متن مکتو کیاستراتژ اتیادب
 به فرجام  تیعنا
 کردن یـ فرع یاصل

 «او»پاس عهد با 
  یسازرهیذخ

  یفیک یهاانباشت
 ورود و خروج صادقانه به روندها 

 

 یعنی کیاستراتژ دگاهیبه ملزومات د زیبه تجه کندیمؤکد م یهیما را دعوت و توص
گرا که آخرت ینه به مفهوم سنتـ  میگرا باشبکند، فرجام شیفرجام را پا ،مانیهادگاهید

 یگرانه آخرت ،ییسایکل یگرانه آخرت ،میببر ادیرا از  یهستو کند  قفلما را  یزندگ
زرورق و  ،[برای آنها] آخرت ،دندیبه حکومت رس یکه البته وقت ؛خودمان یحوزه
 یسنت دگاهیاست که اصالً آن د قدرچسبندهنیجهان ا نیو ا ستین شیب یروکش

 قیامّا به هر حال فرجام قابل تدق .هم وجود ندارد یزرورق ؛ردگرا را هم شست و بُآخرت
 ؟رفت میخواه ریآخر کجاست، ما به کدام مس خرهاست. باال

با خودمان و با  ،«او» عهد نگه داشتن با ؛ستهاکردنیفرعـ  یاصل، دوم گنالیس
در  یعهد که ما یجامعهاکنونِ نباشد ـ مثل  یاگر عهد نکهیبه خاطر ا .رامونمانیپ

حادث  و دیعا یزیچ یلیخـ  ستیآموزش ن و درامور  بردپیش ها،ینامزد ،هاعشق
 ؛عهود محترم است ،و حادث شود دیعا یزیچ دیخواهیکه اگر م دیگویم« او» .شودینم

عهد  نیبنابرا ،انسان محترم، راه محترم ،لذا .مثل خود راه که محترم است ومثل خودتان
 طلبد. یقابل احترام را م

 ؛آمدهدر هیکه به صورت آ ییدعا تاًیو نها یفیک یهاانباشت و یسازرهیو ذخ لویس تشکیل
مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ  یوَ قُلْ رَبِّ أَدْخِلْن» :دعا را بخوان نیآخر گفته ا امبریخود خدا به پ یعنی

که تو اگر  کندیم حیصرت .«راًیمِنْ لَدُنْکَ سُلْطاناً نَص یمُخْرَجَ صِدْقٍ وَ اجْعَلْ ل یأَخْرِجْن
بخواه از من که در ورود و خروج  ،یوارد شو یجد یو روندها هاوسهدر پر یخواهیم

 تیروندها برا انیپا در یاسباب نصرت و ظفرمند تاًیتو رقم بزنم و نها یرا برا یسالمت
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 ،میببر یپ تریبه بحث جد نکهیا یبرا ی خدا،هاهیاز ابعاد توص بعدفراهم شود. حال 
داشته  یکیاستراتژ یخدا طراح ایآ مینیبب .مینیبیخدا را م یاستراتژ یهایژگیو نیا مییآیم
 . انهی
 

 کیاستراتژ یطراح کی ؛یصاحب استراتژ یخدا
 نشانه  نیگزاره و چندـ سه کیدر  

 )طه، اعراف، شعراء( 
  انهیدر م ینیطه: نگ

 مرحله  16بند،  31نشانه،  42 با
 

 تیخصوص روابهـ که خدا کرده  ییهاتیکه روا رسدینظر مبه  نیبدو امر چن در
را  کیاستراتژ یطراح کیاست که در درون خودش  یتیروا ـ و فرعون یموس یمواجهه

 میکنار بزن میتوانیاستتار را م نیا ،میها وارد شوگزاره نیکه ما به ا یبه نسبت .مستتر کرده
طه و اعراف و ی . در سه گزارهمیده کنرا مشاه یتراتژراه و راهکار آن اس یو نقشه
است  ینیشده و خصوصاً در طه که نگ تیداستان روا نیا ،نشانه نیو چندشعراء 

طه  3 یهیاول که آ یهیآ .مرحله 18بند و  90، (61 تا 3 )آیاتنشانه  31قرآن با  یانهیدرم
به ] خواهدیم خدا «.؟است دهیتو رس هب یموس تیروا ایآ» :که شدیشروع م نیبود با ا

بدهم.  حیتو توض یرا برا کیاستراتژ یگزاره کی خواهمیکه م [پیامبر )ص( بگوید
 ،از من، گوش کیبرمال کردن قواعد کار استراتژ و مراحل حیاز من، توض یفیک تیروا

 هم از تو.  افتیدرک و در ،ذهن
به  یکه از طراح یمراحل یعنی استخراج کرد؛مرحله 18و بند  90 توانیم هیآ 31 نیا از

و  یابیتا دست یکه از طراح درک می کنیمشعراء . از طه و اعراف و شودیمنجر م یابیدست
 :شده است هیتعب« او» تیکه با درا یمراحلچه  ه،یاول کیاستراتژ یگذارنائل آمدن به هدف

 

  ؛یآموزش یاستراتژ کیمراحل  
 ی. طراح1
  یمجر یو فرآور نشی. گز2
 کیتژاسترا ی. کارسپار3
 یفیک زی. تجه7
 در بزنگاه اقدام یمجر هی. توج5
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 یمجر یفهرست تقاضاها نی. تام6
 مخاطب نیی. تع4
 ن و روشبه مت زی. تجه1
 یـ روان یروح زی. تجه2

 یدالدل با مجر ی. همراه11
 . اقدام11
 (یبا استراتژ ی)انسجام مجر یمجر نیی. طرح موضوع ـ تب12
 ـ عمل شهی. آوردگاه اند13
 زیتجه یامه. اد17
 (دیتوح یبرتریسم؛ نامید یبرتری )انیماقبل پا ی. برتر15
  ینی: محو ـ جانشیی. اقدام نها16

 
 نیا دیبا یاست که انسان نیدوم ا یمرحله .پروژه یاست، طراح یاول طراح یمرحله

که ـ  شیو مستقل از کادرها رالعقولیمحبه شکل  پروژه را اجرا کند، خدا از باال و
کادرهای خدا ]که  میما آمد .میرا اجرا کن یزیچ خواهدینمـ  میا باشند و ما باشهانسان
هم  ارانشی 1.فرستدیدرود م ارانشیبر  یول ،است ازینیب نکهیخود خدا هم با ا. [باشیم

حال  .شود یتلق« او» کارکمک و دهبرنشی، پاری تواندیم یانسان هر ،ستندین ءایکه فقط انب
 میکنیکه قبالً صحبت شد و امروز هم اشاره م یرا بنا به علل یا موسخد ،آن مرحله در

او  بههم  ،کندیماو  به کیاستراتژ یکارسپارهم  ،سوم یمرحلهدر  است. انتخاب کرده
را به « او» چهارم خدا ی. در مرحلهشودیسپرده م« او» هم پروژه به و شودیم یوح

لذا دارد،  یحس و ن انسان هم فکر، نظر، عقل. آکندیمجهز م متعدد و متنوع یهاتیفیک
 یهاهم خواسته« او» و گذاردیم انیدر م« او» را با شیازهایمجموعه ن ،پنجم یمرحلهدر 

 یط یخواهیکه تو م یریمس نیا کندیم میتفه« او» خدا به تاًینها .کندیم نیمرا تا یمجر
آنها را  ،مردم وجود دارند ،تو و فرعون نیب ؛مردم هستند ،مخاطبش و گروه هدف یکن
 یرشد و ارتقاء دورانو آنها  ،اتپروژه یاصل یکن که موضوع و سوژه یو سع ابیدر

                                                                                                        
سَلَامٌ »ی یس: سوره 26ی شود که از آن جمله است آیهی این سالم کیفی مشاهده می. در آیات متعدد1

 «.قَوْلًا مِّن رَّبّ رَّحِیمٍ
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در . کندیم جهزم و روش ادیرا به متن،  یهشتم مجر یمرحلهدر . باشد شانیخیتار
 .کندیم فتیش یو روان یبه سمت مجهزکردن روحو ادامه دارد،  زینهم تجه یمرحله
 ییاقدام نهاشانزدهم که  یمرحله تاًیتا نها دالدل با مجری است یدهم همراه یمرحله

  :داد میمرورگرانه خواه حیکه توض شودیم
 

   کیآموزش عمل استراتژ ؛پای تابلوی خدا
 : یاول ـ طراح یمرحله

  ؛یتضاد اصل یسازبرجسته ط؛یشرا لیتحل
 کیاستراتژ نشیک؛گزیهدف استراتژ

 : یمجر یو فرآور نشیدوم ـ گز مرحله
 خود پروردم ـ فرآوردم  یتو را برا

 : کیاستراتژ یمرحله سوم ـ کارسپار 
 بال شو! غزال شو! پا شو! سبک: برهنه یدوران امیپ

  ؛«تو»، گوش از «من»از  یوح
 

 : دیگویخوش م یمولو .است یطراح یمرحله ،اول یمرحله
 

 در وجود دیآخر آ وهیگرچه م
 نکه او مبسوط بوداول است او زا

 

را  وهیاز اول آن م ،شودیم وهیکه منجر به م یاپروژه یزنندهرقم یول ،رسدیآخر م وهیم
 طورنیهم ا یطراح نیا است. دهیبخش نشیدر ذهن خودش تع و کرده مشیترس ،دهید

 ،روزیپ یامروز هر استراتژ اتیبا ادب ایشود  یابیکه منجر به دست اییهر طراح؛ بوده
به  م،یکنینم یط ییرهایاست. اگر امروزه ما مس نیکار متع یبتدادر ا اشیینها یوهیم

 یبه قاعده ،از اول ،از ابتدا کال است وهیم کهست نیبه خاطر ا م،یشوینائل نم یدستاورد
بتواند آن  تاًیرا فراهم کند تا نها شیهامقوم یهمه که آن صورت نگرفته یکار رو ،خدا

 حضرت یاول خدا برا یبشود. مرحله لیتبد وهیو ثمر و م جهینت پروژه و پروسه به
آن زمان  طیشراـ  «؟است دهیبه تو رس یموس تیروا ایآ» دیگویـ آنجا که ممحمّد)ص( 

و  یطلبیبوده، عال یریبودند، تحق یبوده، مردم یفرعون :دهدیم حیتوضمصر را 
 حیرا توض ضادخدا آنجا ت .میعظ یهاشدن توده ریمحض فرعون بوده و تحق یطلبیبرتر
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وجود  یمانع نیسرزم نیشود، در ا یط دیبا یرشد ریاست که س نیتضاد هم ا .دهدیم
ی یهماجانلذا  .ردیبرخورد متناسب خودش صورت بگ دیرشد، با آن مانع با نیا یدارد برا
 مردم آن زمان مصر.  یهدف حذف ارتفاع کاذب و ارتقاء عموم است با «رشد»پروژه 

تا به  دیبه سه دهه به طول انجام کینزد یموس ریکه س دهدیم حیدوم توض یمرحله در
 یهم در زبان عبر یموس که میکرد حیقبالً تصر .دیرس یکارسپار رسالت و یآن مرحله

هم دونده و جهنده و  ،ی. موس«: درختیس» زیو ن «مو: آب» [متشکل است از دو جزء]
شاخ و برگ  ورا انشعاب داده  ودشخ ،کرده یالتیککار تش هم مثل درخت ،رونده بود
 در ـ یادر هر حوزه یهر انسان ؛ستین انگیزیحیرت یلیکار خ یالتیکار تشک .کرده بود

 ،بدهد حیتوض بکند. خودش را افتهیکار سازمان تواندیمو ... ـ  آموزشگاه، خانوادهه، محل
 ود یرا انشعاب بدهد. موسباشد و خودش  شاخ و برگ داشته ،کند ریخودش را تکث

هم شتابان و  یلیخ ستاد،یاینم جاکی، به تحول داشت لیم ،مثل آببود. هم  یوجه
 شدنیاش، اهل انشعاب و گسترش و اجتماعبه خواسته یابیدست یبرا . و همعجول بود
 نیخورد و به ا وندیخدا پ یدهیا نیضمن تکامل خودش به ا ،یموس یهیاول یبود. تقاضا

 یتو را برا» ،«یلنفس وأصطنعتکَ»: دیگویخدا م نکهیا .شد نشیگز یربه عنوان مج خاطر
 یقبل از مرحله یریکه س است نیا یدهندهنشان ،«و فرآوردم دمیخودم پروردم و آفر

 وقتش است، بعد ازاآلن  که دیگویهم خدا م یکارسپار یشده. در مرحله یط یکارسپار
عرصه که من  نیشو و در ا بالسبک ،یدیرس یو دوران یامرحله یتو به پختگ نکهیا

کالم مرا  یول ینیبیمن را نم ـ یشنویو بدون حجاب م انیعرکالم من را هستم و تو 
 . دیجد یریگره یاز من، هوش از تو برا یپس کامالً جاذب باش و وحـ  یشنویم

 

 : یفیک زیچهارم ـ تجه یمرحله
  ژهیو یهامبنا؛ جلوه میتفه

 در بزنگاه اقدام:  یمجر هیپنجم ـ توج لهمرح
  نیها ـ براهرو با نشانه گرانیفرعون طغ یبه سو

 : یمجر یفهرست تقاضاها نیمرحله ششم ـ تام 
 « او» و چون چندیـ اجابت ب یشفاف مجر یخواهندگ

 : یمخاطب، گروه هدف استراتژ نیقیمرحله هفتم ـ  
 توده مردم 
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است به  دیرا که همان توح یاصل یخدا مبنا ،است یفیک زیچهارم که تجه یمرحلهدر 
و  ضایب دیمثل  بخشدیبه او م طیدر آن شرا یرالعقولیامکانات مح .کندیم میتفه یموس
خدا به او  ،پنجم یمرحلهدر . شودیبه اژدها م لیخودش تبد سمینامید که در ییعصا

خدا  ،کندیرا مطرح م خودش یهایکاست موسیششم،  یمرحلهدر  «.برو» دیگویم
هدف گروه  [ی هفتمدر مرحله]. کندیرفع م یامرحله [به صورت]را  شیهایکاست

 . شودیانتخاب م یاستراتژ
 

 متن و روش:  اد،یبه  زیهشتم ـ تجه یمرحله
 ذکر مستمر، کتاب رهگشا، روش متناسب مواجهه 

 : یـ روان یروح زینهم ـ تجه یمرحله 
  ینیآفراعتماد ،یبخشجرات

 : یدالدل با مجر یدهم ـ همراه یمرحله 
 پروژه مشترک است  اب،یدر

 

 برخورد گشا و روش متناسب مواجهه وکتاب ره ،به ذکر مستمر زیتجه ،هشتم یمرحله
خدا به او جرأت  ؛[برای آغاز حرکت نیازمند است]جرات  [موسی به]نهم  ی. مرحلهاست

مشترک خدا و  یاجرا یهیمادهم که جان یمرحله در. کندیم قیاعتماد تزر و بخشدیم
و بفهم و درک کن  چیبه خودت نپ یلیکه خ کندیم حیخدا تصر ،است ریس نیدر ا یموس
 پوشانت هستم. پروژه مشترک است و من هستم و هم نیکه ا ابیو در

 

 ـ اقدام:  ازدهمیمرحله 
 جو بودن فرمان رفتن، طرح موضوع کردن، مطالبه

 : یمجر نییتب ـازدهم ـ طرح موضوعمرحله دو
 تلنگر، دعوت ن،ییتب

 ـ عمل:  شهیـ آوردگاه اند زدهمیمرحله س
 ـ روش  دگاهیمواجهه د ر،یتاث یتالش برا

 

 یقبل رو یکه جلسه زدهمیحل دوازدهم و سااقدام است. مر یمرحله ،ازدهمی یمرحله
 قیاز طر کندیم یهم خدا سعدوازد ی. در مرحلهندبود یفیک یمراحل ،میآن صحبت کرد

فرعون  یبرا خصلت را رییو تغ ینیبجهان رییو تغ رشد ،یتحول، دگرگون طیشرا یموس
که  پرسدیم یاز موس شود،یم گرپرسش د،یآیمقدار جلو هم م کیفرعون  .فراهم کند
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 را پرسشخدا  گاهیو جا یهست نییتب ،جهان نییتباز او ؟ ستیچ ییگویکه م یزیچ نیا
؟ نه ایبوده  طور نیداستان گذشتگان هم ا ایآ کندیم یخیسوال تار کیو بعد  کند،یم

باشند  «مالء»که  رامونشیپ کیدئولوژیا فیخودش و ط یول ،آمدهیم آرام جلوداشته آرام
 ،مییآینم نیکه ما جلوتر از ا ندیگویو م دهندیمبروز  یاو مرحله یخیتار ییستایا کی

ماست،  کیدئولوژیا دانیما با تو در همان م یمواجهه ،میمواجهه کنبا تو  یخواهیاگر م
 . میزنیبا هم در آن آوردگاه م را مانیهاو حرف میما به سحر معتقد

کند. را تشریح می زدهمیس یمرحله ،طه 28 یهیخدا در آ که شد حیتصر شیپ یهفته
تحول فرعون کم  یبرا ما انصافاً دیگویم محمّدبه حضرت  مرحله این است کهمضمون 

 یکلمه .خودش ابا کرد گرید ؛میفراهم آورد زیهمه چ ،استدالل و نشانه ن،ییتب ؛مینگذاشت
 (. تکذیب کرد28)طه:  «هَا فَکَذَّبَ وَ أَبىاتِنَا کلََّیَنَاهُ ءَایْوَ لَقَدْ أَرَ»: بردیکار مه را خدا ب «ابا»

را  قتیحق ،مواجهه نید و نخواست که در اپشت کر یعنی ،ابا کرد .و ابا کرد دیو برنتاب
را به  یموس فشیکه فرعون و ط میمرحله جلو آمد نیا تاپشت کرد.  قتیبه حق ؛ابدیدر

 آوردگاه دعوت کردند:
 

  زیچهاردهم ـ ادامه تجه یمرحله
 عمل در آوردگاه 

 یمجر میب
  یـ اعتال : مترس که تو خود برتر یزدائترس

 طه(  65ـ  61)
 

 یهاتیمثل خود ما ـ منتها با ظرف ،انسان است یچهاردهم باز چون موس یدر مرحله
مثل  یکار موس ینجایتا ا .دارد میآنجا هم باز ب .شکالت خاص خود را داردمـ  تریجد
در « او»است که  مشترک اعتبار پروژه نیبه ا .داشت میدر سه مرحله ب ،هاانسان یهمه

 [مندرج در] چهاردهم، یمرحله هم هست.« ازدمیب» ،در پروژه گریکنار وجوه اشتراک د
 یآورده یهرکس یعنیشود؛ مطرح میوردگاه آ نجایا .طه است یسوره 86 تا 84 اتیآ

، های خودابزار ا وهدگاهید ،ینیبخودش، با جهان یبا آورده یموس .آوردیخودش را م
  و ابزار خودشان. هادگاهی، دینیبآنها هم با با جهان
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به واقع امروز  ،دییآ شیو به صف پ دیخود را گردآور رنگیپس ن: »1طه 86 تا 84ت آیا
 در توانیسه واژه را م نیا، ردیرستگار شود، استعال گ)یا  خوشبخت شود دیهرکه برتر آ

 یموس؟ میما اول درانداز ای یاندازیتو درم یساحران گفتند موس. ترجمه به کار برد(
 الیبر اثر سحرشان در خ شانیهایدستو چوب هاسمانیگاه رپس نا .دیگفت شما درانداز

بود که  ایبه گونهو سحر و  یتردست یعنی ،«خزندیکه به شتاب م نمودیم گونهنیاو ا
 نهفته یتیحقان سمینامید نیا در عتاًیوجود دارد و طب یسمینامیهم فکر کرد واقعاً د یموس

آیه ی خداست.  تیوار همه، نهایا. «کرد میخود احساس ب در یموس»: طه 83 یآیه .است
قُلْنَا لَا تخَفْ إِنَّکَ أَنتَ ) یو بس برتر ییکه تو اعال ،مترس، مخوف میگفت»طه:  86

 ،خودشان را عرضه کنند تیظرف دیبایمطرف آن آوردگاه که هر دو در  نجایا .«(الْأَعْلىَ
خدا هم در  و ردیگیاو را م ندایشود، جوِّ میدار م میب یموس شود،یدار ممساله یمجر

 . بخشدیاعتال مبه او و  کندیم ییزداترس نجایا
. «یأنت األعل إنَّک»: کندیعنوان م ینهفته است، خطاب به موس یفیظر چیپ کی نجایا
 نیدترقبلندو  نیتریرا داشت که برتر و عال اعتقاد نیخود فرعون هم هم ،یتو برتر یعنی

به هامان  ،هست ییکند که خدا نییخواست به او تب یوسم یو وقت استیموجود هست
که ممکن است ارتفاعش  یبساز، تا حد یبرجکاز گِل پخته و  اوریب ینردبان» :گفت

و  دتریقدبلندتر، رش؟ نه ایهست  یاز ما کس تریعال مینیآن باال بب میوبر و میبده
پس خود فرعون  ؛ستین یکه نه، کس دیرس نیبه ا .1«؟نه ایهست  یاز ما کس ترافتهیرشد

تا ؟ بردیبرتر را به کار م یکلمه یموس یبرا نجایحال چرا خدا ا .بود یهم اهل برتر
به چند  یموس یبرتر نیا ،میکرد یکه ط یریو س میفهمیم اتیآ نیما از ا کهییآنجا

بود، از  ابندهیوجودش رشد ؛استیبه اعتبار وجود خود موس [نخست] .اعتبار است
 نکهیبا ا ،وجود آمده بودکه در درونش به یضدظلم عنصربه خاطر مشاهداتش و  ینوجوان

و ها و تضادها اختالف ،جامعه رفتبعد که به صحن  بود، افتهیدر بارگاه فرعون پرورش 

                                                                                                        
ن قَالُواْ یَامُوسىَ إِمَّا أَن تُلْقِىَ وَ إِمَّا أَ (84)فَأَجْمِعُواْ کَیْدَکُمْ ثمَّ ائْتُواْ صَفًّا  وَ قَدْ أَفْلَحَ الْیَوْمَ مَنِ اسْتَعْلىَ. »1

 (88)ا تَسْعَىهَمْ وَ عِصِیُّهُمْ یخَیَّلُ إِلَیْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنهُقَالَ بَلْ أَلْقُواْ  فَإِذَا حِبَال (82)نَّکُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى
 «.(86)قُلْنَا لَا تخَفْ إِنَّکَ أَنتَ الْأَعْلىَ (83)فَأَوْجَسَ فىِ نَفْسِهِ خِیفَةً مُّوسىَ

« : لَأَظُنُّهُ مِنَ الْکَاذِبِینَ وَ إِنىِّ أَطَّلِعُ إِلىَ إِلَاهِ مُوسىَ صَرْحًا لَّعَلىِّ لىِ یَاهَامَانُ عَلىَ الطِّینِ فَاجْعَل لىِّ فَأَوْقِدْ. »1
[ پس اى هامان برایم بر گِل آتش بیفروز و برجى ]بلند[ براى من بساز، شاید به ]حالِ»و فرعون گفت: »

 .(96قصص: )« «پندارم.، و من جدّا او را از دروغگویان مىخداى موسى اطَّالع یابم
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فقط به قد  یدیرش .شد دیآرام از درون رشآرام د،یفرعون را د انیپایب یهایطلبیبرتر
اهل  داشت و یبود، وجود قابل رشد دیرش وناز در نکهیار ابه اعتب یموس ست،ین یکیزیف

را  کسیبارف گفتندیم یدر بچگ ؛است کسیتقاضا مثل بارف .[واجد برتری بود]تقاضا بود 
 .قد کوتاه است ینوجوان و یدر بچگ نکهیبه خاطر ا .کن خیمبه کالف در بکن و  زانیآو

 یرو ،دبکش یلیهم خ را دست ،شدبا مترسانتی 180ـ  120اگر قد یک نوجوان،  مثالً
 مترسانتی ستیدو متر و ب کسیبارف یول د.شویمتر نم دو خرهباال د،ستیشصت پا هم با

 یبرا. باالخره دبردار زیخ د وبپر دیدائم با د،کن اگر بخواهد این فاصله را رفعاست. 
 رممکنیغ یعنیاز داخل تقاضا داشت،  یتقاضا وجود دارد. موسبه آن حد نصاب  دنیرس

و  تقاضا نداشتهدر درون  ،میدیما دکه  یسازبرتر دوران یهاانسان ای ءایانب نیاست ا
اگر این ] .باشند نداشته چانیگردان و پ سرِ نباشند وپردغدغه  و جستجوگر ،جهنده، پرنده

 نجایا .فعال باشد یلیآنها خ یندارد رو یلیخدا دل [ویژگی های وجود نداشته باشد
وجودت سانت به سانت  نیا ،یدار یوجود یعنی؛ «یخَف إنَّک أنت األعلالتَ» دیگویم

 یعلو را ط ریس ست،یآمدن نکوتاه یجا نجایا گریشده، د دهیآمده، در تقاضاها کش باال
با فرعون و  یماهو یهاتفاوت م،یکرد زتیتجه ریدر مسما  ،یکرد یط یریس ،یکرد

ما »که  است نیاعال بودن ا نیاز ا گریجه دو و ،یو ابزار کارش دار ینیبو جهان دگاهید
 درخدا که  حیتصر نیلذا ا م،یکنیم اتیپروژه و پروسه همراه نیما هم در ا «.میهم هست

 یمدار اعل نیا ؛یتو هست ،یکه مدار اعل است نیا کندیم یطه خطاب به موس 86 یآیه
  است. فرعون یریگعلو و ارتفاع ،یطلبیمتفاوت از مدار برتر

 یخود مجر یاگر برعهده دیشا .کِشدیرا م یرخدا باز مج عتاًیمرحله، طب نیدر ا نجایا
رت مواجه تو با ف متوقف شده یعنی ؛کردیم دایگذشته مشکل پ یکار در مرحله ،بود
حباب  ،در انسجامشرت در خدا وجود ندارد، مظهر انسجام است، تف نیا یول گردید.می
انسان که  ییجاها .وجود ندارد یرتتهم ف شیهالذا در پروژهوجود ندارد،  یاروزنه و

امّا باز فرمان حرکت از نو، به او داده که  ؛رفتهیها را پذصکداشته، نُ ازین 1صکنُ ی،مجر
 یتا جوان یاز نوجوان ،یتو برترکه  کندیم میتفه یبه موس .گلوگاه کار است گرید نجایا

 یکیمکان یاستاشکال داشت، خو تیهاصه، روشعر در یبعد آمد ،یرا با تقاضا سر کرد
 م،یات دادپوشش م،یخارجت کرد طیما از شرا ،یرا کشت یکس ،یبرخورد کن کالیزیو ف

                                                                                                        
 به معنای توقف و بازایستادن از کار است. « نُکص. »1
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 هانیا یهمه .[شدی] پدر همسر فکور ،بخشهمسر آرام ،یزندگبه مدین و صاحب  یرفت
 نجایتا به ا یاال آمدآرام بآرام ؛و تو بودلَّعُ ریهمه س نهایا و میتو فراهم کرد یرا برا

 ،یو آوردگاه را ترک کن یخودت را فراموش کن یگذشته ریس یتوانینم نجایا ،یدیرس
مقدار   کو ی استیانیماقبل پا یمرحله ،پانزدهم یمرحلهچهاردهم است.  یمرحله نیا

 .میدهش قیو تعم میدر آن درنگ کن دیبا
 

 : (سمینامید یبرتر ؛دیتوح یبرتر) یانیماقبل پا یپانزدهم ـ برتری همرحل
 اند پوک نداز،یب

 (اعراف 113ـ  126)در مدار فرعون کیدئولوژیا زشیر
 طه( 62ـ  43ساحران ) یآورمانیا

 (شعراء 31ـ  51) التیو تشک شهیتَرَک در اند
 

، اعرافی سوره 118 تا 119کنیم، آیات  استفادهپانزدهم  یمرحلهدر  میتوانیکه م یاتیآ
اکنون آوردگاه است،  ء هستند.شعرای سوره 21تا  96طه و ی سوره 39 تا 83آیات 

 .کرد میبه شش دسته تقس توانیرا م اتیآ نیا .گذاردیخودش را وسط م یهرکس آورده
فضا را  ،فتدیجا ب تیروا نیدر ا محمّدحضرت  یبرا یاستراتژ نیا نکهیا یبرا نجایاخدا 

 . کندیم میترس کینماتیکامالً س
پس : »کندیم میرا ترس دانیخدا م است که 1ءشعرا 41تا   96 آیات اول در یدسته

شما هم جمع  ایو به توده گفته شد آ( 96)شدند. یآورروز موعود جمع یساحران برا
 (40).میکن یرویکه اگر ساحران غلبه کردند از آنان پ دیام نیبه ا (93) ؟شد دیخواه

ما  یبه واقع برا میاگر ما غلبه کن ایگفتند آ ،گاهفرعون آمدند در آورد وچون ساحران نزد
صورت حتماً از مقربان و در آن ی: آردهدیفرعون پاسخ م (41)؟ودخواهد ب یپاداش
مهم است، ساحران که بعداً متحول («. 41( )دشدیمدار مقرَّب من خواه) دشدیخواه

 یدهندهنشان اتیآ نیا 1.میروزیکه ما پ کنندیم ادی «به عزت فرعون قسم» ،شوندیم
موعود  زرو یصورت گرفته، پس ساحران برا یالتیتشک جیبس کیکه  استنیا

                                                                                                        
لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن  (93وَ قِیلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مجْتَمِعُونَ) (96فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِیقَاتِ یَوْمٍ مَّعْلُومٍ). »1

قَالَ نَعَمْ وَ  (41فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَ ئنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن کُنَّا نحْنُ الْغَالِبِینَ) (40هُمُ الْغَالِبِینَ) کاَنُواْ
 «.(41إِنَّکُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِینَ)

 .(44شعراء: )« فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغالِبُونَفَأَلْقَوْا حِبالَهُمْ وَ عِصِیَّهُمْ وَ قالُوا بِعِزَّةِ . »1
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 یاز موس یبودند که فرصت گفته فرعونقبالً هم مشاوران و مالء به  .شدند یآورجمع
منجر به اژدها را  یو عصا ضاءیب دی و رفت یکه موس یآن زمان .استآمادهاآلن  او ،ریبگ
از  ،میداشته باش یجیبس کی میزمان ما بتوان نیا درتا  ریگفتند وقت بگآنها  ،کرد انینما
 میفهمیکه ما م طورنیا .. از سراسر مصر ساحر جمع کردندمیمصر ساحر جمع کن اسرسر
 یعنیاست،  یاتوده جیبس یدهندهدوم نشان یهیآبود. صورت گرفته  یالتیتشک جیبس

 ،از آن ساحران شود یروزیآوردگاه پ نیدر اهم جمع کردند که اگر را  هاتوده یهمه
 ،که ساحران باشند کشیمدار پرات و رامونیمردم به فرعون و پ کیدئولوژیا یسمپات

 یتریفیک یشود و به مرحله تریمردم با فرعون جد یاعتقاد یکند و رابطه دایپ شیافزا
ند و با فرعون مطرح داشت ییتقاضاها نجایو ساحران ا افتدیاتفاقات م نیرهنمون شود. ا

که به مدار   کندیم انهم عنو او؟ ستیسهم ما چ م،یشد دانیم روزیاگر ما پ کنندیم
به فرعون در آن بزنگاه  شانمانیآنها هم ا .دشدیخواه لیمن و به مقربان من تبد کینزد
قشنگ  یلیخ هیآ .[کنندقسم یاد می] و به عزت فرعون شودیافزون م و تریفیک تر،یجد

که یکس یعنی زیآمده عزفارسی در واژگان اآلن  ؛انسجام یعنی یت به زبان فارسست، عزَّا
در فاز انسجام کامل  یعنی ،که عزت دارد یکس ای زیعز یول ؛میاو را دوست دار یلیخ

در فاز انسجام کامل است، به  استنیپس حاال که فرعون ا ندیگویآنها هم م .است
 . میهست روزیمقابله پ نیکه ما در ا کنندیم ادیانسجام کامل فرعون قسم 

 یدر آوردگاه باز هوا نجا،یخدا در ا .جستجو کرد 1طه 38 یآیه در شودیدوم را م یدسته
اند، تا هرچه ساخته اندازیب یو آنچه در دست دار» کندیعنوان م یرا دارد، به موس یمجر

گر است و اند افسون افسونهببلعد. آنچه برساخت ـ انداند، صنع کردهصنعت کردهـ  
که  یدانیم نیا دیگویاست، م یفیک یلیه خیآ .«شودیرستگار نم یروند چیگر در هافسون

انسجام کامل نگاه  یدهیبه د یلیکه دارند، را خ و سحری یتردست ،اندفراهم کرده هانیا
 ،یاداست، چسب اعتق یبندمونتاژ است، سرهم ،اصطالح امروزبه  !نکن، صنع است

کیخدا  .است [واقعی و قابل اتکاء] چسب ،چسب تو یلو ؛ندارد یمانیا و کیدئولوژیا
نترس، پروژه  دیگویمراحل قبل خدا م آنجا که قبالً در .کندیم زیرا تجه یموس گرید بار

مراحل خدا وجب به وجب و قدم به قدم با  یدر همه چنین است ومشترک است، انصافاً 
 . شودیعوض م دانیم کندیم یرا که موس کارنیا .کندینم شیاش هست و رهایمجر

                                                                                                        
 «.وَ أَلْقِ مَا فىِ یَمِینِکَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُواْ  إِنَّمَا صَنَعُواْ کَیْدُ سَاحِرٍ  وَ لَا یُفْلِحُ السَّاحِرُ حَیْثُ أَتىَ. »1
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که  ییآشکار و کارها قتیپس حق» هستند: 1اعراف 113 و 116 اتیآ ،سوم یدسته
جنگ کامالً مغلوبه  گرید نجای. ا«شدند فیباطل شد و در آنجا مغلوب و خف کردندیم
 . گرددیبرم دانیو م شودیم

پس ساحران به » هستند: اعراف 118تا  110 آیات و 1طه 93 تا 30اتیآ ،چهارم یدسته
 شیپ ایفرعون گفت آ .میآورد مانیو هارون ا یسجده درافتادند، گفتند به پروردگار موس

قطع او بزرگ شماست که به شما  طوربه؟ دیآورد مانیاز آنکه به شما رخصت دهم به او ا
از چپ  یکیاز راست و  یکیرا  نتایپاها وشما  یهادست دیتردیپس ب .جادو آموخته

عذاب  دیبدان کیتا ن زمیآویدار م درخت خرما به یهاو شما را بر تنه کنمیقطع م
: ردیگیصورت م یطه انقالب 31ی در آیه«. است دارتریتر و پااز ما سخت کیکدام

که  ما آمده و بر آن کس یسوآشکار که به یهاساحران گفتند ما هرگز تو را بر نشانه»
بکن که تنها  یکه خواه یپس هر حکم .داد مینخواه حیترج ،استتاروپود ما را سرشته

در آن  یعنی ردیگیصورت م یاتفاق نجای. ا«یرانیکه تو حکم م استیدن یزندگ نیدر ا
بدر آن سو  یعنیخداست،  تیاز درا یناش نیا شود،یساحران عوض م ینیبجهان دانیم

آنها  یباشند. خدا برا ساحر بوده نکهیداشتند، ولو ا یفطرتکه تهوجود داشتند  یافراد زهنو
طه،  31 یهیتا آنها هم بتوانند به فطرت رجوع کنند و برگردند. آ کندیفراهم م یهم فرصت

که تاروپود ما را  سکآن کنندیم حیصرت ساحران در مواجهه با فرعون. هست یفیک یاهیآ
به سمت  .میدار یفطر یکه ما با او رابطه یکس یعنی برند؛میکار به «فَطَرنا»سرشته است، 

 بوده، دهیداشتند، تاروپودشان را سرشته و با آنها درتن یفطر یکه با او رابطه یندآیم یکس
 . شودیآنها فراهم م یفرصت برا نیا

                                                                                                        
 «.(113واْ هُنَالِکَ وَ انقَلَبُواْ صَاغِرِینَ)فَغُلِبُ (116فَوَقَعَ الحَقُّ وَ بَطَلَ مَا کاَنُواْ یَعْمَلُونَ). »1
قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَکُمْ  إِنَّهُ  (30)فَأُلْقِىَ السَّحَرَةُ سجُدًا قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِ هَارُونَ وَ مُوسىَ. »1

دِیَکُمْ وَ أَرْجُلَکمُ مِّنْ خِلَافٍ وَ لَأُصَلِّبَنَّکُمْ فىِ جُذُوعِ النَّخْلِ وَ لَکَبِیرُکُمُ الَّذِى عَلَّمَکُمُ السِّحْرَ  فَلَأُقَطِّعَنَّ أَیْ
مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَیِّنَتِ وَ الَّذِى فَطَرَنَا  فَاقْضِ مَا أَنتَ  قَالُواْ لَن نُّؤْثِرَکَ عَلىَ (31)لَتَعْلَمُنَّ أَیُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَ أَبْقَى

إِنَّا ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِیَغْفِرَ لَنَا خَطَایَانَا وَ مَا أَکْرَهْتَنَا عَلَیْهِ مِنَ السِّحْرِ  وَ  (31مَا تَقْضىِ هَاذِهِ الحَیَوةَ الدُّنْیَا)قَاضٍ  إِنَّ
 «.(39وَ أَبْقَى) رٌاللَّهُ خَی
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ما  گفتند .سجده درافتادند هساحران ب» دارند:اظهار می 1اعراف 118تا  110 ، آیاتادامهدر 
«. ربّنا منقلبون یإنَّا إل: »باستیز یلیخ هیآ«. کرد میپروردگارمان انقالب خواه یبه سو

ما از درون  ست،ین یرونیانقالب فقط ب ؛شد جادیا یدر ما انقالبآوردگاه  نیدر ا یعنی
فکر  وبا توست  یعزت با توست، انسجام حداکثر میکردیتا حاال فکر م .میمنقلب شد

 میتوانیکه فقط م میجهان است، ما هست رالعقولیمح کیتکن گانهیما  کیکه تکن میکرد یم
 نیابزار ما، ا نیکه همه فکر کنند ا میبده میتوانیم یسامان نیزم یدر رو و میکن یتردست

 در سمینامیو د یجهندگ .نبود واقع جهندهما به سمانیر یاست، ولما جهنده سمانیر
که ما اصالً  ندیگویو م کنندیم حیرا تصر نیا است. رقم زده یاست که موس یریس

 یعنی «کرد میانقالب خواه. »کرد میپروردگارمان انقالب خواه یما به سو م،یمنقلب شد
 با یخواست یتو هم هر برخورد م،یما از درون منقلب شد ،و تحول ما ادامه دارد ریس نیا

که ما به  یرسانینم فریبه کما را  نیا یتو جز برا و»: میندار یمشکل ،یبکن یتوانیما م
و ما را  زیفرور ییبایبر ما شک !پروردگارا .میآورد مانیما آمد ا یاو برا یآنچه از سو

به صبر و  ؛شوندیمجهز م کیبه عناصر استراتژ یهم به نوع . ساحران«رانیشده بم میتسل
 . میبه تسل
ساحران و  یبندجمع 1هط 39 ی. آیهاست هیقض انیپا یدهندهتوضیح اتیپنجم آ یدسته
را که  یریمان و آن ستا گناهان میآورد مانیما به پروردگارمان ا» :گزاره است یبندجمع

 و. «وَ أَبْقَى رٌوَ اللَّهُ خَی» : «است دارتریو خدا بهتر و پا دیبر ما ببخشا یما را به آن واداشت
 یعنی ؛است کیاستراتژ جامرف کی [یاین گزاره دربردارنده]است؛  یو أبق ریاساساً اهلل خ

امروز، ساحران  اتیبه سمت اوست. با ادب کیفرجام استراتژ و دیجاو و داریخدا پا
 و به مدار اول توانندیعزت دارد و م [فرعون] کردندیفکر م شیتا لحظات پفرعون که 
 نکهیکه هم انسجام با خداست و هم ا کنندیم حیتصر نجایا ،شوند کینزد او مدار مقربان

 خورد.  میخواه وندیپ« او» به عتاًیاست و ما طب کیخدا استراتژ ،یستین کیتو استراتژ

                                                                                                        
قَالَ فِرْعَوْنُ  (111وَ هَرُونَ) مُوسىَ رَبَِّ (111عَلَمِینَ)الْ قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبَِّ (110وَ أُلْقِىَ السَّحَرَةُ سَاجِدِینَ). »1

 (119ا أَهْلَهَا  فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ)هَءَامَنتُم بِهِ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَکمْ  إِنَّ هَاذَا لَمَکْرٌ مَّکَرْتُمُوهُ فىِ الْمَدِینَةِ لِتُخْرِجُواْ مِن
وَ مَا  (112رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ) قَالُواْ إِنَّا إِلىَ (114م مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّکُمْ أَجْمَعِینَ)لَأُقَطِّعَنَّ أَیْدِیَکُمْ وَ أَرْجُلَکُ

 .«(118سْلِمِینَ)تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بَایَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا  رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبرًا وَ تَوَفَّنَا مُ
 «.وَ أَبْقَى رٌإِنَّا ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِیَغْفِرَ لَنَا خَطَایَانَا وَ مَا أَکْرَهْتَنَا عَلَیْهِ مِنَ السِّحْرِ  وَ اللَّهُ خَی. »1
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: دهدیدو اتفاق رخ م ،است یانیماقبل پا یبرتر یمرحله کهپانزدهم،  یدر مرحله نجایا
است و  یوسم یاعتقاد دگاهیو د ینیبجهان ،دی. توحسمینامید یبرتر د،یتوح یبرتر
 دومبود.  کرده تیسراهم به مالء و هم به ساحران ون بود که فرع دگاهید یطلبیبرتر

هم خدا باز  نجای. اکندیم دایتحقق پ دیتوح یدر کنار برتر سمینامید یبرتر نجایا نکهیا
 نداز،یب»که  کندیم حیخدا تصر نکهیرا. ا برندهشینقش پ یو موس کندیم فایا ینقش اساس

 .[درازمدت خداست فرآوریی نتیجه]« یستیپوک هستند، انسجام با توست، تو پوک ن
بعد ما  ،یمجهز شد اتیدرون یهابه مقومرا خودت  یتا جوان یسال از نوجوان 11-10

خدا  که یتونیو ز ریهمان انجمانند  ،یستی. تو پوک نمیرا اضافه کرد اتیدرون یهامقوم
 یهامقوّم ،یشد ونتیز ،یشد ریانجخودت،  یبرا هستی.بود،  قبالً به آنها قسم خورده

 وتُرد  ،ندارد. آنها پوک یپوک وهم که نقص  اتینیبو جهان یاعتقاد دگاهید ،یدار یدرون
 . شودیجنگ مغلوبه م اندازد،یم یکه موس !ندازیب .شکننده هستند

به عِده و  یازین یلی. خدا خردیگیدر مدار فرعون صورت م کیدئولوژیا زشیر کی نجایا
 یروین شود،یدر آنها م روین زشی. خدا منجر به راستنیا کیکار استراتژ یعُده ندارد، ول

مان هم رد شود و از بغل یکس ما م،یکنیفکر نم یطورنیا یلی. ما خکندیآنها را جذب م
ابزار دست فرعون هستند،  هانیا یعنی .میبندیم یاو مرز با ،دیایمان ناز او خوش

هم  نهایخدا به ا یول ،اندداشته نگه نهایسحر ا فرعون را در سراسر مصر با تیحاکم
 . دهدیفرصت م

 هیتسو ریس ایرشد است  ریاز نظر خدا س خیتار ریس ایآ میبحث داشت شیجلسه پ دو
 یول شود؛ینم هیتسو کند،یم یرا ط ریمس نیا ونددیرشد است، هرکس بپ ریس؟ است

توسط خدا، توسط قواعد، سنن و  نه صرفاً .شودیم هیباالخره فرعون ابا کرد، آخر تسو
 :است اییدیکل  یلیخ ینکته هم نیا شوند،یجذب م ساحران. یمندرج در هست قیحقا
متحول شدند، بزنگاه هم بزنگاه  کیدر . ساحران شودیبزنگاه متحول م کیکه در  یفرد
 یتالطمنبوده، آنها هم در درون خودشان حتماً  یاهیو ثان یابزنگاه لحظه کی عتاًیطب

 یداشتند. وقت یتضاد ذهن ناند، با فرعوداشته یخودشان حتماً مشکل یاند، با حرفهداشته
 یدهندهنشان ست،یسهم ما چ میشد روزیما پ یوقت ندیگویعمل به فرعون م در بزنگاه

 نیبودند. خدا ا یمدار ماد ینداشتند، دنبال ارتقا مانیبه کارشان ا یلیکه خ استنیا
 یخیتار یهالحظه پاسخ پرسش کیآنها در  یهاچون و چند کندیاهم مفرصت را فر

. وندندیپیمکار  یسو نیبه ا شوندی. متحول که مشوندیو آنها متحول م ردیرا بگ خود
 دیجد یشکست مرحله نجایا اورند،یب مانیا توانندیمآنها هم آوردند،  مانیساحران ا
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رخ ] التشیتشک و علوّش و تَرَک در طلبشیبرتر یشهیکه تَرَک در اند فرعون است
. است آنها مانور نداده یرو یلیخ اتیهم بوده که آ یاتوده زشیآنجا ر عتاًیطب .[دهدمی

مقدار خودش داشته  کیکه  یبا آن انسجام یپانزدهم است که موس یمرحله، مرحله نیا
موفق به ] کندیملش مو کا کندیم لیانسجام او را تکم یهاو بعد هم خدا منافذ و ترک

 نیو ا دیآیم رونیظفرنمون ب نجایا ی. موس[شودطلبی فرعون میدر هم شکستن برتری
 یمرحله یرو میبعد بتوان یجلسه شاءاهلل دراست. ان انیماقبل پا یمرحله ،مرحله

 وپنجستیب یدر جلسهشاءاهلل انو  رسد؟ثمر میبه  گونهچ یکه استراتژ میشانزدهم برو
 ؟ نداشته است ایداشته  یخدا استراتژ ایها آو کنکاش هاقیتدق نیبا توجه به ا مینیبب زین

قواعد  ؛ اینکهاز آن درآورد توانیکرد و چند مرحله م میتقس توانیرا به چند گزاره م طه
 ،یفرد یکار در زندگ یما  در کجا خورد،یمراحل چه بوده، حال به چه درد امروز ما م

هایی است پرسش]؟ میروند را به کار ببند نیا تریو اجتماع تریعموم یگزند ،یخانوادگ
  .[های بعدی به آنها خواهیم پرداختکه در نشست

در جلسه باشند. اگر آمدند که  کنمیاند و فکر نمقبالً وقت گرفته وستددو سه 
قبل  یهابحث امروز و بحث یمان روکدام ازدوستان اگرنه هر م،یشان هستخدمت

 د،ی. شما انتقادگر باشمیشان هستان بگذارند خدمتیخواستند با جمع در م ،داشتند یانکته
اگر هم  ؛شما پاسخ بدهم یهامن هم در حد فهم خودم بتوانم به پرسش د،یباش گرپرسش
 . میآن فکر کن یشاءاهلل مشترک روکه ان منتوانست
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 کنندگانهای مشارکتآورده
 

عرضه  یبرا یانکته یکساآلن  امدند،ین ،بودند گرفته قبلیوقت  که یدوستان هدی صابر:
 دارد؟ 

 

 ی اولکنندهمشارکت
 کیقبل مطرح شد  یکه جلسه ییهاصحبت یمن روبا سالم خدمت حضار محترم. 

قبل  یکنم. در جلسه یبحث را طوالن خواهمینم ادیمطرح کنم. ز خواستمیم یانکته
آمد و  زانیاز عز یکی. میداشت و جوامع هدفمند مندنشیرا نسبت به جوامع ب یبحث

در  ، امادمیرا پسند شانیهاواقعاً صحبت ،داشت ینظرشان را داد، از نظر من نظرات جالب
 یسرکی کنمیفکر م ،کردند طرحکه خودشان  یزیآن چنسبت به  ،از موارد یضبع

و در مورد  گردمیبرمبعد  کنم،یمرور م کیخط  کیدر حد و  عیسربود.  هاییتناقض
 میخواهیاگر ما م مندنشیدر جوامع بکه  میصحبت کرد. کنمیصحبت م یموضوع اصل

اهداف خودمان را مشخص  دیبا میوجوش برسو به جنب ییایکه به پو میباش یاجامعه
 شیجوامع آزما یکه همهاست  یزیچ .است یز قطعیچ کیجوامع  یهمه یبرا نی. امیکن

. میزنیبا آن سروکله م یکه فعالً از لحاظ تئور میفقط ما هست ،دندیرسکردند و به آن 
نشده، چه از لحاظ  یسازادهیپ یهم درست و حساب یاز لحاظ عمل یهنوز حت یعنی

 . یو چه از لحاظ فرد یکشور یسطوح باال
بود که ما  نیمن مطرح کردند ا یهابتبعد از صح زمانیکه دوست عز یموضوع

 یچون بوم ،میکشور انتخاب کن یاصل یرا که من گفتم به عنوان الگو ییالگو میتوانینم
آن دقت  یو خودم رو نمیبیرا که من م یجالب زیچ کی شانیا یهادر صحبت .ستین

 یهالباز آن قا میکه بتوان است نیا میبردار دیرا که با یقدم نیاول گفتندیم .کردم
حرف  نیرا در ا یجالب یلیخ یکتهمن ن .خوب است یلیخ نیا .میخودمان خارج شو

که همان فکرکردن است که من هم در آن  میخودمان را بشکن میکن یاول سع نکهیا ؛دمید
چه ؟ هستم هحال من چپرسد یم و کندیاز آن غرور آدم کم م یعنیرا گفتم،  نیجلسه هم

 یمن در زندگ یهاو هدف؟ بکنم خواهمیچه کار م؟ دمیبه کجا رس؟ کاره هستم
 کی کنمیو فکر م دمیمورد به شدت پسند نیاز قالب خارج شدن را، در ا نیا؟ ستیچ

  .شدیم مهیضممن  یهاصحبت به دیبود که با یانکته
 .اضافه کنم خواهمیرا م یانکته کی ست،ین یروش بوم نیا مطرح کردند شانیا اینکهاما 

داشتن  یبودن به معنا یبوم .در تناقض است شانیا یهیصحبت با صحبت اول نیچون ا
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 یما بوم مییگویو م میهست یما بوم یرا انکار کند، وقت نیا تواندینم کسچیه .قالب است
 م و حاضریخودم دار یرا در زندگ یاصول یسرکیهستم که  یآدم کیمن  یعنی ،میدار

آن اصول م یاگر هم بدان یحت .میبده رییآن اصول را تغ یطیشرا چیتحت ه میستیهم ن
درست رفتار کردند.  ام اکانیکه ن میکنیچون فکر م ،میستین رییحاضر به تغ ،اه استاشتب

 شیراب یکه موس یفرعون هم زمان ایآ؟ نکرد یرفتار را با موس نیفرعون هم هم ایآ
آخرت صحبت  یایدن واز جهان  ،کرد یمعرف شیبرارا خدا  ،استدالل آورد و صحبت کرد

خودمان و گذشتگان  اکانینگفت ما بر اساس ن؟ نکردرا  کارنیفرعون هم هم ایآ ،کرد
علوم  یلیما در خ دیکه شا است نیااآلن  ما یاشکال جامعه؟ میکنیخودمان رفتار م

اصوالً در  یول گر،ید یزهایچ یلیو خ میدار اییغن اریما فرهنگ بس ای میکرد شرفتیپ
 میتوانینم یعنی .میر هستشدن ما به شدت در فق یالمللنیهم از لحاظ ب مورد و آن کی

را  ایاز دن یمثبت یهرگونه الگو میکه حاضر میهست یالمللنیب یجامعه کیما  مییبگو
 !شودیدارد عرضه م یمثبت از چه کشور یالگو نیا مینیبب میکنیما اول نگاه م. میریبپذ

اول  ،دیکن شرفتیپ دیخواهیکه م یشما زمان .است شرفتیپ یبرا یمانع کیخودش  نیا
 د؛یکنیانتخاب مسپس را نگاه و  هایمثبت منف انخودت دیبا د د،یزنیها را کنار ممانع

 .الگو مثبت است، مثبت است ی. وقتدیآیاز کجا م ای یشوراز چه ک دینیبب نکهیبدون ا
شما  گریاست و د خوبپس  ،است خوب نیا دیگویم یعقل و فطرت شما وقت

به  ازیکرده و چون من ن اشیسازادهین کشور آمده و پکه چون فال دییبگو دیتوانینم
 مثالً ردش بکنم.  ایرا قبول کنم  نیا میایب دیبا ،دارم یبوم یالگوها

که آدم  شودیداشتن هم باعث م قالب داشتن است. قالب یمعن بودن به یبه نظر من بوم
کار  یالمللنیب دیبار ما فک ؛میشو یالمللنیب میریبگ ادی میکن یسع دینکند. ما با شرفتیپ

را مطرح  کایما کشور آمرمشخص، موضوع  یکاست که در  نیم ارکه دا یاستدالل .دبکن
 .هستند ایسرآمد دن هایژاپن یکوشدر سخت؟ طورچ گرید یهادر موضوع، میکرد

دیگر  یقو یلینفر در کشور خ چنداز  شتریب یژاپن کیانکار کند که  تواندینم کسچیه
. از لحاظ آورندیکم م هایژاپن یجلو یکوشهم از لحاظ سخت هاییکای. آمرنندکیکار م

از لحاظ  .مثبت است ینکته کیباز  نیا یعنی ؛برترند هایآلمان و انضباط کاری نیپلیسید
 یاسیو س یفلسف هایدانشگاه ؛سرآمد هستند ایدر دن هایفرانسو استیفلسفه و س

 میبرو دیسرآمد هستند. ما با هاییایتالیا یحاظ هنر و معماراز ل. دیرا نگاه بکن هایفرانسو
 ایمثبت را از سراسر دن یالگوها میتوانیکه ما م دهدینشان م نیا یعنی میریبگ ادیاز آنها 
هم که در کشور  یزیخودمان و آن چ وررنگ و لعاب کش میتوانی. ممیاوریو ب میجمع کن
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ها را انکار روش نیما کالً ا نکهیا یول ،میآن بده به میمان دارو در فرهنگ میخودمان دار
تناقض با  یعنیقالب و  یعنی نیا ست،ین یچون بوم پسندمیکه من نم مییو بگو میکن

از خودمان  دیو با میبشوخارج  دیاز قالب خودمان با مییگویخودمان که م یهیحرف اول
شما از خودتان  کهینچون زما .میکار کنچه میخواهیکه م میو بپرس میپرسش بکن

به  دیدر فرهنگ خودتان هم به جوابش نرس دیکه شا دیرسیم یبه نواقص دیپرسیم
 قدرنیا دیشا .دیکن یرا بررس ییهاالزم باشد کتاب دیکه شا دیرسیم ینواقص یسرکی

آنها در  دینیو بب دیرا مطالعه کن گرید یهافرهنگ ،یمل یکتابخانه دیو برو دیوقت بگذار
 رشد کند.  یکشور شدهباعث  کهکار کردند خودشان چه یهانگفره

کشور  نیهم ،داردیم مثبت را بر یزهایچکه همه یالمللنیتفکر ب کی .بزنم یمثال توانمیم
متحده را  االتیکشور ا یتا حاال مهر سلطنت یاست، کس نیهم ا یمثال عمل .کاستیآمر

اقتباس  ایفرهنگ دن است که از چهارنماد چهار  شاملکشور  نیا ینماد مهر سلطنت؟ دهید
 ی. ستارههودیباستان و فرهنگ  رانیباستان، فرهنگ ا فرهنگ مصر ونان،یفرهنگ  :شده

 دهیمهر د نیدر ا یهخامنش یعقاب نشان سلطنت ؛شودیم دهیمهر د نیدر ا نهیداوود به ع
ز اهرام ثالثه هرم ا کـ یشکل سکه است  به یچون مهر سلطنتـ در پشت مهر  ؛شودیم
از  یدر قسمت دیاگر دقت کن نکهیبه انضمام ا ،نمادها را استفاده کردند یعنی .شودیم دهید

 شودیم دهیهم د کایآمر یسردر کنگره ،شودیاستفاده م یتسلطن یکه در مهرها یریتصاو
م رو یو سنا ونانی انیاز معبد خدا وباستان  ونانیاز فرهنگ  کایآمر یکه سر در کنگره

صراحتاً کشور  نیدر ا .استفاده کردند ایدن یهااز تمام فرهنگ یعنی است. اقتباس شده
 یفرهنگ دموکراس یعنیاست؛ شده  یزیرهیپا ونانی یما براساس سنا یکه سنا ندیگویم

 [دستاوردهای]از  یسر کیما  ندیگویم د.نیگویخودشان هم مو را از آنها گرفتند 
که اقتباس را  دهدیم شانن نی. ایفرهنگ بانکدارمثل  ؛میفتگر رانیرا از ا [ی]فرهنگ

 .دهندیچقدر خوب انجام م
را در  زهایچ نیما اول .میخوب دار یلیخ یزهایچما  .میکن یالمللنیتفکرمان را ب دیما با

 نیاول و یبانکدار نیاول ،یگانیبا نیاول ،دولت نیاول ،سکه نیاول ،پست نیاول م،یدار ایدن
را  میکه خودمان دار ییزهایچ باید اولبنابراین،  .میدار ایرا در دن یستگحقوق بازنش

عقب  ایاز دن میقبول کن دیبا .میریبگ ادیمثبت را  زیهم چ گرانیاز د ،دوم ؛میکن تیتقو
ما  یوقت؟ جبران شود دینبا یافتادگعقب نیا. (مینکن یفرافکن میبخواه گر)ا میهست

و بدون  میآن تالش کن یدر راستا دیقاعدتاً با ،میکن را جبران یافتادگعقب میخواهیم
ها را ما حلراه .ستایدر دن یحتم یک امر نیکار را انجام داد. ا نیشود ایراهکار نم
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 کردهایها و روحلآن راه ،انددهیرس تیاند و به موفقرا رفته راه نیکه ا یکسان ،مینیآفرینم
 کنند. یرا ارائه م

*** 
 دوم یکنندهمشارکت

و دید استراتژیک هست، « باب بگشا»من در ارتباط با همان بحث اصلی خودمان که 
هایی های مشترک خدا با انسانای طرح کنم. در بررسی استراتژی خدا در روند پروژهنکته

های برتر دیگری اند ـ چون ممکن است انسانکه در تاریخ در مدارهای برتر قرار گرفته
 نیاشوند. به صورت الگو مطرح می [هااین انسان]اند ـ اریخ نیامدهاند که در تهم بوده

همانند  [الزاماً] دیکند که من با یم جادیانسان ا یبرا یاشوند شائبهیکه مطرح م ییالگوها
 ممکن نکهیا یکی ؛،متفاوت دارد یچند جنبه ،باشم یموس مانندکه من  نیا؟ باشم یموس

برخورد  منبه  یکی ،دمیرس یتیبشود که من در هر موقع یانگارانه تلقساده یلیاست خ
اآلن  من نیبب میگویمن م انجام دادی،مثالً گفت که تو فالن روز فالن کار بد را  ،کرد
 یگذارارزش کی یعنی !فرعون است قرار گرفته، من یکه جلو یفرد نیهستم و ا یموس
 چون جاهل بودم و ،کار بد کردمبله در آن زمان  ؛جواب او را بدهم دیبااآلن  من. بکنم
که من  هست نیا یبه معن نیا .کنمینم یمثالً باندساز و کنمیکار خوب م میآیماآلن 

آن  توانستکه قرار گرفته،  ییهاتیموقعچگونه در  یموس نکهیاز ا رمیدرس بگ
 دینبا درس گرفتن نیا .را بالفعل کند ،که با خدا داشت ییهاارتباط و بالقوه یاستعدادها

 وجود دارد.  یشکلهم کی ایو  یسانهم کیکه  اوردیب شیما پ یرا برا یتلق نیا
ها باهم که ما آدم یهمسان نیکه کالً ا میبا هم دار هایهمسان یسرکیها نظر من ما آدمبه

 یهاتیما در موقع .دهدیم وندیها را با هم پانسان یهمه یرشته و خیتار یرشته میدار
را  گریکه نه تنها زبان همد یبه طور یحت ،متفاوت اریبس یهاخیو در تارمتفاوت 

ما را  یهمه [هاسانیاین هم] حالنیبا ا ،میندار گریهمد یاز زندگ یدرک چیه ،میفهمینم
همان است که در  ،کندیکه ما را انسان م یزیآن چ کنمیفکر م .کندیانسان م ومشترک 

 .یمخلوق بودن با آن خالق اصل یرابطه ندیگویم شودیم فیتعر نیکه در د یارابطه
به  یکس ؛نگذارد ایبگذارد  [ی خالق و مخلوقیاین رابطه] یاسم رو تواندیم یکسحال 

 یهم به معن نیا .رسدیهم به شناخت نم یکیخدا،  دیگویو م رسدیشناخت م
 زیچ دیذارد، شاخدا نگ دیقرار نگرفته، اسمش را شا تشیدر موقع ،ستین یبنددرجه

  .بگذارد یگرید
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است که در  یآن آزاد یکی ،کندیم شکلکیسان و هم هم ما را با یکه همه یزیچ آن
 .گرید یهیصفات عال ینفس است و همهآن عدالت و عزت یکیما هست و  یدرون همه

 ،1«میدیما از روح خودمان در شما دم» دیگویمخدا که  یوقت ،میما مخلوق خدا هست یوقت
در  نکهیا .در ما هم هست ،که در خدا هست یرترو ب یآن نکات عال یپس همه

 یحد کیبه  ،میزنیرا پس م نهایما ا ،مانمتفاوت یهادر انتخابو متفاوت  یهاتیموقع
خدا هم بارها در  .جداست یمساله کی نیاو  شود،یحد کوچک ما م نیکه ا میرسیم

 دیسازیخودتان م یخودتان برا ،میسازیشما نم یبرا ما بد را یهاتیقرآن گفته که موقع
 رهایخ نیکه ا دییگویم رسدیبه خودتان م یریخ کی یوقت یگفته که ول ییجاها کیو 

ن نیست آبه معنای  نیا 1است! بوده [خدا] از ما رهایخ نیا در حالی کهاز خودمان بوده، 
خدا ! دیستین چیز چیکه شما ه دیبگو ایو ارزش کند  ارجیکار ما را ب خواهدیخدا م که

کرامت  د،یمن هست یفهیکه شما خل آوردیم هیمثالً خودش آ ،خودش به ما کرامت داده
 نیاست که ا نیا اشیمعن شتریبلکه ب ،و ارزش کند ارجیکار ما را ب خواهدینم ؛دیدار

قرار انسان  رد را از اول نهایخود ما هست که ا یهمان خوب یجهینت ،یو خوب ریخ یکارها
 نیااآلن  که من دیها وارد شود و بگوکه خدا در بزنگاه ستین طورنیا یعنی است. داده
 هایبدانجام منتها در  ،میبود لیما هم در آن دخ شکینه ب !شما انجام دادم یرا برا یخوب

 دهیررا آف یبد در بدو امر،که خدا  کنمینظر که من فکر نم نیاز ا. [مساله متفاوت است]
 میکنیم یکار کیو  میکنیرا بزرگ م هایبددائم  ،مانمتفاوت یهاتیما در موقع ؛باشد

ما هستند که  یهاتیموقع نیا .میرسانیم تیرا ما به فعل هابدی .برسند تیکه آنها به فعل
ما  یهاتیموقع نی. هممیریو شر قرار بگ ریخ یهاانتخاب در مواجهه باشوند ما یباعث م
 . کندیم گریت که ما را متفاوت از همدهم هس

                                                                                                        
 (.31؛ ص:13)حجر: « وَ نَفَخْتُ فیهِ مِنْ رُوحی. »1
رسد هر چه از خوبیها به تو مى« : »ن سَیِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِکمَّا أَصَابَکَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَ مَا أَصَابَکَ مِ. »1

 (. 33)نساء: « رسد از خود توستاز جانب خداست و آنچه از بدى به تو مى
هُمْ لَا رَهِىَ فِتْنَةٌ وَ لَاکِنَّ أَکْث عِلْمِ  بَلْ إِذَا خَوَّلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِیتُهُ عَلىَ مَّفَإِذَا مَسَّ الْانسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ث»

خواند سپس چون نعمتى از جانب خود به او عطا و چون انسان را آسیبى رسد، ما را فرامى« : »یَعْلَمُونَ
نه چنان است، بلکه آن آزمایشى است، ولى بیشترشان «. امتنها آن را به دانش خود یافته»گوید: کنیم مى

  .(43زمر: )« دانندنمى
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با  میایب توانمیرا نداشته و من نم تیآن موقع یموس وقتچیدارم که ه یتیموقع کیمن 
 یهاتیموقع نیتوجه به ا دیشا ؟گفتیم هبود چ نجایا یخودم فکر کنم که اگر موس

 ست،ین یمعن نیبودن ما به ا یکند که بوم یروشن ممقدار  کیمبحث را  نیا ،متفاوت ما
 زیچ ؛ستین ایویژه زیبرتر از ما چ زیچ ؛نه .میبکن یآن پافشار یرو میخواه یکه م
 .میهستاآلن  که یتیموقع نیدر ا ؛میقرار گرفت تیموقع نی. ما در امیارهم ند یترفیضع

هم  یکی .میکنیرا درک م طشیو شرا میدانیکشور جهان سوم است همه هم م کی نجایا
و  میبشناس تیبه رسم میرا که دار یتیموقع نیاست که ا نیا .هست یگرید تیدر موقع

 نیهم یبر مبنا یم،بشناس تیآن را به رسم م؛یرا دار تیموقع نی. امیکن یفرافکن مینخواه
آن  نکهیتا ا دهیمرا انجام  مانخوب و بد یهاانتخاب تیموقع نیدر هم یم،حرکت کن

از بین که حل شود و  ستین یمعن نیاً به اشدن هم حتم حال برطرف .برطرف شود یبد
 اندبه این نتیجه رسیده یاجتماع ددکاراناز م یبعضاآلن  .میآن رد شو یما از رو برود و

نباید  ،قرار گرفته است یبد تیموقع کیدر به ظاهر که  یآن معتادبه  یکه مثالً حت
با  ندیگویها موقت یلیخ ؛نه !یکن یزندگ یتوانینم یکه حتماً تو تا ترک نکن ندیگوب

قرار  لشعاعاتحت اتیزندگ یهیچرا بق ؛را بکن اتیزندگ ،یهم که دار اعتیادی نیهم
ی انسانیت آدمی را وقتی با اعتیاد که درجه ؟یدست بزن یو در آنها به اعمال زشت ردیبگ

ی هبا بقیتوان این گونه برخورد کرد، سایر مسائل که جای خود دارند. کند میمختل می
آن مسائل  الیخیب دیبا ا کهنه به معن ، اماکرد یبا آن زندگ مد وآمسائل هم باید کنار 

 . میجلو برو [با همان مساله]باید  یول یم،بشو
 

 ؟ است یاز موس ترنییپا یلیما خ یاندازه دیکنیفکر م هدی صابر:
 

من با  .ندارد یمعن نییباال و پا؛ ستین نییباال ـ پا اصالً حرفِ :ی دومکنندهمشارکت
که آن  میدار قابل توجهی یسانما با هم هم نکهیضمن ا .دیمتفاوتبا من ، شما متفاوتم شما

 میخواهینم .سته است که در ما اییآزاد و ما همان مخلوق بودن یشکلو هم یهمسان
 تیبه فعل میبرو [استعدادها و ویژگی های جاری را باید] آن !میبرس یبه آزاد میبرو

 . میرسانب
 

 دیباچه  حد و اندازهآن  با؟ میندار یخودمان، که مشکل یحد و اندازه یرو هدی صابر:
 میخواهیما هم که نم .میهست ما هم خودمان ،است خودش یموس استنیا بحث ما؟ کرد

ه چاآلن  مانیهاتیبا واقع ؛استنیا مانتیواقع .میبگذار یگریکس د یخودمان را جا
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 1د.یرا مطرح کرد «هیماسر»ی و مساله دیآورد نجایبحث ا کیدفعه  کی؟ میبکن دیکار با
  ی قبل مطرح شد؟دارد که مرتبه «هیما« »سرِ»آن  چه نسبتی باما  یاندازه نیا
 

را  نیا خواهمی. ممیدار قاًیرا دق [سرمایه]آن  کنمیمن فکر م :ی دومکنندهمشارکت
قرآن،  خ،ی. خواندن ما از تارمیخودمان بگرد از رونیب یزیدنبال چ دیکه ما نبا میبگو
طور که ما همان ؛نه .میگردیاز خودمان م یجدا میکه ما دار ستین یمعن نیبه ا عتیطب
ما  ؛هستند یه از هستتکَّ کیهم  [هایی مانند موسیانسان] آنها ،میهست یه از هستتکَّ کی

 میتوانیبهتر م گریهمد یهاتیاز ظرف ،میریمان را بپذاگر جدا نبودن ،میستیاز هم جدا ن
 . میاستفاده کن

 

چه طرح  شمابه نظر  ،خودتان یهااندازه با لحاظ کردن ،هاتبصره نیبا هم هدی صابر:
 ؟ دیببر شیپ« او» با ازهایها و نمتناسب با امروز و ضرورت دیتوانیرا م یمشترک

 

شبیه این باشد  م اصالًباشد که من بخواه یزیآن چ کنمیفکر نم :ی دومکنندهمشارکت
 شیپبا خدا طرح را  نیا نجایبه نام خدا از ا»کنم که  شروعجا  کیاز  میایبخواهم بکه 

 میتصم کی یبزنگاه کی ،بکنم یخاص یریگمیمن بخواهم تصم نکهیایا ، ...«میبریم
 نکهیچه برسد به اطور باشد، کنم اینفکر نمی ؛در من رخ دهد یتحول کی رم،یبزرگ بگ

ما  یکه در زندگ یزیر یهانیچنقطه نیهم کنمی. من فکر متوانمینم ای توانمیم میوبگ
 ایرا خراب کنم  نجایااآلن  توانمیم ،نمیننش ای نمیبنش نجایا توانمیلحظه من م هر ،هست
فائق  یم به آن بدیتوانیم ،میبدهانجام تفاوت مرا که  کوچک [هایانتخاب] نیهم ؛نکنم

با  یتربزرگ یکه بتوانم پروژه رسمیهم م تربزرگ یرهایکم به مسمن کم مسلماً .میایب
 کنم.  فیخدا تعر

 

 ؟ ستیمشترک ما چ نیمهمتر؟ ستیمثالً چ دییگویکه م یآن مشترکات هدی صابر:
 

به  لیاست، ن یبه آزاد لیبه حرکت است، ن لیمشترک ما ن :ی دومکنندهمشارکت
  و غیره. یفرآور

 

                                                                                                        
ها و داشته) نشست هجدهمکننده در شده توسط همین مشارکتی شهید صابر به بحث ارائه. اشاره1

 باشد. ی اول می( به عنوان مشارکت کننده(1) کیاستراتژ دیاو: د یکارکردها
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کدام از ما به حرکت متناسب  هر ،هابحث نیارهگذر از  یکنیفکر م هدی صابر:
 ؟ میرسیخودمان م

 

نه به خاطر  [پذیر است، امااین مساله امکان] کنمیمن فکر م :ی دومکنندهمشارکت
درس استفاده  کیاز آن به عنوان  میتوانیاست و ما م دیمف یلیخود بحث خ .صرفاً بحث

و مثالً  مینباش ای میباش میتوانیما هم م ،بود گونهنیا نجایا مییبگوصورت که  نیبه ا ؛میکن
 که ییرهابه خاطر تلنگ شتریب .شفاف و روشن شود مانیبرا هاتیاز موقع یسر کی
و  پررنگ دیآیاز خدا م یصفت کیکه هربار  نیبه خاطر هم ،زندیم [بحث به ما]

صفت خدا مسلماً  هر کوچک از یهنیآ کی .[ها مفید هستنداین بحث]شود، میمشخص 
است که  یزیچ نیتربزرگ زندیکه م یتلنگر نیا ؛درون من هم وجود داشته باشد دیبا

پس اگر  .بودن در من هم هست ستیاستراتژ نیمن به خودم برسم که ا شودیباعث م
 نیه ابا توجه ب گردانمیبه خودم برم نجایا ،بود یکار بزنگاه کیکردم که واقعاً  یکار کی

 . شودیبحث که مطرح م
 

 یایهم مشترکات جد« او» با دییگویکه شما م یبیترت نیپس ما هم به ا هدی صابر:
 ؟ میدار

 

 چون باالخره ؛میمشترکات را دار نیشتریب «او» با کنمیمن فکر م :ی دومکنندهمشارکت
ما چقدر  نکهیحال ا .میدیشما دم خالق ماست و خودش گفته که از روح خودمان در« او»
 خودمان است. متشکرم.  یمساله گرید ،میفاصله دار« او» از

*** 
 ی سومکنندهمشارکت

 یفعال یلیحضور خ نجایا [کندکه در ادامه در بحث مشارکت می]مان دوست هدی صابر:
چند بار هم قول داده  .گراستحرف و درونهم کم یمقدار کی .دیآیم به تناوبندارد و 

 نی. امیقرار بده  یستیدر رودربااو را  میخواهیماآلن  ما هم ؛اورندیببحث  نجایا
 ایاست  تخیلی یکنیفکر م؟ استیبه نظرت چقدر واقع شودیم نجایکه ا ییهابحث

را خواهد داشت که ما  یباالخره آن خروج ؟میارتباط برقرار کن تشیبا واقع میتوانیم
 کیمثالً  میبتوان ـ نیبنه خودکم میمتوهم باش نهـ در حد خودمان  میبکن دایخودمان را پ

. دباش مانرامونیاز مسائل پ یکی یکنندهنییپروژه تع نیکه ا میکن فیرا تعر یاپروژه
 ؟ دیکنینگاه م طورنیا
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 کیرا هم تبر دیعرض سالم دارم خدمت دوستان و سال جد :ی سومکنندهمشارکت
که  ی. سوالدیو من را دعوت کرد دیت کردکه محب کنمیاز شما هم تشکر م .میگویم

من فکر ؟ نه ایدر اجتماع کاربرد دارد  یزندگ یها برابحث نیا ایکه آ بود نیا دیفرمود
 شودیم یامساله کی ریذهن و فکرم درگ یکه وقت ابتب نیکه کاربرد دارد از ا کنمیم

من  یاز غفلت برا نیا یعنی ؛کنم دایپخودم  یبرارا  قشیاجتماع مصاد در کنمیم یسع
که نتوانستم  یگرید لیبه هر دل ایسعادت نداشتم  ایآن موقع هم که دور بودم  .بهتر است

 . کردمیکمبود را در وجودم حس م نیواقعاً ا میایب
 

کوچک حساب  یپروژه کیبه نظر خودت  یکنیکه خودت م ییآن کارها هدی صابر:
 ؟ مثالً از سر دل است ایاست  دارهدف؟ یداشت یاندازچشم شودیم

 

 ای هایسازمکتوب لمیکه انجام شده مثالً از ف ییکارها نیا :ی سومکنندهمشارکت
 دو گونه ،گرید زیچ هر ای دنیآموزش د ایدرس خواندن  اینوشتن  ایها گرفتنعکس

 نکهیمثالً ا ،مدتو کوتاه یمقطع یهاهدف یکی شان متصور هستم.برایهدف در ذهنم 
 نیااما  .هدف کوتاه است کیخودش  نیا آیم، کهمی نجایا کنمیم یرا ط ریسم نیا

. مثل شودیمطلوب م ،باشد داشته مدتهدف بلند کیاگر که  مدت،کوتاه یهاهدف
 کیاست در  ممکن م،یرویها کوه مبا بچه یکوه برود. ما وقت خواهدیکه م یکوهنورد

که آن هدف  است نیمهم ا یول ،میغرب برو به ای میبه شرق برو یحت ریقسمت از مس
صعود کنم  یکه از جهت شرق رمیگیم میمقطع تصم نیکه در ا مینیاگر بب ؟کجاست یاصل

 نقاب نیکنم تا ا یرا ط ریمس نیا ایرا دور بزنم  وارید نیبتوانم امثالً که سقوط نکنم و 
 [ردن مسیر اصلیاز طی ک]نبرد، درست است که در ظاهر  نییمرا با خودش پا یبرف

 دوارمیام .مطلوب است نیکه به قله برسد و ا است نیا یهدف کل یول ام،شده منحرف
و  ییبه هدف غا کردیبا توجه به رو میهاداشته باشم که هدف یسعادت نیکه بتوانم چن

 درست باشد.  یمتعال
 

 ؟ یکنیم فیتعر چگونهخودت را  تیفعال یحوزه هدی صابر:
 

 ایبه گونه کنمیکه فکر م یمسائل شتریب ؛یمسائل اجتماع :ی سومکنندهمشارکت
که  ییهااز بحران یلیواقعاً خ .جامعه است مخصوصاً در بحث آموزش یاشهیر یدردها

 ستمیدر بحث آموزش و س ،دارند و اجتماع ما دچارش است گرانیخودم دارم و د
 یسع ،ردیقدار وجدانم درد بگم کیاگر  ،مینیبیمسائل را م نیکه ا یوقت .است یآموزش
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خودم خوب بوده و اصالً  یهم نشان داده برا شهیهم .بپردازم ترقیبه آنها عم کنمیم
 شیآدم پ یکه برا یاهر مساله ،بحث شد یدر مورد موسطور که که همان کنمیاحساس م

 که کنمیکر مف شهیهم .[افزایدی مثبتی بر انسان میو تجربه] دهدیم ازیبه آدم امت ،دیآیم
 «او»دستت را به  و یکن یچموش یاگر بخواه یحت که صفا دارد ومحبت  قدرنیخدا ا

 خواهدیو دائم م «من با تو کار دارم ؛ایب» :دیگویو م ردیگیتو را مدست  «او» ،ینده
 . یمبرو کوه را باال نیکمک کند که ا

 

 ؟ ستیآن چ قیصادم؟ دهدیخدا چقدر به آموزش بها م یکنیفکر م هدی صابر:
 

. است یاول و آخر هستمعلم خدا خودش  کنمیمن فکر م :ی سومکنندهمشارکت
 که فرستاده. است یامبرانیآن هم رسوالن و پ قیخود خداوند است و مصاد ،معلماول

 

 ؟ ستیچ ،کندیکه با ما برقرار م اییآموزش یرابطه؟ در ارتباط با ما چطور هدی صابر:
 

خدا با من برقرار  کنمیکه فکر م یآموزش یهااز رابطه یکی :ی سومکنندهمشارکت
 کیکه با  یخوردن سرم به سنگ است. وقت ایبحث خوردن سنگ به سرم  ،کندیم

اتفاق افتاد و از  نیکه چرا ا رومیو به فکر فرو م نمیبیم بیو آس کنمیبرخورد م یامساله
 .دهدیدائم من را توسعه م نیا ،کنمیه متوج دبکشیبه ف مییبگو میبخواه یستمیس دید
دچار درد  ،ضربه خورده کی ،شده دانیاست که وارد م یآن همان مثال ورزشکار امیپ

 نیامن چرا که  اندیشدمی نیبه ا ،و توسعه باشد شرفتیاگر که به فکر پ شدیدی شده،
 یراه را برا ،فکر کرد نیاگر به ا؟ فکرم مشغول بود؟ گاردم باز بود؟ ضربه را خوردم

و شده تری سخت فیحر یعنیاست؛ کرده  دایتوسعه پ جهیدر نتو تکرار خطا بسته 
 .کار را بکنند نیا توانندیتر مسخت گرید ،وارد کنند بیاگر بخواهند به او آسی بعد مرتبه
 . [کندی آموزشی برقرار میخدا با ما رابطه] هایریگیخطاها و پ نیبا ا کنمیفکر م

 

فعال  کیبه مختلف  یهادر حوزهما را  تواندیها مبحث نیا یکنیفکر م ر:هدی صاب
 ؟ کند لیتبد

 

 مقدار کیکنم میفکر  ،ها ما را فعال کندبحث نیا میاگر بخواه :ی سومکنندهمشارکت
آن  یرو ،که به ذهنم وارد شد یبه عنوان ورود نیا یعنی نیاز داریم.ذهن  یسازفعال به
فکر کنم  هایبه خروج .داشته باشم یبهتر یخروج کینم تا بتوانم پردازش ک یسر کی

 تالش کنم.  کلیس نیتا دوباره بتوانم در ا
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 ؟ یندار یگریدبحث نکته و خودت  هدی صابر:
 

صورت مکتوب و مصور ه ب خیلی عالقمندم که بحثی بیاورم و :ی سومکنندهمشارکت
به عنوان طرح بحث،  شودیفقط م [وکنم ای مطرح میدر حال حاضر نکته]. کنم هعرض

حج مراسم به کردم که  دایسعادت را پ نیبنده اآن فکر کرد. سال گذشته  یطرح مساله رو
که بلندگوها و  یزیرا متوجه شدم که واقعاً حج آن چ نیآنجا ا .مشرف شوم جبوا
 ن بحث خروج ازیهم یاست که برا مراسمی کی یعنی .ستین کنند،مطرح می هابونیتر

 افتدیاتفاق م یحاج کی یکه در حج برا یاو پروسه ندیحج و موسم حج و فرآ .بحران
درخور فکر و تامل است که خداوند ارائه  اریبس اریو بس یراهکار اساس کیبه عنوان 

که در آن  یبحران نیها از اانسان و خروج ما انسان کیخروج من به عنوان  یکرده برا
 نیاصالً ا ایآ دیشما هم به آن فکر کن کنمیست و خواهش ما نی. حاال من عرضم امیهست

اگر قرار است که  و؟ ریخ ایها را از بحران خارج کند ما انسان تواندیحج م یپروسه
 باتشکر. ؟ خارج کند چگونه

*** 
 ی چهارمکنندهمشارکت

و  یبحث موس یعنی رودیم شیهم پاآلن  همین موضوعی است که لیدر ذبحثم 
پروسه  نیکه خدا در ا یحضور فعال زانیواقعاً م مینیبب نکهیاگنجد و می یآموزش یاستراتژ

الزم را نداشتم.  یچون آمادگ ،پراکنده باشدبحثم مقدار  کی دیشا است؛ داشته چقدر بوده
 کنم.  مطرح عیسر کنمیم یچند نکته دارم و سع 

ـ  13تا  13 اتیآـ ر کردند را ذک اتشیقبل آ یصابر هم دفعه ینازعات که آقا یدر سوره
 یخواهیم ایپس بگو آ .کرده انیاو طغ .به سمت فرعون برو» :دیگویم یخدا به موس

و بعد هم آن  «یتا خداترس شو ؟میپروردگارت راه نما یو من تو را به سو یشو زهیپاک
داده  طرح نشان نیخدا در اکه  یواقعاً انسجام ایآ میبگو خواهمیمها را نشان داد. معجزه
که خدا  ییبر ادعا که مویدعون ردر ف یانشانه کی ایآ؟ نه ایبوده  یو حرکت موس ریدر س

چون واقعاً  .[مبنی بر امکان هدایت و خداترس شدن فرعون، وجود دارد؟] اول داشته
 نیخدا ا است. دهیدیبه آن شکل نم یرا موس [کندتصویری که خدا از فرعون طرح می]

که واقعاً از  یجد یهاصابر ذکر کردند که همان پرسش یآقا .زندیم یتلنگر را به موس
پذیری برای امکان هدایت] ییهارگه [و داده که زمینهنشان می] جانب فرعون مطرح شد

طه را  یسوره نیاز دوستان هم یسر کیبود که با  شیهشت سال پ دیهست. شا [فرعون
 یها را از موسپرسش نیا یون وقتمطرح شد که فرع نکته نیا جا. آنمیکردیکار م
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 کیو انگار رفته فرو  سکوتدر  یاست که موس نیسنگ یها به قدرپرسش ،پرسدیم
آدم تو  دیگویفرعون م .وجود دارد عیوقا یو ادامه یپرسش از موس نیب یگسست جد

درست درک  شیاگر فضا .دهدیجواب م یگریدی به گونه یموس .یتو فالن کرد ،یکشت
 .است یها جدپرسش نی. ا[شودمساله ایجاد می]اقعاً و ،نشود

که  پرسدیفرعون م .است 1طه یسوره 28تا  12اتیدر آلحن فاعل  رییتغ بحث دیگر،
نزد  یعلم آن در کتاب گفت»: دهدیجواب م یموس ؟شودیمردم گذشته چه م فیتکل

که  ییخدا .ندکیو نه فراموش م شودیاست، پروردگارم نه دچار خطا م مانپروردگار
فرستاد  یو از آسمان آب دیها کششما در آن راه یقرار داد و برا شگاهیآسا تانیرا برا نیزم

که  دیرا بچران تانیهاو دام دیبخور میآورد رونیرا ب هایدنییپس با آن انواع مختلف از رو
بازتان  در آن و میدیآفر نیشما را از زم .است ییهارا نشانه نعاقال هانیقطعاً در ا

خود را به او نشان  اتیآ یالبته ما همه .میآوریم تانرونیاز آن ب گریو بار د میگردانیم
 یعنی افتدیفاعل اتفاق م رییتغ کی نجایا«. کرد و سر باز زد بیآنها را تکذ یول میداد
واقعاً  دیآیبه نظر م .شودیخدا م ماًیسخن مستق یبعد رو ؛صحبت اول فرعون است یرو

 ،کندیم رییآن لحن فاعل که دارد تغ گویا یعنی ؛لحظه هماهنگ شده کیت فرعون فطر
 کی گویااست و  یکه اله یهمان فطرت ؛را گفته 1«یقالوا بل»همان که  ؛فطرت است یندا

نشان داده  نجایا ،مبداء خلقتبا  یوستگیو پ ییابتدا پیماناز آن  یقیعم اریبس ینشانه
 [فرعون از مسیر خطا] زد که احتمال برگشت یبه موسکه خدا  یآن تلنگر .شودیم

دارد اتفاق  [حالت] نیا یدر درون موس گویا یعنی ؛دهدیفاعل رخ م رییتغ نیدر ا ،هست
 . افتدیم

 

 . دیهمه خسته نباش هدی صابر:
 

                                                                                                        
الَّذِى جَعَلَ  (21وَ لَا یَنسىَ) ضِلُّ رَبىِّفىِ کِتَابٍ لَّا یَ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبىِّ (21)قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولىَ. »1

(کلُواْ 29)نَّبَاتٍ شَتىَلَکُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَ سَلَکَ لَکُمْ فِیهَا سُبُلًا وَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن 
ا نخْرِجُکُمْ تَارَةً هَا خَلَقْنَاکُمْ وَ فِیهَا نُعِیدُکُمْ وَ مِنهَمِن (24)لىِ النُّهَىوْال یَاتٍوَ ارْعَوْاْ أَنْعَامَکُمْ  إِنَّ فىِ ذَالِکَ آلَ

 «.(28)وَ لَقَدْ أَرَیْنَاهُ ءَایَاتِنَا کلَّهَا فَکَذَّبَ وَ أَبىَ (22)أُخْرَى
آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ  بَنی وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ»ی اعراف: سوره 131ی ایست به عبارت مندرج در آیه. اشاره1

و هنگامى را که پروردگارت از پشت فرزندان « : »أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلى ذُرِّیَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى
چرا، »آدم، ذریّه آنان را برگرفت و ایشان را بر خودشان گواه ساخت که آیا پروردگار شما نیستم؟ گفتند: 

 «. «گواهى دادیم



 

 



 

 

 
 
 
 
 

  1(7) کیاستراتژ دید: او یها و کارکردها: داشتهنییو چهارم: تب ستیب نشست
 

 ه یاریگرنام همرا به
 گشایم، باب بگشا، نزد من آرفیقم، ره من
 گاهی و استراتژیک با خدادالنه، مستمر، همهی صافضرورت رابطه

 

 «کیاستراتژ دیاو، د یها و کارکردهاداشته :نییتب»است، با عنوان  بیست و چهارم نشست
را رو  «کیستراتژا دید»بحث  میبتوان گرید یشاءاهلل تا دو جلسهان .استآن که برگ هفتم 

 کیدو برش دارد و  م،ینشست برش بزن بیست و چهار نیبه ا میبخواه اگر. میببر انیبه پا
 یآقا اریاخت بود که در یاست، سرپل فرصت زدهمیسر پل. برش اول نشست اول تا س

شان از بحث یقرار گرفت که بخش [نشست چهاردهم] مهمان جلسه ی گرگانیمحمّد
اکنون بود. بعد از آن تا  یاز آن هم بحث مستقل یما داشت و بخش یهابا بحث یپوشانهم
توان گفت که یم باًینشست اول تقر سیزده .میاکرده یط یگرید یجلسه را با سرفصل ده
 :فصل را به خود اختصاص داد کی
 

 فصل کینشست،  زدهیس ؛نجایاز آغاز تا به ا
 به درون نگاه

 رونینظر به ب
 رامونیدرک بحران در خود و پ

 یبا او، منفعل در هست رابطهیب
  به متد یخروج از بحران متک

  نییپساتب ن،ییتب ن،ییشاتبیمتد؛ پ کیبر  یتان
 « او»دو مبنا: خود و  انیما؛ حرکت در م نییتب

 الگو کی، «او»و  میابراه

                                                                                                        
 باشد. می 1966اردیبهشت  6شنبه . تاریخ برگزاری این نشست، سه1



 1تبیین ما ـ : باب بگشا؛ دفتر دوم     388
  

 

 

از خودمان  سپس، .مینگاه کرد انمیهابه خودمان و به بحراندر این سیزده نشست، 
به  یاز نگاه درون م،یانداخت رونینظر به ب م،یهم برانداز کرد اطراف را م،یآمد رونیب

 ما رامونیکه پ ییدر خودمان و مدارهااز خودمان به درک بحران  رونیخودمان و نگاه به ب
 یدر هست یجد تیما هم فعال« او»اختالل رابطه با  لیکه به دل میافتیو در م،یدیرس ،سته

به ضرورت خروج از  .میدهیاز خودمان بروز نم یو ملموس و حضور محسوس میندار
 . نییو پسا تب نییتب ن،ییشاتبیپ:بود یمتد که سه سطح کیبه  زیبا تجه م،یدیبحران رس

 یمبنابه عنوان خودمان،  نیب« او» یهیبه توص نییدر تب م،یقرار دار نییاالن در فصل تب
روش  نیبعد از ا تاًینها .میکنیم یتحرک طیجا حاضر و بسهمه ،منتشر یو مبنا ،کوچک

بود و « او» با میابراه یکه متد رابطه یی. الگومیدیبه الگو رس میکه اتخاذ کرد ینییتب
 داد.  شدهاتخاذ یبه رابطه« او» که یپاسخ

از ضرورت  ،میدیشیرفت انداز بحران به برون م،یرفت رونیخالصه از درون به ب طوره ب
فصل اول که از درک  بعد ازو از متد هم به الگو.  مینائل آمدخروج از بحران به متد 

 ها، رسیدیم: نییتب ، به فصل دوم،میدیرس زیخودمان به ضرورت تجه تیموقع
 

 باب بگشا  ؛دوم فصل
 از دق الباب:  شیپ

 نقطه اتکاء« او»
 رابطه مستمر یما در پ

 

با  ؛و بالعکس« او» ما با یابطهر نییاو، تب نییخودمان، تب نییتب [ها مشتمل است برتبیین]
خودمان  یو قوارهو در حد  مییایب رونیموجود ب تیاز وضع میانداز که بتوانچشم نیا

را  فیقرار شد که دو تکل ،میبشو نییوارد فاز تب نکهی. مقدم بر امیشو یل در هستفعا
ما  ایآبا خودمان که  فیتکل نییتع ،هست و دوم ءنقطه اتکا« او» ایکه آ میروشن کن

به همان  ای میداشته باش یجانبه و درازمدت و روندهمه یرابطه« او» با میخواهیم
 میآرام که جلو آمدآرام ،نییتب در محور؟ میبسنده کن یو مناسبت یمورد ،یانقطه یرابطه

خاص خودش  تیهم وضع« او»و  میدار یتیکه ما وضع میدیعصاره رس نیها به ااز بحث
 :مشترک دارد یاما نقطه ستین سهیبا هم قابل مقا که یتیوضع ؛را 

 

  ؛هیدو سو یرابطه ؛نییتب
  کردمانیرو؛ مانانتظارات؛ مانیتقاضاهای؛ هست یفعال نسب:  ما
 شیهاقاعده؛ شیانتظارها؛ شیهاعرضهی؛ هست شاءیفعال ما:  او
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ما  .است یسته شاءیو ما اریعفعال تمام« او» ؛میباش یهست یسبن فعال میتوانیمما 
 میدار یما انتظارات .دهدیرا به ما ارائه م شیهاعرضه« او» ،میکنیرا حمل م مانیتقاضاها

« او» ما به .دارد یاز ما انتظارات ،میدار« او» که از یهم متقابالً به اعتبار انتظارات« او» ،«او»از 
 نییدر تب نکهیبه ا میدیبعد رسبود.  یگریلوح د نیهم قاعده دارد، ا« او» ،میدار کردیرو
 : میدار اجیبه چهار متن احت. صرفاً خودکفا عمل کرد شودینم

 

 رجوع ما به متون مرجع:  ؛نییتب
 کتاب؛ ما؛ خیتار؛ یهست

 

متن و  کیخودمان به عنوان  خ،یتار متن بازِ ،یهست بازِ متن بازِ [چهار متن عبارتند از:]
که مجهز  دیبایم میداکنیدر متن حضور پ میکه اگر بخواه حیتوض نیکتاب. با ا تاًینها
تک و رجوع کننده، تک میما راجع هست .ماست یرو شیکه پ یمتون یهیمابه جان میشو
به مالت متون و متون هم کارکردشان  میازمندیما ن .ها از جمله خودمان مرجع هستندمتن

به  یشگیمر و همکه ما رجوع مست ستا نیهم ا« او» نظر .که ما را مجهز کنند نستیا
 نیاز ا میتوانیم میگرا باشما هم اگر متن ،نماستمتن یخدا« او» .میداشته باشچهار متن 

 دیدو کل کندیما م زیتجه ریکه به س ییهادر ضمن کمک« او» .میبرس یکشاکش به سرفصل
 :کرد یرا هم به ما معرف

 

 روش کیو  دیدو کل ن؛ییتب
 آفاق؛ انفس: دیدو کل

 

الواح  نیالواح عرضه کرد، ا یخدا همچنان که به موس یعنی .آفاق یکی انفس و یکی
 رونیب گرید یمنفردها گر،ید یهامان، به جمعهم، به جمع تک مابه تک ستیخاص او ن

 تشیفیحال ک ؛دو لوح به ما داده .کندیعطا م یما لوح یبا ما و به همه یمواز ایاز جمع 
اما ما هم صاحب  ،متفاوت است ،ه فرمان عرضه کرددر د یکه به موس یالواح تیفیبا ک

و آفاق،  میلوح هست کیما خودمان  ،نمون استکه نشانه« او» از نظر .میلوح هست
. رونینگاه هم به ب کیمان به درون گاهن کی یعنی ؛تربزرگهم لوح  ،ما رامونیپ یهاکرانه

 :داده شد حیکرراً توضکه م میدیروش رس کیخودمان هم به  ،[دو کلید] نیکنار ا در
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 روش  کیو    دیدوکل ن؛ییتب
 روش:  کی

 مواجهه با کتاب
 انتخاب نشانه و گزاره 

 نشانه و گزاره یموضوع دانیم یبررس
 شان نزول

 از واژگان یریبارگ
  لیتحل

 متنبهره از منابع کمک
  یینها افتیدرک و در

 

گر که به اصطالح انتخاب [از این قرار است]روش مواجهه و پژوهش و کنکاش در کتاب 
 .میکن یمنتخب را خوب وارس یهاو گزاره اتیآ رامونیپ .هاو گزاره اتیآ یرو میباش

متناسب با  یم، لغت معنیکن یریاز واژگان بارگ .میقرار ده قیشأن انتشار را مورد تدق
 یحوزهباشد در  تواندیم یزیها که هر چمتناز کمک تاًینها .میباشفرهنگ خودمان داشته

جلوتر . میبرس یافتیدرک و در کیروش به  نیاز کتاب هم با ا میبتوان .میریمعنا کمک بگ
 : میدیرس یتریادیبن یهاافتیبه در میکه آمد

 

  نیادیبن یهاافتیدر ؛نییتب
 معتبر ریمس

 پروژه مشترک 
 «او»روش و منش 

 ما بیسهم و نص
 

از و درشت  زیر یهاپروژه ،یدوم .است معتبر ریمس ،نیادیبن یهاافتیدرین مورد از اول
دارد و ما هم  یروش و منش« او» .است که با خدا مشترک استاآلن  بدو خلقت انسان تا

اش و انسان به اعتبار ذهن دوندهبه بیان دیگر،  .یدر هست رییاز مدار تغ یبیسهم و نص
و پروژه هم  «راه» ،در کنار انسان ؛معتبر است رییو تغ لیو تحص ریمس یو ط اشیروندگ

. کنندیم دایپ یوزن مخصوص جد ،که با هم ممزوج شوند «اعتبار»سه  نیا .دناعتبار دار
و ، راشد بازکنانسان، راه یدکنندهیئتا و دیکه مو است نیهم ا« او» روش و منش
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 یمعنو تیکه مالکهمچنان ؛ستاحقوق انسان  یکنندهتیانسان و رعا یدهندهرشد
اآلن  بعد از آن هم تا .کرد تیو مناسک و بنا رعا دیتوح یانگذاریسرفصل بن را در میابراه

 یروند صاحب سهام نیا درها و پروژه نیما هم از ا .است داریپا« او» روش و منش نیا
 . میاز آن استفاده کن میخواهیو م میکه تا حاال از آن استفاده نکرد میهست

چه « او» یهاداشته مینیبب «.او یارکردهااو، ک یهاداشته» ی؛به بحث اصل میرسیم
 یدارد و جار ضانیف د،یآیمرتباً م یعنی ،است یاستمرار« او» یهااست؟ داشته ییهاداشته
سرشار و « او» یهاداده شد. داشته حیتوض شیپ یاست که هفته یهفت هزار حوض .است
دارد  یبستگ ؛ر استدر کا ودر گردش  ست،ینبار ناو تل لیو فس نهیدف لمث ؛است یجار

 .[یا نه] میآوا بشوفضا و همهم« او»دور با  نیا گردش و در نیکه ما در ا
 

  ؛یشارویبحث پ
 « او» یکارکردها ؛«او» یهاداشتهما:  نییتب

 طراح ـ مهندس یخدا 
 خدای خالق 

 (4) کیاستراتژ دید
 

جلسه  کی ،تمهندس اس خدا طراح و نکهیابتدا در کادر ا ،دوم فصل نیدر جلسات نخست
. [درنگ کردیم]ـ است  دیاهل خلق و خلق جد نکهیاـ دوم  یداشتهسپس بر و  میستادیا

 یهایو طراح «کیاستراتژ دید» ،است [بررسی آن] هفتم یجلسهاآلن  سوم که یداشته
 :دهدیم ییهاگنالیچارچوب به ما س نیدر ا« او»ست. «او» کیاستراتژ

 

 در کتاب کیاستراتژ یهاگزاره
 «قاب»فرجام در 

 یاز فرع یاصل زیتم
 ریداشت عهد با او، با خود، با غپاس
 و انباشت رهیذخ

 ورود و خروج به صدق در روندها
 

ابتدا به  و از میکه فرجام روندها را از ابتدا در قاب قرار بده ستا نیاول ا گنالیس
 میکنیآغاز م که ییروندها یبرا یفیک یهیاختتام کیو در فکر  میسکانس آخر فکر کن

 نیدوم ا حی. تصردارد یمتعدد یهاحیتصر [در این زمینه]م. ینیرا نب انمینیو نوک ب میباش
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دل است،  کیاخالق استراتژ کیخودش  نیا م؛یبده صیتشخ یرا از فرع یکه اصل است
 :موکد دارد دیتاک یلیخ «عهد» یرو .و مناسبت تن ندادن در گرو روند داشتن و به نقطه

 وزنبه اعتبار همان و به اعتبار همان راه  ،خودمان ریا او، عهد با خودمان و عهد با غعهد ب
 ؛میکننده باشرهیگر و ذخما انباشت نکهیا ی بعدیگزاره .پروژه تیانسان و اهم صوصمخ

سود شود ها نمکقورمه م،یکن هیته ییهاقورمهالزم، در سرفصل  میبه قول گذشتگان بتوان
 نیو تام لیهم تشک« او» منظور .بشود از آن استفاده کردتابستان  یخچالییکه در دوران ب

ورود و خروج  تاًینها .دست خودمانکینزد انینیشیبه سبک پ ستسود انمک ییهاقورمه
باب  نیا ـ« باب بگشا» دیگویکه مهمچنان« او» ،بعد. ستبه روندها قتیبه صدق و حق

اگر که  کندیم حیتصر کیاستراتژ یمورد طراحدر  ـ شودیموارد م یبگشا شامل همه
حوزه،  نیمن در ا .دیباش به من رجوع داشته دیتوانیباز م ،دیکار درازمدت بکن دیبخواه
 :مجهز کنم یفیک اصرشما را به عن توانمیهم م ؛دارم یفیک انیهم ب و دیهم د

 

 باب بگشا، نزد من آ  م،یره گشا قمیمن رف
  ؛من

 صبورم؛ فرآورم؛ طراحم؛ شمیدوراند؛ دارمافق
 

 ،یهم روندـ خاص خودم را دارم  یهایطراح شم،یدوراند ام،یستیدارم، اهل همز یافق
 یهمه یعنی ؛صبور هم هستم تاًینها .و ساخت هستم فرآوری. اهل یاهم مرحله

مدبر صاحب  نیکه ا مینگاه کن مییایحاال بدارم.  یطور جداستراتژ را به کی یهایژگیو
 نه؟ ایاستراتژ هست  ایآ زندیم کیاستراتژ یچطور دست به طراح یراتژاست

 

 کیاستراتژ یطراح کی ؛یمدّبر صاحب استراتژ
 نشانه  نیو چند)طه، اعراف، شعراء( گزاره ـ سه کی انهیدر  م

 مرحله 16بند،  31نشانه،  42 با باالنه  انهیطه: م
 

طه، اعراف و  :میرجوع کرد یدعرض و طول ج یدارا یبه سه سوره کارنیا یبرا 
بند و  90نشانه،  31 با باالبلند در وسط کتاب است یانهیم کیخصوص طه که . بهءشعرا

 .میکرد یبررس کیبه  کی را طه درآمد یهیآ 31که از دل آن  یامرحله 18. رحلهم 18
تاه و کو مییگویما هم چشم م م،یستیایتکرار م یرو یلیدوستان تذکر دادند که ما خ

ی طراحی استراتژیک خدا بدین ترتیب شانزده مرحله. میبرس یتا به بحث اصل میکنیم
 بود: 
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 : یاول ـ طراح یمرحله
  یتضاد اصل یسازبرجسته ط؛یشرا لیتحل

 کیاستراتژ نشیک؛گزیهدف استراتژ
 : یمجر یو فرآور نشیدوم ـ گز یمرحله

 خود پروردم ـ فرآوردم  یتو را برا
 : کیاستراتژ یـ کارسپارسوم  یمرحله

 بال شو! غزال شو! پا شو! سبک: برهنهیدوران امیپ
 ؛«تو»، گوش از «من»از  یوح

 : یفیک زیچهارم ـ تجه یمرحله
  ژهیو یهامبنا؛ جلوه میتفه

 در بزنگاه اقدام:  یمجر هیپنجم ـ توج یمرحله
  نیها ـ براهرو با نشانه گرانیفرعون طغ یبه سو

 : یمجر یفهرست تقاضاها نیم ـ تامشش یمرحله 
 «او»و چون  چندیـ اجابت ب یشفاف مجر یخواهندگ

 : یمخاطب، گروه هدف استراتژ نیقیهفتم ـ  یمرحله 
 مردم یتوده

 متن و روش:  اد،یبه  زیهشتم ـ تجه یمرحله
 ذکر مستمر، کتاب رهگشا، روش متناسب مواجهه 

 : یـ روان یروح زینهم ـ تجه یمرحله 
  ینیاعتمادآفر ،یبخشجرات

 : یدالدل با مجر یدهم ـ همراه یمرحله 
 پروژه مشترک است  اب،یدر

 : ـ اقدام ازدهمی یمرحله
 جو بودن فرمان رفتن، طرح موضوع کردن، مطالبه

 : یمجر نییتب ـدوازدهم ـ طرح موضوع یمرحله 
 تلنگر، دعوت ن،ییتب

 مل: ـ ع شهیـ آوردگاه اند زدهمیس یمرحله 
 ـ روش  دگاهیمواجهه د ر،یتاث یتالش برا
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 : زیتجه یچهاردهم ـ ادامه یمرحله
 ییاعتال بیترغ ،ییزدامیب

 : یانیماقبل پا یپانزدهم ـ برتر یمرحله
 سمینامید ی؛ برتردیتوح یبرتر

 

انتخاب  استراتژیک؛ یطراحبود:  مواردشامل این  اول تا شانزده یطورخالصه مرحلهبه
که خودش صاحب تقاضا ـ  یمجر یفیک زیتجه ؛یدرازمدت به مجر یرسپارکا ؛یمجر

 خواهدیکه م یدر قبال مجر یحیو کار توض هیتوج ؛صرف نبود ریپذنیتمک یبود و مجر
 نیگروه هدف ا نییتع؛ او یفهرست تقاضاها نیتام ؛اقدام به اقدام برسد در بزنگاه

به روح  زیتجه نیا یدر ادامه ؛ا و روشمتن راهنم مستمر، ادیبه  یمجر زیتجه؛ یاستراتژ
که  کندیم حیو تصر میبه او تفه سپس ؛کندیم ینیو اعتمادآفر پردازدیو روان او هم م

مقدار  کی هیناح نیپس از ا ،یبریم شیبا من پمشترک به طور  یپروژه را دار نیا
. در یکن حرکت یتریجد ینهیو طمأن یآرامبا دل یتر باشد و بتوانخاطرت آسوده

 ؛شودیوارد م دانیبه مرحله به م مرحله یزهایبعد از تجه یمجر ازدهمی یمرحله
از اول  .است، تلنگر است و دعوت فرعون است نییتب دانیاول ورود به م یمرحله
که خود فرعون است که  دید میامروز خواه ؛ستیدر کار ن یحذف و سمیآنتاگون
به آوردگاه . در ادامه، ینه خدا و نه موس کندیم را انتخاب یو برخورد حذف سمیآنتاگون

و عمل  دگاهیآخر هم که تقابل د [ماقبل] یو مرحله زیتجه یادامه سپس و میدیرس
 . یو عمل موس دگاهید ای رامونشیپ یفرعون و مدارها

و  یموس یهمه وقت صرف کرده، سه دهه رو نیاخدا  مینیبب .میرسیم یانیپا یبه مرحله
مراحل را با  نیا یهمه ؛فرصت داده رییو تغ حیتصح یبرااز قبل به فرعون چند دهه 
خود  سیر را آخرو فرجام و این سوال که آیا  شود؟آخر چه میحال  ؛کرده یحوصله ط

 ؟آمد شیبود و خودش پ یخوددبهفرجام خو ،نه ایخدا از ابتدا در قاب قرار داده بود 
 : است ییاقدام نها، شانزدهم یمرحله. استنیبحث امروز ا

 

  ینی: محو ـ جانشییشانزدهم ـ اقدام نها یمرحله
 ها نشانه یاثریمواجهه با فرعون: ب

 قوم فیتخف؛ تکبر؛ تمسخر؛ یدروغ پندار
 ییخدا یادعا؛سمیـ فرمان آنتاگون انیعص؛ تقابلن؛ پشت کرد

 (اتیذار 32؛ غافر 23-24؛ زخرف 47-57؛ نازعات 27-21؛مومنون 74-75)
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و  جیزمان و تدر و در و با حوصله کیبهکی نیشیپ یمرحلهپانزده مقدمات  یهمه
 رامونیاگر خود فرعون، پ .اتفاق آخر رخ دهد طبقه فراهم شد تابهدرجه و طبقهبهدرجه
 عتاًیطب ،بودند کرده یگرید انتخابهوادارش  یهافیو ط کیدئولوژیا رامونیپ ،یالتیتشک

و  یفقط موس م،یفهمیو عدلش م یکه ما از خدا و از طراح قدرنیا یعنی ؛نبود نیفرجام ا
عنصر مدار  ،کارش بودو کمک یالتیو برادرش که معاونش و نفر دوم تشک رامونشیپ

ها و تبصره اب توانستندیهم م وی رامونیپ یمدارهاو فرعون و طبقات  .شدندینم رییتغ
 کردند.  یگریخودشان انتخاب د امّا ؛وندندیبپ رییبه مدار تغ ییهارشیپذ
 43تا  42 : آیاتمیکنیهست که ما به آن استناد م هیپنج گروه آ ی شانزدهم،مرحله در

 . اتیذار 93غافر و  13تا  19زخرف،  34تا  24نازعات،  14تا  10مومنون، 
 یموس تیروا ایآ» .کندیمطرح م )ص(محمّدبا مراحل گذشته را  یبندجمعهم خدا  نجایا

 ست،یداستان شب ن وقصه  ،تیروا نیا .رسدیدارد به آخرش م گرید «؟استدهیتو رس به
 . رسدیبه آخر م داردو  است رییتغ یهیماو جان سمینامیو د خیداستان تحول تار

ما هم  م،یکه با او دار یاساله1400 یفاصلهرغم علی )ص( ومحمّددر کنار  عتاًیطب
درک و دریافتی از ] موج کوتاه خودمان یهارندهیبا گ میتوانیما هم م و میمخاطب هست

که چرا  ،بلند بود )ع(یموس و )ص(محمّد [یگیرنده]حال موج  ؛[آیات داشته باشیم
 یطوالن اریبس یهازمان خود، بلند یتقاضاها یبرا نکهیا لیبه دل ؛بلند بود شانیتقاضاها

علت امواج آنها  نیبه ا ؛خواه نبودندخواه و زودخواه و تماممثل ما کوتاه .را مصرف کردند
مان کوتاه یهاموج نیما هم با هم یول .بلندتر از امواج ماست شانیتقاضاها یدر پ

 میامواج شوو ما هم به سهم خودمان بلند میکن تیموج کوتاه را تقو نیا ،میبشنو میتوانیم
 . میوندیها و مدارها بپپروسه نیبه او 

 

 غافر:  27تا  23آیات : ی شانزدهممرحله: کیش عمل استراتژآموز ؛پای تابلوی خدا
به سوى  (23)میخود و حجّتى آشکار فرستاد یهاموسى را با نشانه ن،یقیو به 

 (27«)زن استافسونگرى دروغ»گفتند: [آنان]فرعون و هامان و قارون، 
 

 یهابا نشانه را یموس نیقیو به » :دهدیم حیتوض طورنیا 1غافر 14 و 19 آیات خدا در
 :گفتند [آنان] .فرعون و هامان و قارون یبه سو میآشکار فرستاد یخود وحجت

                                                                                                        
 «.(14فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ قَارُونَ فَقَالُواْ سَحِرٌ کَذَّابٌ) إِلىَ (19بَایَتِنَا وَ سُلْطَانٍ مُّبِینٍ) وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسىَ. »1
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 نیاست به ا یفیک یاتیآ . آیات،است اتیسطح اول آ نیا«. «زن استدروغ یگرافسون»
ها را با نشانه یموس نیقیو به : »کندیم هنگا ریبه سو  دهدیم حیتوض زیمفهوم که خدا ر

که فرعون با  یریدر س دهدیم حیتوض .«میفرستاد (سُلْطَانٍ مُّبِینٍآشکار ) ی( و حجتتنای)با
 عرضه کرد هیهم به او آ ،میاو صورت داد یکه ما رو یزیبا تجه یمواجه بود موس یموس

ها است، کرانه هیخود فرعون هم آ [در بین آیات عرضه شده] حال .[و هم حجت آشکار ]
( سُلْطَانٍ مُّبِینٍ) میاو فرستاد یآشکار هم برا یا حجتم ،اتیدر کنار آو  .است هیهم آ

 یعنی دیآیاز سلطنت م .از اشراف دارد یاسلطان نشانه .هیبرتر از آ یعنیسلطان 
به  یفرعون سلطنت یبرا توانستیکه م میعرضه کرد یبه فرعون توسط موس ییهانشانه

کند، به  دایپ ءکه مدارش ارتقامفهوم  نیسلطنت به ا ،ینه سلطنت حکومت اورد،یارمغان ب
از  .کند دایسلطه پمندرج در جهان  قیوحقا یدرون هست قیبه حقابرسد که  یدگاهید کی
 دگاهیدر د رییتغ یبرا ،کار ینجایخدا تا ا یعنی ؛است هیبرتر از آ «نیسلطان مب»منظر  نیا

و  کوچک یاهنشانه ها،هیهم آ است؛ کم نگذاشته چیزی درون فرعون و یشانیو پس پ
فقط هم فرعون مدنظر  .[عرضه کرده]( سُلْطَانٍ مُّبِینٍ) رالعقولیمح یهابزرگ و هم نشانه
ها و حجت ها عرضه نشانه] فرعون، هامان و قارون یبه سو کندیم حینبوده است. تصر

است که درست کرده، هامان هم محور  یسازوکار وفرعون خودش محور دوران  .[شد
که محور  یصلهم به خود نفر ا ؛جالب است یلیاستدالل خدا خ .است بوده یالتیتشک
و بوده   برندهشیپ وانداز راه، هم به هامان که در دستگاه فرعون کارگزار ،بوده التیتشک

و هم به قارون  یالتیمحور تشک ،یمحور اصل یعنی. [شودآیات عرضه می] هم به قارون
 یهانشانه ـ نیمبسلطان همو  هاهیزمان هم آهم نهایا یبه همه ،بوده است یکه  قطب مال

 یگفتند که موس تیآنها در نها یول. کندیعرضه م را ـ نیآفراشراف و نیآفرسلطنت
 :ترجزئی حیکار توض یرو دیآیم اتیدسته دوم آزن است. دروغ یافسونگر

 

 ومنون : م 71تا  75 آیات: ی شانزدهممرحله: کیآموزش عمل استراتژ ؛پای تابلوی خدا
به  (75) میفرستاد خود و حجتى آشکار اتیسپس موسى و برادرش هارون را با آ

فراز بودند، و گردن جاهیعال یو قوم دندیسوى فرعون و مالء او، ولى استکبار ورز
 ندیآنها بندگان ما فهیبه دو بشر که مثل خود ما هستند و طا ایآ»(پس گفتند: 76)
 (71آن دو را دروغزن خواندند... ) ،جهیدر نت (74) «؟میآور مانیا

 



 397      (7) کیاستراتژ دید: او یها و کارکردهاداشته: مچهارو  ستینشست ب
 

 

در  خدا مکمل گروه اول هستند که قرائت شد.ـ  1مومنون 46تا  42 ـ اتیگروه از آ نیا
 حیهم کارتوض یو قطب مال یالتیقطب تشک یکه برا دهدیم حیغافر توض 14و  19 آیات
 حیتصر .میهم ما نشانه عرضه کرد گرید یهافیط یکه برا دهدیم حیتوض نجایا .میکرد

دامنه به  کهیاشرافش، کسان و کیدئولوژیمدار ا یعنیفرعون و مالء او  یسوبه کندیم
 ،نشانه عرضه شد نیز ،کردندیم لیفرعون را تکم یتیحاکم یهاستالیکر هیبه ال هیدامنه، ال

. دندیار آفراستکب یول دیگویم .قشنگ است یلیخ ؛«فَاسْتَکْبرُواْ وَ کاَنُواْ قَوْمًا عَالِینَ» یول
نابجا  یهااستفاده «استکبار» یکلمه نیابه قدری از  سالسی  نیادر  یاسالم یدر جمهور

 یعنی «استکبار کردند» یول !دیآیما هم نم زبانکه به ؛ چنانکه اصالً لوث شده شداز آن 
ا و استدالل خد یبه استدالل موسحاضر به استدالل نبودند،  ،دندیطلب را یباالتر یمدارها

از ی آنها، همهاصالً  .«وَ کاَنُواْ قَوْمًا عَالِینَ» :پشت کردند ،گرفتیکه مشترکاً صورت م
 یبودند، حد «نیعال» یو هوادار و... مجموعاً قوم فیمالء و ط تاقارون و هامان و فرعون 

 و یریپذنشانه واهل استدالل  گرید ،شناسندیحد نم نچو .شناختندیخودشان نم یبرا
بعد  .دهدیم حیرا توض انهی. خدا اندستیجهان ن در یو سار یجار یبر روندها سلطنت

 گفتندمی .کردندیم فیشان را خفمقابل یروین یعنی ؛بودند فیکه آنها اهل تخف دیگویم
 یطبقات و تمکن و سطح از تکنولوژ نیکار و او سازمان نهیشیپو  منهیه نیبا ا مییایما ب

؛ دهدیم حیرا جلوتر توض نهایا یخدا تکنولوژ .[یمان بیاوریم؟به بشری نظیر خودمان ا]
و حاکی از پیشرفته ]تعجب است  یکلمه که 1بردیکار مه ب را «هوَ» یااتفاقاً خدا کلمه

 نیا باگفتند ما  نهای. ا[باشدمی] گذاشته بود که فرعون بنا کیتکنولوژ یسازوکارها [بودن
که  میریدو را بپذ نیاستدالل ا وصحبت  مییایب مانیاهیتکنولوژ شرفتیو پ همه امکانات

ـ  خیتار روزیپر ـ شیچند وقت پ نیتا هم لییاسرایشان بنمثل خودمان هستند و قوم
خدا ؟ میریرا مبنا بگ نهایاستدالل ا و میاوریب مانیا نهایما به ا ؟بندگان خود ما بودند

و اساسا وارد فاز استدالل و  «دندزن بخوانآن دو را دروغ» دیگویم ؛کندیخالصه م
 ی زخرف است: سوره 24تا  43سطح بعد، آیات استدالل و مفاهمه نشدند.  رشیپذ

 

                                                                                                        
فِرْعَوْنَ وَ مَلَایْهِ فَاسْتَکْبرُواْ وَ کاَنُواْ قَوْمًا  إِلىَ (42خَاهُ هَارُونَ بَایَاتِنَا وَ سُلْطَانٍ مُّبِینٍ)وَ أَ ثمَّ أَرْسَلْنَا مُوسىَ. »1

 «.(43فَقَالُواْ أَ نُؤْمِنُ لِبَشَرَیْنِ مِثْلِنَا وَ قَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ) (48عَالِینَ)
ی همین ی دخان است که در ادامهسوره 13تا  12یات ی شهید صابر به لحن مستتر در آ. اشاره1

 نشست به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت. 
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 زخرف:  51تا  74 آیات :ی شانزدهممرحله: کیآموزش عمل استراتژ ؛پای تابلوی خدا
و   (74)زدند.بر آنها خنده  شانیما را براى آنان آورد، ناگهان ا یهاچون نشانه پس

بود، و  تربزرگ آن و مشابه ریآن از نظ نکهیمگر ا مینموداى به آنها نمىنشانه [ما]
اى فسونگر، »و گفتند:  (71.)ندیتا مگر به راه آ میبه عذاب گرفتارشان کرد

بسته، براى ما بخوان، که ما به واقع  آنچه با تو عهد [پاس]ارت را به پروردگ
 مانیناگاه په ب م،یا از آنها برداشتو چون عذاب ر (72.«)میاافتهیتیهدا

  (51شکستند.)
 

چرا اتفاق  دیبگو نکهیا یبرا ،دهدیم حیدار توضو حوصله زیبه ر زیرخدا  در این آیات،
 یگریاگر خودشان انتخاب د ؛توانستند حذف نشوندیم ؟چرا حذف شدند ؟آخر افتاد

 یما را برا یهاون نشانهپس چ: »دیگویم 1زخرف 43 یآیه دردر سطح سوم، کردند. یم
موضع برتر  نکهیجدا از ا یعنی «ضحکونی«. »بر آنها خنده زدند شانیناگهان ا ،وردآنان آ

و خوار شمردن طرف مقابل بودند، اهل مسخره و مضحکه هم  فیاهل تخفگرفته و 
 یبرخورد کرد، جهان جد یجد یبرخورد کرد، موس یخدا جد نکهیرغم ابه یعنی !بودند

 ودشانخ یآنها در مدار شوخ یول ،بود ریزناپذیگر و گستر و یها جدتداللاست، اس
 امیکه حامل پ ینه موس ،دارد یاست، نه جهان شوخ ینه خدا اهل شوخ عتاًیطب .ستادندیا

و  دهدیم حیدارد توض کیبه  کی. خیتار یهابود و نه سنت برداریاست شوخ یدوران
 آخر افتاد.  ما که چرا اتفاق یبرا کندیاستدالل م

و  هیفرعون از آ یکه خدا برا میقبالً گفتاست.  1زخرف 46 یآیهتکچهارم هم  سطح
 یاو ما نشانه: »دهدیم حیتوضهم مجدداً  نجایا؛ کم نگذاشت حیتوض و نیّلقول  و روش

 ؛مهم است یلیخ نیا«. بودتر و مشابه آن بزرگ ریاز نظ نکهیمگر ا مینمودیآنها نم هب
آنها  یبرا ،دهند یمش وروش  و دگاهید رییکنند، تغ رییتغ نهایا نکهیخاطر اه ا بم دیگویم

 یهاکه از سطح متعارف نشانه میعرضه کرد نهایبه ا ییهانشانه م،یسنگ تمام گذاشت
 . افتدینم یباز اتفاق یلو ؛برتر بود اریبس نیشیپ یهابه انسان نیشیپ

                                                                                                        
 «. فَلَمَّا جَاءَهُم بَایَاتِنَا إِذَا هُم مِّنهَا یَضْحَکُونَ. »1
 «.عَلَّهُمْ یَرْجِعُونمِنْ أُخْتِهَا  وَ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَ رُوَ مَا نُرِیهِم مِّنْ ءَایَةٍ إِلَّا هِىَ أَکْب. »1
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رخ  یااتفاق ساده کیروند  نیکه در ا کندیم تیخدا روا 1زخرف 20و  43 اتیآدر 
فرعون و  کردیرو و ستین قیعم یمفهوم است که اتفاق نیبه ا ،اتفاق ساده .دهدیم
 !افسونگر یا»گفتند:  یخطاب به موس ،تنگ آمدند به یوقت گری. داست یکیتاکت رامونشیپ

گفتند  یعنی .«میاتهافی تیواقع هدابخوان که ما به ،عهد بسته وآنچه با ت پروردگارت را با
 یـ شوخ تابندیبرنم یـ که شوخ یبا جهان جد ،ی. آمدند با خدا، با موسمیراه آمد ما به

قوم . کندیم کیکار استراتژ ددار یموسخدا استراتژ است،  .کردند یکیبرخورد تاکت و
 رامونشیپ یفرعون و مدارها یول ،کنند یرا ط یروند درازمدت دیدرک کردند که با یموس
گفتند ما آنچه را تو  صالیاز سر است .است یکیو تاکت یکماکان مناسبت شانیکردهایرو

نو  امیپ وکه اهل فکر  یکس یا نگفتند یبه موس .[پذیریممی]افسونگر  یا ،ییگویم
به عنوان  ؛میرفتیتو را پذ یگفتند ما افسونگر !یدوران را  عوض کن یخواهیم ،یهست

 تیما هدا .میرفتیبر ما نازل نکند، ما پذ یبگو که عذاب تیخدا باز بهشعبده و تردست کی
 بر .اهل انعطاف است خدا یعنی .دیآیهم باز کوتاه م نجای. خدا امیراه آمد به و میافتی

خم خدا اهل  ؛کوتاه آمدن است وسال و قبلش، خدا اهل انعطاف  یس نیخالف تصور ا
بلکه از روی لطف و ]! ز سر عجزشنه از سر نازل بودنش، نه ا ؛و راست شدن است

 یراننده .شدم یتاکس کی سوار شیپ یهفته .[اشگری و رهنمونیرحمت و هدایت
که به هر بهانه  تاس یپدر کیگفت خدا مثل  .زد یقشنگ یلیحرف خ .بود یآذر یتاکس

 نیباالخره ا ،چقدر هم که تخس باشد کند، بچه هر جادیبا بچه رابطه ا خواهدیم
واقعاً خدا  است. اییفیک بسیار راننده سخن آن  .او را بنشاند و با او گفتگو کند دخواهیم

 .مطرح نبود قیو تغر ایاول تشر و حذف و شکاف در از .برخورد کرد گونه نیبا فرعون ا
عذاب را از آنها کنار  یعنی «کَشَفْنَا عَنهُمُ »؛ میما عذاب را برداشت کندیم تیخدا روا نجایا

و  ریو س ندیآ که به خود میواگذارشان کردبه خودشان و  میفه را کنار زدحلم م،یزد
 یددحس کردند تنفس مج ؛شکستند مانیبه ناگاه پاما را آغاز کنند،  یدیجد یمرحله

خودشان عهد را  .رندیبگ اریدر اخت یفرصت ریس یادامه یبرا توانندیکنند، باز میدارند م
در  یبه راه آمدن [اما در واقع] «.میراه آمد ما به»گفتند همان که ؟ بود هشکستند، عهد چ

خواستند اما  یکردند، فرصت یافتگیتیهدا یکه ادعا دهدیم حیتوض نجایخدا ا .کار نبود
 . دکردن یبالفاصله عهدشکن روشیپ

                                                                                                        
فَلَمَّا کَشَفْنَا عَنهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ  (43وَ قَالُواْ یَأَیُّهَ السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّکَ بِمَا عَهِدَ عِندَکَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ). »1

 «. (20یَنکُثُونَ)
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از ]خاص خودش را  تیاست. زخرف هم روا 1زخرف 24 تا 21 اتیآ ،پنجم سطح
خصوص طه ه و ب ءاعراف، شعرا [روایت]ارد که مکمل د [ی موسی و فرعونمواجهه
که دست به اقدام  رودیکه م یمعن نیدگرگونه به ا .شودیفرعون دگرگونه م نجایاست. ا

 و کندیم شهیپ سمیفرعون است که آنتاگون نیکه ا میابییما درم اتیآ نیاز ا. بزند
  :ردیبپذ خواهدینم ؛خدا را برهم بزند یو استراتژ یفکر یباز یقاعده خواهدیم

 

 زخرف:  57تا  51: آیات ی شانزدهم: مرحلهکی؛ آموزش عمل استراتژپای تابلوی خدا
 نیپادشاهى مصر و ا ایاى مردم من، آ»گفت:  [و]فرعون در قوم خود ندا درداد  و

 (51)د؟ینیبپس مگر نمىست؟ یمن روان است از آنِ من ن [قصرهاى] رینهرها که از ز
کند  انیتواند درست بفرد که خود نازل است و نمى نیمن از ا [کهآن همگر ن] ایآ

با او فرشتگانى  اینشده؟  ختهیآو نیزرّ ىیبندهاپس چرا بر او دست (52بهترم؟ )
و  [و آنان را اغوا کرد] افتی فیپس قوم خود را خوار و خف (53)اند؟ امدهیهمراه ن

 (57بودند. )تبهکار  یاطاعتش کردند، چرا که آنها گروه
 

قوم خود را خوار و »: کندیفراز را تمام م نیو ا ردیگیرا م یامرحله یجهینت نجایخدا ا
. «تبهکار بودند یگروه زیچرا که آنها ن؛ اغوا کرد و اطاعتش کردند و آنان را افتی فیخف

 رودیم یعنی شود،یم ریمتغ نفرعو نجای. اکندیم کیآخر نزد یبه پردهخدا ما را آرام آرام
شانتاژ به زبان امروز  .بود کرده یرا ط رشیخودش که از قبل س یخیدر همان فاز تار

 یموس «.ببینید»گوید: دهد و میرا خطاب قرار می. مردم کندیاغواگرانه م غاتیتبل ؛کندیم
 یوساز نوع م ییهاو انسان یموس ،که خدا یآن دعوت اما .دهدرا خطاب قرار می هم مردم

 ترنییپارویه، سطح و  نیاز ا این است که «او» یهیتوص .دعوت به عمق است ندکنیم
آدرس  ،«دینیبب» نیا اما ،«دینیبب» دیگویفرعون م نجایا یول .دینیرا بب قیعم یهاهیال ؛دیبرو

. ترینیپس یهاپرده وها عمق و هاهیال وگوهرها  و و احاله به ظواهر است نه به جوارح
 و خودش کیبه توان تکنولوژ «.شودیقصر رد م ریکه از ز یینهرها نیا دینیبب» :دیگویم

کردم حاال  جادیتحوالت را ا نیدارم، من هستم که ا یمن تکنولوژ :دهدیاحاله م به سطح

                                                                                                        
یْسَ لىِ مُلْکُ مِصْرَ وَ هَذِهِ الْأَنْهَارُ تجْرِى مِن تحْتىِ  أَ فَلَا فِرْعَوْنُ فىِ قَوْمِهِ قَالَ یَاقَوْمِ أَ لَ وَ نَادَى. »1

فَلَوْ لَا أُلْقِىَ عَلَیْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ  (21مِّنْ هَاذَا الَّذِى هُوَ مَهِینٌ وَ لَا یَکاَدُ یُبِینُ) رٌأَمْ أَنَا خَی (21تُبْصِرُونَ)
 «.(24فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ  إِنَّهُمْ کاَنُواْ قَوْمًا فَاسِقِینَ) (29ترِنِینَ)جَاءَ مَعَهُ الْمَلَئکَةُ مُقْ
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پیروی ] که نازل استـ  یموس ـ مرد نیو رواست از ا ییعقال ایآ ،است نیچننیکه ا
قوم خودش  ؛قوم خودش مرعوبش هستند؛ حال، دهدیم فیهمه را تخف فرعون، .[کنید؟

« نیعال»به قول خدا قومش هم و بودند  نیاهل تمکو نداشتند  یهم حرف دوران
بر  در یدستاوردو  کردندینم یبندگ یدر هسترا  یقومش هم کس ؛بودند [طلببرتری]

را  یموس [فرعون] یول است! داشته یدوران امیپ ودستاورد  یموس در حالی که ند؛نداشت
 یضعف موسنقطه یو رو [دهدمورد تحقیر قرار می]را  یموس تیشخص ؛کندیم لهم ناز

لکنت زبان  یموس .نقطه ضعفش هم دست خودش نبوده استگذارد ـ که  یدست م
هارون  خواستهیاز خدا م میکار مرور کرد یه ابتداکهمچنان خاطر نیهم داشته به

 نجایا .هدمعاونش قرار بد ،خنور بوده استو س کردهیصحبت م سیبرادرش را که سل
درست  تواندیخودش نازل است، اصالً نم ؛ وقتیمرد که نازل است نیا :دیگویفرعون م

 و یبرترو  یسطح از تکنولوژ نیا که من با دیدهیم صیشما تشخ ایآ ،صحبت کند
از اراذل  ،تاس هیپااست، دون یاز مدار ادن نکهیبه ا میایمدارها ب نیتریگردش در عال

من و او  نیاصالً ب .[پیروی کنم؟]، کند انیروان ب تواندیهم نم است و کالمش را خیتار
  ؟رمیرا مبنا بگ امشیپ ایمن او  چگونه ؟وجود داردنسبتی چه 
 وپس دستبند  ،است اییفیکو فرد نو  نیاگر ا ایستد:میظواهر  رباز ب [فرعون]بعد 
او  یعیطب یروهاین چرا ؟همراهند با او یچه فرشتگان ؟کجا هستند شیهانوچهو  تیاشراف

قوم خودش را  دیگویخدا م نجایا .دیگویخودش را م یهااستدالل ؟کنندینم یهمراهرا 
اغوا  یغاتیشانتاژ تبل کیآنها را با  ؛کرد شانفیخفو  فیکرد و ضع فیکماکان خوار و خف

 .شدند رایر سطح و نرفتن به عمق را پذب ستادنیا ؛رفتندیرا پذ استداللشکرد و آنها هم 
که افتاد  یاتفاق یعنی. «تبهکار بودند یقوم زیچرا که آنها ن» :کندیم یبندخدا جمع سپس

 یهیو تنزل دادن بود، سو فیفرعون اهل تخف نکهیاول ا یهیسو ؛است هیدوسو یمحصول
 خواستندیبودند، نم دیدهایس و کاراهیسهم  [قوم فرعون] نهایخود ا ،از نظر خدا نکهیدوم ا

بود  داده بیآنها ترت یکه فرعون برا یابر نقطه .درازمدت فکر کنند و باشندافق داشته
غافر  13تا  12 اتیآ ،ششم یدسته. دشویم کیآرام به مراحل آخر نزدخدا آرام .ستادندیا

 :هستند
 

 : غافر 24تا  25: آیات ی شانزدهم: مرحلهکی؛ آموزش عمل استراتژپای تابلوی خدا
پسران کسانى را که »ما براى آنان آورد، گفتند:  یرا از سو قتیحق [که] یپس زمان

پوشان حق رنگین [لى]و .« دیشان را زنده بگذارو زنان دیاند بکشآورده مانیبا او ا
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موسى را بکشم تا  دیمرا بگذار»و فرعون گفت:  (25. )ستیجز در گمراهى ن
فساد  نیسرزم نیدر ا ایدهد  رییشما را تغ نآیی ترسم. من مىپروردگارش را بخواند

ندارد،  دهیمن از هر متکبّرى که به روز حساب عق»و موسى گفت:  (26) «برپا کند.
 (24« )ام.به پروردگار خود و پروردگار شما پناه برده

 

 مفاهمه نه اهل و نه اهل استدالل [فرعون]. زندیآخر را رقم م یمرحلهخدا ست که نجایا
آنها  ،نجایا است. برخوردکردن یو تمسخر و مضحکه و از موضع عال فی،  اهل تخفاست

و  سمیفرمان آنتاگون رامونیبه پ ؛دنکنیم انیسکه را نما یآن رو [فرعون و مدار پیرامونش]
اکنون به طور کلی ]؛ «بس یفکر یباز»قبالً گفته بودند  «!بس یباز» :دندهیم یزیخونر

بود.  دهیرس یاز موس شناسانهیو هست گرانهنییفرعون به پرسش تب .[زی بس!گوید بامی
 ،ستادیهم خودش ا ،جاآنآمد،  خیو جان تار خیتار ریو س یخیتار یهاپرسش یبعد رو

 یباز دانیم یرو میبرو ؛ستیما ن یباز دانیم دان،یم نیا؛ مالء گفتند بس استهم 
 یقبل یو باالتر از مرحله تریجد یمرحله کیباز  نجایا .خودمان که سحر و جادو است

 یارتجاع دگاهید یو رو «استدالل نه» :ندیگویم نجایا گرید .کنندیرا متوقف م یباز
 ونو  نییحرف نو آمده، تب ،آمده ییموسا کیباالخره  .ستندیایمـ پدران  نییآ ـ خودشان

نه، ما  ندیگوینها مآ است. گذاشته طاصالح را وس یآورده و پروژه یاز هست یدیجد
ما  ،میچرخیپدران م یکه بر پاشنه میهست یهمان در ؛میهمان فنر هست ،همان کش سابق

آنها  نجایا ؟!مینیبب دیرا با یچه کس مینخواه یدگرگونو تحول  .میخواهیاصالً تحول نم
را از قوم  نیرا بکش، پسران ا نیکه ا دهندیم رمانف رامونیو به پ  زنندیبر طبل جنگ م

ما  ریشان هم اسرا از دست بدهند ـ زنان دشانیتول سمینامید قتیببر ـ که درحق نیب
دستور کشتن  ،رندیگیموضع را م نیا شرامونیپ نکهیاز ا خود فرعون هم بعد .هستند

 یباز یقاعده«. را بکشم یتا موس دیمرا بگذار: »ردیگیمبه خود کشتن  موقعیت ای دهدیم
سحر هم که شکست  دانیدر م ؛رفتند سحر دانیبه م شهیاند دانیاز مقبالً  ؛زنندیهم مرا به

اما  .یخیحساب تار هیتسو دانیجنون و به م دانیخون، به م دانیخوردند، آمدند به م
هنوز  یبرخورد خدا و موس .مهم است یلیخ نیا ؟کندیم نجایا یچه برخورد یموس

پناه  «او»که من به  کندیم حیتصر نجایا یموس .حوصله است و یارستگبرخورد از سر و
پناه ] به پروردگار خودم و پروردگار شما» :دیگویقشنگ است ـ م حشیـ تصر برمیم

 ،که پروردگار من است «او» دیگویم کند،ینم زیباز آنها را از خودش مم «.برممی
ار شما و آموزگ یمرب تواندیم یول ت،آموزگار من اس و یمرب ؛پروردگار شما هم هست
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به  کیسر پرده نزد میرویم اما. دهندیانعطاف نشان م یحد خدا و موس نیتا ا !هم باشد
 : آخر

 

 ی شانزدهممرحله:  کیآموزش عمل استراتژ ؛پای تابلوی خدا
 [شخص، نیا]»با ارکان خود روى برتافت و گفت:  [فرعون]: پس اتیذار 32ی آیه

 .(32«)است اىوانهید ایساحر 
 [لى فرعون]و  (21را بدو نمود) [خود]نازعات: پس نشانه بزرگ  27تا  21آیات 

 یو جمع (22سپس پشت کرد و به تکاپو برخاست) (21)آمد. انیکرد و به عص بیتکذ
( یشما )اعل تربزرگپروردگار »و گفت:  (23ندا در داد) [و]را گرد آورد 

 .(27«)مَنَم!
 

 نشانه نیآخرنمایاندن بعد از  کندصریح میخدا ت 1نازعات یاز سوره 14 تا 10در آیات 
نشانه و  نیتربزرگ یعنی. [باز هم فرعون عصیان کرد]( ةَ الْکُبرَىیَاالْ) بزرگ ینشانه ای

از  جدا. «فَکَذَّبَ وَ عَصىَ»: کرد بیاو تکذ و استدالل از طرف خدا به فرعون عرضه شد
زده بود؛ اما  رونیبخودش ز حد ا ،از قبل [فرعون] .هم کرد انیعص ،کرد بیتکذ نکهیا

 قشنگ است.  نیا. «پس پشت کرد و به تکاپو برخاست» :زد رونیب رونِیب رونِیب اکنون
در جامعه را  یدموکراس ایدموکرات  یدر دوران حکومتش خط قرمز جامعه یعل حضرت
بلند  ریشمش نکهیتا قبل از ا .بلند کند ریشمشمقابل که طرف  یتا حد گذاردیم یبه درست

بدهد،  لیفکرش را انتشار دهد، سازوکارش را تشک [تواندمی]، است نکرده آزاد آزاد آزاد
باال  ریشمش به محض اینکه . امارا بگستراند التشیرا سامان بدهد، تشک اشیمال یهیبن

ستدالل ا نجای. امیشویرخ مبهما هم با او رخ ،را برهم بزند یباز یقاعدهخواست برد، 
 استدالل خداست.  ،)ع(یاستدالل عل یعنی ؛است نیهمهم خدا 

کرد و پشت کرد، نه  بیتکذشود که ی قبل، تصریح می. در آیهشودیفرعون بلند م نجایا
 ریو به س «نو درانداز طرحِ» یبه استراتژ ق،یحقا یفقط پشت به خدا، پشت به همه

مجداً پشت کرد و به  (بَرَ یَسْعَىثمَّ أَدْبعد ) یهیاما آ .پشت کرد نهایا یبه همه ؛یموس
 19ی و مطابق آیه .دیو خون رس ریشمش ،سمیآنتاگون یبه مرحله یعنی ؛تکاپو برخاست

                                                                                                        
فَقَالَ أَنَا رَبُّکُمُ  (19)فَحَشَرَ فَنَادَى (11)ثمَّ أَدْبَرَ یَسْعَى (11)فَکَذَّبَ وَ عَصىَ (10)یَةَ الْکُبرَىفَأَرَئهُ االْ. »1

 «.(14)الْأَعْلىَ
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 «فَنَادَى » ؛را گردآورد و ندا در داد یکرد، جمع یالتیتشک جیبس، (فَحَشَرَ فَنَادَى) نازعات
فَقَالَ »: کندیتمام م طورنیاآخراالمر خدا  .دیکش یخیتار یعربده ایپر پژواک  یندا یعنی

باشد و اگر  ییاگر خدا» :گفت (را معروف یجملههمان ) فرعون و«. أَنَا رَبُّکُمُ الْأَعْلىَ
 حیتصر یموس نجایتا ا !«هستم. رب شما من هستم نشیمن اعالتر ،باشد یپروردگار

قاب  ریز زندیم .کندیکار را تمام م گرید نجایا ؛است یکیمن و تو  یکه خدا کردیم
 ییهاقاب زدن ریاز نوع زبا خودش آورده بود ـ  یعطر و زعفران کیـ که  یدوران یپلو

 زند،یم یتحول دوران یقاب پلو ریز  .مینیبیو م میدیمختلف د یهاکه مکرر در دوره
 فرجام کار است.  گرید عتاًیطب ،نجایا گذارد،ینم یباق چیز چیه

 یزیما چ یبرا حیخدا از توض .میکن یبندجمعفهم خودمان در حد  میتوانیمرا  نجایتا ا
و  میکن زیرا ر حاتیتوض نیا میکه بتوان میکنیم یما هم تا حد امکان سع ؛گذاردیکم نم
تر از استادانه یلیالحلقوم به ما بدهد خودش خراحت خواستیخدا اگر م .میکن یبندطبقه
 م،یرآویکم م نییو تب یبندو جمع یبندطبقه و لیما در تحل .کند یبندطبقه توانستیما م
 [بین توان ما و خدا] یفاحش و پرنشدن یهافاصله .میاوریهم هست که کم ب یعیطب

 به ما واگذار کرده گریرا د نهایا .کندیبرخورد نم گونه«الحلقومراحت»خدا اما  ؛وجود دارد
دار صادق و امانت یراوکه  محمّد)ص(از  یعنی است، نیکتاب آخر ا نیا یژگیو است.

 یتا عاصم کوف ،کندیقرآن را جمع م رامونیکه با کمک پ )ع(یاست تا عل وکاستکمیب
و  ریو ز دیقرآن را  از نظر تجو تروای همان با هم ما و ـاست  یمعتبر تیروا تشیکه روا

م در حد ما ه ؛رنددر کتاب آخر مشارکت دا نهایا یـ همه میخوانیم  نییزِبَر و باال و پا
 یمشارکت یبا ما پروژه وطلب خدا مشارکت خاطر نیبه ا ؛میفهم خودمان مشارکت دار

از ما  بعد از ما و همزمان با ما و خود ما و قبل یهاانسان نیز پروژه نیدر ا .کندیاجرا م
به درک و دریافتی ]ما هم در حد فهم خودمان  .میاندرکاراندرکارند و دستدست

خودمان که  ایاز درون جمع  یکیبحث ما را بشنود،  یکیاست  ل ممکنحا. [رسیممی
 میکنیعرضه م نجایا نکهیکما ا ،میریبحث خودمان بگ نیبه هم یاشکاالت میکن بعداً فکر

اما ما  ؛بحث اشکال یهاآمدن کف و باال کردن دایشدن و قوام پ ترکه خوردن، نقد یبرا
 یبندکتاب آخر را طبقه نیفهم از ا میتوانیم ما هم. میمشارکت کن میتوانیماین اندازه 

 . میکن
 میفهمیشانزدهم ـ که باز ما م یو مرحله ییاقدام نها یه با فرعون در مرحلههمواج

 ادیکم و ز ای ،بدهند صیرا تشخ یگریمراحل د یگرانید دیشا ،شانزده است یمرحله
در  شد، درک می کنیم کهوز بحث که تا امر اتیگروه آ نیاز ا. [صورت می گیرد]کنند ـ 
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مقدار جلو  کی .کنندیفرعون اثر نمها در نشانه ،نو یدوران امیپ و دیجد قتیمواجهه با حق
 ستد،یایم .میآیجلو نم گریمن د دیگویو م شودیم یذهن یدچار سکته یول ،دیآیم

 یخودش از هست نییتب وخودش  یدئولوژیا .پنداردیها را دروغ منشانه اثرند،یها بنشانه
 و نیراستریغ نییهم تب یگرید نییکه هر تب کندیتصور م ،دروغ استکذب و 

و  یفرهنگ، خدا جد جهان با ،یاهل تمسخر است، جهان جد. است یاصادقانهریغ
نازل  یکردن و برخوردها یشوخ و یبازلمپن دانیدر م خواهدیبا فرهنگ، او م یموس

 دترفن کیوسط کار  نجایا .دهدیم فی، قومش را تخفاهل تکبر هم هست بایستد. خودش
فرصت و خدا  یوقت یول ؛«میرفتیما پذ» دیگویم یکیتاکت و به صورت زندیهم به خدا م

 تاًینها .زندیعهدش م ریاو باز ز د،یگویکه خدا م طورنیا ،دهدیمجدد  م اتیتنفس و ح
 یو ادعا دهدیم انیو عص سمیآنتاگونفرمان  خیزد؛برمیبه مقابله و  کندیپشت م ،آخر کار

 نجایا .[ی خدا و موسی با فرعون استاز روایت مواجهه] پرده کی نیا .کندیم ییخدا
فرصت چند  کی نهایا .کار انیپا درفرعون و مدار فرعون  محو :است یانیفصل پا گرید

ها شاکشک نیا .شودیم جادیباز چند دهه فرصت ا یبعد در دوران موس ؛داشتند ایدهه
و  ینیچننیباالخره خودشان، خودشان را به سرفصل ا یول ،انجامدیطول مچند دهه به

 یطبقات یمجموعهمدار فرعون،  .فرعون و مدار فرعون محو :رسانندیم یچنانفرجام آن
 : آنها وقت صرف کرد یفرعون برا یپابودند که خدا هم

 

  کیتابلو خدا ؛ آموزش عمل استراتژ یپا
  ینی: محو ـ جانشییشانزدهم ـ اقدام نها مرحله

 محو فرعون و مدار فرعون: 
 و شکاف ایسرفصل در

 یافراط یمحو عال
 رشدیـ ب تیهدایب

 مستوجب عقوبت
 : لیاسرائیبن ینیجانش

 از عذاب دوران دنیرهان
 به فرودستان یبخشگاهیاراده جا
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را  حیباشند که خدا توضیم 1دخان 14 تا 10، آیات اتیاول آ یدسته ،نقطه عطف نیدر ا
که فرعون و قومش  یسمیو آنتاگون هیو تسو ییارویبه سرفصل رو نجایا .دهدیادامه م

حالت  نیدر ا یموس دهدیو ادامه م دیآیم تیروا ینجای. خدا تا امیدیرس ،کردند شهیپ
 :دیگویم

 

 دخان:  27 تا 21: آیات ینی: محو و جانشکیآموزش عمل استراتژ ؛پای تابلوی خدا
سنگبارانم  نکهیبرم )ترجعون( ازاو من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه مى

پس  (21.)دیریپس، از من کناره گ د،یآورنمى مانیو اگر به من ا (21).دیکن
بندگانم را شبانه ببر،  (22مردمى گناهکارند.) نهایپروردگار خود را خواند که ا

را هنگامى  ایو در (23انّکم متّبعون())گرفت  دیقرار خواه بیشما مورد تعق رایز
 (27«)اند.شدنىکه آرام است پشت سر بگذار، که آنان سپاهى غرق

 

سنگباران هم مرا  دیبخواه حتی اگراست که  نیا [از جانب موسی] ترجمان رجوع به خدا
، دیکه شما رقم زد یسمیسرفصل آنتاگون نیمن در ا ،دیم کناخارج یاز هست ،دیبکن

 یموس کند،ینم شهیپ سمیآنتاگون یموس .مهم است نیا. [آنتاگونیسم پیشه نمی کنم]
 «او»متوسل به  کند،یواگذار م یاصل یبرندهشیو پ یاستراتژ یبه صاحب اصلخودش را 

 دیآورینم مانیو اگر به من ا: »کندیم بخشیبرخورد تعال دهنوز دار یموس نجایا .شودیم
از من کناره  ؛شما را جذب و جلب کنم خواهمیمن به زور نم «.دیریپس از من کناره بگ

 یمردم نهایپروردگار خود را خواند که ا یکه موس دهدیم حیخدا توض نجایا .دیریبگ
موضع خودش را به خدا  یموس گرید نجایا. «فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مجْرِمُونَ» :گناهکارند

  نهایا دیگویبه خدا م یشده، موس یط یمرارت و طوالنپر ریس نیابعد از  .کندیاعالم م
نه دست به سالح  ی. موسوندندیاصالح بپ یبه پروسه خواهندیاهل جرم هستند و نم

به  [کار را]، مرحله نیدر ا ؛کشدیطرف مقابل م تصفت پنجه به صورنه پلنگ بردیم
 رایبندگانم را شبانه ببر ز دیگویم موسی به و شودیوارد کار م «او» کند،یواگذار م «او»

شما تحت  دهدیم حیخدا توض .(إِنَّکُم مُّتَّبَعُونَ) گرفتدیقرار خواه بیشما مورد تعق
را  ایو در: »دیگویم 14 یهی. در آدیشبانه برو ؛گرفت دیو مراقبت قرار خواه بیتعق

                                                                                                        
فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ  (11لُونِ)زِوَ إِن لَّمْ تُؤْمِنُواْ لىِ فَاعْت (10ىِ وَ رَبِّکمْ أَن تَرْجُمُونِ)نىِ عُذْتُ بِرَبّوَ إِ. »1

 «. (14رَقُونَ)وَ اتْرُکِ الْبَحْرَ رَهْوًا  إِنهُمْ جُندٌ مُّغْ (19فَأَسْرِ بِعِبَادِى لَیْالً إِنَّکُم مُّتَّبَعُونَ) (11مجْرِمُونَ)
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 غرق شده قبل از این، «.دانغرق شده یآرام است پشت سر بگذار که آنها سپاه کهیهنگام
تن به آن  نهایکه اگر ا دندیتدارک د یفیک یایدر کی نهایا یبرا یخدا و موس !بودند

تحول  ریبه س توانستندیم ،را عوض کنند شاندگاهید توانستندیم ،زدندیم یفیک یایدر
  اتیآ ،دوم یدسته. ردیگیموضع م نجایو خدا هم ا افتادیاتفاق ن نیا یول ؛وندندیبپ خیتار
 هستند:  1طه 33 تا 33

 

 : طه 42 تا 44 اتیآ: ینی: محو و جانشکیآموزش عمل استراتژ ؛پای تابلوی خدا
بندگانم را شبانه ببر، و راهى خشک در »که:  میبه موسى وحى کرد قتیو در حق

از ]باشى مناکیبترسى و نه ب [انان] دنیبراى آنان باز کن که نه از رس ایدر
آنچه  ایاز در [لى]آنها را دنبال کرد، و  انشیپس فرعون با لشکر (44)«.[شدنغرق

و فرعون قوم خود را گمراه کرد و  (41).دیفرو پوشان د،یآنان را فرو پوشان
 (42در بر نداشت.) شانیبر ا یتیهدا

 

آخر سر با آن  ؛نداشت یسازدوران و دگرگون ،تحول ت،یهدا ،قومش رشد یفرعون برا
 و 12آیات  ات،یچهارم آ ی سوم وهدستخودش و قومش را غرق کرد.  ،هایس ینیبجهان

 هستند:  9اتیذار 40 و 1نازعات 18
 

 : طه 42 تا 44 اتیآی: نی: محو و جانشکی؛ آموزش عمل استراتژپای تابلوی خدا
در  (25و آخرت گرفتار کرد.) ایدن فریاو را به ک [هم]نازعات: و خدا  26و  25
عبرتى  [تیروا] نینگه دارد، در ا میکه حد شناسد و حر براى هر کس قت،یحق

 (26)است.
 نیدر آخر]در حالى که او  میافکند ایدر در میرا گرفت انشی: او و سپاهاتیذار 71
 (71)بود [خود]نکوهشگر  [دم

 

                                                                                                        
مْ طَرِیقًا فىِ الْبَحْرِ یَبَسًا لَّا تخَفُ دَرَکًا وَ لَا هُمُوسىَ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَاضْرِبْ ل وَ لَقَدْ أَوْحَیْنَا إِلىَ. »1

رْعَوْنُ قَوْمَهُ وَ مَا وَ أَضَلَّ فِ (36مْ)هُم مِّنَ الْیَمِ مَا غَشِیهُفَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بجُنُودِهِ فَغَشِی (33)تخْشىَ
 «. (33)هَدَى

 «.(18إِنَّ فىِ ذَالِکَ لَعِبرَةً لِّمَن یخْشىَ) (12خِرَةِ وَ الْأُولىَ)الْفَأَخَذَهُ اللَّهُ نَکاَلَ ا. »1
 «.(40فَأَخَذْنَاهُ وَ جُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فىِ الْیَمِ وَ هُوَ مُلِیمٌ) . »9
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 .یحداکثر ییپروایب یعنی ؛کرد شهیپ «یأنا ربّکم االعل»و زد رونیفرعون اصالً از حد ب
که مقابلت هستند،  یمردم نیا ،یهست نیای حداقل برا ،یریگیمحترم نم مهخدا را  لحا

 نیبه ا ،یخدا را قبول نداراگر  !قائل شو یوزن کی ،دارد یدوران امیپ یکه ادعا یآن موس
حشره که  همه؟ شونده میچ هیبق ،یاعتقاد ندار یبه جان هست ،یهست یاصل قتیحق

 [یتلقی آنها به مثابه] و ... یموسبا  ،مونرایفرعون با همه، با پ رخوردب !ستندین
ی ذاریات بر این امر سوره 40ی . در آیهشودیتمام م ریس نجایا .االرض بودحشرات

 گرید ،آخر یآخر خودش را نکوهش کرد، آن لحظه یدر لحظهشود. فرعون تصریح می
 یخدا شوخ؛ [صورت داد]آفرینی صبر و فرصت قدرنیخدا ا یعنی .رفتن است یلحظه

آخر رقم  یتمام شد. پرده ریلذا س شوخی ندارند. هاسنت نهو  خیتارخدا، نه نه  !داردن
 یعبارات را برا نیا نجایاخدا  .یافراط یو شکاف، محو عال ایسرفصل در ،؛خوردیم

 یعنی (.69)یونس:« إِنَّ فِرْعَوْنَ لَعالٍ فِی الْأَرْضِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفینَ»: بردیکار مفرعون به
 طلبیعال جاه،یعال خواه،یعال یافراط یعنی ؛اهل اسراف بود ومحض  طلبیبرتر کی

 خیهم بر قومش اسراف کرد و هم بر تار ،هم برخودش اسراف کرد یعنیمسرف  بود.
است و فرعون  یافراط یو شکاف است، محو عال ایسرفصل در نجایاسراف کرد. ا

از اول خدا که  یآن اتفاق نجایا .مستوجب عقوبت است تاًعیطب ،رشدیو ب تیهدایب
قاب آخر  یول ،ونددیبپبه مدار  توانستیالبته فرعون م. [خوردرقم می] کرده بود یطراح

کوتاه  [فرعون]؛ خواهیحذف ارتفاع مرتفع عال :اتفاق از اول روشن بود .رقم نخورد
 13 تا 12آیات . کردیم یزخم را هم گرانیو حد د شناختیحد خودش را نم ،آمدینم

دارد، خدا آخر سر  نییو تب لیتحل یجا اریبس اریپرمالت است و بس اریاربسیبس 1دخان
 :دهدیم حیتوض

 

 دخان:  22تا  25 اتیآی: نی: محو و جانشکی؛ آموزش عمل استراتژپای تابلوی خدا
و  (25دند)نها بر جاى [که آنها بعد از خود]سارانى ها و چشمهچه باغ [وه که]

 (24و نعمتى که از آن برخوردار بودند.) (26پر اکرام) یهاها و اقامت گاهمزرعه
و آسمان و  (21).میدیبخش راثیم گریو آنها را به مردمى د [بود] نیچن نیا [بله]

 (22).افتندیبر آنان زارى نکردند و مهلت ن نیزم

                                                                                                        
کَذَالِکَ  وَ  (13وَ نَعْمَةٍ کاَنُواْ فِیهَا فَاکِهِینَ) (18وَ زُرُوعٍ وَ مَقَامٍ کَرِیمٍ) (12اتٍ وَ عُیُونٍ)کمْ تَرَکُواْ مِن جَنَّ. »1

 «.(13مُ السَّمَاءُ وَ الْأَرْضُ وَ مَا کاَنُواْ مُنظَرِینَ)هِفَمَا بَکَتْ عَلَی (16أَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا ءَاخَرِینَ)
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 دیگویم یول ،ستیهل تعجب نخدا هم که ا میفهمیکه ما م طورنیا .خداست لیتحل نیا
که فرعون و  رساندیم ریتعب نیا. «نهادند یاز خود بر جا یسارانها و چشمهوه که چه باغ»

که  یتکنولوژ .کیداشتند، نه مشکل و نه مشکل تکنولوژ ینه مشکل سازمانده دستگاهش
 ،کندیم حیرا تسط نیزم دیآیم هیآن زمان که بشر اول ؛ستیدوران ما ن یحتماً تکنولوژ

  1یتکنولوژهای سازندیم هانیاهرام ثالثه هم که ا .دوران خودش است یهم تکنولوژآن
که   گانیجنگ ستارگان دوران رونالد ر یفقط پروژه یتکنولوژهای دوران خودش است.

اهرام ثالثه در آن  یتکنولوژ دیشا، دوره است نیا یبرا نیا ؛ستیکرده ن دایادامه پاآلن  تا
خدا  .باشد یتریجد ارمد یو دارا تریفیزمان ک نیا یتکنولوژیها از یطور نسببه زمان

 ریبودند که از ز یاهل ساخت و ساز [فرعون و پیرامونش]دهد،  حیتوض خواهدیرا م نیا
 ،یطراح ،یالتیپس مشکل تشک .بودند یاهل بناگذار شد،یچشمه رد م شانیقصرها

و مشکل  دگاهیداشتند مشکل د یدو مشکل جد یول ؛نداشتند یو بناگذار یتکنولوژ
 ـ شانگاهیمشکل داشت و جا شانیفکر ستگاهمشکل داشت، د شانینیبجهان .گاهیجا
در خدا  .قائل نبودند یکس چیه یکه برا یگاهیخود قائل بودند و جا یکه برا یگاهیجا

تمدن  یل بناگذاراه، مشکالت را نداشتنند نیا نهایا دیگویم اشیبندجمعپایان، در 
بنا بگذارند بنا  توانستندیپراکرام و هر چه در آن سطح م یهاگاهبودند، اقامت کالیزیف

بر آنان  نیو آسمان و زم: »کندیم یبندمرحله باز جمع نیخدا در ا در نهایتگذاشتند و 
نه  ند،ختیبرانگ یجا گذاشتند، نه عواطفبه ینه رسوب یعنی«. افتندینکردند و مهلت ن یزار

به رغم  خیدر تار قتیصاحب حق اناتیجر .مهم است یلیخ نیداشتند. ا ینیهواداران پس
 ینیاصالً هواداران پس گرید نهایا یول ؛دارند یهواداران عاطف ،سرکوب شدند نکهیا

دفاع  اشینیبوجهان و روش یاز فرعون و مش امدهین یبعد از فرعون کس یعنی ؛نداشتند
 : میریگیم یپ 1دخان 99تا  90در آیات را  خدا یبندجمع کند.

 

 دخان:  33تا  31 اتیآی: نی: محو و جانشکی؛ آموزش عمل استراتژپای تابلوی خدا
فرعون  [کف]از  (31) میدیبار رهانرا از عذاب خفّت لیفرزندان اسرائ قتیو به حق

 [خود اسراف بر خود و حد: نیمسرف] (31)کار بود.افراط جاهیعال طلبیکه برتر

                                                                                                        
1. High Technology 

وَ لَقَدِ  (91مِن فِرْعَوْنَ  إِنَّهُ کاَنَ عَالِیًا مِّنَ الْمُسْرِفِینَ) (90قَدْ نجَیْنَا بَنىِ إِسْرَ ءِیلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِینِ)وَ لَ. »1
 «.(99وَ ءَاتَیْنَاهُم مِّنَ االْیَاتِ مَا فِیهِ بَلَؤٌاْ مُّبِینٌ) (91عِلْمٍ عَلىَ الْعَالَمِینَ) اخْترْنَاهُمْ عَلىَ
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و انا و لقد اخترناهم : ] (32).میداد حیو قطعاً آنان را دانسته بر مردم جهان ترج
 شانیروشن بود، بد ییها آنچه را که در آن آزمون و ابتالو از نشانه [اخترتک

 (33.)میداد
 

خودش هم  حیدر توض ،است یاهل طراح و دارد اندازاست، چشم شمندیخدا اند نکهیا
و قطعاً آنان را » :بردیکار مبه یقشنگ یواژهی دخان سوره 91 ییهدر آاست.  انینما

« وَ أَنَا اخْتَرْتُک»در جلسات قبل «. وَ لَقَدِ اخْترْنَاهُمْ»؛ «میداد حیدانسته بر مردم جهان ترج
 ،کندینم اریفرد را اختفقط خدا «. کردم اریمن تو را اخت» :بود کار برده به یموس یرابرا

 اریو از اخت یقوم موس [کردن] اریاز اخت «.وَ لَقَدِ اخْترْنَاهُمْ: »کرد اریرا هم اخت یقوم موس
شان که 1دانستن قوم و سانتر حو مرجّ اریرخ داد، اخت یخیتحول تار کی یخود موس

مشترک با  یبرندهشیکه پ یخصوصاً خود موسـ  نهایا .تحول را رقم زد نیا ،بود یموس
در حد توان را  ءارتقا ریآرام سآرام ـ کارش بودبرادرش که کمک خدا بود در کنار هارون

خ یاالکلنگ تار یاستراتژ نیا .کرد یرا ط ریس نیا یقوم هم تا حدود ند،کرد یط خود
ها و طرف ارتقاء توده نیاز ا .داستیما هو یخدا در باالنس االکلنگ برا یمهندس ؛بود

و از ]است  یکه موس شانیالتیو تشک کیدئولوژیو ا یو محور فکر لیاسرائیقوم بن
موسی و قوم ]؛ حد ندارد ءارتقا .[دهدطرف دیگر محو فرعون و پیرامون فرعون رخ می

 نیبا مخ چنان زممرتجعانه  تواندیم یکی .تنزل هم حد ندارد ؛آمدندباال  یباال [وی
 به [دوسری کوچک نیزه] نیشود که دائم او را مثل زوب یازهیبخورد که مغز و سرش ن

 .رقم خورد طورنیخدا ا یاستراتژو را کرد  کار نیفرعون ا .ببرد نیزم تریلیفس یهاهیال
ما هم در دوران  .هر دو طرف االکلنگ خودشان انتخاب کردند ؛نکرد یخدا هم تردست

انتخاب  فرد برای نشستن در طرف مقابل کی میکردیم یکلنگ بازکه اال یکودک
دائم  ،میخورینم یتاب ،میکلنگ باشاال یاگر خودمان رو ؛رقرار شودموازنه بتا  میکردیم
طرف  یول باال ببریم! یمصنوعبه شکل خودمان را  تا میبکوب نیزم یرورا  مانیپا دیبا

 کیو  میرویم نییپادور ما  کی ؛شودیبرقرار م یو توازن کیالکتید کی تاباشد دیگری 
حذف ارتفاع  :خدا رخ داد یکاستراتژ یاق در طراحاتف نیاو بالعکس.  دیآیمباال دور او 

                                                                                                        
 دهد. . اصطالحی در فوتبال؛ کسی که سانتر انجام می1
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توضیح خدا  [ای کهمرحله] نیدر هم اتی. سطح سوم آلیاسرائیقوم بن یو ارتقاء اجتماع
 هستند: 9طه 60 و 1دخان 90، 1قصص 2 ، آیاتدهدیم

 

 ی: نی: محو و جانشکی؛ آموزش عمل استراتژپای تابلوی خدا
 : طه 11 و دخان 31قصص،  5 آیات

و اراده کردیم بر کسانى که در آن سرزمین فرو دست شده بودند منّت »قصص:  5
 .« شان کنیمنهیم و آنان را جلوداران گردانیم، و وارث زمین

بار و خوارکننده و به حقیقت، فرزندان اسرائیل را از عذاب خفّت»دخان:  31
 .«رهانیدیم

تان دشمن [دست]از شما را  [ما]اى فرزندان اسرائیل، به وافع، »طه:  11
 ....«رهانیدیم

 

. ائمه در لفظ عرب از «نجْعَلَهُمْ أَئمَّةً وَ نجْعَلَهُمُ الْوَارِثِین: »است قصص آمده 2ی در آیه
 ؛امّامه است ،ستیعمّامه ن گذارندیسر مبر که آخوندها  «عمّامه» ندیگویو م دیآیم «امامه»
دو ـ سه قدم از مردم جلوتر  ؛ار داردسر قر یجلو ؛که جلو استاست یزیچآن یعنی

 .نه او بتواند با مردم ارتباط برقرار کند ،که نه مردم او را بفهمند رودیقدر جلو نمآن .است
و  میدوران خودشان قرار داد خیرا جلودار تار لیاسرائیما قوم بن دیگویم خدا نجایا

 یکیو تکنولوژ یخیتار یهانهو نشا هاهیو ابن یتکنولوژ یـ وارث همه میشان کردوارث
هستند که  2قصص 8و  4اعراف 193آخر  اتیآگذاشتند.  یباق رامونشیکه فرعون و پ

 :شودیکار تمام م [اند کهمربوط به زمانی]
 

 ی غایی: پردهی: نی: محو و جانشکی؛ آموزش عمل استراتژپای تابلوی خدا
  قصص 6 و اعراف 134آیات 

                                                                                                        
 «.وَ نُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلىَ الَّذِینَ اسْتُضْعِفُواْ فىِ الْأَرْضِ وَ نجْعَلَهُمْ أَئمَّةً وَ نجْعَلَهُمُ الْوَارِثِین. »1
 «.یلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِینئِوَ لَقَدْ نجَیْنَا بَنىِ إِسْرَ.»1
 «. یلَ قَدْ أَنجَیْنَاکمُ مِّنْ عَدُوِّکمئِبَنىِ إِسْرَ یَا. »9
مَّتْ کلِمَتُ رَبِّکَ وَ أَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِینَ کاَنُواْ یُسْتَضْعَفُونَ مَشَرِقَ الْأَرْضِ وَ مَغَرِبَهَا الَّتىِ بَرَکْنَا فِیهَا  وَ تَ. »4

 «. وَ دَمَّرْنَا مَا کاَنَ یَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَ قَوْمُهُ وَ مَا کَانُواْ یَعْرِشُون واْرُیلَ بِمَا صَبرائبَنىِ إِسْ عَلىَ الْحُسْنىَ
 «.مْ فىِ الْأَرْضِ وَ نُرِىَ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ جُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا کَانُواْ یحْذَرُونهُوَ نُمَکِّنَ ل. »2
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باختر و خاورى  [ینواح]شدند، مى فیتضع وستهیکه پو به آن گروهى  اعراف: 134
. و میعطا کرد راثیبه م م،یرا که در آن برکت قرار داده بود [نیفلسط] نیسرزم

 افت،یتحقق  لیپروردگارت به فرزندان اسرائ فىیبه پاس آنکه صبر کردند، وعده ک
. میکرد رانیو( عْرِشُونی) بودندو آنچه را که فرعون و  قومش ساخته و افراشته 

(134)  
 به فرعون و هامان و [ییاز سو]و  میشان دهقدرت نیقصص: و در زم 6

 ( 6. )میانیبودند، بنما مناکیآنچه را که از جانب آنان ب شانانیلشکر
 

وَ دَمَّرْنَا مَا کاَنَ یَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَ قَوْمُهُ وَ مَا کَانُواْ »اعراف آمده است:  193ی در آیه
نابود ] بودند را که به عرش برده چه شان بود و هررا که صنع چه هر؛ یعنی «رِشُونیَعْ

 یلیبودند، خ [باالرونده] یاهرام ثالثه عال ،رفتیمظاهر آنان رو به عرش م یهمه .[کردیم
 نیاز زم خواهندیکه م مینیبیرا م ی فوتبالهامیت یبعض .سطح بمانند یرو خواستندینم

 یمیت کی [تیم فرعون] نیا ؛دهند حرکتتوپ را  نیزم یرو خواهندیو ماستفاده کنند 
 ؛رد شود هاتیواقع نیاز زم و دهدحرکت  نیزم یتوپ را رو خواستیکه اصالً نم است

برود در  میبکند، توپ مستق یسانتر عال کیخودش  یدروازه کناراز  خواستیم
 نهایا یو هارون و قوم و همه یموسکه هم خدا و هم  یخیتار یدروازه !خیارت یدروازه

فکورانه و  یباز کیرا  یایباز نیچنیا خواستندیم نهایا ؛را بازنده و مغلوب فرض کند
 .[پیش ببرند] نبود کیو با تاکت نیزم یاز رو

ما آنچه را » :بودند یفقط اهل تعالخودشان  دگاهیدر دکه  دهدیم حیتوض رانیخدا هم ا 
 نیا «.میآنچه را که به عرش رسانده بودند با خودشان نابود کرد که آنان صنع کردند و

 یوقت؛ [گفت]خدا به نوح نظیر آنچه هست که  ی«صنع» کیوقت  کی .مهم است یلیخ
که  دیگویم آورد،یم« وَاصنَعُ الفُلک»ببرد  شیاش را پفاز دوم پروژه خواهدیکه نوح م

 کرده یرا ط دیتول یکه پروسه یصنعه ب یول ،دهدیبه صنع بها م خدا .را بساز یکشت
نه و  یقتیکه نه حق یصنع .باشد جهان را درک کرده قتیپشتش باشد، حق یاشهیباشد، اند

صنع ] .[تابد، از جانب خدا بهایی نداردرا بر نمی] قدرت محض یجز استراتژ یاشهیاند
 [ایجنازه] ندخواستیکه در تابوت هم م یوقعتا م [ای بود کهقوم فرعون به گونه

 کاسه ؛زندیباز برخ یروز کی دیکنند که شا ییایخودشان را موم خواستندیم ،بگذارند
 دایپ یفرصت کیمثالً  کردندیفکر م ؛گذاشتندیشان مخودشان را هم بغل دست یقابلمه

 را نیا خواهدیخدا هم م !ر کنندتَ ییبلند شوند و از آن آب کاسه گلو توانندیم ،کنندیم
 .بدهد حیتوض
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به فرعون و  یطرف و از میشان دهقدرت نیو در زم»است:  قصص 8 یآیه در پایان هم
آنچه را که از جانب  (اندرکاران نه فقط فرعوندست یهمه یعنی) انشیهامان و لشکر

و همه را، خدا با هم  یمحور و سازمانده ،هیبالنها یعنی .«میانیبودند بنما مناکیآنان ب
 کرد.  یخیتار یجارو

شانزدهم  یشد.  مرحلهداده حیمرحله توضپانزده کار  ینجایتا ا شود،یم تمام نجایبحث ا
ارتفاع حذف  ؛میشاهد بود ـ را است یداشت که عال یکه خودش تلقـ  یعال انیمحو جر

توسط  ی«کونیفَکُن» صورت لحظه و به کیترفند و در  کیارتفاع هم در حذف  .شد
 فیو ط یو با مشارکت موس یبا استراتژ ،یلکه در پروسه، با طراحصورت نگرفت، بخدا 
 صورت گرفت.  گرفت،یصورت م دیبایکه م هیاول تفاقآن ا با یو قوم موس یموس

*** 
 نیا یهیماجان. درست است کامالً ؛ستیخط حذف ن ،شد که خط خدا ضیدو تعر یکی

رشد کرد،  یرشد بود. موس ـ هاتودهالزم  حذف ارتفاع و ارتقاء اجتماعاًی ـ پروژه پروژه
 دو قدم به یکیهم  فرعون ،که کشش داشتند رشد کردند ییهارون رشد کرد، قوم تا آنجا

 یسوال کرد، از هست نییکه از تب وقتیـ  برداشت دیجد افتیدرک و درو سمت رشد 
ـ و سرنوشت و سرگذشت و قرون گذشتگان سوال کرد  خیتار ریسوال کرد، از س

استعداد  نیاست که او هم استعداد رشد داشت و خدا هم او را از اآن یهندهدنشان
 یخدا به رغم علم ،«میاهراه آمدما به»زد و گفت  کیفرعون تاکت یوقت یمحروم نکرد، حت

 حذف حذف ارتفاع یپروژه، پروژه ابتدا،پس از  .باز هم به او فرصت داد یول ،که دارد
  .وندندیبپ توانستندیمهم  نهایا ،گرفتندین را پس مشااگر خودشان ارتفاع نبود.

 [کنندهتوسط دوستان مشارکت] نجایاکه  دیبحث تضاد و توح ی بهتلنگر کی میتوانیم
منزلگاه و  یهست ؛بله .میباز کنمساله را شاءاهلل ان آینده جلساتدر بعداً  .میبزن شد،مطرح 

که  یکسان .داشته باشند خواهندیم یو مذهب نییهر آ حالـ موحدان است  یباز اتیح
آحاد موحدان  نیهم ب یاژهیتفاوت و .موحدان جهان هستند ،جان جهان را درک کردند

که خدا  یهم، جهان اندر جه ؛شدگانمیتسل قتیدادگان، به حقتن قتیبه حق ؛ستیجهان ن
در تضاد  یبا کنه هستو که با جان جهان  میاوریدر ب میتوانینم یتضاد یرگه ،دهیآفر

راه به خواهدیکه م یرشد، روند رشد یپروژه  یول ؛ستین یمنظر تضاد نیاز ا ؛باشد
 دایتضاد مفهوم پ نجایا .آن مرحله و پروسه است یرشد، تضاد ذات انیموانع آن جر ،افتدیب
 یهم که خدا را نف طانیش ؛خواست طانیخدا داوطلبانه از ش .باز است دانیم نجایا کند،یم

 یو در همه میشناسیکه ما م ییایجغراف نیا یهم که در همه جا ینوع کسان .دکنینم
 یهست و خیتار انیآن جر یالتیتشک یکادرها ،ستادندیا یمتعال یروندها یادوار جلو

 یتضاد یرگه ؛با هم وحدت دارد شیاجزا ؛محض است دیتوح ،یهست ؛بله .هستند
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عنصر  و غیعنصر اغوا، عنصر ضدتبل ،حولهم عنصر ضد ت طانیباالخره ش یول .مینیبینم
و افراد و  هاالتیتشک !تحول در جهان وجود دارد عنصر ضد .شانتاژ استپروپاگاندا و 

 دیبایمتضاد رشد م انیآن جر .در جهان وجود دارند همضد تحول  یو مدارها هافیط
  .رشد حذف شود انیجر بردپیشبه نفع 

 دیفقط با ابزار صرف توح میوگرنه اگر ما بخواه، ز شودبا دیبایبود که م یپرانتز کی نیا
وجود ندارد،  یتضاد گریداصالً  یعنی !شودیم کیرمانت لیتحل کی ،میکن لیجهان را تحل

 یمفهوم گریخدا د ارانی ،وجود ندارد ینیبو دو جهان دگاهی، تقابل دو دهادگاهیدجدال 
 چیکه از آن ه شودیم کیرمانت لیتحل کی .مفهوم ندارد ییخدا ارانیمقابل  ارانیندارد، 

تا انتها هم  یموس نکهیرفت کما ا دیبه استقبال اصطکاک نبا ؛بله .دیآینم رونیب یاصطکاک
حذف  و خون ه،یتسو ،یریفقط درگ ؛طرف اهل اصطکاک است آن یول ،نرفت لبه استقبا

  .حذف شود دیبا عتاًیطب ،حذف است یدئولوژیا اش،یدئولوژیکه ا ی. عنصرخواهدیم
با  ؛[بلکه در سیر و روند حذف شدند] هم در نقطه حذف نکرد [جریان فرعون را] خدا
دهد یم حیخدا آخر کار هم باز توض. [ی رشد برای آنها فراهم کردزمینه] هافرصت یهمه

 یسرآمد تکنولوژ! ی، نه کمبود تکنولوژیداشتند، نه کمبود طراح یالتینه کمبود تشک
اهرام ثالثه را  رودیم یهنوز هم کس .بعد از خودشان هم بودند یهادوران دیشاو دوران 

 کاررا ان شانیو سازمانده یو طراح کیآن توان تکنولوژخدا  .دیگویم «وَه» کی ندیبیم
 کیرمانت لیمرز تحل نیا .حذف شوند دیبایباالخره عنصر تحول نبودند و م یول ،کندینم

خود  لیتحل ،انهیگراواقع لیحال تحل .است انهیگراقعوا لیبا تحل یاز جهان و هست
فرعون عنصر متضاد رشد است،  ؛گذاردیعناصر متضاد دست م ر رویخداست که ب

به  .ستیتعارف ن یجا نجایا گرید .برود دیبا سپ ،قومش در بر نداشت یبرا یرشد
ی هاسنت .د نداردزدن وجو« بفرما» یبرا ییجا رگید ؛زد «بفرما»خدا به او  یکاف یاندازه
 نیکه ا همه دست به دست هم دادند ـ هر کس در مدار خودشـ  یو موس خیتار ، وخدا

 یکه متقاض یانارتقاء کس تاًیو مُسرف، و نها جاهیحذف ارتفاع عال ؛ردیاتفاق صورت بگ
را  یموس رامونیپ قیدق یلیخما  .داشت یرا خود موس ءارتقا زانیم نیشتریب .بودند

ها با قواعد دوران. ـ [اندمتقاضی بوده]ما  یهم مثل همه رامونشیپ عتاًیطباما  ؛میشناسینم
 م،یباش یمتقاض میتوانیم ،میکه بخواه یزانیهم ما به هر ماآلن  .فرق ندارند یلیها خدوران

حول  کهیبه مجموع کسان .ما با ما برخورد فعال خواهد کرد یتقاضااو هم به نسبت 
 ییرا تا جا خیتار کسیو بارف بودند دنیپر را رقم زدند و اهل باال یخیآن اتفاق تار یموس
راه را خدا  ،کردند دایراه پ دیجد یبردند و خود پرنده شدند و به مدارها بردند و باال باال

خدا استفاده کردند و به  بازکنیگشایی و راهره یقاعده نیآنها هم از ا باز گذاشت؛
  کردند. دایباالتر راه پ یمدارها
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  کنندگانهای مشارکتآورده
 

بحث  آینده یوعده دادند که از هفته اند،داده لیکه گروه تشک یدوستان هدی صابر:
 یرایجلسه کماکان پذ نیتر باشد بهتر است، ایها هر چه جمعبحث حاًیترج .اورندیب

و در  ندیایب ها همهآماده بشود، جمع یشاءاهلل بحث جمعبود تا ان میدوستان منفرد خواه
بکند و بتواند در  دایو هرکس هم فرصت طرح بحث پ باشند اشتهارائه هم مشارکت د

 ،داشتند ییهابحثکه قبالً خرده یدوستانجلسه را به اآلن  مقابل جمع صحبت بکند.
 . میدهمیاختصاص 

 

طرح مبحث  شتریب ،اآلن تا کی یباب بگشا از جلسه یهابحث :ی اولکنندهمشارکت
مثالً  ممکن است .کردندها عرضهکه بچه یچه خود مباحث باب بگشا و چه مباحث ؛ودهب

 لفمخا ده نفر از حاضراننسبت به بحث من  یول ،کنمرا مطرح  یبحث کیخود من 
بحث را پروراند تا از  کی دیو با ندیو نظرشان را بگو ندیایرحال به به دیبا هاآن .دنباش

مطرح  ینظرات کی [ی این حالت گفتگویی وجود داشته باشدوقت] .میریبگ جهیها نتبحث
  است.  که کارمان اشتباه بوده میریگیم جهیو ما نت شودیم

 

پرسش  ،هاداشتند که بحث شنهادیاز دوستان پنفر از قبل هم چند  .چشم ؛بله هدی صابر:
 ندیآیه مک ییهاجمع نیا ؛میفکر کن [در این مورد] میتوانیم .دنباش پاسخ داشته و

 شود.  دایپ یامکان تبادل نظر ،بعد از بحث یاقهیده دق ، زمانیکنندیشان را عرضه مبحث
 

 یبحث کیچون دو ـ سه بار  ،خدا. من بحث مستقل نداشتمنامبه ی دوم:کنندهمشارکت
 .به آن پرداختند جلسات اخیر، نیصابر هم در ا یمثل هم بود و بعد آقا باًیکه تقر 1آوردم

چون حداقل ذهن آنها را مطرح کنم گفتم اگر امکان داشته باشد  ؛دو سوال است شتریب
 شانیاگر ا . ودارد یانسجام کیصابر حتماً  یآقا هنفعال بود و ذ یلیخ آنها یخودم رو

 یعمده و مهم یهااز سوال یکیبرقرار شود. من  ایگفتگوی چند دقیقه کیموافقت کنند 
به آن داد را  یپاسخ حداقل کی توانیو به نظر خودم م دمیقبل پرس یجلسهچند که 

                                                                                                        
( به عنوان (9) کیاستراتژ دیاو: د یکارکردهاها و داشته) ستمینشست بکننده در . این مشارکت1

( به (4) کیاستراتژ دیاو: د یها و کارکردهاداشتهی دوم و در نشست بیست و یکم )کنندهمشارکت
 ی بحث پرداخته است. ی اول به ارائهکنندهعنوان مشارکت
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که  گردیدعنوان  ،مطرح شد یموس یدربارهکه  اییدر فاز استراتژ .کنمیدوباره مطرح م
 یإنَّن» کندیم حیکه تصر یمعروف یهیهمان آ ؛شد زیتجهو...  دیتوح یعنی یبه مبان یموس

من آنجا  .مقاومت کردرفت، جلو  د،ینترس یپل زده شد که موس بعد. «یمعکم أسمع و أر
خواهی آرمان] که بر مدار ییهااز نسل یلیخ ایرا مطرح کردم که حداقل نسل ما  نیا

که در مورد خدا  ییهاصفت یهمهما  یعنی. هم به خدا اعتقاد دارند ،مانندینم [گذشته
 نی. امیترسیم گریاز طرف د اما ؛میقبول داررا  ندیبیو م شنودیکه خدا مو این مییگویم

با چه  ،افتدیم یچه اتفاق ،ست«معکما»صابر گفته نشد که اگر خدا  یدر بحث آقا
گونه است که چ بیدر بحث غا نیا. [ترسیمما باز هم می] یبا چه انسجام  و یسازوکار

سوال  نیا ؟بر ترسش غلبه کند یکه موس شودیموجب م ،ندیبیو م شنودیکه م ییخدا
صابر گفتند  یبود که آقا یششم استراتژ یفکر کنم مرحله .ساله شدم یلیمن خ یبرا

باالخره توانست  یموس یعنی ؛بود یهفتم جلوروندگ یمرحله )توحید( و یبه مبان زیتجه
که ما در  یاز مسائل یلیخ ؛ستیفقط ترس ن .و بر ترسش غلبه کند دیایکنار ب یمبان نیبا ا

 مییگویما م یعنی .[اندهم با همین سوال مواجه] ماندن بر اصول یحت میدار مانیزندگ
 نیا شهیهم من؟ ستیچ میبمان یـ منش یاصول اخالق یما رو نکهیو ا دیتوح نیب یرابطه

 سوال را دارم. 
 

 ؟ یبده حیتوض یتوانیخودت م هدی صابر:
 

صرفاً منظورم ـ به نظر خودم مبارزه  .من آن جلسه مطرح کردم :ی دومکنندهمشارکت
اگر ـ  رامونیارتقاء خود و پ یبرا یهر حرکت یعنی یاهر مبارزه ؛ستین یاسیس یرزهمبا

دو  نکهیا یعنی ،شود در نظر گرفته رقابت ، به صورتبه صورت الَّاکلنگ، فوتبال، شطرنج
 .میبترس دیبا شهیکه ما هم افتدیاتفاق م نیا عتاًیطب ،دو طرف هستند، مسابقه هست ،طرف

و  یریکه به دو طرف درگ است نیعلتش هم ا .میدهیعذاب م ای میکشیعذاب م ای یعنی
صابر هم آخر جلسه  یآقا .استنیباالخره کُنه مطلب ا یعنی .میاداده تیماه کیمسابقه 

 یذات کی در جهانگفتند تضاد هم باالخره  شانیا یول ؛استی دیجهان توح مطرح کردند
قدرت  ،رقابتعامل  نیرقابت باشد اول یوقت ،میدار یرقابت کیما  یعنی ؛کندیم دایپ
هشت  نیمثالً در ا .امکانات، داور م،یدست دار که در ییابزارها ،یمیقدرت ت ؛استیمیت

من  ؟کندینم یداور مسابقات چرا داور گفتندینقد کنند م خواستندیم ،سال اصالحات
 میگوید. من مکن یکه کاش رهبر معظم داور دمیطلبان شناز اصالح یلیجمله را خ نیا
که رقابت است،  میدیرس جهینت نیکم به ابعد کم ؛کرد دایپ یتسر یلیدر ما خ دگاهید نیا
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طرف مقابل  عتاًیطب ،مسابقه بشود یوقت وبخ !شطرنج است، مسابقه است، فوتبال است
را  زیچ ، همهیغاتیتبل ،یاطالعات ،ینظام یهاارگان یهمه ستیکه ن یشوخ .برنده است

یا به به احزاب  ایبروم  دیبادانشجو  کیمن به عنوان  ایاست  یعیطبر دارد. در اختیا
 ییما از استقالل و خوداتکا یعنی !تر پناه ببرمکلفتتر و گردنآدم گنده کیو به  کایآمر

 .کنند یرقابت با ما همراه نیدر ا توانندیم میکه حس کرد ییروهایسراغ ن میخودمان رفت
خودمان  ریو در س یدر حرکات مبارزات ،میو شر دار رین ما تضاد خنظر من اگر در جهابه

که مطمئناً  میرا بگو نیا توانمیم ییکوچک دانشجو یلیخ یلیخ یحداقل در تجربه
حاال  میبازیهم م یتیهوبه لحاظ  یحت یعنیمعنا،  نیبازنده هم به هم .میبازنده هست

 . شویمهم می جهینت یبازنده بدیهی است
 فهیما مکلف به انجام وظ»و این طور نگاه کنیم که  ،مییایب رونیرقابت بفاز  نیا اگر از

 و دمیشن ادیجمله را ز نیمن ا یگفته ول یچه کس دانمینم که یاجملهـ همان  «میهست
ما مکلف  که میشروع کن نجایمبارزه را اول از ا ریمس مااگر  ؛است جالبخیلی من  یبرا

 یآرام مبارزه و ماندن خودمان را روآرام شودیبهتر م یلی، خمیهستاصول  تیبه رعا
 چیزی راکه قرار است مثالً  میکن میترس یعنوان استراتژ به یافق کیسپس  و نییاصول تب
 یکیاست و  برندهشیپ یکیـ  انیدو جرهر  [اگر این گونه نگاه کنیم که] ببخشد.تحقق 
 دانمیم دیبع یلی، خ[دهندم مسابقه میو با ه] دنامکانات دار یسر کی ـ مقابلجریان 
 سال یآن س ی خوبی بینجامد؛، به نتیجهاگر هم محقق بشود اًیثان ،محقق بشود یزیاوالً چ

 یآن س یعنی ؛گذردیبه عذاب م [مقادمت و تالش برای مبارزه در راستای نگاه فوق]
کنم از  حس شهیو همهستم  دنیو رنج و عذاب کش یکه فقط به دنبال بدبخت یسال

مثالً به ما  این بود که شدیم غیهم که تبل یزیآن چ گذشت کردم. آلدهیا طیشرا و یزندگ
هم از  یحاال کم ؛ستیبد ن ،دیشو یاسیس دیخواهیمدانشجو شمای اگر  گفتندیم

سال اصالحات هشت در آن  یو اجتماع یاسیس یهاتیفعال قاًیدق یعنی ؛دیبزن تانیزندگ
  .گرفتیم قرار یمقابل زندگ

که دوران مبارزه را دوران تحمل رنج ] خواندیم نیمبارز نیاز ا یآدم در خاطرات بعض
در  ندیگویدارند م یاجمله کیشان در خاطرات یثمیم یمثالً آقا .[کردندتلقی نمی

بهشت ما  یمیت یهاخانه نکهیا یبه معن ؛مینبود زیچ چیآن زمان ما دنبال ه یمیت یهاخانه
 ییکه به حد اعال یتیما حاکم بود، انسان نیآن روابط برادرانه و خواهرانه که ب ینعی .بود

 کیرمانت اتیبا ادب یلیخ نیا دیحال شا .ما حاکم بود نیب میشو تصورم میتوانستیکه م
آنها اصالً  ندیگویم .ندیگویم ینیآرژانت نیمبارز یدرباره نکات مشابهی یول ؛باشد یرانیا
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ار کردن، به تئاتر برگز کردندیشوند، در شهر اقدام م ریها درگه با ژنرالنداشتند ک یکار
 ریو آنها هم درگ کردندیها به آنها حمله مبود که ژنرال یعیطب .درمانگاه راه انداختن

 یها سفر کوهستانبچه یبرا ،تئاتر بگذارندمردم  یبرا نهایا گذاشتندینم یوقت ،شدندیم
 یاساس یهاآموزشو تحت ستم  سوادیبه مردم بست کنند، درمانگاه در ایبگذارند 

آنها  یول .کردندیدفاع م عتاًیآنها طب ،کردندیم لهحم آمدندیها مژنرال یوقت ،بدهند گانیرا
 کردند،یم یزندگ نکهیا یلذت به معن !بردندیشان لذت ممبارزه پنج ـ شش سالدر 

 نیا یهمه میگوی. من مدیایبه دست ب ندهیآبود که قرار نبود حتماً در  یزیچ کی «تحقق»
 نیا دنیو ترس دیتوح یهرابط د،یآن وقت من از توح ،ها اگر به هم ربط داشته باشدنگاه
که  یابه قصه نگاه نکن که در مسابقه ن گونهیگفته شد که اصالً ا یبه موس فهممیرا م

 .را ببلعد آنهاکه  یاوریب تریبزرگ زیچ کی ایصد تا ساحر هستند و تو قرار است سِحر 
 [به مارها]دست  اورد،یاژدها ن یموس ندیگویم و اندکرده یقاتیحقت یدکتر سرجمع یآقا

 نیدر ا [فرعونیان و ساحران پیرامونش] نهایا یعنی ؛چقدر راحت است نیزد و گفت بب
که بودند  در مردم، در عصر مصر درست کرده یافسون ساحر و سحر کیچند صد سال 

کار هم  یسرجمع یآقااست؛  یافسونگر وسحر  نیا دیگویم یبه راحت دیآ یم یسمو
 !نیهم یعنی یدیتوح یبه نظرم رابطه ،میریذهم نپ را نیاگر ا یقرآن کرده بودند. حال حت

  .یستیکه تو در رقابت با فرعون ن رسدیم نجایبه ا یعنی
صابر کردند و گفتند  ینقد آقا کی .ندارد یریبه عدم درگ یربط دگاهیرقابت نکردن در د

 و اتفاقاً دیآیوجود م خود بهه ب خود یرینظرم اتفاقاً درگ من به .شودیم کیرمانت دگاهید
هم  ترراحت عتاًیطب ،کنمیفکر نم اشجهیچون به نت د؛شویتر مراحت یلیخ یریدرگ
و به طور کلی تم، مملک رامونم،یام، پخودم، خانواده یحقوق ذات یروچون  ؛شومیم ریدرگ
 میایتا من ب شودیم ریدرگ تریمنطق یلیحالت آدم خ نی. در اشده است پا گذاشته تیبشر

 یعنی .فهممیم این گونهرا  دنیبا نترس دیتوح یمن رابطه .کنم نییرا تب یریدرگ نمیو بنش
رد شو، وا یدیتوح دگاهیکه اصالً با دبود معنا  نیبه ا ،«نترس»گفت  [خدا به موسی] یوقت

به  ،یرو کن شتریب زیچ کیتو  ستیقرار ن ؛ستین چیز چیهبساطش  نیا یبا همهطرف 
 یعنی .ستین یخدا با موس یجمع جبر «معکما یإنَّن» کنمیخاطر هم من حس م نیهم

در وسط آمد و مبنا  دیتوح ؛نه ؛دچرببزورش به فرعون  تانشد  یموس یاضافه خدا به
 یو انسجام فلسف برمیکار مه ب ییها را دانشجولفظمن  دیعوض شد. ببخش یموس دگاهید

 نیهمبه ؛دیآمد و رفت در منطق توح رونیباز منطق تضاد  [گویمخالصه می]؛ و... ندارم
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 یول ؛دید ،پهن بود یبساط کیرفت آنجا  ،نکرد رهم کا جهیمعطوف به نت یخاطر حت
 باشد. هم اشتباه  دیشا ،کنمیحس م گونه نیمن ا .نبود یرقابت

 

 ؟ ندارد یلیتکم ینکته یکس هدی صابر:
 

 کی نکهیبدون ا .میدهیانجام م جهینت یباالخره آن کار را برا :ی سومکنندهمشارکت
که  میمن بگو دیدرست است شا .کندینم دایمعنا پ یاصالً استراتژ ،میداشته باش ییدورنما

 ینگاه برا .میداشته باش جهیبه نت دینگاه هم با کی یول ،بندمیدر هر مرحله من به اصول پا
 ستین نیا کنمیمن فکر م نکهیا ی اول؛ دومنکته نیا .سنجش که من چقدر درست رفتم

که  میدیکه گفته شد ما فهم یریدر س یعنی .برود یریکه طرف خودش به سمت درگ
 .را به من بده لیاسرائیآمد و رفت گفت قوم بن کردیهم خودش کار خودش را م یموس

 عداًب یحت .را بده من ببرم لیاسرائیگفت قوم بن ؛از فرعون نخواست یخاص زیچ یعنی
باالخره به  ،را آورد دیواقعاً توح یموس نکهیدر ا ریس نیدر ا یعنیو با او بحث کرد  ستادیا
در هر لحظه هم بر اصولش  یول ؛دیایقوم در ب نیبود که ا نیا جهیو نت کردیفکر م جهینت
را انجام  مانفهیما فقط وظ»که  یاجمله نیا ای ستیمهم ن جهینت مییبگو ینکها .بود بندیپا

استبداد  کی ،میباش توجه نداشته جهیبه نت نکهیدل ا ازاتفاقاً  .[تلقی درستی نیست]« میده
جمله استبداد را به  نیسال گذشته هم با استفاده از هم یکه س دیآیدر م یمیعظ یلیخ

 ! میهست فهیما فقط مکلف به وظ [ئم گفتنددا] یعنی ؛وجود آوردند
 

 فیوظا یسر کی !ستیکه شکنجه کردن و حذف ن فهیوظ :ی دومکنندهمشارکت
برداشت  [انداند، اما راه استبداد را رفتهاینکه برخی این جمله را گفته]. میدار یاصول

 آمیز از جمله است. مغلطه
 

مشخص نباشد و  جهینت و نباشد جهیتباالخره اگر معطوف به ن :ی سومکنندهمشارکت
 . کندینم دایمعنا پ یاستراتژ، بسازد خواهدیم همعلوم نباشد که چ

 

 یلیخ ندارد و یمن قبول دارم و گفتم حرفم انسجام فلسف :ی دومکنندهمشارکت
 یرابطه :میمنظر وارد شو نیاز ا و مایلم فکر کردم یلیبه سوالم خ یول ؛است ییابتدا
حس  وجود داشت و دگاهید نیا دم،یجواب رس نیمن به ا چیست؟ با ترس یانمب زیتجه

به  زیتجهدر بحث  :استواقعاً سوال  میسوال برا نیا .داد توانیجواب را م نیکردم که ا
 یموس مییبگو به نظرم اگر است؟ درک کرده یبوده که موس هواقعاً چ یمبان نیا ،یمبان
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هم خدا را  من ؛بفهمم توانمیمن نم یعنی ؛شودیم قاعدهیب یلیخ نیاتفاقاً ا، دیخدا را فهم
به  هیآ یاسالمیهم در جمهور قدر نیهر روز، ا ند،یبیم شنود،یکه م دانمیقبول دارم، م

 ؛میخداپرست شد ،میخداپرست شو میخواستیما هم نم یزدند که اگر همه واریدر و د
 میترسیم تینه فقط از حاکماست که  اینهم  «میترسیم»منظور از این  !میترسیم یول

چیزی منظورم از ترس  .[هم هراس داریم] ،میغلبه کنمان زشت یبر رفتارها نکهیاز ا بلکه
اش را رابطه نیا .است شرفتیکالً عدم پ ؛ستیشکنجه و... ن یمقاومت برانظیر ترس از 

 جوابم هم اشتباه باشد.  دیشا داشتممن سوال 
 

کردند از  یشان انسجام نداشته و سعگفتند که بحث شانیا  :ی چهارمکنندهمشارکت
از  شانیکه منظور ا است نیسوال من ا یول .و بحث را مطرح کنند ندیایفکر خودشان ب

و  میخوانیمما قرآن را  یکه وقت است نیو آن هم ا میدار یمشکل کیما ؟ ستیاصول چ
 میخواهیاصوال ما م ؟ستیرآن چق واندنمان از خکه هدف میفهمینم ،میکنیم یبررس

من  .میخودمان ارتباط برقرار کن یبا خدا میخواهیو م میبدون واسطه به خدا وصل شو
به خاطر حصارها و  ،میاز خدا جدا افتاداآلن  که ما یلیاز دال یکی کنمیفکر م
 اشاره ئمکه خدا دا یدر صورت ه شده؛خط قرمز گذاشتبرای ما  دائماً یعنی .هاستاصول

 ایب ،آن بندها و حصارها را رهاکن ،خط قرمزها را رها کن نیا ،سمت منبه ایب»که  کندیم
تو گذاشتم از نعمت  یمن برا ایها و علم و آنچه که در دندانش نیسمت من و از ابه

استفاده  نهایتو گذاشتم، از ا یمن برا یکه فکر کن یزیگرفته از هرچ یگرفته، از درک هست
است که  نیکه هست ا یبحث کی ایدر دناآلن  بنددیما را نم یدست و پا صولا ای. آ«کن

 [بنا]به عنوان اصل را  یزیچ کی مییایما ب نکهیا .اصول است ،مااآلن  مشکل ندیگویم
چون اصول در  !میکنیحرکت م یخط مش نیکه ما فقط طبق هم مییبعد بگو میبگذار
را  هاتیخالق یبرود و جلو نیز با هاتیخالق یباعث شده حت خیتار یجاها یبعض

از اصول  شانیا دیشا ؟ستیاز اصول چ [ی دومکنندهمشارکت] شانیمنظور ا است. گرفته
 .دارند یمنظور خاص کی

  

« اصول»قبل اشاره کرد اصالً  یدر بحث جلسهاز دوستان  یکی :ی دومکنندهمشارکت
ـ اما ندارد  ایوجود دارد  میگوینم ـ ستینبودن  یو فرامکان یفرازمان ای یفراانسان مرادف

اصل  نیتریاصلخالقیت،  .است تیخالق نیهم ،اصل نیتریبحث من اتفاقاً اصلدر 
 نیو ا ستگراهااصول آنچه مدنظر یاصول به معنا یعنی ؛است یمبارزه و زندگ

که به آن وارد  ینقد نیاول ،اصول مییگویموقتی  .ستین ،شودیکه مطرح م ییهابحث
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 یول ؛دهدیگفت که فطرت حکم م حاًینشود صر زیبه همه چ دیکه شا استنیا ودشیم
 ؟ستیانتخاب درست چ میبدان ستیسخت ن یلیناخواه ما در هر لحظه واقعاً خخواه

به آن  شدهلیتحم زیچ کی یبه معنا راتبعاتش پذیرفتن انتخاب درست و  یوماندن ر
مبارزه در  ینیریمثالً ش نکهیا یعنی است.ول اص یجموعاً به معنااینها م یهمه ؛مینینب

 ست،یاش نعارضه نم،یزدگان بروم و خاکش را ببمن به کمک زلزله نکهیرنجش است، ا
. اصول یعنیمجموعاً  [بلکه عین شرینی مبارزه است و این نوع نگاه]، ستین اشیبد

زن  کیپای از ی خلخالکه  دمیمن شن» :ندیگویم ؛دارند یاجمله کی یحضرت عل
حضرت  «.[بر او شایسته است]، ردیبداند و بم یاگر مسلمان ؛به ناحق درآوردند یهودی
مفهومش باشد؛ واقعاً مردن اینکه منظورش است نه  یجد یلیخ هیقض دیبگو خواهدیم
 اتات تا جامعهخانواده تااز خودت  رامونتیکه پ یتک اتفاقاتتو به تک یعنیاست  نیا

 .[حاضری برای این پایبندی جان خود را بدهی]ی که دار یبندیپا قدرنیادهد، رخ می
بودن خودت، به  یجهان، جد بودنیصابر جد یبه قول آقا همین؛ نیا یعنیاصول 

 هانیا ؛نگذشتن یانتخاب نگاه کردن و از آنها سرسر کیها به عنوان تک لحظهتک
 اصول.  شودیم

 

 دیباالخره با ؛خوب است یلیخ نیا یدبحث بو ریگیخودت پ نکهیاوالً ا هدی صابر:
 نیهم «اتیلذت از ح» ییگویکه شما م یزیچ نی. ایبرسان ییجا کیبه  [بحثت را]

 یاسیصرفاً مبارزه س این است که که دارد یبحث شما اشکال .[محل اشکال است]، است
در اآلن  تا ربازیاز د ؛ستین کیدئولوژیو ا یاسیس یها که جبههجبهه یهمه شود.طرح می

رغم هستند که به یگرانهنوز صنعت ؛وجود دارد دیجنگ تجارت تول کیما  یجامعه
 شانقیموجود تشو یموجود، نظام اقتصاد یموجود، نظام بانک یالتیتشک ینظام ادار نکهیا
که  اندازدیشان مگل گردن یحلقه کند،یفرش قرمز پهن م زند،یکف م شانیبرا کند،یم

سر کارگاه  !وندندیپیباالخره نم یول ،وندندیبپاروپا  شیپ سال صدیس به تجارت مبتذل
 یایدن ه،یسرما فعلی ـ یاقتصاد یهاروزنامه بهشما  .[کندو تولید می] ستادهیخودش ا

هر روز  ید؛کننگاهـ  آفتاب یصفحه اقتصاد ،یاعتماد مل یاقتصاد یصفحه یحت ایاقتصاد 
 فیط کی یعنی !است دیتول جنگ تجارت و بینید کهیید، مورق بزنروزنامه را چهار  نیا

سازها دارند قطعه ؛یبا وزارت بازرگان جنگندیدارند م یدیتول یاهپیبا پرنس یحداقل
ها در صفحه نیشش سال گذشته از هم نیبا واردکنندگان خودرو. در ا جنگندیم
 نیاز ب هاینیدات چروادر اثر  رانیا یدیتول فعال باًیصنف تقر 13ـ  16حدود  میآوریم
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جنگ به  ای .استیجنگ واقع کیما  یدر جامعه دیجنگ تجارت با تول نیا یعنی !رفتند
که  یفیبا آن ط ،زنندیم «کپ» ـ دیبه قول نسل جدـ  مقالهکه  کاریکپ یاصطالح استادها

با های روحوضیطرب مجنگ  ی،قیموس یحوزه در یدفرض کن ای .هنوز پژوهشگر هستند
 N.A 1. جنگ فعاالن ترک اعتیاد ای 01ـ  09 یاز دهه یرانیا لیاص یقیموس ایصبا مکتب 

 . ادیبا غول اعت
 تیحاکم نیبا ا یاسیس یمبارزه یبرد رو شودیمبارزه را فقط نم ید؛نیمجموعه را بب شما

هست که به نظر  یگریوجوه د یول ،از کار است یوجه [ی سیاسیمبارزه]آن . میو آن رژ
عنصر  کیرا  .N.Aفعال  کیکه ما  قدرنیا .است تریجد رانیا یدر جامعه اآلن من

 نکهیبدون ااآلن  یاسیس یروهاین م.ینیبیرا نم یاسیس یروهایمثالً ن م،ینیبیمبارزه م
 یروهایناآلن  شما یول .هوادار وضع موجود هستند یبه نوع ،خودشان بخواهند

چهار  نیدر هم .هستند یجد یروهایکه آنها ن دینیبیم رانیا یرا در جامعه یابرندهشیپ
 کی رهباالخ .است شهیجنگ ابتذال با اند ،آمدند ی سینماپرده یرو دیکه در ع یلمیپنج ف

 یداررستوران کی ؛استیبا بحران اجتماع وندیآمده موضوع آن هم پ «ستیب» مثل یلمیف
کند،  لیکارگاه را تعط خواهدیم ،کندیهم از موضع باال با کارگرانش برخورد م یلیکه خ

چهار پنج  نیهم یکُنه زندگوقتی به  [صاحب رستوران] یول ،بفروشد یبازار کیبه 
که باالخره ما هم  رسدیم نیابه  و شودیمنصرف م رودیم ،داردرستورانش که  یپرسنل

 راناین رستونفر دارند از پنج ـ شش  ؛میخودمان را ادامه بده روند با فراز و نشیب نیا
 اردیلیپنج م ،یسمیلمپن کیبا  دیآیهست که م یلمیف کی ای . در مقابل،خورندینان م

 یو صرفاً در حوزه یدتر کنابعاد دفاع و تهاجم را گسترده نیشما ا !کندیتومان فروش م
 . یدنبر یاسیس
 ؛منش بودبه یآقا اشیمجر کردیسه ربعه پخش م یبرنامه کیجم جام یشبکه شبید
 .اش را داردهنوز حافظه یمقدار صورتش کج شده ول کی ،منش خودش سکته کردهبه
جمله شروع  نیبرنامه را با ا سن دارد؛ سال 68اآلن  واست  1901 منش متولد سالبه یآقا

 یآقا یبعد رفت در خانه «.؟بود یک رانیا کیلمپا یآور طالمدال نیاول دیدانیم» :کرد
 و بود یچون مقابل تخت ،ستینام نخوش یلیهم خ یبیحب یلعامام .«یبیحب یعلامام»

را  رشیس شبیهم که د یبیحب یعلامام نیهم یول. مجلس شاه شد یندهینما هابعد

                                                                                                        
 نهاد فعال در مبارزه با اعتیاد. های مردم. نام یکی از مجموعه1
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 یعلامام یول ،بود یریس کی یتخت ریس .مبارزه است ریس اشیزندگ ریس داد،یم حیتوض
 ریگیکشتچگونه ال کرد که اول سو یبیحب یعلاز امام .حذفش کرد شودیرا هم نم یبیحب
 نیبعد ا ؟ستیچ یکشت دانستمیگفت اول اصالً نم ؛داد حیخوب توض یلیخ ؟یشد

 !«گُمیننه بِ»گفته  ؟داد ادیبه تو  چه کسیرا  یفن کشت نیاول دیپرس حبیبی جالب بود از
 یعلامام ادیبغل را  ریفن سر ز نیبوده در آمل که اول بار ا یاهگم هشتادسالیننه ب کی

 ملبورن کیکه در المپ دادیم حیبعد توض ؛بوده نیا رشیس یبیحب یعلامام .دهدیم یبیحب
، بلور ـ  میایاز وزن پنجم به وزن ششم بـ  میایبباالتر وزن  کیمن خواستم  1328
هست، روس  یبلغار دند،یها خوابدر وزن ششم غول گفت، آمد به من یمل میت یسرمرب

درمدار  ایگفت ن .ما بود یهابحث نیهم .هادر مدار غول ایتو ن ؛هست یهست، آلمان
و روند تدریجی خود را ادامه ها و در همان وزن خودت بمان درشتها و استخوانغول
 مثل یتن موقع هم کشآ !وزن ششم میایب خواهمیگفت من به بلور گفتم من محبیبی  بده.

من  گفتیم داد،یم حیبعد توض .گرفتندیم دیبا یصبح تا ظهر سه کشت کیدر  ؛نبوداآلن 
بعد  .بودم دهیپتو کشخودم  یرودر تابستان که سردم بود  قدرنیبودم و اشده هیالرذات

 گفتیکه بلور م یهمان روس شکست دادم. هیثان 42روس را در  ریگیآمدم کشت گفتیم
  .مبارزه بود ریس کی رشیس ؛دادیم حیخودش را توض ری. سایندر مدار آنها 

 ستگاهیدر ا نندیمورد را بروند و بب نیا توانندیها مبچه ؛دوردست هست یبیحب یعلامام
 کی ؛است کنارشهم  فروشفیک کی ؛حمام کارون به نامحمام هست  کی خچالی

 ـ استیمقدار معلول ذهن کیاست هم  یحرکت، یهم معلول جسمـ است آنجهم معلول 
د. شناسنیقلهک م یو دوراه خچالی ینطقهآن م یمحسن را همه .اسمش محسن استو 

ه است و گاهی ورزشکار بود 1920ی در دهه [محسن]اما  .است فیک رکاریتعم جادر آن
متر 400قهرمان که  ـ یانتظار رضا یآقا ،هیداوود آمد. درمی هیداوود [ورزشگاه] اوقات به

 .[حضور داشت]ـ  در کار خشن بود و یجد یلیخ و مرحوم شدد و بو ایآس متر600و 
محسن  ؛میرفتیم نیتمر یانتظار یآقا شیما پ یهمه ؛[داوودیه]آمد آنجا  روزکیمحسن 

مثالً جو تنزل  که کردیو فکر م رونیآقا شما برو ب گفتیم دیدیهرکس محسن را م ،آمد
 گرم کردن و مشغول ستادیآنجا ا [محسن] .[ورزش کند] تواندینم نیمثالً ا ای کندیم دایپ

تا  دواندیمشد، میمتر  4000 که معادل ستیدور پمرتبه ده حاضران را  یانتظار یآقا .شد
بعد  ؛آمدیرا م رهایس نیا یمحسن همه نیا .بردیمتپه افراد را به  بعد ؛را گرم کند افراد
بعد از  .محسن را باور کردند ،ینیعالءالد یآقا ارش،یو دست یانتظار یمدت آقا کیاز 
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 و دیدویهمه م یمحسن جلو ،میجلودار کرد را لیاسرائیبن دیگویم که خداطورهمان ،آن
 دادند. انجام میهمه داد که هایی انجام مینرمش

تان را بحث یاسیس یصرفاً در حوزه نکهیا یکی ؛اشکال دارد دو دییگویکه شما م یزیچ
خدا آنجا که به  .دینترجمه ک ترقیدق مقدار کیخدا را  یهاهیدوم هم توص کنید.مطرح می

 دیگویم [به موسی]و  کندیم دیتاک «وجود»جمع دو  رب ؛نترس، مخوف دیگویم یموس
 ،دو وجود با هم جمع هستند نکهیا ؛وجود هم من هستم کی ،هستی وجود خودت کی

ما  یو به همه یبه موسخدا  میفهمیم اتیآ نیکه ما از ا قدرنیا .پروژه مشترک است
خاص  یموانع ذات ،که موانع هر پروژه در آن پروژه وجود دارد و هر پروژه کندیم حیتصر

 یبیحب یعلامام یدر پروژه یول ،مانع فرعون است ،حال در آن پروژه ؛خودش را دارد
بود گفت  اتیمحسن اهل ح اند.بوده گیرهای روسی و بلغاریکشتیمانع ؛ مانع بلور بود

باشد.  سالم داشته فرزند کی ومحسن ازدواج کند  کردیفکر نم کسچیه! آمدم ،هستم نم
 کی و کردیورزش م کند،یرا اداره م یفروشفیسالم دارد، ک فرزندمحسن ازدواج کرده، 

محسن باالخره با  یعنی !رفتندیمحسن را پذ سه، یمنطقه نیبخش از ا کیو محله 
تا با تضادها کنار  میکنب یاسیکار س دیحتماً هم که نبا .امدیدوران خودش کنار ن یتضادها

 . مییاین
 دیگویم ؛(48)طه:« مَعَکُما أَسْمَعُ وَ أَرى ال تَخافا إِنَّنی: »دیگویم [به موسی و هارون]خدا 

تو  ،خاص خود را دارد یمانع ذات نکهیا رشیبه اعتبار وجود خودت و وجود من و پذ
نسل شما  دییگویم شماهم وجود تو.  ،هم وجود من هست ؛ببر شیات را پپروژه

 داشت که خودش میاول که ب .داشت میکه ب دیدیرا هم در چند مرحله د یموس ؛ترسدیم
 .همراهش شد [هارون] بعد برادرش ؛[به تنهایی برود و نتواند خوب سخن بگوید]

 .داشت میدر آوردگاه سِحر هم باز ب .داشتند میدو ترس و ب هر ،برادرش هم که همراه شد
هم که فراتر از انسان  یوسم .در وجود انسان هست میب یعنی .داشت میه بمرحله به مرحل

  .فراتر از انسان نبود یول ؛بود یفیانسان ک کینبوده، 
 شیپ خواهدیم لیاص یقیکه موس یکس ،.N.A ؛ فعاالناست یذات یاموانع در هر پروژه

 شانیروبروجملگی،  ،بسازد خواهدیرا م «میهمه خواب یوقت» ای «ستیب» لمیفکسی ببرد، 
، «گاو» لمیف 40 یمهم است که مثالً در دهه نیا .دندار رامتضاد خودشان  یهالیبد
را جمع  انینازل ساموئل خاکچ یهالمیو بساط ف« گنج قارون»و... آمدند بساط « رگبار»

خودت را بساز، تو  لمیتو ف ؛وجود دارد« معکما یإنَّن» نیها اعرصه یدر همه .کردند
آن هم کار خودش را  کند،یکار خودش را م نیاخودت را بساز،  [موسیقی] یقطعه
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های فیلممثالً  ،کندیرا م ییانتخاب نها رانیا یکه جامعه یباالخره در سرفصل یول ؛کندیم
خدا هم  میفهمیطور که ما م نیا !را «قارونگنج»را انتخاب کرد نه مثالً  «رگبار»و  «گاو»

 ،زیرو ترس کندیم دایپ یمعن ریدر س یزیرترس پس. دیآیمها پروسه نیدر ا
اآلن  مثالً .ستیفقط هم ترس ن ؛هم خود خداست یاصل نیبخش و اعتمادآفرجرأت

 ی جامعه غایب است. در عرصهاآلن  «میما هست» نکهینفس و اه ب اعتماد ،ستیاعتماد هم ن
 

 جمع نیدر ا چگونهخدا وجود  ،جمع دو وجود دیگفت نکهیا :ی دومکنندهمشارکت
اینکه وجود خدا در جمع چگونه حضور  یول ،من حرف شما را قبول دارم ؟دیآیم

تو خودت  یخودت را بساز، موس لمیخودت ف دییگویم اینکه یابد، سوال است؟می
را  ایدر ایعصا داد  ایستاره داد  ایدر قرائت شما خدا  فهممیم گونه نیمن ا ،یهست

 . ستین [قابل فهم]من  یاسه بر نیا شکافت؛
 

کوچک  یپروژه کی یجرأت و وجود داد. موس یبه موس ،تر از آنهامهم هدی صابر:
به تضادها را  خواستیمو داشت  یاشکال روش [ی کوچکدر این پروژه] .داشت

خدا  .دوباره فردا آمد تکرار کند ؛کشت و را زد یآمد قبط .حل کند یکیمکانصورت 
بعد مرد  ،کرد قیبعد به او آرامش تزر .دیرد، وجودش را قوام بخشک حیتصحاو را  روش

خاص خودش را  یهااضطراب و استرس م،یدر صحنه هم که آمد باز ب ،صحنه که شد
و  ،گرفتیم موسیدم به دم آنها را از  ـ  اما خدا میدار یادر هر حوزهما هم  ـ داشت

باالخره  .کردیم مندروش، او را کردیم یروان ـ یروح زیتجه کرد،آفرینی میامکانبرای او 
دوران  کیکه  یاروژهپ کیبه  دیرس کالیزیف و کالیپراشکال، مکان یاز آن پروژه یموس

یید ایب ید وباش انبحث خودت ریگیحاال باز شما هم پ فهمم،یم قدرنیساخت. من انوینی 
 . یدو ادامه بده نجایا
 

 اینجامن چون دو تا نشست است که  ،برصا یآقا دیببخش :ی پنجمکنندهمشارکت
فضا  نیکه در ا کنمیمن فکر م .میگوینظر خودم را م ،شما یهاصحبت یدنباله ،میآیم

اگر  یول ؛میکنیصحبت م میدار کیو کالس کیش یلیخ و میکنیم یها بازبا واژه یلیما خ
 یبه وح یازین دیشا ،میباش نداشته یموس یبه عصا یازین دیشا ،میمردم برو نیب میبخواه

 دینیجامعه بب نییپا یاز قشرها یلیدر خ شما دیبا ما صحبت بکند، شا دیاینباشد که خدا ب
و با مشکالت او دست و پنجه نرم  کندیم یمعتادش زندگ یبا بچه یکه مثالً مادر

که  یکیشده و کالس یبندو بسته کیش یهاحرف نیا یکه همه نجاستیا جالب. کندیم
ـ  میاز خود من هم شروع کن ـ دیاز ما شا یلیخ رسدیعمل م یپا یوقت ،میزنیم نجایما ا
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 چند مرد» دیگویو م گذاردیما م یپا یجلو دیآیم قاًیوخدا دق میستیمرد عمل ن
مان را هم دست یموس یعصا یتو ح میزنیکه ما همه جا م نجاستیو ا «؟یحالج

که پشت  میباشاز خدا داشته دیاست که ما با و آن ترس میترسیو م میریبگ میتوانینم
که  میبرس یانقطه کیها به و نظرها و نشست هادگاهید نیا یها، پشت همهپروسه یهمه

 ،کار نیکوچکتر یچه حت یاجتماع یچه در حوزه یاسیس یعمل شد چه در حوزه یپا
اً آنجا خدا به واقع ؛میاز خود نشان بده یو خود میستیخودمان با یپا یرو میبتوان

 میبساز بایجمالت ز ،هابا واژه مییایما ب نکهینه ا میاش هستخودش افتخار بکند که ما بنده
که  ییاز کارها یلیخ !میهست یخوب یهاکه ما بنده میخودمان را گول بزن یلیخ نکهیو ا

 یلیخ واقعاً ما رسدیعمل که م یپا یول ،میما هم انجام ده دیشا ،دهندیانجام م گرانید
 . میزنیجا م

 

 !میصحبت کن کیو ش میرا رواج بده سمیمانتالیسانت میخواهیکه نم نجایما ا هدی صابر:
است که  نیها ابحث نیا یهمه .میاز آن طرف هم ما مشکالت خاص خودمان را دار ؛نه

 ،محلهدر خانه خودمان،  درحال  ؛میبرسپروژه  بردپیشبه سرفصل  ـ مانهر کدام ـ جمع
نظام و  نیا رییتغ نظیر رالعقولیمح یهاپروژه ،ها. الزاماً پروژهشدبا خواهدیر جا که مه
 .است یمثل برخورد خدا با موس ،مثالً برخورد آن مادر با فرزندش !ستین میرژ آن رییتغ

به وجه نمادین ] ،هم یموس یعصااستخراج کنیم. در مورد قواعد را  نجایا میخواهیما م
آن عصا  !مدام مردد بودکه  یموس [و اینکه آن عصا، نقطه اتکایی بود برایآن توجه کنیم 

خدا از ] دارد. کیوجه سمبل کی ،بوده هم یواقع نکهیضمن ا ؛است کیوجهش سمبل کی
 ءآن نقطه اتکا ؛یدار یینقطه اتکا کی [کند کهدادن عصا به موسی این سخن را مراد می

 .دو وجه داشت ،داد یکه خدا به موس ییعصا .هم وجود من ،سته خودت هم وجود
 دیگویآنجا که م .بود «او» یهم وجود معتبر اصل یکی ،بود یوجود معتبر خود موس یکی
 ،است هم وجود من به اعتبار آن عصا که هم وجود تو در آن یعنی «به عصاک فضرب»

رخوت و از  نیو از ا میبرس میمفاه نیبه ا میخواهیبکش. ما م راضربه را وارد کن، مرز 
 نیا نجایا یفلسفه .مییایب رونیو ماقبل پروژه بودن ب یدستاوردیو ب یمحصولیب نیا

شاءاهلل ان .ممنون از دوستان یلی. خدیها مشارکت کنشاءاهلل شما هم در بحثان .است
را نسل تکان  بونیتر .اورندیشان را بها بحثهم بچه ؛هم بحث باشد گرید یشنبهسه

سفر  کی میبتوان ،سفر دادند شنهادیکه پ یبا دوستان ؛مید هم قرار سفر را بگذاربدهد و بع
 .میرا رقم بزن یجمع

 



 

 

 
 
 
 
 

  1(۸) یکاستراتژ یدد :او یها و کارکردها: داشتهیینو پنجم: تب یستب نشست
 

 نام همراه یاریگر به
 گشایم، باب بگشا، نزد من آرفیقم، ره من
 گاهی و استراتژیک با خداستمر، همهدالنه، می صافضرورت رابطه

 

 :یمکرد یکاوخودمان را درون یروننشست اول مقدمتاً از درون به ب سیزده در
 

 فصل یکنشست،  یزده؛ سینجاآغاز تابه ا از
  یکاو درون

  یابیبحران
 خروج از بحران  یسع

 یمتدکاو
 متد یطراح

 ما یینتب
 ما یالگو

 

و  یمبرد یدر درون خودمان به بحران  پ یستیم،را نگر یرونو ب یمدرون خودمان در آمد از
خودمان از  یرامونپ یدر مدارها یمکرد یبحران را لمس و به سنت بشر سع یزن یروندر ب

مجهز  یکه به متد یمو محتاج بود یمداشت یازن یخروج به روش یبرا .یمبحران خارج شو
 که با عقل کمتر از یمتدیم؛ قرار دادجلسه  دومتد را در دستور کار  یطراح یم،شو

 یتاًو نها یینتب یین،تبیشابود که عبارتند از: پ یسطحمتد سه یدیم،متوسط خودمان به آن رس
در مواقع  کندیم یهتوص. یمنمود کرد،یم یهکه خدا توص یینیتب یدنبه د سعی. یینپساتب

                                                                                                        
 باشد. می 1966 ماهبهشتیارد 12شنبه سهرگزاری این نشست . تاریخ ب1
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خودتان کوچک  یمبنا یک ید،من آغاز کن یرا از خودتان به سو یریبست سبحران و بن
 یهتوص ینا یازامابه یالگو یک یمابراه یو منتشر هم من هستم. الگو یطبس یمبنا یکو 
 . یمآن درنگ کرد یجلسه رو پنج و بود

 ینو همچن یمدار را درک کردبحران یراموندار و پنشست اول درون مشکلسیزده  لذا در
 یبستبنه رعایت شرایط، مشروط ب و یماز آنها هست یکیندار را که ما هم بستانسان بن

 یهاانسان یبه جرگه یزو خودمان ن یدیمدار را دیینتب ی«ما»و  متددار یشینیانپ .یمندار
مورد بحث و بررسی الگووار را  یمابراه یتاًو نها یوستیمپ بحرانبست و کننده از بنخروج

خودمان و در  یدر تجارب باطن« او»اینکه با توجه به  یمدر فصل دوم گفتقرار دادیم. 
 ید،که من را هم طرف مشورت قرار بده کندیم یحماست مکرر تصر یرو یشکه پ یکتاب

 ید،تان دعوت کنخروج یرهایو به مس یدبخوان تانیها و روندهامن را هم به بحران
 اینکهنه از باب  یم،کن یآن را بررس ،کندیادعا م« او» حال که .یریمبگ یدعوتش را جد

بلکه خودمان تجربه  یم،را محک بزن« او» که یستمان نما در توان یم،نادعا را محک بز
 دهد؟یدعوت را صورت م یندارد که ا یسترگ یهاداشته« او» یاکه آ یمو متوجه شو یمکن

 

 بگشا بابفصل؛  دوم
 باب: آستان

 نقطه اتکاء «او»
 ی، فاعل استمرارما

 

 یما هم فاعل استمرار یاآ یول ،یمض کنفراتکاء  را نقطه« او» توانیمیتجربه م یندر ا ما
و در  یکنجسه ی،مناسبتبه شکل  یا یممستمر یبه دنبال رابطه یامفهوم که آ ینبه ا یم؟هست

« او» باز با یافتیم، یاز آنها خالص کهیو در هنگام کنیمیمراجعه م« او» بست بهبحران و بن
 ینا یرو یاچند جلسه شویم؟یم نهیگااز خودمان هم ب« او» با یگانگیو به تبع ب یگانهب

ما اهل  یاو آ یردما قرار بگ ینقطه اتکا تواندیم« او» که به چه علت یمبحث متمرکز شد
 یننه؟ لذا ا یا یممستمر برقرار کن یرابطه« او» با خواهیمیو م یمعمل و استمرار آن هست

 .کندیبرقرار نم یفیک یبطهرا ،ما یفیک یازوقت بدون اعالم ن یچه« او» رابطه دو سو دارد؛
عام  یتکه هدا دهدیم یحتوضکند؛ یم یجادا یمعمول یرابطه ،یتشالبته به صفت خالق

عام  یتمن است، اما بحث ما فراتر از هدا یتمسئول یدر حوزه کنمیرا که خلق م یکس
 یزن« وا» یمو بخواه یمدار بکندامنه و افقرازد ی،جد یک،کار استراتژ یماست. اگر بخواه

 یگاه دو سوما وارد کند، آن یآورده به پروژه یکرا به عنوان  یکشاستراتژ هاییژگیو



 429      (8) کیاستراتژ دید: او یها و کارکردهاداشته: مپنجو  ستینشست ب
 

 

 یهاده با جلوهمشورت یماردارکار تاستراتژ کمک یخدا« او» :کندیم یفیفرق ک یکرابطه 
 .گذاریمیم یشخودمان به نما ازرا  هایییژگیو یزو ما ن شودیم یعاد یهاو جلوه یفیک

انسانِ  یکو خدا دو سو داشت،  یمابراه یکه رابطهرابطه دو سو دارد، همچنان ینالذا، 
آن  یرو یراخ یجلسه در هفتکه « او» با یموس یدوست؛ رابطه یِخدا یکدوست 

اش پروژه کهاست  سریمهآس و یدهدار، شوردغدغه یانسان یاست. موس ینچن یزن یستادیما
و  کندیم اشیدهنامتناسب با ا یناسب ندارد و برخوردهاروش مت یرا به اجرا درآورد، ول

سو  دو یزامروز مدرن ما ن یهمه دو سو دارند، در تجربه ینهاا .آیدیخدا در کارش م
از آنها در ذهن ما هستند،  ییهاکه نمونه ییرو مدار تغ ییمدار رها یهاانسان یعنی،هست؛ 
 یفتعر یفیک یخدا یکو  یفیخود ک یک عتاًیطب یزاز آن، آنها ن یرونو چه ب یرانچه در ا

 اینکهو البته نه  یوندیمداران بپو افق کارانیفیک یبه جرگه یمبخواه یزاند. اگر ما نکرده
رابطه را  ینا یدبا] یمبکن یبلکه در حد توان خودمان اقدام یم،بکن یرالعقولکار مح یک
 :مقابل ما خواهد داشت یژگیچهار و یزن« او» و یمدار یژگیما چهار و. [میریبگ یجد

 

 ؛ یهدو سو ی؛ رابطهیینتب
 «او»             ما

 فعال نامحدود  فعال محدود
 گرعرضه  تقاضادار

 منتظر   منتظر
 دارقاعده  آوریرو

 

خودمان  هاییتکه محدود یمهست یرابطه دو سو دارد و ما فعال یمما درک کن یددر ابتدا با
 یک 1380 یفعال نامحدود است. قبالً مثال زده شد که در دهه« او» ما محدود و .یمرا دار

هم تکرار  یگرانجام داد و د یرالعقولمح یکه کار ودب 1ینچمبرل یلتبه نام و یستبسکتبال
چنان آورد. در حال حاضر بسکتبال آن یازامت 100 ییبسکتبال به تنها یباز یکنشد، در 

جان  یزانرعرق یدبا یقهدق 40 یبه سخت یمت یککرده و هنرمندانه شده است که  یشرفتپ

                                                                                                        
1 .Wilt Chamberlain :کنیباز( 1333 ـ درگذشت به سال 1398 متولد) نینورمن چمبرل لتونیو 

 یمل هیاتحاد نینچبسکتبال جهان و هم خیتار اننکیباز نیتراز بزرگ یکیو  کایبسکتبال اهل آمر
 خیدر تار کنی. او تنها بازکردیم یدر پست سنتر باز متریسانت 181با قد  نیرلچمب .بسکتبال است

NBA  است.  مسابقه شده کیدر  یشخص ازیامت 100است که موفق به کسب 
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 یراندر ا دهد.رخ می یکاآمر یگدر ل یشترو آن هم ب یاوردب 100 یازبکند تا مثالً امت
در  ینچمبرل یلتو یبرسد، ول 100به  یمت یکمرتبه  دو سه یخودمان ممکن است سال

 کهیگامسانت داشت و هن یستقد حدود دو متر و ب یک !برد یازامت 100 یباز یک
 یعنی، .را پوشش بدهد یشعاع دو متر یکتوانست یم کردیدستانش را باز م

فعال بود، منتها  یلیو... خ یستادنبود، در پرش و ا یزیکیبه لحاظ ف انانس ینتردرازدست
 یمبه هر حال فعال محدود یول ،یمبشو یفعال در هست یمتوانیفعال محدود است. ما هم م

 . یمرا درک کن ینست، البته اگر ما او خدا فعال نامحدود ا
گر خواهد بود. به همان نسبت عرضه یزن« او» ،ما یاست که به نسبت تقاضادار ینا دوم
اگر با  .نامحدود با ما برخورد کند« او» و یمباشداشته  یمحدود یکه ما تقاضا شودینم

 یکاصر با سال جهان مع 40-20نامحدود برخورد کرد و در تجارب  یو موس یمابراه
جرعه  یککه با  یاساعته 46 یهاهم روزه آن گرفت،یم روزهکه دو ماه در سال  یگاند

 یفیک یتقاضا [کرده، از آن رو بوده که یفیبرخورد ک یزن] کرد،یدانه بادام سر م یکآب و 
به هر نسبت که تقاضا  یزبرخورد کرده است. ما ن یفیک یاربس یارداشته و خدا هم با او بس

 اینکهقاعده و قانون دارد؛ ضمن  یعنی،است؛  رگبه همان نسبت عرضه« او» ،یمباششتهدا
 یگرهر حال عرضه است اما به یارهمه هست، منتشر، مبشر و در اخت یاروجودش در اخت

 مند. است قانون
ها و پروژه یرها،به ما در س« او» که یمانتظار دار یم،دار« او» وجه اشتراک با یکاما ما 

است که به  ینهم ا« او» است، انتظار رهم منتظ« او» کند. اییژهکمک ومان یهاروسهپ
انداز و با چشم یددارترتر، امفعال تر،یجد یز، ما ن«او» یکارو کمک ینسبت آورندگ

 «.او»لذا، هر دو منتظر هستند، هم انسان منتظر است و هم  .یمبرخورد کن یزتریشورانگ
که کمک  بتیکه به نس استیناست، انتظارش ا نیازیب« او» یرضه ولمنتها انسان منتظر ع

 باشد.  تریجد یرانسان هم در س ،کندیم
ما را  یازو ن زندیما را پس نم یهم رو« او» و یمآوریما رو اینکهچهارم  یژگیو نهایتاً

است که  یسک ما در مقابل آن آورییکه رو یمباش در نظر داشته یداما با گذارد،یمعطل نم
خواهد داشت.  یکردهم به ما رو« او» ،ما آورییو متناسب با رو باشدیدار مقاعده

داشت واقعاً نامحدود بود؛  یمکه به ابراه یکردیمثالً رو .است ودهم نامحد« او» یکردرو
 یمابراه یشد. الگو یدهدر تن« او» هم کامالً با یمکرد و ابراه یرا دوست تلق یمابراه یعنی،

مقدار در  یککه  یستن یجیخدا نامحدود است، مثل خل یشرویکه پ دهدیما نشان مبه 
 طورینا ؛نه .مقدار آب در آن باشد یک که یستن یامثل دهانه یاکند،  یشرویآب پ
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نداشت، باالن و پروازان بود، به  یتیمحدود یزن یمندارد. ابراه یتیو محدود آیدی! میستن
ثبت شد و خدا به او  یدوست ینو ا یگرهمد یبه دوست یدنددو رسهر سمت او رفت و 

 داد. ]خلیل[  یژهو و یفیلقب دوست ک
که در  یداحد کرد و متذکر گرد تبعد از شکس اییهتوص]خدا[  یین،تب یدر حوزه

منزلگاه  یکخودتان  یرید،بگ یخودتان را جد .یدها از خودتان و من فرار نکنبستبن
 یدو منزلگاه پاگرد ینا ینب هستم. یلو طو یضعر یاربسمنزلگاه  یک یزو من ن یدهست

رفت و آمد  یناز ا ید،کن یتلق یدوریرآن را کُ ید،پاگرد قدم بزن ینو در ا یددرست کن
« او» ییهطبق توص یمو بخواه یریمرا بپذ ین. اگر ایدخواهد رس اییژهو ییجهحتماً به نت

که باشد، متن منزل،  یهر متن ـ مددکار است «او» ،یاییمب «متن»ها به و از کناره یاز حواش
ماست. در ذهن ما حقنه  متعلق بهمان، متن متن جامعه یامتن محل، متن دانشگاه و 

قدرت  یماست، متن برا متعلق بهمتن  !نه ایم؟یهما حاش !ایمیهاهل حاش ااند که مکرده
آنها  یما هم ادامهاست که نسل به نسل آمده و  ییهاتوده ینهم متعلق بهمتن  یست،ن

آدم  یپروژه یها هم در ادامهاگر دولت یم،اجرا کن خواهیمیآدم را م ی. پروژهیمهست
آدم را در حد فهم و توان  یو پروژه یمهست دمنه، ما آرهست وگ یوجه مشترک ،بودند

ترازو  یگرد یخواست خداست، و خواست قدرت در کفه ینا .دهیمیم خودمان ادامه
 یکفه یست؛ یککه الزاماً قدرت مستقر در کشور خودمان ن یالبته هر قدرت .ردقرار دا
 یکفه یناست که ب خوانیش، کدام پ«او»ترازو هم خواست  یگرد یو کفه ینترازو ا

باالنس  ینا یرما اس یدباالنس برقرار کند؟ لذا نبا« او» یترازو یقدرت و کفه یترازو
 یقشنگ یلیخ یلفام «.یتآدم»به نام  یرانبود در ا یلیام. فیمآدم هست یما ادامه یم،بشو

 یاآمده پروژهانسان قبالً بحث شد،  .رسدیمبه آدم او  یباالخره شناسنامه یعنی،است! 
 !طلبانهنه از نوع توسعه یرتسخ ،هیتلرینه از نوع  یرکند، تسخ یرو جهان را تسخ داجرا کن

 یو مناسبات یدنما یاش را جاربکند، اراده یمفهوم که در آن دخل و تصرف ینبه ا یرتسخ
انسان متن هم الزاماً فقط  .یماست که انسان متن باش ینبه ما ا« او» یتوصیه .بگذارد یهرا پا

به متن  یماگر بخواه .ماستمتعلق به ها متن یبلکه همه یست،ن یاسیس یعرصه]فعال[ 
را  یمبه آنها رجوع کن توانیمیا ممرجع دارند و م یکه جنبه یمتون یعتاًطب یوندیم،بپ
 :یمبدار ورو دقت به د یدد یاز حوزه بایدینم

 

 متون مرجع:  ؛ ما راجع، تبیین
 کتاب؛ ما؛ یختار؛ یهست
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 یماشاءاهلل در آن مالت برایبزرگ است که ال ینشکتاب آفر ینا یا یمتن اول متن هست
 یک« او» د ما هم به اعتقادو خو یخهست. کتاب تار روییشو پ یقتحق یق،درک، تدق
 ید،به درون خودتان برو گویدیم یعنی،؛ «انفسکم علیکم» :کندیم یحتصر .یمکتاب هست

 یاو نه در الک فرورفتن و مشابه خارپشت در درون فرورفتن  دگیفسرنه، آن درون
منظور  یست،فرو رفتن ن گونهیننه! منظور ا .پشت بودن و در درون فرورفتنهمانند الک

 یک. یدزدن، متن خودتان را هم برگ بزنقابل برگ یدهست یکه خودتان هم متن است ینا
و آن متون  یمما اهل رجوع و راجع هست ا،لذ .هم هست به عنوان متن مرجع یکتاب آخر

به  یددو کل یینتب یمراجعان است. در ادامه ییرندهپذ ،یمها خود ما باشاز آن یکیهم که 
 :دهدیما م

 

 روش یکو  یدکل ؛ دوتبیین
 هاکرانه؛ خود: یددو کل

 

 ینو در ا یداست که به خودتان بها بده ینا ید. دو کلکنیمیم یداهم روش خودمان را پ ما
. یدبها بده یزدوردست ن یادست یکهاست، از نزداز خودتان هم که کرانه یرونبه ب یین،تب
 یک. شودیها مخودمان کرانه اتیآفاق هم که با ادب یم،انفس ما هست «.آفاق و انفس»

 :یمکرد نتخابروش هم خودمان ا
 

 روش  یکو  یددوکلتبیین؛ 
 روش:  یک

 مواجهه با کتاب
 انتخاب نشانه و گزاره 

  نشانه و گزاره یموضوع یدانم یبررس
 شان نزول

 از واژگان یریبارگ
  یلتحل

 متنبهره از منابع کمک
 یینها یافتدرک و در

 

 یخاص یطبقه یچه یارکه آن کتاب در اخت یحو توض یرتفس ینبا ا م،کنییروش م انتخاب
و چون  کردهانشاء آن را « او» ندارد، منشاء آن خداست و چون یخاص یبندرتبه یست،ن
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همه  یارمنتشر و در اخت یزهمه هست، کتابش ن یاراخت در یوجودش منتشر و به تساو
 یرکنند، پرده بردارند و تفس یرجمان امروزکه بتوانند کتاب را ت یهست. البته ما به کسان

هم  یدر هر لباس ،ما مرجع هستند یآنها برا کنیم،یرجوع م یند،نما یو کاربرد ینامروز
 یزافتاد که از تبر یاتفاق یراندر ا 1910 یعنوان شد که در دهه یباشند. ول خواهندیم

که خود کتاب  یدرس نژادفیو بعد به حن گانشروع شد، در ادامه به تهران و مهندس بازر
 .لباس خارج کردند یکطبقه و  یکرا از کف انحصار  یرشاش، برداشت و تفسو مطالعه

و نه   یمبردارنه پرده یم،ما نه مفسر .یمما هم در حد خودمان به دنبال فهم کتاب هست
اشد ب داشته یمتعدد شکاالتدرک ما ممکن است ا ینا .یمباشداشته  یدرک کامل توانیمیم

مان یهاکه درک یم. ما حق داریستانداز ندرک مثل برق است و قابل پس یول ،که دارد
 ینلذا، اگر ا .ما را نقد کنند هایدرکو همه هم حق دارند که  یمبگذار یانرا با هم در م

 ینو ب رویمیکه سراغش م کنیمیمواجهه م گونهینما با کتاب ا یریم،موضوع را بپذ
تکه و  یه،متن مرجع است و از آن آ یکاو  کنیم،یبرقرار م کنانیتخودمان با او آش

از منابع  کنیم،یم یلشتحل دهیم،یلغت انجام م یترجمه کنیم،یموضوع انتخاب م
 . رسیمیم یافتدرک و در یکبه  یتاًو نها کنیمیمتن استفاده مکمک

 

  یادینبن هایدریافت؛ تبیین
 محترم ـ معتبر یرمس

 ک پروژه مشتر
 «او»قاعده

 ما یبسهم و نص
 

 یاتشکه ما  از خدا و ادب طورینالبته ا ـ یمکرد یداکه ضمن کار پ یدهاییاز کل یگرد یکی
محترم و معتبر  یررفتن است، مس یبرا یراست که مس ینا ـ فهمیمیکه در کتاب هست م

لحظه  یک نی،یع؛ 1«دل یدبه چه کار آ ،گرعشق نباشد: »شودیکه عنوان مهمچنان  باشدیم
نباشد و  ییرازها یخانهکه اگر دل ما صندوق بینیمیم یم،کن فکرو  یممان را ببندچشم

و  شودیساطع شود وجود نداشته باشد، اصالً آن دل شکم م یکه از آن عشق یکنجسه

                                                                                                        
ور  /گر دل نبود کجا وطن سازد عشق /بر مرکب آرزو سوار آید دل /گر با غم عشق سازگار آید دل». 1

 خیر، رباعیات(. ) ابوسعید ابوال «عشق نباشد به چه کار آید دل
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 اشیو رازدار یکه دل به اعتبار مهرورزدل و شکم وجود ندارد. همچنان ینب یمرز
آدرس  یبرا یرمس .[قابل احترام است] ،رفت یدبا اینکههم به اعتبار  یرمحترم است، مس

 یمذهب هم برا .راه است یهم خدا« او» رفتن و یبرا یرمس یست،کردن ندادن و اشاره 
 .محترم و معتبر است یرمس ینو رفتن است و لذا ا یدندو یر،آمده؛ انسان هم اهل س یرمس

 یندر ا یدقابل احترام است. با شود،یبرده م شیپ یرمس ینهم که در کشاکش ا یاپروژه
 یدهرس یبه موس یده،رس یمو ما که از آدم مشترک بوده و به ابراه« او» ینمشترک ب یپروژه

، نه [یمقد حاضر شوتمام]است، در حد وزن و ابعاد خودمان  یدهرس یزو اکنون به ما ن
« او» منتها یم،اجرا کن« او» مشترک با یپروژه توانیمیم یزما ن !ینبنه خودکم یممتوهم باش

 یندر ا .کندیما مشارکت م یدر پروژه ،یمکن یتدارد و اگر ما آن قواعد را رعا یقواعد
 یشآنها را پ یکه فعاالن هست یو درشت درون هست یزر یهاپروژه یندر ا یزصورت ما ن

ماست.  یبو نص ها بر سر سهمبحث ینا یداشت. همه یمخواه یبیسهم و نص ،اندبرده
 یم،الباب کنرا دق« او» در خواهیمیمطرح شد که حال که م بحث ینا یمجلوتر که آمد

 یست؟چ« او» یهاداشته
 

 ما:  تبیین؛ یشارویپ بحث
 او کارکردهای ؛او هایداشته

 طراح ـ مهندس یخدا 
 خدا خالق 

 (1) یکاستراتژ یدد
 

منتشر  یکه خداهمچنان کند،یاز خودش ساطع م یمتعدد هاییضانو ف هایانجر او
ها ها را از آن داشتهداشته ینا یمکرد یهم متعدد و متنوع است. ما سع یشهااست، داشته

و  هاستیشانیما پس پ یجامعه یو در عرف سنت آیدیم یهکه در ادع یکیو صفات کالس
مدنظر قرار مشکالت امروزمان را  [و یمینما یزمتما] یست،ن رانگیزانندهب یگرداآلن  یلیخ

؟ مثالً نه یاها داشته مشکالت را در گذشته ینتوان برخورد با ا« او» یاکه آ ینیمو بب یمبده
چه  مان،یفکر یانچه جر مان،یراموناز مشکالت امروز ما چه فردمان، چه پ یکی

ه و آمورف فلَّ یزاست. همه چ یو مهندس راحیمشکل ط مانیتمان و چه حاکمجامعه
 یو از هندسه گیردیظرف قرار نم یکدر  آید،یقالب در نم یکدر  یزچ یچاست، ه

هست که در امروز ما در  یمهندس و اهل طراح قدرینخدا ا یا. آیستبرخوردار ن ییکارا
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است، آمار وارداتش را  یاکنندهمصرف یما جامعه یکه جامعه بینیمیماآلن  نه؟ یا یایدب
را با  مانیفکر یگذشته یهاانباشت ید،کن یسهامق یدآمار واردات را با تول ینیم،بب

به  یتکرد و در نها شودیم هایسهمقا یناز ا قدرینا ید،کن یسهمقا یاندک فعل یهاانباشت
 .ددنبال تجارت هستن غالباًندارد،  ییما چندان جا یکه خلق در جامعه رسیمیم یجهنت ینا

خدا هم تاجر  یاآ .یستندان زیاد[ ]چن یشهپیدوجود دارد و تول یشهپبه وفور تجارت
درست کرده است؟  ینه، کارگاه یاباز کرده  یادارالتجارهاز اول جهان خدا هم  یااست؟ آ

جهان را از  مکاناتا یلبا موبا کند؟یجهان را اداره م یلنه، با موبا یااست،  یزانرعرق
 یندر شش روز ا دشویدارد و دالور است؟ م یدست یکخودش  یا بردیبه آنجا م ینجاا

جهان را خلق کرده ـ شش روز خودش  ینکه در شش روز ا« او» یاجهان را خلق کرد؟ آ
 یما را از موضع تجار تواندیم یاید؟امروز ما در ب یدر کارها تواندینه شش روز ما ـ م

است که  یددر خدمت تول یتجارت .دارد یمتعدد یخارج کند؟ البته تجارت هم مدارها
ابتذال مربوط به  شودیم یدهآنچه د یول ،یستنفسه بد ن یاسم تجارت فاشد؛ بیمحترم م

خدا  یااروپا است. آ یشسال پ 400با تجارت عصر  یسهدوران ماقبل مدرن و قابل مقا
به سمت خلق ببرد؟  یم،دار یدکه با تول یدیبع یفاصله یتوضع ینما را از ا تواندیم
که  یمبخواه« او» از توانیمیخودمان م یاکند؟  یقتزر اق به ذهن ماخلَّ هاییژگیو تواندیم

 :یدیمرس یکاستراتژ یدصاحب د یتا به خدا یمها آمدبحث یننه؟ با ا یااق کند ما را خلَّ
 

 در کتاب یکاستراتژ یهاگزاره
 یشیاندفرجام 

 کردن یفرعـ  یاصل
 یرعهد با او، با خود، با غ پاس
 و انباشت یرهذخ

 ه صدقب یهاورود و خروج
 

 یشیدارد، ما را به فرجام اند یکاستراتژ ییژهو یدکه چند تاک فهمیمیاز کتاب م گونهاین
بودن و  یرهبه عهددار و اهل ذخ ینو همچن کندیم یهتوص هایدهکردن پد یفرعـ  یو اصل

ها دعوت ها و پروسهبه سالمت به پروژه یهاورود و خروج یتاًانباشت کردن و نها
 .است یکیاستراتژ یداتتش تاکیدا، تاکلذاکند؛ یم
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 باب بگشا، نزد من آ  یم،ره گشا یقممن رف
 من؛ 

  صبورم؛ فرآورم؛ طراحم؛ یشمدوراند؛ افق دارم
 

کار  خواهیدیکه اگر م کندیم یحتصر یید،و نزد من آ ییدباب بگشا گویدیکه م وقتی
 یمتم،و عز یشیورانددارم، صاحب منظرم، اهل د یجد هاییژگیمن و ید،درازمدت بکن

 یبرا یزرا سامان بدهم و صبرم ن یروآفر یهاپروسه توانمیکنم، م یطراح توانمیم
 . تاس یزلبر ،از افق به تحقق یدنرس

 

 ؛ مدبّر از سقف تا کف   «او»
 «     مدبران در امور»کن به  یاد؛ سوگند «او»

 

امور،  یریتائم در حال مدهستم به طور د یکرده، که مدبر یفخودش را در کتاب تعر او
در امور هستند.  یرکه اهل تدب خوردیقسم م یو ضمناً به کسان یاز سقف تا کف هست

 [:یدیمخدا در طه را د یکاستراتژ یطراح]
 

 ؛ یمدّبر صاحب استراتژ
 یکاستراتژ یطراح یک

 نشانه  ینو چند)طه، اعراف، شعراء( گزاره ـ سه یک یانهمدر
 مرحله 16بند،  31نشانه،  42با  سرشار  یانهطه: م

 

دارد که به درد امروز ما بخورد، سه  یکیاستراتژ یتوان طراح« او» واقعاً اینکه یدند برای
طه و اعراف  یهادر سوره یلیگسترده و طو یصفحه یک یم،گزاره مطول را انتخاب کرد

 یاربس یارو بس یهست یسبز کاهو یو ساقه یفیک ییانهطه م یموجود دارد. گفتشعراء و 
مرحله در طه هست که ما  18و بند  90نشانه با  31کند؛ یم حبتسرشار است و با ما ص

 :یمببر یخدا پ یکاستراتژ یژگیآن به و ییلهبه وس توانیمیم
 

   یک؛ آموزش عمل استراتژپای تابلوی خدا
 :  یاول ـ طراحی مرحله

 ی؛ تضاد اصل یسازبرجستهیط؛ شرا یلتحل
 یکاستراتژ ؛ گزینشیکهدف استراتژ

 : یمجر یو فرآور ینشدوم ـ گزی مرحله
 خود پروردم ـ فرآوردم یتو را برا
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 : یکاستراتژ یی سوم ـ کارسپارمرحله
 بال شو! غزال شو! پا شو! سبک: برهنه یدوران یامپ

 ؛ «تو»، گوش از «من»از  یوح
 : یفیک یزچهارم ـ تجهی مرحله

 یژهو یهامبنا؛ جلوه یمتفه
 در بزنگاه اقدام:  یمجر یهپنجم ـ توجی همرحل

 ینها ـ براهرو با نشانه گریانفرعون طغ یبه سو
 : یمجر یفهرست تقاضاها ینی ششم ـ تاممرحله

 «او»و چون  چندیـ اجابت ب یشفاف مجر یخواهندگ
 : یمخاطب، گروه هدف استراتژ یقینی هفتم ـ مرحله

 توده مردم
 ، متن و روش: ادیبه  یزهشتم ـ تجهی مرحله

 ذکر مستمر، کتاب رهگشا، روش متناسب مواجهه
 : یـ روان یروح یزی نهم ـ تجهمرحله

 ینی، اعتمادآفریبخشجرات
 : یدالدل با مجر یی دهم ـ همراهمرحله

 ، پروژه مشترک استیابدر
 :ـ اقدام ی یازدهممرحله

 جو بودنفرمان رفتن، طرح موضوع کردن، مطالبه
 :یمجر یینتب ـهم ـ طرح موضوعی دوازدمرحله

 تلنگر، دعوت یین،تب
 :ـ عمل یشهـ آوردگاه اند یزدهمی سمرحله

 ـ روش یدگاهمواجهه د یر،تاث یتالش برا
 :یزچهاردهم ـ ادامه تجهی مرحله

 ییاعتال یب، ترغزدایییمب
 : یانیماقبل پا یپانزدهم ـ برتری مرحله

 ینامیسمد ی؛ برتریدتوح یبرتر
  ینی: محو ـ جانشییشانزدهم ـ اقدام نهای مرحله

 اسرائیلیبن ینیمحو فرعون و مدار فرعون؛ جانش
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. کنیمیرا عنوان م ینشموضوع متعدد تکرار شده فقط مراحل و عناو ینکه ا ییآنجا از
 یمواجهه با فرعون و رو به تحول بردن جامعه یبرا یمشترک با موس یخدا در پروژه

به  یکاستراتژ یکارسپار ی،مجر ینشگز ی،کرد: طراح یهتعبمرحله را  شانزدهمصر 
مردم را مخاطب  یش،فهرست تقاضاها ینتام او، یهاو، توج یجانبه همه یزتجه ی،مجر

 یاو، همراه یروان یروح یزو متن و روش، تجه یادبه  یمجر یزقرار دادن، تجه یاستراتژ
 یصل اقدام، روش دادن به او برابه سر ف یپروژه، رساندن موس بردپیشدالدل با او در 
فرعون و مدار او و  وکه مح شانزدهم یبه مرحله یدیمرس یتاًاقدام و نها یورود به مرحله

 یهابحث یآمده، حال بحث امروز ادامه یشپ ینجابود. بحث تا ا اسرائیلیبن ینیجانش
 . یمام کنرا تم یکاستراتژ یبحث خدا یمبعد بتوان یشاءاهلل جلسهاست، ان یشینپ

 «[محک»ی ]بانی موسسه خانم قدس یاز تجربه یمبعد بتوان یخدا بخواهد جلسه اگر
 یاآ یم،هست یشدر جستجو یخها که از کتاب و تاربحث ینا ینیمبب یعنی، .یماستفاده کن

هست به نام  یاخودش. موسسه ینه؟ البته با ترجمان امروز یادارد  یامروزه هم کاربرد
سرطان درگیر شان که کودکان ادرم 4-2اند. نهاده یاینشبن یشسال پ بیستمحک که 

بعد وارد شدند.  یکردند و به مرحله یبندکردند، هر مرحله را جمع یبودند، مرحله ط
 یزما ن یرامونپ یعاد یهاانسان محیرالعقول نیست.سنت خداست، سنت خدا هم  ینهم
. از رسدیبه نظر م یرالعقولمح یمقدار م،کنییچون ما نم یدشا کنند،یکارها را م ینهم

خودشان به  یرو در س ]آغاز کردند[ یذردر چ یجاریاست یمتر 80کوچک  یرزمینز یک
حدود  یتیجمع یکو در حال حاضر با  یدنددوازده طبقه در دارآباد رس یمارستانب یک

و  یاوردب یفتشر یشانارتباط دارند. ا یراندر ا یسرطان بضاعتیدوازده هزار کودک ب
بوده است؟  ییمراحل اصالً خدا دنکر یموقع استارت پروژه و ط ینیمبدهد، بب یحتوض
رسان و ظاهر شده، کمک ینهای اکار است، اصالً در پروژهکمک گوییمیکه م ییخدا
که در دوران مدرن هم  ینیمکرده است؟ بب یقبه آنها تزر یشان بوده و انرژبخش یزهانگ

و  اشیممهمان داشته ب یکهر ماه  یمشاءاهلل بتواننه؟ ان یا یافتدب دتوانیاتفاقات م ینا
آمدند  یشان. اگر اکندیما م تریروش کمک به درک جد ینا یم،روز کنمان را بهبحث

 یاگر نشد با آقا .کنیمیبحث خودمان را تمام م یامدنداست و اگر ن یشانا یارجلسه در اخت
آنها هم  .کرده است یسرا تاس «تولد دوباره» یتعجم یشانفروهر هم صحبت شده است؛ ا

 یخدا یکفکر افتاد  ینفروهر معتقد است از اول که به ا یدارند. آقا یفیک یتجربه
صحبت کنند و جمع از آنها بپرسد، آخر  ینندتکلف بنش یدر کارش بوده است. ب یمبشر

و  یمدر امروز بجور خدا را هایمیها، به قول قدسر بعد از صحبت آنها و پرسش و پاسخ
 .یمجستجو کن
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 تواندیببرد، امروز هم م یشمشترک با بشر پ یپروژه ستهها توانکه در دوردست ییخدا
 یمابراه یدر سطح تقاضامان یببرد؛ مشکل از بشر است، مشکل از ماست که تقاضا یشپ

 رهاته، خدا را هم نداش ینهطمأن یهم داشته، موس ایینهطمأن یک یمنبوده؛ ابراه یموس یاو 
 یکشده و  یاپخته یموسا یکتا  هآزمون و خطا کرد قدرین، ابوده پردغدغه کرده،ینم

بحث را تمام  ینا یگرد یدو جلسه یمشاءاهلل بتوانعبور داده است. ان یقوم را از تالطم
 . یمبرس یبندتا به جمع یمکن
 ییبه دستاوردها یجه،تا نت یاست، از طراح یروزپ یاستراتژ یکخدا که  یاستراتژ ینا از
کم  یروزیکه پ کنیمیم یزندگ یاچون ما در جامعه است،مهم  یروزپ یاستراتژ .رسیمیم

برود.  یبه جام جهان یراناز ا یمت یک دفعهیکمثالً، امکان دارد هر چهارسال  .است
 یست،ن یروزیپ ینا گوییمیحدود شده است؛ نم ینما متاسفانه در ا یجامعه هاییروزیپ

ندارد،  اییخوشدل یچبزرگ که ه یجامعه یورزش و هم برا یجامعه یهم برا ،آن
در ]مردم[  جام جهانیدر  یروزیو بعد از پ یااز استرالایران برد  پس ازاست.  یروزیپ

 ی. چون در جامعهیزندندارند که در کوچه بر یگرید یخوشدل]چون[  ریزند،یکوچه م
 یمنجر شود، دستاوردها یروزیوجود ندارد که به پ یاستراتژوجود ندارد،  یروزیما پ

که از  یوجود دارد؛ در صورت یاو منطقه یخرد محل ی. البته دستاوردهابینیمینم یمل
 یلیاز نوع فتح خرمشهر خ یدتردر دوران جد یاکردن نفت  یاز نوع مل یمل یدستاوردها
مهم است! نه صرفاً به خاطر  یلیخ نیا باشد،یم یروزپ یمش خدا یلذا، مش .یمفاصله دار

 ،قواعد یتو رعا و هندسه یتخاطر درا مهم است، بلکه به یزن اشییخدا اش،ییخدا
به ما  یدیام تواندیم ینا .است یروزپ یاستراتژ یزن« او» یو استراتژ یروزپ یمش« او» یمش

خ بدهد، ما هم فوتبال که اگر ر یدفعهیکچهار سال  راز مدا یرونبدهد. باالخره ب
 است.  یروزپ یاستراتژ« او» یخدا و استراتژ یلذا مش !یمفکر کن یروزیبه پ توانیمیم

 

 یروز؛ پ یاستراتژ
  یجهتا نت یاز طراح

 اندازچشم
 یازن یشپ

 جهاز
 فاز

 یشتازعنصر پ
 سازـ عمل سبب یشهاند
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چند  ید،رس یزبرد و به محصول ن یشپ یکه خدا با موس یمشترک یاول تا آخر پروژه از
سوم جهاز، چهارم فاز،  یاز،نیشانداز، دوم پچشم عنصر وجود داشته است: اول یااِلِمان 

 یمطول یتروا ینما از ا یعنی، .ساز استو عمل سبب یشهششم اند یشتاز،پنجم عنصر پ
عناصر را  ینکرده است، ا یگرد یو جاهاشعراء در اعراف و  کنارش،که خدا در طه و در 

بس  شدیمرتبه در طه بحث م یک یدکه شا یدعنوان گرد یز. چند مرتبه نکنیمیدرک م
چرا در هود باز  کند؟یمجدد م یترواشعراء چرا در  کند؟یبود، چرا در اعراف تکرار م

 یک اینکهبه خاطر  کند؟یرا مطرح م ینکتاب ا یجایچرا در جا پردازد؟یبه آن م
کتاب  ینا توانستیماست وگرنه م یلکه مالت تحل سازدیاز مواد و مصالح م یامجموعه

 یانسان یهاهمانند کتاب !فصل مصر ی،مثالً، فصل موس ؛را فصل به فصل کند، عاجز نبود
را پاشانده،  یمرا پاشانده، داستان ابراه یداستان موسیست؛ فصل به فصل ن یول دیگر.

کتاب پخشانده است. ما اگر را در  یمابراه یدرا منتشر کرده، به واقع توح شاینامیسمد
با  یادر جهان رو به تحول خودمان پروژه یم،اهل پژوهش و کار درازمدت باش یمبخواه

 ین. ایمکتاب را جستجو کن ینکه ا انگیزاندیما را م یم،و اجرا کن یمضمون تحول، طراح
 یروژهپ یو فرعون و رو یکه خدا در داستان موس یپازل یم،آرام جمع کنها را آرامپازل

فرعون اجرا کرد را  یتمصر با محور یتدر مواجهه با وضع یکه خودش با موس یمشترک
طرف و آن طرف  ینا یپراکنده یات، هود و آءدر طه، اعراف، شعرا هایت. از رواینیمبچ

خدا وجود داشته است:  یطراح ینشش عنصر در ا ینکه ا کنیمیکتاب درک م
بوده است،  یازن نیازهایییشمنظر و افق دوردست به پتحقق آن  یداشته، برا یاندازچشم

 یکبه  کند،یم یداالزام پ یبندمرحله شود،یمهم م یزتجه شود،یکه فراهم م یازهان یشپ
 . یجوهر تفکر یکبه  یتاًداشته است و نها یازن برندهیشعنصر پ

 

 اندازچشم. 1
 فهمیم،یمواجهه با فرعون م یکه ما از پروژه گونهآن  .ام استاول خدا رسّ یمرحله در

)ص( در محمّد. به حضرت کندیم یمترس یاندازام و اهل رسم است، چشمخدا رسّ
 ین، با ا«است؟ یدهبه تو رس یموس یتروا یاآ: »گویدیطه م یسوره 3ـ  60 یاتآ یابتدا

اول خدا اهل  یدر مرحله یطراح ین. پس در ااستانداز را مطرح کرده پرسش چشم
در  یادیز یالتتخ یزن ما .دارد یازهایینیشانداز پچشم ینام است. البته ااست، رسّ یمترس
 یاتفاوت ما با خدا  یبا ما باشد. ول یاز کودک یدکه شا ییو آرزوها یاهارو یم،مان دارذهن
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انداز آنها در چشم [برخالف ما،]باشد که  ینا تواندیم برندهیشپ یهاانسان
 . یردبگ خودشبه  یکه حالت تحقق آیدیآرام مو آرام ماندینم شانییپسِ پ یخانهصندوق

 

  یازن یشپ. 2
انداز، بعد از چشم ،موضوع ینا یرو یهاو گزاره یاتبراساس فهم ما از مجموع آ

انداز چشم ینا یعنی، .زندیم یاتیعمل یغتبل یکخدا دست به  ینجاارسد. یفرا م نیازیشپ
به تحول زمان دارد. از  یازو ن یبه مجر یازتحقق، ن یدارد. برا متناسب خود یبه فضا یازن

. بردیتا زمان تحققش حدود سه دهه زمان م کندیانداز را مطرح مکه خدا آن چشم یزمان
 یاید،ب یرونشود و شسته و رفته ب یهتعب یدر خُم رنگرز تواندیم یزهمه چ کنیمیما فکر م

 سی ینا .یستن یوقت کم ،سالسی . کندیه فکر نمگونینا ،رغم توان شگرفخدا به یول
در  ی. آن زمان که موسیایدمناسب به وجود ب یتا فضا شودیها منیازیشسال مصروف پ

 یمصر حام یاجتماع یشد و او را کشت، نه تنها فضا یردرگ یشهر آمد و با قبط یدانم
گذاشتند تا  شیو مراقبت برا یببودند، تعق اشیرینبود، بلکه در حال دستگ یموس

هوادار  دینداشت، تعدا یاجتماع یرامونپ یلیخ]موسی در آن برهه[  .کنند یرشدستگ
رخ شد و بهی  شانزدهم پروژه، با فرعون رخمرحله یعنی ،یدر سرفصل آخر یداشت، ول

 یداشت، تحول زمان، تحول مجر یبه زمان و مجر یازاتفاقات ن ینافتاد. ا یاتفاقات مهم
 نیاز،یشپ یمرحله یناست. در ا یینقابل تب نیاز،یشپ ینهمه در ا ینهاا ژه،یو یهاو جلوه
  .کندیم یاتیعمل نیازیشپ یطراح و ملزومات را برا یخدا شودیخدا م

 

 جهاز. 3
عناصر آن  یاملزومات  ین. اولدهدیم یلپروژه تشک بردپیش یبرا «جهاز»سوم را  یمرحله

بدهد و خدا با  ییرتغ یدکه دوران را با رسدیم یبه موس یدجد یامپ یکاست.  یامجهاز، پ
ام رسّ یخدا اینکه. بعد از بخشدیبه او م یژهو یو بعد جلوه کندیم یحیاو کار توض
 . شودیم یزکنندهمجهِّز و تجه یخدا  ینجاود و اشیطراح م یاست، خدا

 

 . فاز7
 یکونیفرا کن هایشیدها یاست که خدا همه ینتصورمان ا ما. است «فاز» ،بعد یمرحله

بشود،  یزیکه اگر من بخواهم چ کندیم یحالبته خودش هم چند جا تصر .بردیم یشپ
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هم هست، بنا بوده که ارتفاع فرعون به سطح  یهطرف قض یناز ا 1.شودیم ،بشو یمبگو
 دایپ ءارتقا ها رشد وتوده ود،بش یداهم پ یئاقارت یک ،فروکش ینبرسد و در مقابل ا ینزم

هم  ینا یول .بشوند اشیرامونیفرد فرعون و مدار پ ینبتوانند جانش اسرائیلیبکنند، قوم بن
 یهر مرحله در پ آغازصورت گرفت.  یبندمرحلهبلکه با صورت نگرفت  «یکونکن ف»با 

 یندر ا یتاًخاص خودش را داشت و نها یتقبل بود و عقل و درا یقوام عناصر در مرحله
ام، طراح و رسّ]در مراحل قبلی، خدای[  !مهندس یخدا شودیخدا م ی چهارم،مرحله

 . شود[بود ]و در این مرحله خدای مهندس می زمجهِّ
 

 . عنصر پیشتاز5
 ،داشته باشد ایبرندهیشپ یک یدپروژه با اینت. اس یشتازپنجم، عنصر پ یمرحله

خدا نقش  ،دننقش کن یفایابرندگان یشپ اینکه یبرا ینجادر ا .را الزم دارد یبرندگانیشپ
 شودیو خدا م گیردیرا بر عهده م یبرندگان خصوصاً موسیشپ یبرا یفیک یفرآور

و  یبزرگ ینخدا بزرگ و سترگ است و... ا شودیعنوان م اینکه یعنی، .فرآور یخدا
 شودیبزرگ م قدرینکه خدا ا یاز تفکر سنت یم. بگذریمکن تحلیل توانیمیرا م اشیسترگ
در  !یمچنگ بزن« او»]ریسمان[  به توانیمیکجاست و کجا م یستاصالً معلوم ن یگرکه د

را « او» شودیمانند ژله است، نم یاابر  یمانند توده یبزرگ یخدا ،خدا ]سنتی[، نگاه ینا
 ی،گاند یژله نبود، خدا یو موس یمابراه یخدا یگرفت، ول شودیژله را نم ت،گرف
]خدا[  !آیدیخدا م ،اندازندیدست م یعنی، .له نبودندماندال ژ یمصدق و خدا یخدا

 یدهندهنشان ین. ا«کنمیبرخورد م یجابیمن با شما ا ید،خوان یمفرا یکممن نزد» گویدیم
 به عناصر شگرف و کاراست.  یهقابل تجز« او» ی. بزرگاستوجوه متعدد و متنوع خد

 
 ساز. اندیشه ـ عمل سبب6

به  یاز جامعه یدتوح. آیدیتحول م یبرا یسازعمل سبب و یشهآخر، اند یدر مرحله
 یرفتهفرعون را پذ ای«یأنا ربّکم االعل»همه  یباًفرعون رخت بربسته بود، تقر یتمحور
 ید،کن یسهرا با من مقا یموعود موس یخدا گویدیبه مردم م ]فرعون[ که یاند. وقتبوده
من پروردگار بزرگ شما هستم، از  گویدیآخر کار که م یا کند،یمطرح نم یزیچ یکس

                                                                                                        
« : إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیًا أَن یَقُولَ لَهُ کُن فَیَکُونُ»ی یس تصریح شده: سوره 61ی . به عنوان نمونه در آیه1
 «.شود[ موجود مىدرنگپس ]بى« باش»گوید: چون به چیزى اراده فرماید، کارش این بس که مى»
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شکست  یاز موس یداناز آن ساحران که در م یرغ گیرد،یصورت نم اعتراضی یرامونشپ
در  اییشهرگه و انشعاب و ر یگرد ،یمدار یزشفرعون ر یالتو در تشک خورندیم

م که از قبل ه آیدیاو م ییشهمقابل اند اییشهلذا، اند شود.ینم یدهمخالفت با فرعون د
پاشان و که جوهر گیردیبر عهده م یخدا نقش یدی؛ اینجاتوح ینامیسمو د یشهبوده، اند

 جوهرپخشان است. 
*** 

بر عهده  یفهشش وظ شود،یکه سه دهه وقت صرفش م یروزپ یاستراتژ ینپس خدا در ا
 یفارا ا یدهتنو درهم یکپارچهحال واحد و  ینشش نقش متفاوت و در ع یا گیرد،یم
 یمهندس، خدا یفرآور، خدا یز، خدامجهِّ یطراح، خدا یام، خدارسّ یخدا :کندیم

 جوهرپخشان.  یجوهرپاشان و خدا
در  مانیخواهو تمام یزودخواه حوصلگی،یباآلن  .یمکن یسهخودمان را با خدا مقا ما

]لحاظ به ما در  یتروا یناست؟ او در ا یتیدر چه وضع یاسیو نه فقط س هاینهزم یهمه
 کنندیهمه تصور م .داده است یعنصر زمان، عنصر حوصله و عنصر مرارت درسدن[ کر

 یمرحوم صبح یا یزمان ما خانم عاطف .وستگداستان است، خدا هم قصه یک یتکه روا
نه است و از ساعت  یباها خانم نشبچه یگوقصهاآلن  ها بودند،بچه یگوقصه ]در رادیو[

 یا یدجد یهاجامعه به خصوص نسل یتصور عموم .گویدیقصه م یرانا یوشب در راد
 یقصه ییقهده دق یقه،همان پنج دق گوید،یکه خدا م یاتیروشنفکران ما نسبت به روا

و  1990 هایدهه]در رادیودر[  یصبح]آقای[  یقصه ،خدا یتروا یا !است یبانش خانم
 ینه و قانون از اهمه قاعد ینبود که ا یتخدا اهل قصه و روااگر است. ]تلقی[  1940

به کار افتادن ذهن ما است تا فسفر مغز مصرف  یبرا هایتروا ینا .آمدیدر نم هایتروا
خدا و  یمهندس دماندر حد فهم خو یمبتوان یتاًبکند و نها یداشود، ذهن ما هندسه پ

و  اهیتالبته با همه محدود ـ یاوریمدر ب یلرا به تحل« او» یمهندس یمتعدد جنبه یهاتوان
 یجو تدر یبترت یک یطراح یندر ا فهمیم،یحد م ینما در ا .که فهم ما دارد یاشکاالت

مدرن  یایدر دناآلن  .استیعقل یجو تدر یبخدا اهل ترت خورد؛ یعنی،یبه چشم م یعقل
اروپا واقعاً جهان  ینکرده، ول یمدرن را هم ط یرما هنوز س یالبته جامعه یم،قرار دار

اند، خورده یو خاک کار  یدود چراغ ،یدهرا کش ییهااست، آنها مرارت یصنعت ییشرفتهپ
با  کنندیفکر م .تنزل کرده است شانیشأن خدا برااآلن  ،اندچون خودشان خلق کرده

 ینما که ا یدر جامعه یجهان هستند، ول یبرندهیشد و مدرن خودشان پیاعقل خودبن
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 ییمحصول نها یکنندهما که مصرف یانند جامعههم یاجامعه !است یفتادهنهم ها اتفاق
 یخلق و فرآور یرس گیریم،یآنها م ییهم که به محصول نها یآنهاست، البته با هزار اشکال

از آنها  یتبه تبع یزما ن یجامعه روشنفکر .کند نزلنکرده است که خدا در ذهنش ت یرا ط
رحال ه به .است آن طرف یفکر یدست چندم دستاوردها ینتپر یکنندهمصرف

ما و  یجامعهاآلن  اساس است که ینغرب دستاوردشان است. بر ا یمحصوالت فکر
 ینا زا یکه مثالً علم و عقل مقابل خداست، ول کندیگونه فکر مینروشنفکران عموماً ا
 آیدیم دستبهخودمان  یداخل یاتو از تجرب یخو از کتاب تار ینشکتاب و از کتاب آفر

 یمذهب اینکهموضوع فارغ از  ینبه ا خواهیمیم یعنی، .و منشاء عقل استکه خدا مظهر 
 یا یمقائل باش یخبه سنت تار یم،باشنداشته یا یمباشرا قبول داشته یموس یم،نباش یا یمباش
و  یمبپرداز یم،داشته باش یپژوهش یکردرو یریم،نپذ یا یریماصالً خدا را بپذ یا یمنباش
 یست و هر اشکالادوران ماقبل مدرن  یکتاب برا یدفرض کناصالً  .هست یکتاب یمبگو

 خدا هندسه یاکه آ آوریمیم دستبهکتاب  یناز ابه هرحال  یول ،به آن وارد شود تواندیم
 داشته است؟  درایتی و عقل
است. البته  یبشر هاییاز طراح تریعقالن یاربس یطراح ینا فهمیمیکه ما م قدراین

 یفکر یاسی،س ی،فرهنگ ی،اقتصاد ی،اجتماع یهاحوزه بوده که در زین یبشر هاییطراح
است،  ینیتضم یاستراتژ ی،استراتژ ینا یدرآمده، ول یروزپ یاز آن استراتژ یو استراتژ

 یعنی،آن است؛  یعقل یجو تدر یبترت ینهم یلبه دل یست،ن یباًدر آن تقر طاخ یبضر
 ینا یسپس جهاز برا شود،یفراهم م شنیازهاییشاست، بعد پ یمکه اول ترس بینیمیم

سه  برندگانشیشپ یخدا برا گیرد،یصورت م یبندمرحله شود،یم یدهپروژه تدارک د
او وقت  یکار خداست، خدا رو ی. موسدبشو یموس ی،تا موس کندیدهه وقت صرف م

ر به . کادیستن ،بینیمیما م یکه امروز در جامعه ییکادرها یناز نوع ا]موسی[ گذاشته، 
است،  گونهینا ی. موسباشدیشده مانجام یشاز پ یتجسم کارها یامفهوم که تبلور  ینا

کادر  به «او» .اش کادر خدا هستندبا آن همه حوصله یبشع و لوط، یمابراه .کادر خداست
 . یستن یستآدم پراگمات یکآن کادر هم صرفاً  اینکه یتاًو نها کندیفکر م
گفت که  توانی. میدبخوان یراخ یمطرح را در دو ـ سه هفته یدو ـ سه روزنامه همین

 یسمها در مدح پراگماتو سرمقاله یاصل یهاگذشته ستون یروز در دو هفته پنج، شش
 یاستراتژ ؟هچ یعنیفلسفه  ؟هچ یعنی یطراح ؟هچ یعنیکه آقا فکر  نویسندیم .است
ماه مانده به  یک! مثالً ؟ه وقتچآن هم  یم،ل بدهیکار تشک یمفقط ت یاییمما ب ؟هچ یعنی
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جمهور شده و به ظاهر همه فکر  ییسراآلن  که یزاوباما ن ین. همیمدرست کن یمانتخابات ت
هرکدام  یبرا یدارد، ول یستیالبته توان پراگمات !یستن گونهیناست، ا یسمپراگمات کنندیم

. من حساس شدم دارد ئوریـ دو پاراگراف ت یکی کندیکه مطرح م ییهاگزاره یناز ا
 یدهبر ینپشت سرش هست؟ ا یفکر یانه؟ آ یااست  یستکه اوباما پراگمات ینمبب

صفحه مالت  چهلهم کردم، مجموعاً  یبررس یکرا جمع کردم و  یراخ یهاروزنامه
حزب  هاییینپا یینبوده، از آن پا یفکر یزن یرشکرده، س یط یریس یدمد .جمع شد

 یک اینکهضمن . شده بود یرتحق یشههم یزن  یاهشنگ سر یلدل هدموکرات باال آمده، ب
جهان  اینکهبه  یدهرساآلن  .را دارد ییهاگزاره یککرده، کنارش  یرا ط یسمپراگمات یرس

 یستآدم پراگمات یکاست که  ینما ا یجامعه یکند. در تلق یآشت یادگراهابا بن یدباغرب 
 طورینا یحل کند ول هایکو پرات دگراهایابا بن رااول کار مثالً مسائل  خواهدیاست و م

سپتامبر آن 11 یکه واقعه کندیم یلدارد، تحل یاستدالل یک اشیخیتار یآشت یبرا یست،ن
 یخیعقده و حقارت تار یکدوقلو مورد حمله واقع شدند، محصول  یهاسال که برج

ال و که دلَّ تیسن تیستیفرد پراگما یکفرد،  ین. ایکپاراگراف تئور یک یعنی، ینا ؛است
که  بینیمیو م رسیمیبعد م یشاءاهلل جلسهبشود. ان یستیپراگمات یهاپروسه یآواره
دارند،  یجد یکدو پاراگراف تئور یکی. باشندیم طورهمینمنتخب خدا هم  یهاانسان

از  یلتحل یکتحوالت و  یراز س یلتحل یک یخ،از تار یلتحل یک ی،از هست یلتحل یک
هم دارند که آن دست و اندام در خدمت آن  یدست و اندام یک ؛بله .دارندخودشان 
 . گیردیها قرار مپاراگراف

 یاتدر ادب یجتدر .یجدارد و هم تدر یباست، که در آن هم ترت یخدا عقل یاستراتژ اینجا
درجه، درجه یج یعنی،تدر .یستکم نکم]مرادف با[  یجتدر]ولی در واقع[  !کمکم یعنی،ما؛ 

 ین. اگذاریمیمان مزبان یرکه موقع تب ز یادرجه یا گذارندیکه م یثل دماسنجمدرج م
 ییرتغ یاحساس رود،ینم یینباال و پا یاحساس بهمرت یکاز نوع آن درجه است،  یاستراتژ

دنبال خدا  یزن یکس کند،یم ییرآرام و با حوصله تغآرام یج،بلکه به تدر ،دهدیموضع نم
 مشحوندارد.  یعقل یجو تدر یبترت یکنگذاشته، بلکه  یکاستراتژ نگذاشته، دنبال طراح

و  رودیم یشادراک پ و یتدرا یر،با تدب یاستراتژ یعنی، .و احاطه یتو درا یراز تدباست 
 توامان است.  یااحاطه یکبا  یتاًنها

*** 
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ز، عنصر جهاز، فا نیاز،یشانداز، پ: چشمیمرا باز کن ینهاایکایک  یاییمحال در حد وقت ب
 . یمکن تحلیل یجهتا نت یرا از طراح یاستراتژ ین. اسازـ عمل سبب یشهو اند یشتازپ
 

  یجهتا نت یاز طراحیروز؛ پ یاستراتژ
 :اندازچشم

 یشناس یطشرا
 یتضاد اصل یصتشخ
 یگذارهدف

 

حضرت  یطه برا یسوره ینآغاز هاییهکه خدا در آ یوقتیم؛ را ما درک کرد یاندازچشم
است؟ در چه  ییدر چه فضامحمّد)ص(  ینا]ببینیم[  کند،یم یفیک یتروا محمّد
نبود،  اتیستبدهد، فکر نو آورده؛ او هم پراگم ییررا تغ یاست؟ آمده دوران یامرحله
 یزغار هم چ .فکر کردن یبرا رفتیم یدو ماه به غار یصرف نبود، او هم سال یگراعمل

 زنیم،یم یقدم یک رویمیم یمفکر کن واهیمخیمثالً ما ماآلن  یست،ن یرالعقولیمح
گوش  یقیبا هدفون موس بینیم،یم ایییمعنا یلمف کنیم،یم یخلوت رویم،یم یاکتابخانه

پچ پچ توانستینبوده، غار سکوت محض بوده که م یزهاچ ینا موقعآن  .دهیمیم
آنجا فکر  هرفتیکه نبوده، م یاتارک دن و ینآنجا. غارنش رودیها را بشنود، مشاپرک

آدم  یعنی، ینا است. کردهیفکر م یادز خوابیده،یکم م خورده،یکم غذا م کرده،یم
فکر  یو برا گذاردیوقت کم م خوابانخورش و  یساعت را برا 14 یعنی، .است یفکور

فاز و فضاهاست، به  یندر امحمّد)ص(  اینکه. گذاردیم یادوقت ز ورزییشهکردن و اند
 «؟کرد یدچه با» یاست. حال که در مرحله «؟کرد یدچه با» یدر مرحله اهیقول امروز
هم اهل محمّد)ص(  است. یفیک یتروا یت،روا ینا .خواندیم یتروا یشاست، برا
 است.  یبندطبقه تحلیل و

در  در گذشتهبود،  یهدفاع سور یرالس که وزط یمرحوم مصطف ینوشته« نبرد یینآ»کتاب 
 یسربازی دورههم در  و ما هم قبالًتیار ]سربازان[ قرار می گرفت؛ در اخ یدوران سرباز

چقدر اهل محمّد)ص(  که بینیدیم 1!یدرا شما بخوان «نبرد یینآ» ین. ایمخواند آن را

                                                                                                        
، «پیامبر )ص( و آئین نبرد»، طالس یژنرال مصطفشرح است:  . مشخصات کامل کتاب مذکور بدین1
 ص.  234، انتشارات بعثت، تهران: مرزناک یحسن اکبر یرجمهت
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چقدر فکر محمّد)ص(  است، خود یو مذهب خدا یغمبرپ اینکهبوده، فارغ از  یکتاکت
سپاه مقابل  یرا که برا ییه تعداد شترهاک فرستادهیرا م یمهم است! فرد ینا ؛کردهیم

که به هر فرد  یتکه گوشت یانگیناز تعداد و وزن شترها و از م د،شمارش کن ،شودیبرده م
بوده  یپس آدم فکور زده است.یم ینتخمرا تعدا افراد سپاه مقابل  رسیده،یم مقابلسپاه 

کند؛ یم یتاو روا یارد براحال خدا د .قرار داشته است یککار استراتژ یو در فاز و فضا
کودک را شب  خواهدینم کند،ینم ییسرااست، داستان یفیک ییتروا« او» یتروا

هست که ما را خواب  یتیروا یکرش کند. یدابشب خواهدیبخواباند، بلکه برعکس م
هست که اصالً خواب را از سر به در  یتیروا یکدر مقابل  یول ،بردیبه چرت م و کندیم
از نوع خواب از سر به در کردن  ی طه[]موسی و فرعون در سوره یتروا ینا؛ کندیم

 است. 
و فرعون  یدوران موس یطشرا کند،یم یمانداز ترسچشم محمّدحضرت  یبرا یتدر روا
 یتضاد اصل توضیح دهیم؛ یستالزم ن یگرو د یستادیمآن ا یدهد که قبالً رویم یحرا توض

 یرامونشو به خصوص ارتفاع فرعون و پ یبعدهمهو  یعرض ی،فربه شدن طول ینهم
خودش  یعنی،محض فرو برود؛  یالغر یکجامعه به  شدیموجب م یگفربه ینبوده، که ا

 یمدارها ییهبق یول ،دوران است یدئولوژیشده و مظهر ایعمظهر قدرت، امکانات تجم
مردم حشرات االرض  یتا به قول خدا، توده شوندیتر مدائم نسبت به او کوتاه یرامونشپ

را خدا  یتضاد اصل ینا .آنها تشخص قائل نبود یبرا یکس یگرد شدند،یم یآن موقع تلق
ها توده اءهدف هم حذف ارتفاع فرعون و ارتقکند؛ گذاری میو هدف دهدیم یصتشخ

خدا  دهد،یم یحتوض محمّدحضرت  یخدا برا بینیمیکه ما م یاندازچشم ینبود. در ا
 ، بهیتضاد اصل یصو در تشخ شودیم گریلو تحل گریفتوص ،یطشرا اندنسشنا یبرا

 .یمدار «یصتشخ»به اسم صنعت  یصنعت ،یادب یع. در صنابخشدیم یدوران مصر تشخص
]و به اشیاء  دهدیم یتشخص هایدهبه پد یصشاعر با استفاده از صنعت تشخ یعنی،

 یصرا صنعت تشخ یندارند، ا یتیشخص یک یینهآ یامثالً آب  بخشد[.غیرزنده جان می
تشخص  یو به تضاد اصل کندیاستفاده م یصاز صنعت تشخ ینجاا یزخدا ن .گویندیم
 یبوده که حد و مرز یفرعوندهد که[ ]به مصر، خدا نشان میتشخص . ]در[ دهدیم

خدا  . سپساست دانستهیم تفاعنداشته و کامالً خودش را مرتفع و صاحب ار
 . دهدیم یحتوضمحمّد)ص(  یو برا دکنیم یگذارهدف
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  یجهتا نت یاز طراحیروز؛ پ یاستراتژ
  یازن یشپ

 پروژه مشترک است به قَدر و به اَرج : فرضیشپ
 یتظرف یک یانینما
 تقاضا ـ راهکار یداریپد
 عنصر عامل  یحآزمون و تصح یه،تنب
 یبه مجر یمتقاض یلتبد

 

در جهان پروژه   اینکهبر  یمبن یمکرد یانابتدا برا از  فرضیشپ یک نیاز،یشپ یدر مرحله
ها هر کدام به قدر و به ارج خودشان لبته انسانا .ها مشترک استخدا و انسان ینب

نامحدود از خودش  یباًو تقر یژهو یتظرف یکاست،  یمابراه یکی ثالً،م .کنندیمشارکت م
 یول باشدیمان محدود مو ارج درجه یت،مثل ما است که ظرف یزن یکی دهد،ینشان م

 یهاکه در اندازه« او» با یمکه بتوان یستن ینمحدود مانع از ا یارج و درجه ینباالخره ا
. با دببر یشخودش متناسب با ما پروژه پ یهابرده، در اندازه یشپ پروژه یمخودش با ابراه

حضرت  یاکه خدا بر طوراینمهم است!  یلیخ نیازهایشپ ینخدا در ا فرض،یشپ ینا
 یداپ یموس نیازهایشپ یینتع یمرحله یندر ا دهد،یم یحتوض یتروا یندر ا محمّد

 سپسدر ابتدا در درون خودش و  کند،یم یانرا از خودش نما هایییتظرف شود،یم
 یتحاکم یرامونپ یفو با ط رودیشهر م وقتی به میدان دهد.می بروز]برونی[  یتظرف

دارد: داوطلبانه  یژگیچند و یتظرفاین  .کندیم یتاعالم ظرف یعنی،ود شیم یرفرعون درگ
در  یتشحس آدم یدر آن هست؛ آدم رفت ول «یتآدم»جوش است و همان حس و درون

اجرا  یاخودش پروژه یقصد داشته برا یبوده است. موس یزن یو در موس یما باق یهمه
نتها مشکلش نداشتن روش ر شود، میکند، عنصر ضدظلم بوده، قصد داشته با فرعون درگ

 یتظرف هب .کندیم یبرخورد فعال یتظرف ینخدا با ا یتموقع یندر ا .و اسلوب بوده است
با او برخورد  کند،یم ینشگز، او را یموس یتظرف یانیو بعد از نماکند توجه می یموس

جود و یجد هایییتظرفمان یراموندر پ یم،دار هایییتما خودمان ظرف .کندیمسئوالنه م
خدا و  ییّزهمم یول .کنیمیمسئوالنه برخورد م یراموناما ما نه با خودمان و نه با پ ،رددا

 گذارندیمعطل نم گیرند،یم یرا جد هایتاست که ظرف یناز نوع خدا با ما ا ییهاانسان
 کرد.  یکه با موس یهمانند برخورد فعال کنند،یو با آن برخورد فعال م
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 یلآرام در حال تبدآرام یعنصر عامل است. موس یحآزمون و تصح ،یهتنب یگر،وجه د اما
قتل اول را  .کندیاش ممتنبّه یعنی، ،کندیم یهشخدا تنب است.عنصر عامل  یکشدن به 
رغم استغفار و انتقاد به قتل اول، یدر فردازند؛ یتلنگر م یکخدا به او  شود،یمرتکب م

اما باز خدا  .کندهمان عمل را تکرار  خواهدیم اًمجدد ،بودهروز قبل کرده  هک یاز خود
عنصر  یحوجود دارد و تصح ءآزمون و ابتال یه،تنب یندر مراحل مختلف ا .کندیمتنبّهش م

 . شودیم یدهعامل د
البته شود. اینجا دیده می« شاهکار خدا» .مهم است( یبه مجر یمتقاض لیتبد) ن وجهآخری

چون خدا خودش خداست و  ،رسدبه نظر می متناقض )شاهکار خدا( تن عباریا
مشمول  تواندیکه م «خدا یفیکار ک»تر[ ]به بیان دقیق !شاهکار خدا ییمبگو توانیمینم

است.  یفیک یمجر یکبه  یهاصول اولیو ب روشیب یمتقاض یلما هم بشود، تبد یهمه
از آلن ا .یستن یسال وقت کم یس .بردیسال وقت م یس ینمهم است! ا یلیخ ینا

 یاست، ول ینسنگ یلیسال خ یما س یسال گذشته، برا یس یاسالم یجمهور یتجربه
عجول  یو آشفته یمهعنصر زودخواه سراس یکاز  یکه موس گذاردیسال وقت م یخدا س

 .جامعه را با خودش همراه کند یکشود که بتواند  یرو مد یفیک یمجر یکبه  یلتبد
 کی یانینما) یمهم است، اول یلیخ (یبه مجر یضمتقا لیتبد) نیازیشبند پ رینآخ

فعل و انفعاالت و  یبه همه« او» .باشدیمهم م یزن ن بندیمهم است، آخر (تیظرف
 کند،یرا نشان و شاخص م یفیک ینامیکواقف است و عناصر دو مشرف  یبشر ینامیسمد

مهم  یلیخ یبه مجر یمتقاض یلتبددهد؛ یانجام م یآنها فرآور یو رو آوردیآنها را باال م
 اییهآ .یمانمودهو به خودمان ستم کرده مسئوالنه یرغبرخورد است! ما متعدد با خودمان 

که  یدر ستم یاروا داشتند و  یژهها بر خودشان ستم وانسان کندیم یحهست که خدا تصر
در حد  ما «!کار نسبت به خودشافراط»رف بودند؛ سکار و مافراط ،به خودشان کردند

ما به ااست،  یتاز ظرف حونمش یزن مانیرامونپ یم،هست یتاز ظرف حونودمان مشخ
به نظر قبرستان  مانیبرا یزلذا، همه چ .دهیمیبها نم مانیرامونخودمان و پ یتظرف
واقعاً در  !یدانشگاه قبرستان ی،منزل قبرستان ی،قبرستان جامعه ی،کشور قبرستان رسد!می

 ی،دستاورد ینامیسمی،د یکقبرستان است؟  ینهاا یهمه یاآ یول ،است گونه یننظر اول ا
 یموس یتظرف کند،یم یکار آموزگار یکخدا  ینجاا ؟!یستن یاو روزنه اییچهدر یدی،ام

سال  چهلبعد هم که  گذارد،یسال وقت م سی آغازیندر سرفصل  شود،یم یانکه نما
 .کشدیسال طول مهفتاد  اًدحدو دود،یم یرناپذیخستگ ،سالچهل است،  یامبرپ یموس

 بخشد،یرا تحول م هایشیتنفر است، ظرف یکسال خدا با هفتاد  مهم است! یلیخ
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 یمجر یکبه  یاول یتظرففرد کم یکسال اول هم او را از سی و در  کندیم اشیفرآور
ز را بر است که خدا نقش مجهِّ یابعد، مرحله یمرحله. کندیم یلتبد یانیپا یتپرظرف
 یم:که صحبت کرد گیردیه معهد

 

  یجهتا نت یاز طراحیروز؛ پ یاستراتژ
 :جهاز

 یامپ
 فرصت

 یبله
 نشانهیژهو

 

 1یناس یدر صحرا یدتوح یاماست، پ یام. اول کار، پکندیم یداگوناگون پ یهاجلوه یزتجه
 یموس یامپشود؛ یگذاشته م یموس یارانتشار در اخت یبرا یبعد فرصت رسد،یم یبه موس

 یهانشانه در جلوه یتاًو نها داردیرا روشن نگه م یبهل یندارد و خدا ا یدرون یبهل یک
 . شودیبه او داده م ویژه

را  یمقدمتاً موس یامپ ینا .قابل درک است یرس ینا دهد،یکه خود خدا م یحیبا توض
 .رودیو به دنبال آتش م گذاردیهمسر و فرزندش را در صحرا م یموس .کندیمتحول م

که هم خودش و هم  یمشعل یک یعنی،دنبالش بوده؛  یبوده که موس یامین پاآتش هم هم
و  یامپ .کندینم یغمشعل را خدا از او در ینا .دوران را روشن کند یزرامونش را منور و نیپ

است!  یبه او فرصت داده، فرصت ضرور یامهم بعد از پ و یامبعد فرصت؛ هم قبل از پ
ما  یخداست، ول یانب ینا .است اییژهعنصر و یدهو قوام پد ینیرآفنقش یعنصر زمان برا

 ییلهفت یکچون خدا از ابتدا یب؛ له یتاًو نها یمتر دارکم یا یمدرک را ندار ینمتاسفانه ا
 یبله ینروغن تمام نشود و ا ینکرده ا یسع یده،د یرا در بطن موس یدارمشتعلِ روغن

 یآماده شو برا یاوررا در ب ینتنعل: »گویدیجا ماست که آن یبله ینبماند و با ا یباق

                                                                                                        
. مطابق آنچه در قران آمده، پیام توحید نخست بار در وادی طوی بر موسی)ع( نازل شد و کوه سینا 1

میقات موسی و نزول الواح تورات  اسرائیل بعد از خروج از مصر و همچنین جایگاهمحل اقامت بنی
است. هرچند در برخی منابع تاریخی نیز کوه سینا به عنوان نخستین جایگاه نزول وحی بر موسی ذکر 

 شده است. 
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 ماسد،یبدود، در خودش م تواندیباشد، نم نداشته یبیکه در درون له یانسان 1.«یدندو
 ی،آن بپر یاز رو یداست که با مترسانتی هشتادمانع اول مانع  ایستد،یهفتاد متر برود م

داشته باشد تا  اییزهانگ یدبا یموس !کنییپ ممثل اسب کُ ایستی،یم یدو مانع رد کن
 یدسال با چهل یاور،ب درکه کفشت را  شودیم یدوان است، به او وحبدود، او دوان

 یفطه توص ین. ایسال بدو چهل یداست، تو با یا! ماراتن دو ساعت و خردهیبدو
غزال  ینغزال است؛ قبالً صحبت شده ع یپا یدوان بودن است، کل طه صدا ینهم

 . یتن دادن به تشنگ یو ب خستگییب دود،یم
ها الزاماً دوردست نشانهیژهو ینابیند؛ یتدارک م یموس یرا برا ییهانشانهیژهو نهایتاً

شاءاهلل کرده، که در مراحل بعد ان ییرتغ یو سطح دوران یازبلکه متناسب با درک، ن یستن
 :به فاز و مرحله رسیمیم. یدد یمخواه

 

  یجهتا نت یاحاز طریروز؛ پ یاستراتژ
 :فاز

 یهتوج
 یزتجه

 اقدام
 

 طورهمین یزن یموس یرس .داشتمرحله  اینکهکما  ؛کردن بود یبندقابل مرحله یمابراه یرس
 یکاست.  گونهینا یزسال نوح ن 300لوط و  یرآخر، س یامبرنقش پ یفایسال ا 19 .است
که  یتا زمان شودیاز مآغ ]موسی[ که پروژه یاز زمان .به مرحله است جهتو یگرد یآموزه
 یه،: توجرددا یاصل یمرحلهسه  آوریم،یخدا در م یتما از روا آنچه رسد،یم یانبه پا
 و اقدام.  یزتجه
انجام  یبا موس یحکارتوض گذارد،یم یگفت که خدا وقت مکف توانیم یه،توج یبرا
 برد،یم وقت از خدا یلیخ شود،یم یلپرحوصله تبد یعجول به موسا یموسادهد؛ یم

کند، زمان  یتکه عنصر زمان را رعا شودیمجاب م یتا موس کندیحوصله م یلیخدا خ
 . گیردیم دااز خ یجد

                                                                                                        
 (. 11)طه:« فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ إِنَّکَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوى. »1
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مغفول  یحو کارتوض یهما توج یدر جامعهاآلن  البته .است یزتجه یح،بعد از توض یمرحله
مشترک  و مفاهمه و درک یحو توض یهتوج یرس اینکهبدون  یمدار همه از هم انتظار .است

 یاNGO یک یاییمبمثالً  .یمفعال شو یکپرات یپروسه یکدر بیاییم  ،یمکن یرا با هم ط
 یخ،تار یاما قاعده !یمدر انتخابات فعال بشو یم،درست کن یحزب یک، یمدرست کن

 ینعصر و ماقبل خودمان اهم یبرندهیشپ یهاانسان یو قاعده یاانب یخدا، قاعده یقاعده
 یتعنا کند،یم یتآخر که در فاز و فضاست، دارد روا یامبرپ یخدا برا ینجاا .نبوده است

که ما  دهدیشرح م یشو برا کندیمعطوف م یبندرا به مرحله نشذه دهد،یو توجهش م
 یحیبا او کار توض یم،کرد یهرا توج یو موس یمگذاشت یاول وقت مکف یدر مرحله

 یدیم،را هم که قبالً د تجهیز .یمعد مجهزش کردو ب یمرساند یت، او را به علم و درایمکرد
روش مواجهه با شود و مجهیز می وشو ر یدیبه مبنا و فهم توحکه طی ان، موسی 

 ن وجه،ی. اما آخریادبه تجهیز  یتاًو نها شودداده میفرعون در مراحل مختلف به او انتقال 
 :اقدام است

 

  یجهتا نت یاز طراحیروز؛ پ یاستراتژ
 :اقدام

 وتدع
 یینتب

 تلنگر
 مطالبه

 مواجهه
 غلبه

 

در ابتدا  .کرد ینبود، مراحل خاص خودش را ط یستیاقدام پراگمات یک یاقدام موس
روشنگر  یانبه مفهوم ب یینتب .زد یینبعد از دعوت دست به تب .دعوت فرعون در کار بود

ذاشتند، وقت گ یینتب یفرعون در مرحله یبرا یتا حد امکان خدا و موس .است مستمرو 
آمد و بعد از  یشبحث مواجهه پ ،جواب نداد یهر دو به فرعون تلنگر زدند اما وقت

اقدام  ینغلبه و حذف فرعون رفت. ا یفاز به مرحله یدیمطور که قبالً دمواجهه هم همان
تحول فرعون فراهم شد، فرعون  یبرا ینهبود؛ زم ایشدهیاقدام مهندس یکمجموعاً 

را به خودش  یبند جد یک یتوأم با روشنگر یانو ب یینتبخودش استقبال نکرد، 
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آن  یکه قبالً رو یریالبته با س ید،و حذف رس یرخبه به رخ  یتاًو نها دادیاختصاص م
 است؛ یشتازبعد عنصر پ ی. مرحلهیمببر یانرا به پا بحث. یمبحث کرد

 

  یجهتا نت یاز طراحیروز؛ پ یاستراتژ
  :حامل یشدهردهفرآو یمتقاض: یشتازعنصر پ

 یاد
 نمامتن ره
 روش

 

 اییهاول یمتقاض ،فرد ینا .شدیم آن و جلودار بردیم یشپ یدبا یفرد یکپروژه را  ینا
به  یلتبد یهاول یمتقاض ینا .گذرانده شد ایشبر یفرآور یرکرد، س اشیبود که خدا فرآور

له بود، نه روش و نه حام اشدغدغهاول از  یموس یعنی،حامله شد؛  یمجر یاانسان  یک
 ،فرار کرد یموسآن زمان که  یول ،خودش داشت یبرا یکوچک یالتتشک .داشت یجهاز

به  روم،یخودش را هم به خدا واگذار کرد، گفت من م .تک، مضطرب و پراسترس بود
او را برد و  ییهر جا که خدا خواست من را ببرد و آدرس بدهد، خدا هم خوش جا

 یامتن راهنما  یکاز  یاد،حامله شد از عنصر ]موسی[ همان  یول .به او داد درسیخوب آ
  .کرد یشتازرا عنصر پ یمرحله خدا موس ینروش. در ا یتاًو نها برندهیشکتاب پ یک

با  قدراینکه مطالباتش  یستن یعنصر یاو  یشعار یکال،فرد راد یکالزاماً  یشتازعنصر پ
که  یاز نوع اتفاقات !کند یداه نتواند تحقق پباشد ک اشتهدوران جامعه فاصله د هاییتظرف

و دائم سطح مطالبات  اخیر رخ دادسال ده  یندر ابه ویژه سال و  10-90 یندر ا یدیمد
 ینخدا ا نه یول .رودیباال م اشیو فکر یتحقق یالتی،تشک یبه پشتوانه یشیدنبدون اند

از  ایبرندهیشنه عناصر پ دکنیرا مازای تحققی[ ]افزایش سطح مطالبات بدون مابهعمل 
 یطشرا توانستیم یشههم یگرد یدرس یفیتیبلوغ و ک یککه به  یوقت موسی. یموس نوع

که گرد و خاک کند، خدا به  یستن یکس یشتازپ .کند یسهدوران مقا یتخودش را با ظرف
 در !نه گرد و خاک خیزدیکه از آنها جرقه برم یبه سُمّ اسبان خورد،یمورد قسم م یک

از طلوع  یشکه پ یاجرقهخورد؛ یسم اسبان قسم م یهابه جرقه یاتوالعاد یسوره
 ییرا روشنا یراموناست، پ یشتازعنصر پ ینا .کندیبه صبح م یلشب را تبد ،یدخورش

 یفتاد،جلو ن یلیخ یموس کند[.]را برای دیگران روشن میـ دو قدم جلوتر  یکی بخشدیم
رفت،  ]میقات[ یقومش را جا گذاشت و دوان دوان به سوجلو افتاد،  یلیآن موقع که خ

گفت  ی،جلو افتاد قدراینمهم است! خدا  مذمتش نکرد که  یلیخ .ردخدا با او برخورد ک
بعد خدا به  .زمان را از دست بدهم یدمفقط گفت ترس  یموس ی؟جلو افتاد قدراینچرا 
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 شتابی که تو کردی یندر ا انیدیشوکه شد. خدا به او گفت م یاطالع داد که موس یکاو 
گفت  یعنی، 1!پرست شدقومت گوساله ؟افتاد یچه اتفاق یو قوم خودت را جا گذاشت

از  یو افراط یکالحرکت راد یکبه خاطر  یمدت کرد ینکه در ا ییهاتالش ینا یهمه
قومت هم بودم.  یشمن چه کار؟ من که در آنجا و پ یسو یدوان دوان آمد .رفت ینب

کاش به  یا [:گویدیم یاست که خدا به موس ینا] فهمیمیم یاتکه ما از آ یمضمون
قومت هم  ی،از قومت فاصله نداشت یشتردو قدم ب یکیکه  کردییحرکت م ایونهگ

که  یکالیسمیشتابان، با راد یکالیسمکور، با راد یکالیسمخدا با راد یعنی، .آمدیآرام مآرام
 یرامونها از پخودش را فرسنگ خواهدیکه م یشتازیپو با فرد  کندیرا نم یطدرک شرا

 .وجود دارد یفیدرس ک ینجا. در اکندیبرقرار نم یمثبت یکند، رابطه یمخودش جلوتر ترس
 یشعاع یک کسانی که یعنی یشتازاست[.عنصر پ]که مرادف  1آمده« مشفقون»در قرآن هم 

خودشان  خواهندیکه م ینسبتدوقدم هم جلوترند، اهل شفقت هم هستند، به  یکیدارند، 
 برود.  یشهم پ یرامونکه پ خواهندیبروند، م یشپ 

 

  یجهتا نت یاز طراحیروز؛ پ یاستراتژ
 :سازـ عمل سبب یشهاند

 یدیتوح ییشهاند
 یدیعمل توح

 یدیتوح ینامیسمد
 

                                                                                                        
وَ مَا أَعْجَلَکَ »ی طه نگاه کرد: سوره 62 تا 69. در این خصوص به عنوان یک نمونه می توان به آیات 1

قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَکَ  (64)ضىَرْقَالَ هُمْ أُوْلَاءِ عَلىَ أَثَرِى وَ عَجِلْتُ إِلَیْکَ رَبِ لِت (69)عَن قَوْمِکَ یَامُوسىَ
را ]دور[ از قوم خودت، به شتاب و اى موسى، چه چیز تو »« : »(62مِن بَعْدِکَ وَ أَضَلَّهُمُ السَّامِرِىُّ)

به سویت شتافتم تا خشنود  -اى پروردگارم -اینان در پى منند، و من»گفت:  (69« )واداشته است؟
[ تو آزمودیم و سامرى آنها را گمراه در حقیقت، ما قوم تو را پس از ]عزیمت»فرمود:  (64« )شوى.

 «. (62« )ساخت.
 80تا  23ی شهید صابر به آیات ن و هراسان است؛ اما اشاره. مشفق به لحاظ لغوی به معنای ترسا1

)پیشتازان( و سبقت گیرندگان « سابقون»بودن با صفت « مشفق»ی مومنون است که در آن، صفت سوره
ایَاتِ وَ الَّذِینَ هُم بَ (23م مُّشْفِقُونَ)هِإِنَّ الَّذِینَ هُم مِّنْ خَشْیَةِ رَب»اند: در کار نیک در کنار یکدیگر آمده

 وَ الَّذِینَ یُؤْتُونَ مَا ءَاتَواْ وَّ قُلُوبهُمْ وَجِلَةٌ أَنهُمْ إِلىَ (23وَ الَّذِینَ هُم بِرَبهِمْ لَا یُشْرِکُونَ) (26مْ یُؤْمِنُونَ)هِرَب
 «(81اتِ وَ هُمْ لهَا سَابِقُونَ)رَأُوْلَئکَ یُسَارِعُونَ فىِ الخَی (80رَبهِّمْ رَاجِعُونَ)
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 ییو به قول خدا بناها یداتفاق بود که فرعون ارتفاعش به سطح رس ینآخر هم ا یمرحله
بناها هم همه به عرش  ،خودش اهل ارتفاع بود .یدبه عرش رسانده بود، نابود گرد که
 .سازو عمل سبب یشهاند یکبا  مگرنبود  یسّرم ینهاا .رفت ینبودند، همه از ب یدهرس

 یکو صرفاً پرات یخودهامر خودب یکفرعون هم در  بود،کارگزار خدا ن یموس یعنی،
 یدیتوح ییشهآن اند .بود یدیتوح ییشهاند یک خدا[ی ]استراتژی یهماجان .حذف نشد

 .حرف آخر را زد یدیتوح ینامیسمد یتاًو قومش منجر شد و نها یموس یدیبه عمل توح
 یسمامینخاص خودشان را داشتند، فرعون هم د ینامیسمفرعون هم د یرامونساحران و پ

 .برخوردار بودند یمهندس یکشده و اهرام ثالثه از  یهآب تعب یهاو شبکه یربناهاداشت، ز
منجر به  یدیتوح ییشهاند یهخودش داشت، منتها بالنها یبرا ینامیسمیاو هم د یعنی،

 . یدیتوح ینامیسمهم منجر به د یدیشد و عمل توح یدیعمل توح
*** 

 یشانشاءاهلل در خدمت اان ،یایندب ـ محک یانگذاربن ـ بعد اگر خانم قدس یجلسه در
 یکمحک  ینا یامطرح خواهد شد که آ طورینمقدمتاً ا بانی محکبحث ما با  یم.هست

 یکطور از شما چه بود؟ چه یداشت؟ آورده یاپروژه بود و خدا در آن آمد؟ خدا آورده
نه؟  یابود  یا؟ امکانات رابطهیدیدرسامکانات  ینبه ا یذرچ یااجاره یمتر 30 یرزمینز

بحث را عنوان  ینا یشانکت داشتند؟ اخدا در آن مشارکت داشت؟ مردم در آن مشار
 ینکه در ا ینیمبب .کند بتصح هاسازوکار یرو یشانبا ا تواندیبعد هم جمع م کند،یم

نه؟  یاتر، وجود دارد کوچک هایمقیاسالبته در  برندگی،یشهم امکان پ یددوران جد
است که  ریپذما هم امکان یبرا یااست که آ ینا «دید استراتژیک»آخر  یبحث جلسه

ما  اشیم؟بند بام، مهندس، مجهز و مرحلهرسّ توانیمیما هم م یم؟کن یطراح یاندازچشم
و تحققش  یمباشخودمان داشته  یشانیرا در پس پ یشتازاز عنصر پ یفیتعر توانیمیهم م
 نه؟  یا یمباشداشته یدیتوح ینامیسمد توانیمیما هم م یاو آ یم؟ببخش

به  یدها بابحث ینکردند که ا یو انتقاد یفو تعر ینجاآمدند اکه دوستان جوان  همچنان
 یخدا اینکهبه  یمرا اختصاص ده بعد این بحث یشاءاهلل جلسهدرد امروز ما بخورد، ان

 یم؟باشکار رو به جلو داشته  توانیمیبکند و ما چقدر م تواندیچه کار با ما م یکاستراتژ
از دوستان  یکی یدقبل از ع شود.ارائه می یمعبحث ج یکاول بار  یبرا سهدوم جل بخش

شود، هم  یلدومنظوره تشک ییهارا مطرح کرد، و گفت که جمع یشنهادیجوان آمد پ
خودشان بدون دخالت ما  .یاوردب یجابیهم خودش بحث ا ،را نقد کند ینجاا یهابحث
ارائه خواهد ها بحث خودش را از آن جمع یکیشاءاهلل امروز ان .دادند یلجمع تشک چند
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کوچک است، پروژه  یپروژه یکهم  ینجااست که ا یناز دوستان امان کرد؛ ما هم تقاضا
 یساقدوش یهاو جمع یمببر یشبشود و بحث را مشترک پ یمتقس یبوناست که تر ینا
 ند. یاورب یرا نقد کنند هم خودشان بحث شودیم ینجاکه ا ییهابشوند که هم بحث یداپ

 یکه هفته شومیمتذکر م یم،دوم جلسه آماده شو بخش یتنفس نائل و برا به اینکهقبل از 
چندساله در  یجمع که تجربه ینا تربزرگاز دوستان  یکی یگذشته اعالم شد که به مساع

دوستان بتوانند مشترک با ربط به  یشده که هر از چند گاه یشنهاددارند، پ یجمع یسفرها
از  یخوش یکسرشار استفاده کنند،  یعت، از طبباشند داشته یسفر یکها بحث ینا

استفاده  یمهم بتوان یمان از مشاعات هستدوست ینمشاهده به آنها دست بدهد و به قول ا
 یروزه را با سرپرست یکسفر  ینشاءاهلل اشده است. ان یپنجشنبه طراح یبرا یسفر .یمکن

 . یدمتشکرم، خسته نباش یلی. خرفت یممان خواهتربزرگدوست 
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 کنندگانهای مشارکتآورده
 

 ی اولکنندهمشارکت
ها و از داشته یکی یرو یمبا هم داشت یبحث یمیدو ساعت و ن یجلسهسه نام خدا. ما ه ب

 . یمانجام داد ییکار مشترک نسبتاً متوسط و ابتدا یک ؛ یعنی،خدا یکارکردها
دو بحث  .مهندس بود ـطراح  یصابر مطرح شد خدا یآقا مباحثکه در  یاداشته اولین

طرح  یکو  شودیکه توسط دوستان ارائه م یشد: بحث یموضوع طراح ینمستقل در ا
سه  یکه ما با هم در ط ییهابحث ین. بر اساس اگویمیطور خالصه مه هم ب یموضوع

 ،یستیمطور که به دنبال اثبات خدا نهمان هک یدیمرس یجهنت ینبه ا یم،جلسه انجام داد
 یا ]قرآن[ سراغ کتاب یمبرو یدد یناگر با ا یعنی، .یستیمها هم نداشته ینادنبال اثبات 

خدا را اثبات  یمطور که اگر بخواههمان .ایمیمودهرا پ یدور باطل ،خودمان یاتذهن یحت
اگر ما  یعنی، .یمرا اثبات کن داخ یهاکه ما داشته یستقرار ن .ایمیمودهرا پ یدور باطل یمکن

دست ما را  یقابل توجه یزکه خدا طراح است، چ یمو اثبات کن یمبگرددر کتاب  یمبخواه
 ینهم بشود. ما به ا یاریبس یدهایخودش موجب ترد یدعالوه بر آن که شا گیرد،ینم

 یحبحث توض یدر ادامهدوستان . یمکن یداپ یخدا فهم یکه از توان طراح یدیمرس
 یونس، یسوره 101و  33 ،91 تیاکه در آ یدیمرس ینبه ا. ]به طور خالصه[ دهندمی

طور که که همان دهدینشان م یاتآ ین. اگذاردیخلقت دست م یمندقانون یخدا رو
هم همراهش بوده، خلقت هم با ذات خدا همراه  اشیمندخلقت از اول بوده، قانون

 مقاله نوشته بودند که یکاعتماد  ینامهیژهدر و یغن یهم آقا یشدو روز پ ین. همشودیم
 یول ،که خلقت جدا از ذات خداست گفتندیم هایلیبوده است و خ یفلسف یدعوا یک
 ذات خداست.  ینکه خلقت هم ع گویندیآنجا م زنندیکه م یدر نقد یمطهر یآقا
اثبات  خواهیماگر ب .یستن هایمندها و قانونبه اثبات داشته یازیکه ن ییمبگو خواهیممی
و  کنیمیو درکش م فهمیمیم ینیم،چون بب .یستهگشا نرا ،دارد یکه جهان طراح یمکن
. چند مورد یمکن یررا تدب یتو بعد ارتباطش با مسئول یمکن یداپاز آن توان  یفهم یدبا یشترب

 یاخلقت در شش مرحله  گویدیم یهآ اینکه ید؛ یکیمان رستوان به ذهن ینفهم ا برایهم 
 یاداشته اشت؛  یطراح یککه خدا  دهدینشان م یندر دو روز بود، ا ینخلقت زم

آنگاه شما را پس از آنان در زمین جانشین قرار دادیم تا بنگریم : »گویدیم یونس 14ییهآ
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که اگر  دهدیپروژه را نشان م یانسان و رو یخدا رو سیتحسا 1.«کنیدچگونه رفتار مى
که  خدا خود  دهدینشان م ینو ا کنیدیکه چگونه عمل م یمنگرمی ید،اداشته یطراح
مختلف قرآن به کار برده است، نشان  یلوح محفوظ که جاها ینداشته است. هم یطراح

خلقتش وجود داشته، حال به عنوان مثال  ینزد خداوند برا یکالن یکه طراح دهدیم
 یکخلق هم نشان از  یخلق گذاشته که مدت مشخص گذاشتن برا یبرا یمدت مشخص

 یکمثالً، کنیم؛ یخودمان نگاه م هاییبه طراح یما حت یوقت یعنی، .است یطراح
مطرح  یاتشجزئ ی،کل ییدهو بعد از ا یکل ییدها یکو  ییرتغ ییدهمهندس، هم ا

و  یم،قطعه به کار ببر یندر ا خواهیمیکه م یکدام از مواد هر یبعد استعدادها شود،یم
 . گیردیمد نظر قرار م یمدار یازکه از آن قطعه ن اییجهبعد نت
 کند،یم یداپ یتیذهن یکندهد،  یارا به خودش نسبت بدهد  ینآدم بخواهد ا اینکه بدون

ی دهنده]نشان آن گذاشته، یکه مدت مشخص برا بینیمیو م گردیمیدر قرآن م یوقت
هم اولش، هم  گویدیاست که م ینخالصه ا وجود نوعی طراحی و مهندسی است[.
صابر در  یکه آقا یزیحساب است، همان چ یوسطش، هم مواد و مصالحش همه رو

 یک «.و آمد یریمپذگفت ما فرمان یاب یمگفت ینبه زم» :و مهندس گفتند احطر یبحث خدا
که  یدوستان .دهدیو مواد را نشان م هایدهخودش کشف استعداد پد ای،گزاره چنین

به انسان  یدید یک ینجااست. ا ینهم یقاًدق یطراح دانند،یخوانده باشند م یمهندس
  .دهدیم

اش خواسته توانستیم خواست،ید که خدا اگر مشویگفته م یگرید یاتدر آ اینکهبعد 
 ینا .هستاآلن  هم ینحو یک یعنی، ،«یگرنحو د» یناجرا کند، ا یگرینحو د یکرا به 
مان خصوصاً در هم که ما در بحث یبه ذهن است و گفتم اساس یبتقر یبرا یشترها بمثال

 یندنبال ا یستیم،خدا ن یبود که ما دنبال اثبات طراح ینا یدیمآخر به آن رس یجلسه
البته معطوف به پروژه نه معطوف به ذاتش  یم،کن یداپ یاز توان طراح یفهم یکتا  یمهست

او  ینکه ب یمشترک یکه قابل دسترس ما نباشد، بلکه معطوف به پروژه یزیچ یکو نه به 
از  یریاست که تعب ینا یبرا یهچند آ ینا خواندنلحاظ  یناز ا .و خودمان قرار دارد

ی ، نتیجهاندواژه کار کردهیدچند کل یرو ی کهدوستان ،بحث یدر ادامه .یمکن یداپ یطراح
هم  یگرید یقطر یکپروژه و سپس از  یناش با همخواهند گفت و بعد رابطه کارشان را

                                                                                                        
 «.عَلْنَاکُمْ خَالَئِفَ فِی األَرْضِ مِن بَعْدِهِم لِنَنظُرَ کَیْفَ تَعْمَلُونَثُمَّ جَ. »1
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هم  ؛اندکرده یبررس تریقنمونه را دق یک .کنندیم یچند نمونه بررس یخدا را رو یطراح
موضوع  ینترمهم ،بعد از انسان ،حس شد که در قرآن ینه اکینا و هم یبه خاطر کنجکاو
 یدر پروژه اینکه یا خوردیآن به چه درد ما م اینکهدنبال  یمبعد آمد .آب )ماء( است
 را دارد؟  ایییگشامشترک چه راه

 

 ی دومکنندهمشارکت
 ینا یدشا اینکهاز لحاظ  در واقع .کنمیتر بوده من آغازممقدم یدا. چون بحثم شابه نام خد

 یدبدهد، شا یحباشد که بحث دوستان را توض یکلمات یسر یک یکه من دارم رو یبحث
 یگردوستان د ابتدااز همه لحاظ بهتر بود که  یول. طرح بحث نمایمبهتر است که من اول 

 . شروع کنند
 .طراح است یاخدا مهندس  یمکه اثبات کن یستن ینواقعاً قصد ا خوانیمیکه م یاتیآ در

خودمان را که نگاه  یرامونو ما پ رساندیرا م ینا یاتآ ینکه ا یمطور برداشت کرد ینا
است.  رها نشده یبه کنار یزیهست و هر چ یاست، طراح گونهینکه ا بینیمیم کنیمیم

شده  ینگلچ یاتیآ سری یکدر قرآن  .امار کردهسه کلمه ک یخودم رو من ینهزم یندر ا
 ینا ،شودیکلمات بحث و صحبت م ینا یواقعاً پرمفهوم است، اگر تنها رو یاتآ ینکه ا

 یلیرا هم برساند و خ یگرد یمنظورها یلیو گرنه ممکن است خ باشدیفهم بنده م
است. « وزن»و  «یرتدب»و  «یرتقد» لماتسه کلمه، ک ینهم داشته باشد. ا تریقعم یممفاه
 بدهم.  ی این سه واژهدر ارتباط با معنا یحیتوضبهتر است  ابتدا

 گویندیم یمثالً، وقت .دارد قدر و اعتبار و یریگسنجش و اندازه یمعن یوزن از لحاظ لغو
از قدر  یزانم یکلمه گویندمی یمثالً وقت یا است.اعتبار و قدر او  یبه معنا ی،وزن کس
 ییو ترازو یزانفعل باشد، هم م ]به عنوان[ یزانم تواندیهم م یزانم ینا ،شودیگرفته م

 یریگاندازه یمعن یاست که از لحاظ لغو یرتقد ،دوم یکلمه .دهیمیباشد که ما انجام م
در مورد  مباز ه یا م.یکن یینرا تب یش یک یتکم اینکه یا دهد،یرا م یزیهر چ یبرا ینیمع

 یوقت .کند یفرا توص یرتر است تقدقشنگ یلیخ یدشا «وزن» یکلمه ینا یر،تقد]معنای[ 
 یرتدب یکلمه یمعنسوم،  آن فرد است. اعتبار و احترام به معنیقدر فالن کس  گویندیم

آنکه عواقب آن  یبلکه برا یچارگی،است، البته نه لزوماً از سر ب یکار یکدر  یشیاندچاره
 یشیدهآن اند یبرا یان کار اداره شود و چارهبشود و دنبال آن کار باشد، آ یدهکار سنج

 شود. 
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 یک یءهر ش یبرا ینکه،ا یعنی ،یاز لحاظ قرآن یراست که تقد ینهم ا تریقدق یحتوض یک
 یاو شاکله یتاستعداد و قابل ،از جانب خدا یعنی، .اندقرار داده یاندازه و استعداد مشخص

را متوجه ما کرده  یتیمسئول یک آیدیبرم یاتطور که از آو آن یردقرار بگ یءدرون هر ش
  .یمببر یشده در درون خودمان پ ینمع یتکه به آن اندازه و آن قابل

 یرگرتدب یکمسائل برود، خودش را  ییهسراغ بق اینکهخدا قبل از  یر،تدب یدر مورد کلمه
ایى پروردگار شما آن خد»آمده:  1یونس یسوره 9ییهآدر  الًمث است. کرده یکل معرف

کار  .سپس بر عرش استیال یافت ،ها و زمین را در شش هنگام آفریداست که آسمان
پروردگار  ،خدا این است .شفاعتگرى جز پس از اذن او نیست .کندرا تدبیر مى [آفرینش]

که خدا خودش را به  دهدیکه کامالً نشان م« ؟گیریدآیا پند نمى .پس او را بپرستید ؛شما
 یو استعداد آن خلق معرف یرکه کرده و س یبر آن خلق یطل و محمدبر او یکعنوان 

 . کندیم
تا زمین اداره  [گرفته]را از آسمان  [جهان]کار » :داردبیان می 1سجده یسوره 2 ییهآ

 [آدمیان]در روزى که مقدارش آن چنان که شما  [نتیجه و گزارش آن]گاه کند آنمى
 یسورهدوم  ییهآاز  یدر قسمت یا «رود.و باال مىبه سوى ا ،شمارید هزار سال استبرمى
را به  [خود]کند و آیات تدبیر مى [آفرینش]در کار  [خداوند]: »... گویدیکه م 9رعد

 «. امید که شما به لقاى پروردگارتان یقین حاصل کنید .نمایدروشنى بیان مى
خداوند خودش  اینکهاز  بعدشود، این است که مورد دومی که در این آیات مشاهده می

را مدبر  انسان یعنی، .خواهدیهم از انسان م یتیمسئول کند،معرفی میکل  یرگررا تدب
که در کار  یریتدب ینابه  یاکه آ کندیکه فکر کند و سوال م خواهدیو از او هم م بیندیم

 خدا» [:4ی سجدهسوره 4ی ]در آیه کنی؟یدر آن تدبر نم و کنییو خلق تو شده، فکر نم
 یافت یالآن گاه بر عرش است یدرا در شش هنگام آفر ینها و زماست که آسمان یکس
  .«گیرید؟یباز هم پند نم یاآ .یستن یگراز او سرپرست و شفاعت یرشما غ یبرا

                                                                                                        
األَمْرَ مَا مِن إِنَّ رَبَّکُمُ اللَّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضَ فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ یُدَبِّرُ . »1

 «.نِهِ ذَلِکُمُ اللَّهُ رَبُّکُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَالَ تَذَکَّرُونَشَفِیعٍ إاِلَّ مِن بَعْدِ إِذْ
 «.ا تَعُدُّونَیُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ یَعْرُجُ إِلَیْهِ فِی یَوْمٍ کَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّ». 1
 «.لَعَلَّکُم بِلِقَاء رَبِّکُمْ تُوقِنُونَ یُدَبِّرُ األَمْرَ یُفَصِّلُ اآلیَاتِ... . »9
کُم مِّن دُونِهِ مِن اللَّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَ. »4

 «.وَلِیٍّ وَلَا شَفِیعٍ أَفَلَا تَتَذَکَّرُونَ
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هستند که خداوند  یهمان کسان ینهاا»[ می خوانیم: 1ی محمدسوره 14و  19در آیات ]
یا  (تر مفهوم را برساند،درست «یدور» یبه همان معنا لعنت یدشا) را لعنت نمود انآن
 یاتبه آ یاآ .است کرده ینارا ناب یشانهارا ناشنوا و چشم یشاننمود و گوش و دل ا ورد

 «.اندیشند؟یقرآن نم
بگو کیست که » :اش پرسش استکه همه 1یونس یسوره 91ییهآ ی دیگربه عنوان نمونه

ها و دیدگان یا کیست که حاکم بر گوش ؟بخشدمى از آسمان و زمین به شما روزى
و  ؟سازدآورد و مرده را از زنده خارج مىکه زنده را از مرده بیرون مى کیستو  ؟است

اگر به «  کنید؟پس بگو آیا پروا نمى .خداخواهند گفت:  ؟کندکیست که کارها را تدبیر مى
ها را پرسش ینچرا خدا ا ت که[گیرد این اس]سوالی که در ذهن شکل میتوجه شود  یرس

 ینا یکه در اداره خواهدیانسان م زا یکه وقت دهدیها نشان مپرسش ینا کند؟یمطرح م
که در  اییهو قدرت تدبر را دارد و با توجه به آن آ یتقابل یزخود انسان ن ،امور فکر کند

کامالً نشان  (31:؛ ص13)حجر:  «یمِن روح یهِنَفَختُ ف: »گویدیاست که م حجر یسوره
که از او  ییهاسوال ینخودش را در انسان قرار داده و ا یرگریتدب]خدا[ که  دهدیم
که  خواهدیکه از او هم م دهدیفکر کند، نشان م اینکهبه  خواندیو او را فرا م پرسدیم

 برسد.  هایتقابل ینبه ا
حساس است و  یلیمه خکل ینا یخداوند در قرآن رو .است یرتقد یدوم، کلمه یکلمه
گر قدر موزون یترازو یکخودش را  کند؛معرفی میصفت  ینخودش را با ا یاتیدر آ

]موید آن که  کندیم یمعرف یخودش را طور یعنی، .دهدینشان م یهست تعدادهایاس
 16و  13 یاتمثالً، در آ .کرده است یینها را او تعقدرها و اندازه ینتمام ااست که[ 

آفریدیم و از  [آسمانى]باالى سر شما هفت راه  [ما]و به راستى »آمده:  9ونمومنی سوره
فرود آوردیم و آن را در  [معین]اندازه  بهایم؛ و از آسمان آبى آفرینش غافل نبوده [کار]

                                                                                                        
قُلُوبٍ  أَفَلَا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلىَ (19الَّذِینَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَ أَعْمَى أَبْصَرَهُمْ)أُوْلَئکَ . »1

 «(14أَقْفَالُهَا)
یَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَیُخْرِجُ قُلْ مَن یَرْزُقُکُم مِّنَ السَّمَاءِ وَاألَرْضِ أَمَّن یَمْلِکُ السَّمْعَ واألَبْصَارَ وَمَن یُخْرِجُ الْحَ. »1

 «.الْمَیَّتَ مِنَ الْحَیِّ وَمَن یُدَبِّرُ األَمْرَ فَسَیَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَالَ تَتَّقُونَ
اءً بِقَدَرٍ فَأَسْکَنَّاهُ فِی وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَ (13)وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَکُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا کُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِینَ. »9

 «.(16)الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُون
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 1فرقان یسوره 1ییهآدر  یا  .«زمین جاى دادیم و ما براى از بین بردن آن مسلما تواناییم
ها و زمین از آن اوست و فرزندى اختیار کس که فرمانروایى آسمانهمان : »خوانیممی

نکرده و براى او شریکى در فرمانروایى نبوده است و هر چیزى را آفریده و بدان گونه که 
 «. گیرى کرده استدرخور آن بوده اندازه

 ]این مشخص است یاتآ ینکه کامالً در ا یرتقد یکلمه ]در بررسی پیرامون[ یمورد بعد
دار آنها هم مخزن ،داندیم یقدرون خال یخالق قدرها اینکهخودش را عالوه بر  است که[

من است؛  ستکه قرار گرفته مخزنش د یرهاییتقد ینکرده که ا یانکامالً ب یعنی، .داندیم
توضح خواهند  مانیآب که برا یمخصوصاً در کلمه .آنها دست من است یینهگنج یعنی،

  است. مشخص شده یاتآ نیداد، کامالً در ا
است که  ینا شود،یکلمه مشخص م ینا]تحلیل و تامل پیرامون[ مورد دوم که دوباره در 

و  خواندیفرامها و اندازه یرهاتقد یننگاه کردن به ا ]طریق[ کردن راه از یدابه پانسان را 
 1انعام یسوره 33ی یهآ .ها به دقت نگاه کندو اندازه یرهاتقد ینکه به ا خواهدیاز او م
آن از هرگونه گیاه  یپس به وسیله .اوست کسى که از آسمان آبى فرود آورد: »کندبیان می

هاى متراکمى سبزى خارج ساختیم که از آن دانه یجوانه [گیاه]برآوردیم و از آن 
هایى غبا [نیز]هایى است نزدیک به هم و رما خوشهخ رختد ی آوریم و از شکوفهبرمى

آن چون ثمر دهد و  یبه میوه .انگور و زیتون و انار همانند و غیرهمانند خارج نمودیماز 
  .«هاستنشانه ،آورنددر اینها براى مردمى که ایمان مىقطعاً  .رسیدنش بنگرید [طرز]به 
و اوست کسى که ستارگان را براى شما »آمده است که:  9]انعام[ سوره ینهم 33ی آیهدر 

 [خود]هاى خشکى و دریا راه یابید به یقین ما دالیل ه وسیله آنها در تاریکیقرار داده تا ب
 ینتا از ا خواندیانسان را فرا م «ایم.دانند به روشنى بیان کردهرا براى گروهى که مى

 اینکهآخر  یو مساله یابدراه ب ]مساله[ که خدا درون آنها قرار داده به کنه یرهاییتقد
که آن را خلق کرده، به زمانش  یش زمان گذاشته است، هم زمانخلق خود یبرا اوندخد

زمان را  ینا توانمیاشاره کرده و هم خودش را قادر به آن دانسته که تنها من هستم که م

                                                                                                        
 شَیْءٍ الَّذِی لَهُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ یَکُن لَّهُ شَرِیکٌ فِی الْمُلْکِ وَخَلَقَ کُلَّ. »1

 «.فَقَدَّرَهُ تَقْدِیرًا
مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاکِبًا وَهُوَ الَّذِیَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ کُلِّ شَیْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ . »1

انَ مُشْتَبِهًا وَغَیْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُواْ إِلِى وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِیَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّیْتُونَ وَالرُّمَّ
 «.ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَیَنْعِهِ إِنَّ فِی ذَلِکُمْ آلیَاتٍ لِّقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ

 «.یَاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَوَهُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِی ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا اآل. »9
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آن هم مرتب سوال داده و نسبت به  یرشد به ما و هست یرا که برا یزمان ،یرماز او بگ
برانگیخته شدن در  یمردم اگر درباره اى»گفته:  [1ی حجسوره 2ی ]در آیه مثالً،کند؛ یم

 ،سپس از علقه ،سپس از نطفه ،ایمکه ما شما را از خاک آفریده [بدانید]ید پس هست شک
بر شما  [قدرت خود را]خلقت ناقص تا  [احیاناً]داراى خلقت کامل و  یآنگاه از مضغه

دهیم  )هم مدت ها قرار مىحمکنیم تا مدتى معین در رروشن گردانیم و آنچه را اراده مى
سپس  ،آوریمکودک برون مى [به صورت]گاه شما را را اشاره کرده هم مراحل خلق را( آن

میرد مى [زودرس]تا به حد رشدتان برسید و برخى از شما  [دهیمحیات شما را ادامه مى]
چیزى  [هابسى چیز]اى که پس از دانستن رسد به گونهو برخى از شما به غایت پیرى مى

چون آب بر آن فرود آوریم به جنبش  [لى]بینى وداند و زمین را خشکیده مىنمى
 «. رویاندنیکو مى [هاىرستنی]کند و از هر نوع آید و نمو مىدرمى

از صحبت  یشترب یآخر که بحثم را با آن جمع خواهم کرد حت ییهآ ینا کنمیمن فکر م
گفت آیا رفت و مىتو مى واهرآنگاه که خ»است:  1طه یسوره 40ییهآ کند،یم یانمن را ب

پس تو را به سوى مادرت بازگردانیدیم  ؟داللت کنم ،دار او گرددشما را بر کسى که عهده
تو را از اندوه  [ما]شخصى را کشتى و  [سپس]اش روشن شود و غم نخورد و تا دیده

 ىسپس اى موس ،مدین ماندى رهانیدیم و تو را بارها آزمودیم و سالى چند در میان اهل
 یو طراح یرس کند،یکه صحبت م یخدا با موس .«آمدى [و مقتضى]در زمان مقدر 

که  کندیآگاه م یناول او را به ادهد؛ ینشان م یموس یرو تقد یخودش را در زندگ
ما  ینا یم،آمد و ما تو را به آب انداخت یشپ یتو آن مسائل برا یآمد یاکه تو به دن یموقع

که تو  یمباز ما بود یفرعون رفت ییطهو بعد که تو به ح ادیمکه به مادرت آرامش د یمدبو
 یبانیقسمت سهم خود را از پشت ینا ی،کن یداتا در آغوش او رشد پ یمرا به مادرت سپرد

 یبرا یهم سهم که تو گویدیم یرا به موس ینا یهو قسمت دوم آ گویدیبه او م یاز موس
و  یپس داد یشکه تو بارها آزما شودیو متذکر م یت نشان دادخود یرشد استعدادها

و در  از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنیکه  ینبود یونسمثل  ی،و نرفت یدر شهر ماند

                                                                                                        
 عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِن کُنتُمْ فِی رَیْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ. »1

ی الْأَرْحَامِ مَا نَشَاء إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُکُمْ طِفْلًا ثُمَّ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَیْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَیِّنَ لَکُمْ وَنُقِرُّ فِ
 عِلْمٍ شَیْئًا وَتَرَى لِتَبْلُغُوا أَشُدَّکُمْ وَمِنکُم مَّن یُتَوَفَّى وَمِنکُم مَّن یُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِکَیْلَا یَعْلَمَ مِن بَعْدِ

 «.ذَا أَنزَلْنَا عَلَیْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن کُلِّ زَوْجٍ بَهِیجٍالْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِ
ا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ إِذْ تَمْشِی أُخْتُکَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلَى مَن یَکْفُلُهُ فَرَجَعْنَاکَ إِلَى أُمِّکَ کَیْ تَقَرَّ عَیْنُهَا وَلَ. »1

 «.یْنَاکَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاکَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِینَ فِی أَهْلِ مَدْیَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ یَا مُوسَىنَفْسًا فَنَجَّ
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 یکاف «قدر»به آن  کهیدر حال ؛ یعنی،«یموس یاقدر  یثمّ جئت عل: »گویدیآخر هم م
 . یمرساند یامبریما تو را به آن پ ،یودب یدهرس یکاف یو به آن اندازه یشده بود یشآزما

 

 ی سومکنندهمشارکت
هم اشاره کردند، دنبال اثبات توان خدا در  یبه نام خدا. من همانطور که دوستان قبل

 یهست یدر حد فهم خودم از توان خدا در طراح خواستمینبودم و فقط م یهست یطراح
خدا هستند و  هاییدهآفر ینتراز مهم و آب ینکه انسان، زم ییآنجا ازداشته باشم.  یدرک

داشته،  یتوجه خاص ـ است ینشترکه آب مهمـ  یعیخدا هم در کتاب آخر به عناصر طب
 خدا در آب توجه کنم.  یکردم به طراح یمن سع

است، چه آب مطلق باشد و چه « جامدیرغ یعهر ما» یهمان ماء در لغت به معن یاآب 
آب خالص همان وب به سمن ،استفاده شود «ماء»به صورت مطلق  یوقت یول .مضاف

 یکی یفشو چند صفت دارد که وظا یفهآب در خلقت که دو وظ رسدیبه نظر م .است
 هالک کردن است.  یگریو د دهندگییاتح

فرقان  یسوره 43 و 46 یاتبقره و آ یسوره 11ییهبه آ توانیم دهندگییاتح برای
که زمین را براى  [خدایى]همان : »شودیعنوان م 1هبقر یسوره 11ی آیه اشاره کرد. در

قرار داد و از آسمان آبى فرود آورد و  [افراشته]و آسمان را بنایى  [گسترده]شما فرشى 
آورد پس براى خدا همتایانى قرار ندهید در حالى  بیرونها رزقى براى شما بدان از میوه
و اوست آن کس : »شودیهم عنوان م 1فرقان یسوره 43 و 46 یاتدر آ«. دانیدکه خود مى

فرستاد و از آسمان آبى پاک فرود  [باران]خویش که بادها را نویدى پیشاپیش رحمت
ایم و آن را به آنچه خلق کرده مآن سرزمینى پژمرده را زنده گردانی یآوردیم. تا به وسیله

 یبه عهده یشو زا یشرو ییفهوظ یاتآ یندر ا .«هاى بسیار بنوشانیمها و انساناز دام
 مهم است!  یلیآب گذاشته شده است، خ

 توانیرا م 9اعراف یسوره 84ییهآ ،است یکنندگدوم آب که همان هالک ییفهوظ یبرا
 یرا در کشت یرامونشما هم او و پ .کردند کذیبچون آن رسول آمد او را ت»کرد:  یانب

                                                                                                        
قًا لَّکُمْ فاَلَ رِزْالَّذِی جَعَلَ لَکُمُ األَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ . »1

 «.تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ
لِنُحْیِیَ بِهِ بَلْدَةً مَّیْتًا  (46)وَهُوَ الَّذِی أَرْسَلَ الرِّیَاحَ بُشْرًا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. »1

 («.43)أَنْعَامًا وَأَنَاسِیَّ کَثِیرًاوَنُسْقِیَهُ مِمَّا خَلَقْنَا 
 «. قَوْمًا عَمِینَفَکَذَّبُوهُ فَأَنجَیْنَاهُ وَالَّذِینَ مَعَهُ فِی الْفُلْکِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِینَ کَذَّبُواْ بِآیَاتِنَا إِنَّهُمْ کَانُواْ. »9
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که  یمه آب هالک( غرق کردکردند )ب یبرا تکذ یاله یاتو آنان که آ یمنجات نشاند
  .«نادان و کوردل بودند یاربس یمردم

صفات هم در  سری یک ،آب گذاشته شده یکه در کتاب آخر به عهده یفیبعد از وظا اما
از آنها  موردکتاب از طرف خداوند به آب نسبت داده شده که من چند  ینا یاتآ یالالبه
 . یزشو ر ییگوارا ،یفراوان یان،: طهارت، جراماستخراج کردهرا 

و اوست آن کس که  : »شودیفرقان عنوان م یسوره 46 ییهآدر در مورد طهارت آب 
فرستاد و از آسمان آبى پاک فرود  [باران]خویش بادها را نویدى پیشاپیش رحمت

 یهمان صفت ینبه آب نسبت داده شده و ا یهآ یندر ا یزگیصفت طهارت و پاک .«آوردیم
إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ »... :وصف مورد رحمت و محبوب خدا هستند ینا است که دارندگان

  (.111)بقره:  «التَّوَّابِینَ وَیُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ
بگو به من خبر دهید » :داردبیان می 1ملک یسوره 90ییهآ .آب است یانجر یصفت بعد
«. ؟تان خواهد آوردیفرو رود چه کسى آب روان برا [به زمین]شما  [آشامیدنى]اگر آب 

را به آب  «ینمَع»صفت  ینزم یکره یعالوه بر فرو رفتن آب و افت منابع آب یهآ ینا
 «ینع» یاز ماده اینکهاحتمال اول  .است یشهدو ر یدارا ینمَع یلمهک .نسبت داده است

یعنی « ینماء مع»قابل رؤیت است و  یبه معنا ینصورت مع ینمشتق شده باشد که در ا
مشتق شده « معن» یاز ماده ینمع اینکهو قابل استفاده باشد. دوم  یایدکه به چشم ب یآب

آب  یعنی «ینمع ماء»آب است و  یانجر نایبه مع «معن الماء»باشد که در آن صورت 
است که  ینا یدفهم توانیم یهآ ینهم که از ا یگرید ینکته یکو قابل دسترس.  یجار

شده که به اعماق  یطراح یاخودش به گونه ییژهخلقت وو آن  یآب به امر و فرمان اله
 یابه گونه ینزم رها و بستآب، بافت خاک یدهندهیلمواد تشک یعنی، .رودیفرو نم ینزم

 . شودیم ینزم یکره ییهال ترینیقهست که مانع فرورفتن آب به عم
 [مردم]و اگر »ه ک شودیم یانب 1جن یسوره 18 ییهآدر  .آب است یفراوان یگرصفت د

خداوند آب  یهآ یندر ا .«آب گوارایى بدیشان نوشانیمقطعاً در راه درست پایدارى ورزند 
 است.بر صراط حق قرار داده  یداریرا پاداش و مزد استقامت و پا

هاى و کوه: »خوانیممی 1مرسالت یسوره 13ییهآدر  .آب است ییهم گوارا یصفت بعد
که در قرآن به آب  یاز جمله صفات .«ما آبى گوارا نوشانیدیمبلند در آن نهادیم و به ش

                                                                                                        
 «.م بِمَاء مَّعِینٍقُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُکُمْ غَوْرًا فَمَن یَأْتِیکُ. »1
 «.وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِیقَةِ لَأَسْقَیْنَاهُم مَّاء غَدَقًا. »1
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 یناست، در ا یرینیش یفرات است؛ فرات در لغت عرب به معن ینسبت داده شده کلمه
به  هانسانکردن ا یراببلند و سربرافراشته اشاره شده و بعد هم به س یهاابتدا به کوه یهآ

وجود  ینسبت یکو آب مطبوع و گوارا  کوه ینب رسدیکه به نظر م یرینآب گوارا و ش
 گونه ینا توانیمیم ینباشد و بنابرا مانیمنابع آب ییرهمنبع ذخ تواندیداشته باشد که کوه م

 هم وجود دارد.  یارتباط تنگاتنگ کوه، باران و آب ینکه ب ییمبگو
و » :گویدمی 1نباء یسوره 14ییهآ .است یزشکه به آب نسبت داده شده ر یآخر صفت

آب مطرح  یکه خداوند در قرآن برا یصفت .«از ابرهاى متراکم آبى ریزان فرود آوردیم
ماء »و  باشدیم یزشو ر یانجر یبه معنا« ثج» یاست که از ماده« جاجثَ» یکرده کلمه

 داشته باشد.  یادیز یزشو ر یاناست که جر یآب« جاجثَ
به  یمتعدد یاتخداوند در آ .دارد یقیعم یتکه آب در قرآن اهم یمبگو یدبا یتدر نها

 یاتاز جمله آ ؛نعمت را به جا آورد ینکه در آب تفکر کند و شکر ا کندیم یهانسان توص
ابر سپید  [دل]اید؟ آیا شما آن را از دیده ،نوشیدآیا آبى را که مى»: 9واقعه یسوره 30تا 86

پس چرا سپاس  ،گردانیملخ مىایم؟ اگر بخواهیم آن را تاید یا ما فرودآورندهفرود آورده
خداوند  ییدهترین آفرکه در قرآن بعد از انسان آب باارزش رسدیبه نظر م .«دارید؟نمى

کند و نمی یبا انسان شوخ ید،ایشیدهبه آب اند یاآ گویدیخداوند به انسان م اینکهباشد و 
ی بارهکه در  کندیم یقانسان را تشوواقعاً بلکه  یست،ن یادب یجمله یکجمله هم  ینا

 یازآب مطلوب و مورد ن یهم برا هایژگیو سری یک .و فکر کند یشهقش اندوخلاین م
باشد، در دسترس باشد،  یزهپاک یدآب با اینکهاز جمله  کند،یم یانبشر در قرآن ب

با تدبر در  یدکه با یمما هست ینو به نظر من ا .باشد یو جار یزانر یرین،گوار، شخوش
مهندس بازرگان به  یبارزش آقا ینمونه اینکهکما  یم،به مطلوب خودمان  برسها نشانه

انداخت و  یانتهران به جر یهاخانه یهاصفت توجه کرد و آب را در تمام لوله ینا
 یدکه با یمما هست ینشده و ا یشیدهاند یریو تدب یطراح ینامیسمد یککرد. در آب  یجار

و به  یمخدا هماهنگ کن یرخودمان را با تدب یرتدب ،امیسمیند ینها و در ابا تدبر در نشانه
خدا  یرخودمان را با تدب یدکه با یمما هست ینا .باشد یهدو سو یدبا یرکه تدب رسدینظر م

به  یلتما یعنی،است؛  یفردهمنحصر ب یتخاص ی. به عنوان مثال آب دارایمهماهنگ کن

                                                                                                        
 «.وَجَعَلْنَا فِیهَا رَوَاسِیَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَیْنَاکُم مَّاء فُرَاتًا. »1
 «.وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاء ثَجَّاجًا. »1
لَوْ نَشَاء جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا  (83)أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ (86)اء الَّذِی تَشْرَبُونَأَفَرَأَیْتُمُ الْمَ. »9

 («.30)فَلَوْلَا تَشْکُرُونَ
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 یاهانرا دارد که در گ یتقابل یناآب  یت،خاص یندارد، به خاطر ا کشش به سمت باال
 یازمورد ن یبه سمت باال حرکت کند و مواد معدن ینزم یجاذبه یرویوجود ن رغمیعل
آب از  ،در زمستان یا .فراهم سازد یزدرختان ن یندر بلندتر یرا حت یاهانگ یاتح یبرا

 هایماه ن،یبنابرا .را دارد که شناور شود یتقابل ینو ا زندیم یخ یینسطح به سمت پا
 یجوش و نقطه ینقطه یآب دارا اینکه یادر فصل زمستان زنده بمانند و  توانندیم

هوا نوسانات  یکه دما یطیکه ما در مح شودیباعث م یناست و ا ییباال یارانجماد بس
 را حفظ کند.  خود یدرجه 93ثابت  یو بدن ما دما یمکن یزندگ یمبتوان ،دارد زیادی

 

 اول یکنندهمشارکت
 یندر جهان هست و ا یمندقانون یک ییمو بگو یمبکن یمرور یک خواستیمیم

تا  کندیم یهاست که قرآن به ما توص یکردیرو ینا .دارد یطراح یکنشان از  یمندقانون
حرکت  هایمندقانون ینو بر حسب ا یمرا در جهان بشناس هایمندقانون ینا یرابطه

پر واضح است؛  یطراح ینا .است یو مهندس یطراح هامندینقانو یناز ا یکی .یمکن
و  یتظرف یعنی،است؛ « قدر»کرد  یداپ توانیآن م یهم که در قرآن برا یاکلمه ینترمهم

 یعنی،؛ (40)طه: «ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ یا مُوسَى»گفته است:  یمثالً به موس .هایدهاستعداد پد
ینیم؛ بب یو سار یجار هایدهپد یرا در همه ینا ما حال .یآمد یندر زمان مع یموس یا

که با آن  کندیبه انسان کمک م اییدههر پد یاستعدادها ینامیسمکشف د یعنی،
 . همراه گردد ،گذاشته است یدهکه خداوند در همان پد ینامیسمید
قدر و  یک اییدههر پد یکه خداوند برا یدیمطراح و مهندس فهم یطور از خدا ینا ما

 یدکشف آن قدر و استعداد با یعنی،، قدر و استعداد ینبا تدبر در ا .گذاشته است یتیظرف
واقعه بود که  یسوره 30 ییهکه مثال زدند آ اییهرا بالفعل کرد. آ بالقوه یآن استعدادها

 !یستن یکنو روکم یشوخ]این گزاره[  .شودیآب تلخ و شور م یداگر شکر نکن گویدیم
که  ییهااست و آن مثال ینو سنتش ا قانون یست،ن یبو غر یبعجغضب خداوند که 

ما  ،شود یشکوفا و جار یرمس یندر ا یدکه با هاستینها و استعداد ما اصفت ه شد،زد
تن  یعنیمفهوم  ینخدا در ا ینی. جانشاست ینهم ینیجانش ،است مانیفهوظ یم،حق دار

 یکما  .یرخداوند و هماهنگ شدن با آن تدب یرتدبر در تدب ها،یدهدادن به قدر و منزلت پد
 . یمدار یبرداشت ینچن



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 1ی محکسخنرانی بانی موسسه: نشست بیست و ششم
 

 سخنان آغازین هدی صابر
نشست بیست و ششم ، خیر خدمت دوستان و مهمان محترم جلسههبا عصر ب. به نام خدا
است که حدود شش  عنوانی «نزد من آ ،گشایم، باب بگشامن رفیقم، ره»کنیم. را آغاز می
دالنه، مستمر، ی صافضرورت رابطه» ایم با پرانتز همیشه بازِگرد آمدهحول آن ماه است 

. در جلسات گذشته قرارمان بر این بود که هر گاه به «گاهی و استراتژیک با خداهمه
شست جاری، مانند نیا ]بزنگاهی رسیدیم، در آن بزنگاه مهمانی دعوت کنیم. مهمان 

چهاردهم که  یبه مانند جلسه ؛یا صاحب دیدگاه نظری است [صاحب سیر عملی است
مطرح کردند  «انمن جاوید»تان آمدند و بحثی را تحت عنوان ی خدمتمحمّدآقای دکتر 

مرحوم اقبال الهوری، آقای طالقانی و  یشناسانههای هستیکه ممزوجی از نظرگاه
اند روز مهمان محترمی داریم که ایشان سیر عملی طی کردههای خودشان بود. اموریآفر

در این سیر، ضمن  ؛که از این سیر عملی و مراحل مندرج در آن به تجاربی رسیدند
باشد، تر مهمی از آن جلسه شایدند. لذا امروز از جهاتی اهصاحب دیدگاه هم شد، تجربه

های متعین امروزی توانیم به واقعیتمان را به سمتی ببریم که بهایچرا که قرار بود بحث
 هم دسترسی پیدا کنیم. 

در جلسات گذشته که با هم بودیم سیری را که طی کردیم این بود که از درون خودمان 
. سپس هم از درون نگاه کردیمبیرون خودمان را  ، سپسجستجوگری کردیمبه شروع 

بحرانی است؛ هم شرایط  خودمان و هم از نگاه حداقلی به بیرون دریافتیم که شرایط
این جامعه را تشکیل  جامعه، هم شرایط نسل نو و هم شرایط خودمان که مجموعاً

حاصل شده  «او»دهیم. از وضعیت بحرانی به این رسیدیم که اختاللی در روابط با می
ها در گذشته و توانیم نقشی را که انساننمی ،است و پی بردیم که چون این اختالل هست

                                                                                                        
 باشد.می1966 ماهبهشتیارد 11شنبه سه. تاریخ برگزاری این نشست 1
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هستی را مشترک با خدا  یکردند و فعاالن هستی بودند و پروژه ایفاصر خودمان عیا هم
ایفا کنیم. ما این را درک نیز اند، ما )به سهم و قدر خود( پیش بردند و تا به اینجا آورده

که توانیم در این گوشه از هستی کردیم که چون این روابط مختل هست طبیعتا ما نمی
 فعال جدی و کیفی باشیم. ـ ایران متعلق به ماست ـ 

استفاده از تجارب  ، ضمنسپس سعی کردیم با نخ و سوزن خودمان که بومی باشد
ای که متدی است برای خروج از بحران دست پیدا کنیم. متدی به یک چند تکه، دیگران

 یبود، تکه «پیشاتبیین»کوچکتر  یسه تکه است؛ تکه استخراج کردیممشترک به طور که 
توان این که ببینیم تا کجا می ی پهنی استـ و سفره در آن قرار داریماآلن  که رتبزرگ

. در تبیین به «پساتبیین»نهایتاً است و  «تبیین»ـ و به خروجی رسید  فاستونی را باز کرد
بستی گیر افتادید و این است که هر وقت در بن «او» یعمل کردیم. توصیه «او» یتوصیه

حداقل کاری که ، های خروج بر شما بسته استر کردید راهمحاصره شدید و تصو
یک مبنای کوچک که خودتان  ؛توانید بکنید این است که قدمی بین دو مبنا بزنیدمی

 هستید و یک مبنای بسیط و کالن که من هستم. 
های در دورهدر این دوران و « او»ی توصیهما برای اینکه ببینیم این کار شدنی است و 

تدقیق  «او»ابراهیم با  یای را بر روی تجربهای داشته یا نه، چند جلسهمونهگذشته ن
تبدیل به  تواند، میکه اگر رابطه دو سو داشته باشد دریافتیمابراهیم  یکردیم. از تجربه

. اگر دو وجود باشند هست« او»، یک سو هستیم« ما»یک سو  ؛فعال شود ییک رابطه
و این دو وجود با هم مرتبط شوند و از هستیم ود جزء وجما که یکی وجود کل و یکی 

ارج و سطح ، سهموزن، ، رهر کدام به قدـ این دو وجود فعال بشوند ، ارتباطاین 
پروژه ، در ذات ما راه یابدوجودی شود و که  ایبا دو تبصره «او»توان با می ـ انخودش

هم که مهم دوم  ؛هایشکارایی ها وها و داشتهتعریف کرد: اولی درک خدایی او و اندازه
کند که به هر  «آدمیت»از یادمان رفته است درک آدمیت خودمان. آدمِ اول بنا بود  بود و

اند که جهان به اینجا آدمیت را ادامه داده، های بعدیاما آدم ؛دلیل آدمیتش مختل شد
ی او پیوند هارسیده است. ما هم درک کنیم که ما آدم هستیم. اگر آدمیت ما با داشته

توان مشترک فراهم کرد. در جهانِ در دسترسِ ما با او می یشود با او پروژهمی، بخورد
مشترک تعریف  یحوزه، ابراهیم با اودیدیم کما اینکه  ؛های مشترک تعریف کردحوزه

برنده. لذا از محصول مشترک کرد و هر دو در سطح خودشان هم آورنده بودند، هم پیش
. مهم این بود که خدا، حاصل شدتوحید، بنای توحید و مناسک توحید آنها محتوای 

لیف ابراهیم و حمالکیت معنوی ابراهیم را لحاظ کرد؛ مقام ابراهیم، رد پای ابراهیم، حق ت
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، «یادیان ابراهیم»حق بنای ابراهیم. خدا پالک ابراهیم را حک و ثبت کرد و ادیان شدند 
 . «مناسک ابراهیمی»سک هم شد و منا «توحید ابراهیمی»توحید شد 

بعد  یکه جلسه بررسی کردیمجلسه  چنددر را « او»و موسی  ینمونه، جلوتر که آمدیم
است. در مواجهه با فرعون و مصر  «او»ی موسی و تجربه هم آخرین جلسه در موضوع

وش ای داشت. منتها مشکالتی هم داشت؛ رو انرژی ، سازماندهی اولیه، دغدغهموسی ایده
که در کار وارد  «او»ولی . خواست مکانیکی پروژه را پیش ببردمی و نداشت، شتاب داشت

انداز و طراحی و توان تصحیح داشت و موسای عجول را تبدیل به یک رهبری چشم، شد
 پروژه حوصله کرد. آن  بردپیشکرد که چهل سال برای 

سهم ، اهیم و موسی تا عصر ماها از آدم و ابرحال بحث این است که خدا در این طراحی
گذاشته، در نظر  اشای که در دسترسو جایگاهی برای انسان برای پیش بردن هستی

منتج به تعریف یک حتماً ، خوردبطلبی خدا با تقاضای ما پیوند گرفته است. اگر مشارکت
چند هست یا نه.  امروزخواهیم ببینیم آیا این امکان در شرایط شود. حاال میپروژه می

 ؛توان خلق دارد و که توان طراحی، توان مهندسی؛ اینهای او ایستادیمجلسه روی داشته
تواند طراحی استراتژیک کند. انسان هم طراح، مهندس، خالق و بانی بنیانگذار است و می

هایی متعلق به ماقبل مدرن هستند و در است. شاید تصور بشود ابراهیم و موسی نمونه
تواند به غار برود نمی، نسان با زندگی ماشینی سرشلوغ و آشفته استدوران مدرن، هم ا

و خدا هم، خدای دوردست و از مدار ، ببرد گاهچرابه یا مثل موسی به دشت بزند و رمه 
سرشلوغ و این خدای دور و کوچک و پرتابل چطور  یاین انسان آشفته ؛خارج است

یش ببرند؟ ! اما اگر همین پیرامون خودمان را ای را پتوانند با هم پیوند بخورند و پروژهمی
ولی ، ای وجود نداشتهاگرچه دستاورد سیاسی، در این دو دهه نگاهی بیندازیم

ای برای همین بحث ما تلقی توانند نمونهدستاوردهای اجتماعی مهمی وجود داشته که می
اند و یش بردهرا در حد خودشان پ بشود و به حساب بیاید. با چند بانی که این پروژه

به هر نحوی که خودشان  «او»با  و ای داشتندای داشتند، دغدغهطبیعتا تقاضای اولیه
 یهمهالزاماً . [ایماند، صحبتی برای مشارکت در این مباحث داشتهپیوند خورده]دانند می

پیوند نخواهیم خورد؛ هر کس با روش و تلقی خودش از هستی و « او»با ما مثل هم 
 خورد. پیوند می« او»ا مذهب، ب

اند، بوده حمایت از کودکان سرطانی( ی)موسسه «محک»ما با سرکار خانم قدس که بانی 
زاده ند، با خانم بهادرزاده بعد از آقای حکیماهبود «تولدی دوباره»با آقای فروهر که بانی 

ران مدرن هایی از این دست که در دوشوند و با انسانکه بنیانگذار کهریزک تلقی می
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صحبت کردیم که همگی چند ویژگی مشترک دارند: ، ای تعریف کننداند پروژهتوانسته
امکانی محض به یک در بی ؛ای پیوند خوردندبه یک هسته اولیه ؛فردی شروع کردند

ای فراهم از امکانات حداقلی توانستند امکانات اجتماعی ؛ای نایل شدندامکانات حداقلی
ساله بیستحداقل یک سیر  «محک»یک دستاورد عمومی نایل شوند. سیر  بهنهایتاً کنند و 
توانیم در کادر بحث گذرد را میای که بیست سال از آغاز حیاتش میپدیدهطبیعتاً است و 

 خودمان تحلیل کنیم. 
شان با هکنیم تشریف بیاورند برای در میان گذاردن تجرباز سرکار خانم قدس تقاضا می

امروز تنفس وسط  ،دوستان یبا اجازه. ساعت در خدمت ایشان هستیم یک شاءاهللشما. ان
هذا تقاضای ما را عم، بعد هم پرسش و پاسخ هست. ایشان مسافر هم بودند .جلسه نداریم

نشینیم. ترجیح ایشان این بود که شان میشان هستیم و پای بحثدر خدمتاآلن  پذیرفتند.
خوبی است که هم خیلی رد. پیشنهاد هم پیشنهاد گفتگویی صورت بگی [بحث به صورت]

شود. بعد از اینکه گفتگو ک تبدیل نمییشود و هم به یک سخنرانی کالستر میبحث روان
توانند با ایشان گفتگو را ادامه دهند. خیلی ممنون که به یک سرفصلی رسید دوستان می

. شویدیا کم ظاهر می ویدشچون شما معموال در مجامع ظاهر نمی ؛دعوت ما را پذیرفتید
 لطفا خودتان را در حد ضرورت جلسه معرفی بفرمایید.

 

 ی محک()بانی موسسه خانم قدسسخنرانی 
از اینکه جز چند تن از دوستان کنم ابراز میکنم و خوشحالی قلبی خودم را من سالم می

و برای  تیدبینم که امیدهای آینده ما هسشما را میو جوان بانشاط  یچهره، موسپیدم
. خیلی اوقات نگرانی ایدساختن این آب و خاک و برای آینده، در این سرزمین باقی مانده

ام تنها به مملکت ـ اشارهاخالق بشر امروز ی بیجامعهدر این  ؛میسازی را دارجانشین
چقدر شروع کردن حرکاتی از این دست، ها این است که دغدغه خودمان هم نیست ـ

، ماههشتبدیراما حضور شما در این بعدازظهر ا ند.نسی برای بقا داشته باششاتوانند می
خیلی خوشحال  دهد که هنوز هم کسانی هستند که اندکی دگراندیش هستند.نشان می
 در خدمت شما هستم. افتخار دارم هستم که 

ته اول . الباندهاصالت آبا اجدادی اهل طالقان بود ؛م قدس استامن اسمم سعیده و فامیلی
به تهران و پس از هفتاد ـ هشتاد سال، پدران من آیند طالقان میبه بعد ، سمنان بودند
بودم که به دنبال تقدیر راهی این  ی طاهر قدسپنج بچه یکی ازکنند. من هم مهاجرت می

میراثی که برای من ارزش شهر شد و زندگی سخت و موفقی را پشت سر گذاشت. 
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ایجاد تغییر هم  ی، اندیشه[ثروت] سرفصل آن ؛بل مقایسه نبودگذاشت با هیچ ثروتی قا
به این میراث آگاهی من در زندگی خودمان و هم در زندگی دیگران بود. بدون اینکه 

 ام که برایم بحرانی پیش آمددر زمانی از زندگی، به دنبال این اندیشه، داشته باشم
 ها درهمفروشبه قول میوه که هامانند همه زندگیـ  [ی جدیدی را آغاز کردممرحله]

است،  اما تا وقتی همه چیز خوبهست، هم چیزهای خوب دارد و هم چیزهای بد؛ 
ی وقتی یک حادثهاما ، باید باشدبهتر هم کنیم طبیعی هست و فکر میکنیم تصور می

حس انکار و  ؛آید حس عصیان استمی وجودبهاولین حسی که افتد، گونه اتفاق میفاجعه
چرا برای من که همیشه سعی کردم به »، «چرا فرزند من؟»، «چرا من؟»حس ناباوری که 

پوشیدم هایی را که دیگر نمیچرا من که در راه خدا کفش»، «زعم خودم آدم خوبی باشم؟
دادیم به اش را میخوردیم نصف باقیماندهچرا من که وقتی غذا می»، «دادم به باغبان؟می

در های خیلی خوبی هستیم، چون کنیم که آدمن معیارها فکر میبا ای .«فروش؟سبزی
و به یک  بخشیدن چیزهایی است که خودمان به آن احتیاج نداریم، سنت ما نیکوکاری

برای من هم وقتی دختر  هم انتظار داریم که او خیلی قدردانی کند! دائماًدهیم و آدمی می
و  آمد وجودبهو ناباوری و کفر در من  این عصیان، ام دچار بیماری سرطان شدیک ساله

تواند بیفتد و به هر حال با یک دنیا اعتراض پذیرفتم که این اتفاق حتی برای من هم می
  باید با آن کنار بیایم.

هایی که آنها را ناچیز متوجه شدم که من چقدر در مقابل آدمتازه در طول درمان دخترم 
گویم که در تحول روحی من تان میال از روزی برایناچیز هستم. به عنوان مث، دانستممی

ناچیز بودن مرا به خودم ثابت بیش از هر وقت دیگری،  ای کهبسیار موثر بود و تجربه
کردم که ما بهترین مادرها هستیم؛ ما فکر میی نسل خودم، من به مانند اکثر مادرها ؛کرد
خریم، به مان چیپس و پفک نمیهای، برای بچهخوابانیمسر ساعت میمان را هایبچه
کنیم مادر فداکارتر از ما وجود و فکر مینظیر این کارها، مان شیر مادر دادیم و یهابچه

ام که بیمار شده گفتم ببین بچهپیش خودمم میام بیمار شده بود، بعد هم که بچهندارد. 
ام را وقتی بچه . کشم، دنبال درمانش هستم و...کشم، زحمت میمن چطور دارم عذاب می

های موجود در به شیرخشک این طور شنیده بودم که رخ داد؛ 1، اتفاق چرنوبیلحامله بودم

                                                                                                        
 2 به که در اثر آن، قریب 1368 آوریل 18 در اکراین چرنوبیل وگاهنیر 4 شماره رآکتور انفجار در در .1

 فدراسیون و سفید، اوکراین روسیه جمهوری در مسکونی مرکز هزار 2 دیدند، حدود آسیب نفر میلیون
 شدند و آلودگی به بسیاری از مناطق دیگر اطراف نیز سرایت کرد.  آلوده اکتیو رادیو ذرات با روسیه
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، تشعشعات اتمی برخورد کرده و به نوعی مطمئن بودم که این شیرها را 1انبارهای نستله
ا ب [برای رفع این نگرانی]نیست.  کافی بازرگانی ما دقت فروشند؛ چون دربه ما میحتماً 

و به سبب ]تا بیاورند  دادمام را از آمریکا سفارش میای شیر بچهچه زحمت و سختی
دو سالگی دخترم شب تولد . در [کردم مادر فداکاری هستمها احساس میهمین پیگیری

، وقتی فهمیدم، گفتندالبته اول به من نمیـ که سرطان کلیه دارد او تشخیص داده شد 
دادم که سرطان نگیرد. ی به بچه [سالم]شیر ید این بود که من اولین چیزی که به ذهنم رس

ام آن قدر نبود که بفهمم چطور ممکن است؟ آن موقع هنوز معرفتمن؟  یپس چرا بچه
 شود جلویش را گرفت. چیزی که باید بشود را نمیاین خودش یک درس هست؛ 

احساس رضایت از در همین حالت من  که در یکی از همین روزهادر طول درمان بچه، 
مشغول دعوا با پزشک و ، راضی بودمکامالً از خودم به عنوان یک مادر فداکار خویشتن، 

طبیعی بود و به خیلی که به نظر آنها  نگهداری از یک مریض پرستار بودم بر سر موضوع
ساله بر دوش که  10-11نظر من غیرطبیعی. در این لحظه یک مادری را با یک پسر 

یک بقچه سبزی صحرایی برای وارد شد و با یک دنیا ادب، بود، دیدم. اش بزرگ جثه
صحبتی که با دکتر داشت متوجه شدم او در یک دهی در پشت  ضمندکتر آورده بود. 

مقداری از راهی را آید، مقدار زیادی از راه را پیاده میکند. های گلستان زندگی میجنگل
ماشینی او را به شهر بیاورد.  وبه جایی که بایستد  آید، تا برسدکه در پیش دارد با قاطر می

رسد و نهایت تعظیم و ادب را در اش زودتر و سر وقت میولی هر بار برای معالجه بچه
کرد آورد. او به تنهایی این کار را میاش را درمان کند به جا میمقابل کسی که باید بچه

کردم که چطوری آن زن با نهایت سالمتی بود. من فکر مشکل چرا که شوهرش هم دچار 
گفتم من این همه آشوب و ناراضی و آمد؟ ! با خودم میتسلیم و رضا و ادب اینجا می

هر دو یک مشکل داریم! آرام باشد؟ !  قدراینتواند ام، چطور این زن میعبوس و عصبانی
اشکال با خودم گفتم یک جای کار من اشکال دارد. یک جای دیدگاه، ادب و تربیت من 

یک منشاء و منبعی در من وجود دارد که  ءیک خالیی در من وجود دارد. خالحتماً دارد. 
دهد. و اینجا شروع تعظیم من به این دهد و به این زن میها را به من نمیاین نوع انرژی

بلکه تعظیم به آدمی بود که از  یا هر چیز دیگر؛ بود نه تعظیم به خدا یا سوپرپاور هاآدم
آورد که باید فکری کنم و در خودم  وجودبهیلی برتر بود. در من این حس را من خ

                                                                                                        
1. Nestleی مواد غذایی از جمله شیرخشک. تولیدکننده : شرکت 
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مثالً ش را بدهد و من ااو به من آرامشمثالً تغییری ایجاد کنم تا بتوانم همپای او باشم. 
ارتباط با یک منبع ناشناخته  هچیزی را در اختیارش قرار دهم. این شروع من ب، امکاناتی

هستی بود. برای اینکه بتوانم حرفم را به بحثی  ای دیگر بهپنجره نگاه من ازشروع  ؛بود
مرتبط کنم باید بگویم شروع دیدن آیاتی از دهید، ادامه میاینجا هاست در ماهکه شما 
صورت غیرشهودی، تحمیلی و تدوین شده از بیرون ه برتر که من ب نیروییک حضور 

من این نبود که به یک منبع انرژی  مصرفش برای «خدا» .شناختممی «خدا»تحت عنوان 
؛ برای خودم بخواهمرا رانه از او چیزهایی مزوّهمیشه خیلی بلکه این بود که ، متصل بشوم

با هر وقت حالم خوب است، به یادش نباشم و هر وقت حالم بد است، به یادش باشم و 
داده باشم. اینها در  به او پاسخبه دیگران،  دادن چیزهایی که خیلی هم به آنها احتیاج ندارم

. یک آداب مذهبی و ارتباطی که با او داشتم شناختمای بود که از خدا میواقع مجموعه
دهیم. داشتیم که بخشی از آن را منظم و بخشی هم غیرمنظم انجام می ی پدریاز خانه هم

اما پس از دیدن آن زن به مسایل و آیات دیگری که در جهان هست و من آنها را 
به  ، اسب و ماشینبه آن نیرویی که آن زن را پای پیاده، با قاطر ؛ناختم اندیشیدمشنمی

با همه ، اش پر از آرامش و صبر بودچهرههنوز کشاند و به بیمارستان شهدا می و تهران
آن زن چنان آرامشی بود که به نظرم رسید  یدر چهره .ها بوداش که همان سبزیدارایی

برد و در همان دارد میاش را بر میبا همان آرامش بچه ،کندکه اگر فرزندش هم فوت 
کند. میتعظیم سرنوشتش  باز هم در مقابلکند و های سبز جنگل گلستان خاک میخاک

 من و دنیای من را متحول کرد. برای من خیلی تازه بود و اینها چیزی بود که 
افم در این بیمارستان نگاه های اطربعد از این تمرکزم بیشتر روی این بود که به آدم

، زدمشدم. هرچه بیشتر با اینها حرف میتر میکردم شرمندهبیندازم. هرچه بیشتر نگاه می
ران یشم یهو ما در همین محل مبود هسال 98کشیدم. آن موقع از خودم بیشتر خجالت می

ن بیمارستان گفتم من تا حاال چند صد هزار بار از جلوی ایکردیم. با خودم میزندگی می
چقدر درد خوابیده ام که پشت این دیوارها وقت با خودم فکر نکرده ام و هیچرد شده

ـ  کبابی حاتمخواستیم برویم جوجهمیمثالً ـ خواستیم به سمت ظفر برویم ر میگ. ااست
شدیم که چرا عصبانی هم می، عجله هم داشتیم و اگر جلو بیمارستان کسی مریضی داشت

  !دنکنمیما را معطل 
با آن حس تغییری که از مادر و پدرم به ارث ، ای که در من به وجود آمداین شرمندگی

استنباطم از تغییر مثبت چیزهای دیگری قبالً مرا به سمت دیگری سوق داد. برده بودم، 
. اما این بودبچه خوب تربیت کردن، شوهرداری خوب و خانه و زندگی عالی مثل 
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در ـ رساند که من باید تغییری در وضعیت کودکان مبتال به سرطان اتفاقات مرا به این 
؛ در توانم بسیار محدود بود ،ایجاد کنم. در حقیقت وقتی که شروع کردمـ م خود حد توان

، که آن را کردمدانستم، مقداری هم پول داشتم چون کار مییکی دو زبان می حد اینکه
دکتر  هایدر مطبرفته و ترجمه کرده بودم و کردم. بروشورهای داروها را گپراکنده می
عروسک و ماشین یی که در بیمارستان بستری بودند، هایا برای بچه ؛کردمتوزیع می
 ایایده خریدم. من آن موقع توان دیگری نداشتم و اصالًمیمشابه ی هاچیز و پالستیکی

به آلمان  ام چهآپ ببرای چکدر سفری که اما در ذهنم نداشتم.  تربزرگهم از کار 
های آلمانی دوستانی که آنجا داشتم با پدر و مادرهای گروهی از بچه یبه واسطه، داشتم

آشنا شدم و از دادند، و به هم یاری می که مبتال به سرطان بودند و گرد هم آمده بودند
به  نهاد در من شکل گرفت که با همان ایدهسازمان و یک  یدیدن کار آنها اولین بار جرقه

اینجا متوجه شدم که نیاز مردمی که من باید به آنها  کمک کنم یک  .ایران برگشتم
تشکیالت متشکل از پدر و مادرهای سرطانی نیست. چرا که در آلمان از هامبورگ تا 

همه نژاد ژرمن  ؛کنندآلمانی صحبت میبه زبان همه ، ای بسیار کممونیخ با تغییر لهجه
کنند. آداب نشستن و خوابیدن و طهارت و نی صحبت میهستند و همه به زبان ژرم

عرب و...که همه ترک، اقوام کرد، لر،  شان با اندکی تفاوت به مانند هم است.معاشرت
توانستند در کنار هم جمعیتی را نمی، ایشان با آنها هست یاما عادات قبیله، ایرانی هستند

های بیمارستان بهکه  کنممیصحبت نیازمندی  هایتشکیل دهند. من در مورد آدم
مکن مآمدند. از جاهای دوردستی می شدند. اینهاکردند و درمان میمراجعه میدانشگاهی 

هم ، شان مبتال به سرطان بودندهایکه بچه ثروتمنداست در تهران پانصد خانواده 
 های مستمند بودند که از جاهای خیلی دورآدمی من، برنامهاما هدف  ؛شناختیدمی
 ـ یعنی حدود بیست سال پیش کنم ـکه در مورد آن صحبت می آن زمان ؛ چونآمدندمی

 فقط در تهران متمرکز بود.  ،جز کمی شیراز و اصفهانه امکان درمان ب
 

سیر بشوید. آن زمانی  یخواستم یک سوالی بپرسم قبل از اینکه وارد بقیهمیهدی صابر: 
طور که خودتان همان ،ا آن خانم گلستانی و دیدگاهشتان بو دیدگاهرفتار  یکه از مقایسه

و ضرورت یک تغییر رسیدید، آیا  «ایشرم مرحله»این اصطالح را به کار بردید که به یک 
روشی هم ، برای این تغییر و برقراری رابطه با آن نیروی برتری که به آن اذعان کردید

 ؟ بود فطریداشتید یا روش 
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هایی دارد که در نهاد ما به سازوکارکرد. اینها  مگیری خواهجهمن در آخر نتیخانم قدس: 
و فعال خارج خاموشی، ودیعه گذاشته شده است که در واقع باید با تلنگری از حالت 

ها و اید و احساسبشوند. البته خیلی مهم است که شما در چه فضایی تربیت شده
مواردی روش به تنهایی  کنم در چنینسنسورهای شما چقدر حساس است. من فکر می

ها چیزی خیلی سازوکارتوانم مقایسه کنم چرا که فعال شدن این کافی نیست و من نمی
یک ادراکات فطری و شهودی نیاز دارد که به خواهد و اینها بیشتر از شناخت روش می

ها تو را از پا نیندازد. ممکن است در مسیر آدم تشخیص هم بدهد که روشش سختی
 ده است اما این حس غریزی همیشه با انسان هست. اشتباه بو

 

آنجا با یک ، روندخانم قدس وقتی برای درمان فرزندشان به آلمان میهدی صابر: 
ـ شوند. بخشی از پدر و مادرهای آلمانی که کودک سرطانی داشتند ای مواجه میپدیده

د و کار توضیحی رفتنبه مراکز درمان سرطان میـ  NGO در قالبحاال یا منفرد یا 
.  درمانی، روی تغذیه کودک و...ز دارو، روی خواب بچه در زمان شیمیروی دُ ؛کردندمی

وقتی ایشان با این الگو به ایران آمدند با چند تا از مادران مشابه خودشان هماهنگ 
در مراکز درمانی کودکان  کنم حدود دو سال را صرف کار توضیحیشوند و فکر میمی

طور که خودشان همانـ شرایط آلمان و شرایط ایران  یکنند. بعد از مقایسهسرطانی می
کار توضیحی کافی نیست و اتکاء به  رسند که در ایران ضرورتاًبه این میـ توضیح دادند 

باید عوامل دیگری را هم با آن ممزوج کنیم. می، خواهیم توفیق اجتماعی پیدا کنیماگر می
اول شروع کردند به کار  یمرحله ، درردند و بعد در ایراناز آلمان شروع کسیر را 

تر ها بحث روانتوضیحی. تقاضا این است که مرحله به مرحله توضیح دهید تا برای بچه
 بشود. 

 

که عمدتاً پول و ما شروع کردیم. خودمان را به نیازهای عینی و درمانی خانم قدس: 
سیار محدودی که داشتیم تطبیق دادیم و به با توجه به امکانات بامکانات درمانی بود، 

ی اول، با توجه به در درجه هایی برای دارو و... پرداختیم.انجام همین کار توزیع دفترچه
امکانات محدودی که داشتم، از اقوام و دوستان و آشنایان نزدیکم و حتی پزشکان معالج 

داشته باشیم که  ن باورینه من و نه دیگران، کوچکتریبدون اینکه دخترم کمک گرفتم، 
و قابل  ، واقعیگاه محکمناهاین کار قرار است به یک کار عظیم اجتماعی و به یک پ

ل شود. بیست سال پیش حتی یکودکان مبتال به سرطان در ایران تبد یاعتماد برای همه
من خودم این را شاید باورکردنی نباشد، اما که ـ ن وزارت بهداشت بسیاری از مسووال
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در مورد چه گفتند گیرد و به من میتصورشان این بود که بچه سرطان نمیـ ه کردم تجرب
های مستعد و باهوش کار کن که برای خواهی کاری کنی روی بچهاگر میزنی؟ حرف می

سرطان  اوالً ،گویند سرطان دارندهایی هستند که میمملکت کسی بشود و اگر هم بچه
میرند خب می ،گوینددر حاد دارند که به آن سرطان میق های ایندوم اگر بیماری، نیست

کشید که یک ول به جایی نمیئهرگز ذهن این مس؟ زحمت هم بکشیم قدراینو چرا 
های دیگر الشعاع قرار گرفتن بچهسرطانی یعنی نابود شدن یک خانواده و تحت یبچه

د دارد. و از همه مهمتر ها وجوای که برای پدر و مادر این بچهخانواده و مشکالت عدیده
درمان بسیار گران سرطان نه در ایران ها به خاطر فشار مالی بسیار سنگین بر این خانواده

 سوز باشد. تواند خانمانبلکه در همه جای جهان که می
وجود دارد که با کمک اآلن  این مرکز ،به همین دالیل و با یک نیت و ضرورت واقعی

را برای کودکان سرطانی و  ک مرکز، قبیله و معبد عشقییهزاران نفر از مردم شهر 
حتی ما  .دهدهای آنها فراهم آورده است که رایگان به آنها خدمات ارائه میخانواده
ما فکر کردیم تفکیک چون  ؛دهیمای پولدار را هم رایگان تحت پوشش قرار میهخانواده
برای نگهداری و درمان شوند، ای که به ما سپرده میاز لحظهاست. کودکان  مشکلخیلی 

گیرد که کنند قرار میدر آغوش گرم محک و تیمی که آنجا کار می، صورت رایگانهب
و ما فقط یک واسطه هستیم. کجای این بر  کنیدمیپولش را هم شما و مردم پرداخت 

گردد به بحث شما؟ این چیزی است که شما باید به من بگویید. مسلما این برای من می
ز سوی یک قدرت برتر اش معجزه بوده، ا؛ قدم به قدمیک معجزه بودهحدوث مانند  به

شناختم و میاز آن چیزی که من  به شکل دیگری بود، غیرکه برای من بود؛ قدرت برتری 
پدر من در محضر آقای اینجا باید این را هم اضافه کنم که بود. شده آموخته به من 

و بعد مکال بود رس خوانده بودند و اول هم معمم دی سپهساالر در مدرسهطالقانی 
اش مذهب را در این فضا به شکل خیلی سنتیاز مذهب دور نبودم و حتی شدند. و من 

با آن چیز ، عمل حس کردم و شناختم یواسطهه شناختم. اما بین آن چیزی که من بمی
 وجود دارد.شناختم یک اقیانوس فاصله ای که میسنتی

 

چیذر را توضیح دهید. آن دو سالی را  یاگر ممکن است برای حضار مرحلههدی صابر: 
 بودند؟  ههایتان چکردید و فعالیتکه در زیرزمینی در چیذر کار می

 

 ؟ که توضیح دهم تواند برای بحث شما مفید باشدی از این میدچه ابعاخانم قدس: 
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در ، کندی میامان این هست که خدا هم که یک طراحیما بحثهدی صابر: 
اول که شما  ینیازهایی دارد. من تصورم این است که مرحلههایش مراحل و پیشطراحی

دیدگاه و روش پیدا کردید. بعد برگشتید ایران و به همراه چهار، پنج مادر ، آلمان رفتید
کار صرفاً مشابه خودتان دو سال صرف کار توضیحی کردید. بعد حس کردید که 

سرکشی به کودکان در  ،دهد و به این فکر افتادید که در کنارشتوضیحی جواب نمی
راکز درمانی و دادن عروسک و تغذیه مختصر و ...داشته باشید. گفتید که این کار م

در زیرزمین استیجاری چیذر به خودش اختصاص داد. شما را ای مدت دو سال مرحله
 زنیم. ان پیوند میهای خودممراحل خودتان را توضیح دهید آن وقت ما به بحث

 

ترین مساله برای مهمفهمیدم که  اینکه از آلمان به ایران بازگشتم،بعد از خانم قدس: 
ین مهمترتوضیحی نیست؛  روشورهای کودکان سرطانی، توضیح دادن و ارسال بخانواده

 یهمهخودش رئیس یک ایل است، ها پناهگاه است. وقتی پدری که برای این آدم مساله
به صرفاً کند، را خرد میاش اینجا منزلت انسانی ، آن چیزی کهاش را فروخته آمدهدارایی
شود که می دچار مشکلاو به خاطر این  .شناسداین داروها را نمی نیست که این خاطر

فهمند، لباسی که پوشیده مورد تمسخر اهالی بیمارستان هست، پولی که زبانش را نمی
بچه بستری بشود موفق شود، . البته اگر بکندتواند را نمیکفایت خرج بیمارستان  ،دارد

تر از بسیاری از اما بسیار سخاوتمندانه، معایبی که دارد ی)که باید بگویم سیستم ما با همه
شدند( اما پذیرش همان موقع هم این کودکان رایگان درمان می ست وجاهای دیگر دنیا

خودش کجا  ،اگر بچه را هم آنجا بخواباند بچه بسیار مشکل بود. جا خیلی کم بود. حال
زنند. چه غذایی بخورد؟ یک مقدار افتد؟ جیبش را میبخوابد؟ در پارک؟ چه اتفاقی می

از ایل آورده. این چقدر دوام دارد؟ و هزاران بحث مثالً کم نان و پنیر خشک که 
ببینیم نیاز هر یک سیستماتچنینی. ما به همین دلیل به این رسیدیم که با یک مددکاری این

مالی های آوری کمکاینجا دیگر برای جمع یک چقدر است تا به آنها کمک مالی کنیم.
شد همین که من حسم برای کمک به کودکان مردم نیاز به تشکیالت داشتیم. دیگر نمی

به کودکان سرطانی ها و آقایان بیایید سرطانی برانگیخته شده است به مردم بگوییم خانم
یثیتی و تاکید موکد خانواده به خصوص همسرم تصمیم حید. برای تامین امنیت کمک کن

کار دهد. پس به دنبال جلو افتادن  یشده ادامهگرفتیم این تشکیالت به صورت ثبت
ما شروع  1986اما غیر ممکن نبود. سال  ،مقدمات ثبت افتادیم. هرچند بسیار مشکل بود

ل کار ثبت طول کشید. البته باید بگویم اگر ثبت شد. یعنی دو سا 1930سال ، کردیم



 1تبیین ما ـ : باب بگشا؛ دفتر دوم     481
  

 

ها را اما همین آدم ،این روند طبیعی بود. درست است زیاد بود، روکراسی را بپذیریموب
 شد.نگاری و ... روندی بود که باید طی میها و انگشتجمع کردن و شناسنامه

 

 ثبت شد؟  NGOاین تشکیالت به عنوان هدی صابر: 
 

ای است که آن موقع نه شناخته شده بود و نه معنی داشت. ما کلمه NGOخانم قدس: 
ای بود مان تدوین اساسنامهتالش یخیریه ثبت شدیم. البته ما همه یبه عنوان یک موسسه

ها تا آن روز هر کدام از اعضای موسسه را آزار داده بود، چه که در عملکرد خیریهکه آن
گونه تفاوت شکل نداشته باشد، این امر خیر هیچدر مثالً در آن ملحوظ شده باشد. یعنی 

کند نامش برده یا دیده نشود. هیچ کسی نه خودش، هیچ کسی که به این موسسه کمک می
د. از همان ننه فرزاندانش تا هفت پشتش هیچگونه ارتباط تجاری با موسسه نداشته باش

حسابرسی ، کردم اول من خودم از مسوول این کارها در سازمان حسابرسی کشور تقاضا
؟ کنیدسال دیگر بیایید بگویید شما چه کار می 10خواهید کامل کنند و گفتم شما می

 سال دیگر از اینجا خوشحال بیرون بروید. 10امروز بیایید بگویید ما چه کنیم که شما 
متفاوت  ای با موازین و ضوابط کامالًاما خیریه ،ای ثبت شدخیریه یخالصه اینکه موسسه

خوبی  خیلی موفق و موسساتی که تا آن روز شکل یافته بودند. ما موسسات خیلیبا 
به آن که افرادی  وکنم به خانم بهادرزاده کهریزک که من تعظیم می یداریم مثل موسسه

ـ  هفت اما به غیر از آن نابینایان، عصای یوسفی و ... ؛زیبایی آنجا مشغول کار هستند
 .شان بود که سیستماتیک باشندنها هم بعد از ما تالشخوب بودند که آ یهشت موسسه

شخصی  گاهکردیم که همه چیز خارج از دفتر و دستاما باز هم بیشتر و بیشتر ما تاکید می
چراکه به نظر ما بدترین قانون هم بهتر از ؛ باشد یو تحت کنترل قوانین جاری مملکت

صرار بر جاری شدن آنها در کار، ما قانونی است. پس ما با تاکید بر قوانین جاری و ابی
 کارمان را شروع کردیم.

 

که شهرداری به شما مکان داد، قبل از ثبت  [Hoteling] تلینگهُ یآن مرحلههدی صابر: 
 در مورد آن هم لطفا برای دوستان توضیح دهید. بود یا بعد از آن؟ 

 

نام در فرستیم که ثبتیم یمددکار کانون ههایی که ما ببچه بعد از آن بود.خانم قدس: 
در و مادرها را در جاهایی مثل پپول هتل  ،عملی کنیم اسکان آنها را بیمارستان و

های آلوده به دیدن بعد از مدتی ما متوجه شدیم که آنها با لباس .دادیمرو میسناصرخ
رفت. بنابراین ما باید یک جای اثرش از بین می ،آمدند و تمام درمانشان میهایبچه
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مراجعه مثل اوقاف کردیم. در آن زمان به جاهای مختلفی تر برای اینها پیدا میپاکیزه
های مردم در باور این طور کارها نبود. امروز خدا را شکر با فعالیت ،ولی آن موقع، کردیم
NGOها ،NGO شدنددارد. اما آن زمان چند نفری که دور هم جمع می ممعنا و مفهو ،

خواهند کار سیاسی کنند و مردم و بسیاری از مقامات این بود که یا می استنباط بسیاری از
شد. بنابراین به ذهن متبادر نمی ـ اول یالاقل در لحظه ـ یا دزدند. به غیر از این چیزی

کار آسانی نبود. خداوند این توفیق را به   ،پیدا کردن جایی که ما اینها را اسکان بدهیم
هایی که به آنها متعلق که یکی از ساختمان شهرداری داد قعن آن موشهرداری و مسووال

به ما نشان دادند و گفتند ما تحت  ـ واقع در غرب تهران و نزدیک بیمارستان امامـ بود 
بود.  1939این فعالیت، مربوط به سال  گذاریم.شرایطی این ساختمان را در اختیارتان می
سه یا چهار اتاق دارد. در روز اولی که  اشساختمان چهار طبقه است. البته هر طبقه

همان  [محل]مردم ، حمایت از کودکان سرطانی را آنجا زدیمی خیریه یتابلوی موسسه
ولی آن  ،دار باشدبه دلیلی که شاید امروز خنده و تابلو را کندند؛ ها را شکستندروز شیشه
ن کوچه بدیمن است و اگر سرطان برای آ یدار نبود. چون باور داشتند که کلمهروز خنده

 یتحملش را ندارند. بنابراین مبارزهامکان آنها ، بیماران سرطانی آنجا اسکان پیدا کنند
خیلی شدیدی با ما برای حضورمان در آنجا شد. البته ما هم ایستادیم. دیالوگی بین ما و 

کنیم؛ ار درستی میکردیم کولی ما فکر میخواستند ما را ببینند. نمیاصالً ها نبود. همسایه
 انداختیم و البته تابلو را برداشتیم و به جای آن لوگو را زدیم.ها را میدوباره شیشهبنابراین 

 

 آیا مجاب شدند؟ وضعیت آنجا چطور است؟ اآلن  هدی صابر:
 

آنجاست. یعنی هر نذری و دعایی که دارند و یا  یامامزاده مکان، آناآلن  خانم قدس:
واضح است( به آنجا کامالً گیرد )این با مراجعه به آنجا شان میلای که دهر لحظه

برای  لقدر پوگویند ما اینشان مریض است میبچه هایی هستند که مثالًروند. آدممی
مسجد محله،  ؛چنین حسی به موسسه دارنداآلن  ایم. تمام آن محلهر کردهذمحک ن

این وضعیت برقرار بشود. آنجا دیگر نه  خیلی زمان برد تا امنته.  ... کالنتری محله و
و دیگر سرطان چیزی نیست که  ؛سرطانی یسرطان بدیمن است و نه دیدن بچه یکلمه

اآلن  این فکر را دارند که چه بهتر کهاکنون  .بخواهیم از آن فرار کنیم آن، ما برای ندیدن
ای داشته باشیم که تهما یک اندوخ ،کمک کنیم که اگر روزی این اتفاق برای خودمان افتاد

 به دادمان برسد. 
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ها چه خدماتی به بچهدر اختیارتان قرار داد، ن ساختمانی که شهرداری آدر هدی صابر: 
 دادید؟ ارائه می

 

محل جاهایی که ها یا ها به پزشکان یا درمانگاهوقتی که کسانی از شهرستانخانم قدس: 
را در اختیار  [محل اسکان]درس آ، کنندرجوع والدین اطفال است، مراجعه می

بقچه و بندیل و شوند، کنند. پذیرش میدهند. آنها نیز مراجعه میقرار می کنندگانمراجعه
شود و شود و به کل عوض میبندی میشان شمارههایلباسگذارند، شان را میوسایل

جا  مانهای مخصوص هشود. لباسگذاشته می ،پایین است [یطبقه]داخل یک کمدی که 
پوشند اما وقتی های خودشان را میروند لباسوقت بیرون می شود. هربه آنها داده می

 یشود. آنجا امکان بازی، تلویزیون، مشاورهشان عوض میهایلباس ،شوندوارد آنجا می
وجود به تنهایی یا برای پدر به تنهایی  روانی برای مادر ی، مشاورهو مادر روانی برای پدر

ها پدرها فکر خیلی وقتمثالً  ؛بینیمغریب میو های عجیب آنجا خیلی پدیده چون ـ دارد
دهند و خیلی از کنند سرطان تقصیر مادر است و احساس خیلی بدی به مادر میمی

اش سرطان گرفته است و چون بچه ،ها اصرار دارند پسرشان آن زن را طالق بدهدخانواده
کنیم. یا روانی داریم که روی ذهنیت آنها کار می یهمشاوراز این قبیل موارد که ما آنجا 

های روانی دارند که روی آنها کار ناهنجاری، هایی هستند که عالوه بر بیماری سرطانبچه
د. افرادی نکنخود آن محله مرتب برگزار می [ساکنان]شود. مراسم دعا هست که می

را برعهده  ،های رمضانماه به ویژه ،شودهستند که تمام چیزهایی که مربوط به دعا می
 یکنند. به هر صورت آنجا در حقیقت خانههای زیبایی را برگزار میگیرند. مراسممی

با توجه به اینکه در بخش پیوند بیمارستان شریعتی و در محک مشکل اآلن  آنهاست. البته
چراکه  ؛ایمادهای از ساختمان را به اینها تخصیص دما قسمت عمده، سیون دارندالوایز

منتظر هستیم که باز هم از آن اآلن  باد مستقر است. البتهآگاه در داربخشی از نقاهت
معجرات در محک رخ بدهد و بتوانیم زمینی که در کنار بیمارستان هست را از زمین 

گاه بنا کنیم. که من ناامید هم به منظور نقاهت شهری بگیریم و ساختمانی را اختصاصاً
 شاءاهلل تا پنج شش سال دیگر این اتفاق رخ دهد. کنم انفکر مینیستم و 

 

شهرداری را داشتید ظرفیت  یآن زمان که فقط همان ساختمان چهار طبقههدی صابر: 
 تان چقدر بود؟ پذیرش
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بستگی داشت. ما یک در مورد هتلینگ،  ما آن موقع بیمارستان نداشتیم.اصالً خانم قدس: 
آمدند بیست تا بیست و پنج نفر؛ تک میک بخش مردانه. اگر تکبخش زنانه داشتیم، ی

 آمد. تر میآمدند یک مقدار ظرفیت پاییناگر زوج می
 

 بود؟  یا چرخشیمانند آن وقت در نوبت میهدی صابر: 
 

تر است یا چه کسی این به تشخیص مددکارهای ماست که چه کسی مستحقخانم قدس: 
دهد بچه جواب میهای لباسم ایمنی بچه آیا با تعویض اش بدتر است یا سیستحال بچه

 دهند. هایی که مددکارها میو خالصه تشخیص
 

کردید و از کار توضیحی به چیذر و آرام آرام که این مراحل را طی میهدی صابر: 
هتلینگ و  یعروسک و تغذیه محدود و بعد که از این مرحله عبور کردید و به مرحله

شان به تهران هایبضاعت بودند و برای مداوای بچهرهایی که بیاسکان پدر و ماد
کردید؟ این تان هم فکر میآمدند، رسیدید به گسترش اجتماعی و پیوندهای اجتماعیمی

تر تان فعالارتباطات یها داخل خودتان بود که چطور گسترش پیدا کنیم یا حوزهبحث
 بشود؟ 

 

ن است. این موسسه با کمک مردم بوده و محک اصوال تمام کارش همیخانم قدس: 
تر کنیم و مان را با مردم نزدیکمشغولی ماست که چگونه رابطههست و همواره این دل

. حال چگونه این کار درست و این نیاز را به گوش «کار درست»دانیم راهش چیست: می
در جامعه ایجاد گونه فشار روانی را های مختلفی که البته هیچاز سیستم، مردم برسانیم

عکس یک بچه که یک غده به مثالً ایم. ما هیچ بروشوری را نداریم که استفاده کرده، نکند
های و شما عکس بچه [روی آن درج شده باشد]هست پرتقال پشت چشمش  یاندازه

ایست که موهایش ریخته حداکثر بچه ،بینیدای که روی بروشورها و بیلبوردها میسرطانی
ای که اما چون امروز بچه، ما البته اصرار داشتیم که لبخند بزندقبالً زند. د نمیاست و لبخن

شویی و ... استفاده پودر رخت تبلیغ نما شده و برای هرچیزی از جملهنخ ،زندلبخند می
بدون سر و و کنیم. تجربه به ما نشان داد که اگر درست ما لبخند را استفاده نمی، شودمی

کند. ما همواره به مردم متکی جامعه هم حساسیتش را دارد و کمک می ،صدا کار کنیم
، به ذهن و امنیت ذهنی آنها را که به اعتماد بینجامدو نفوذ های ورود ایم و همواره راهبوده

ها با آن نیازی که وجود دارد مبلکه با آشنا کردن آد ؛کردیم منتها نه با تبلیغاتجستجو می
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شفافیت آن است. ما  ،ی موفقیموفقیت هر کار خیریه ین سرَّترزرگبو شفافیت. در واقع 
 کنیم.گذرد فراهم میدم به دیدن آنچه که آنجا میراین کار را با دعوت از م

 

 امکان مشاهده برای این جمع فراهم است؟ اآلن  هدی صابر:
 

بچه  گذاریم بچه را کسی ببیند. به خاطر اینکهو هیچ وقت نمیاآلن  ماخانم قدس: 
ها ها فراهم است. بچهدیدن تشکیالت و یا بازی با بچهامکان ولی  .موضوع ترحم نباشد

توانند اسم بنویسند و به در ساعات معینی در اتاق بازی هستند. افرادی که مایل هستند می
های گوناگونی که آنجا توانند در مراسمها بازی کنند یا مینوبت در ساعات بازی با بچه

توانند ببینند. شما خودتان هایی از بیمارستان را میشرکت کنند. بخش ،شودمیبرقرار 
مریض  یما شما را هیچ وقت باالی سر یک بچه اید کهو دیده ایدبارها تشریف آورده

مادر به مثالً حالتی دارد که  شانچهره ندیا نخواه ندچه بخواهمراجعان بریم. چرا که نمی
های نیکوکاری ها که احساسشود. یا بعضی از خانمبدتر می ،شودجای اینکه حالش بهتر ب

کنند که منزلت آن مادر حرکاتی می ودهد غریب در آن لحظات به آنها دست میو عجیب 
به یک بچه مثالً دهند که لزومی ندارد. هایی میبرد. یا اینکه قولیا پدر را زیر سوال می

 د ونخواههم می هاخرند؛ خب دیگر بچهرایش میدار بگویند که یک هواپیمای کنترلمی
گذرد دفاتر مالی ما و آنچه که در آنجا می یاما مشاهده شان بخرد!شود که برای همهنمی

ت. هم سا پذیرامکانما و...  Mind-Raisingهای به خصوص جریانات پولی، روش
که دلیل و محملی برای  باشد ایگذارد و هم اگر متقاضیسایت ما اینها را در اختیار می

 به او حضوری هم نشان خواهیم داد. ، دیدنش باشد
خود شما یک روزی از مثالً کنیم. های دانشجویی را راهنمایی مینامهما بسیاری از پایان

ما بدون ، نهاد هستیدمردم مراکزها و ها باال آمدید و گفتید در حال تحقیقی از انجمنپله
ها گفتگو کردیم. یا اینکه شما تعللی با شما نشستیم و ساعت وخیر گونه سانسور یا تاهیچ

طور که به این خودش یک روش است. همان ،به من گفتید اینجا بیایم و صحبتی بکنم
عالی  ،ای هم در ذهن یک جوان زده شودشما گفتم اگر این موجب بشود که یک جرقه

گیرند و ما ایمان داریم کل میهای کوچک شاست. چرا که کارهای بزرگ با همین جرقه
باز هم امکاناتی هست. ، کنیم امکانات خیلی محدودی داریمها که فکر میکه بعضی وقت

 یبعضی کارها نتیجه، کنیم. اما جدا از اینهایی هست که ما مدام تمرین میاینها راه
 درج شدهای من سفر بودم. برگشتم دیدم زیر قبض آب و برق نوشتهمثالً دهد. عکس می

چه شده است که  نیرو. من اول با خودم فکر کردم که وزیر «به محک کمک کنید»که بود 
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از این قضیه خوشحال  اصالً ضمناً چنین عنایتی کرده است و چنین دستوری داده است؟ !
نبودم. فکر کردم که در شان ما نیست که در قبض آب و برق آن هم بدین شکل اسم ما 

مند که در بخش و تماس گرفتم. فهمیدم که تعدادی جوان عالقه بیاید. به محک آمدم
اند رفته ایمندیاند. با چه عالقهکنند این دسته گل را به آب دادهروابط عمومی ما کار می

اند که اگر از یک میلیون قبض آب و برقی که این جمله و فکر کرده و صحبت کرده
در حالی که این در  !شودلی سرازیر میصدهزار نفرشان کمک کنند چه پو ،زیرش است

کننده است و آدم در ها نبود که قبض آب و برق همیشه یک چیز عصبانیذهن آن جوان
آید. بعد در همان لحظه هم ببیند که زیرش نام یک هر صورت از آن خوشش نمی

کنند که محک هم دولتی است و اگر از قبض فکر می ،شده است درجخیریه  یموسسه
گیرد چرا ما کمک کنیم؟ ! اینها ابعادی است که در تبلیغات و قدر میبرق این آب و

 یارتباط با مردم بسیار ظریف است و خدا را شکر ما تا به امروز اشتباه خیلی بزرگ
ما را  «خرد کائناتی»ها را قطع کردیم و امیدوارم که ایم. آن موضوع قبضمرتکب نشده

 ر ارتباط با مردم نکنیم.  کند که اشتباهات بزرگ د حمایت
 

ای نوین چگونه تان از آن چهار طبقه به این دوازده طبقهاین ارتقاء امکاناتهدی صابر: 
باد آبود و چطور فراهم شد؟ توضیح برای دوستان این است که بیمارستانی که در دار

ها و مادرها قبلی هتلینگ که پدر یباشد. برای اینکه رابطه با تجربهدوازده طبقه می، است
آمدند و همانطور که توضیح دادند در آن مکان در غرب تهران اسکان شان میبا فرزندان

رفتند و داد به مراکز درمانی میکردند و با آژانسی که محک در اختیارشان قرار میپیدا می
دو اآلن  .شان برگردند، قطع نشودگشتند تا سیر درمان بچه تمام بشود و به شهرستانبر می
کار هتلینگ را با امکانات خیلی بیشتر از آن چهار  باد همانآبیمارستان دار پایین یطبقه

دهد. به اضافه اینکه ده طبقه بیمارستان هم تمام مدرن و با تجهیزات کامل طبقه انجام می
رسیدند  لیکیاست. حال سوال این است که چطور از آن امکان استیجاری به این امکان تم

هم همانطور که توضیح دادند مشاع است و با حسابرسی دقیق مالی صورت  لیکشکه تم
 گیرد.  می

 

دانم اینها اما نمی ،محک صحبت کنم یمن دوست دارم تا فردا صبح دربارهخانم قدس: 
 اند مرتبط هست یا نه؟!ها به خاطرش به اینجا آمدهای که آدمبه این سوژه
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 یشود از یک مرحله به یک مرحلهبدانیم چطور میخواهیم ما در اینجا میهدی صابر: 
 با چه پیوندهای بیرونی؟ ، ایبا چه طراحی، ایدیگر رفت؟ با چه تالش اجتماعی

 

ای نبوده است. یک حادثه بود که هیچ طراحییک مورد، اتفاقا برای این خانم قدس: 
نیکوکار آقای  های کار خالصانه است. خانم یکحاصل همان درست کار کردن و از میوه

ای دیده بودند ایرانی در فرانسه دچار بیماری سرطان شده بود. ایشان یک خواب شهودی
شان داوود اسمکلیمی بودند و نه اند. البته ایشان نه که یک بیمارستان به نام داوود ساخته

 به شوهرشان تاکید این خانممعلوم نیست. ، حال چرا این اسم ؛بوده و نه ارتباطی دیگر
ساخت بیمارستانی برای  صرفشده شان که مربوط به ایشان میکنند بخشی از ثروتمی

تاسیس ایران نگفته و خانم هم اصراری بر  یخواب هم چیزی درباره نها بشود. آسرطانی
افتند ببینند در ایران چه ایران نداشته است. اما چون ایرانی بودند به فکر میبیمارستان در 

چند سفر به ایران آمده و رفته بودند و به نتیجه نرسیده بودند که آیا  خبر است. ایشان
ها هست یا نه. آن زمان هم که ما کار را شروع امکان ساخت یک بیمارستان برای سرطانی

ولی خالی افتاده است و مملکت  ،های زیادی ساخته شدهکردیم به ما گفتند که بیمارستان
هم  شانرد و این تجهیزات است که مساله است. ایاحتیاجی به ساختن بیمارستان ندا

بلکه ، در ورامین هست را تجهیز کننداآلن مثالً اند که بیمارستانی را که خواستهنمی
ها بسازد. دهان به دهان از طریق اند که یک بیمارستان اختصاصی برای سرطانیخواستهمی

شود که آنها هم دارند یشوند و به ایشان گفته میوزارت بهداشت به محک هدایت م
اند. توضیح اینکه هیچ چیز از بخش دولتی کنند و یک زمین شهری هم خریدهکارهایی می

بقه هم به اسم محک نیست و در اختیار طچهار  یحتی آن خانه ؛به محک اهدا نشد
محک گذاشته شده اشت که خدا عمرشان بدهد. اما چون که این مکان شهرداری لیست 

گاه بزرگ. ما یک زمین سه ما فکر کردیم که زمینی بخریم برای یک نقاهت ،انتظار داشت
باد با هزار زحمت خریده بودیم که حتی پول آچهار هزار متری برای این منظور باالی دار

یدن سیم خاردار دورش را هم نداشتیم. ولی به ایشان گفته بودند که گروهی هستند که شک
ید من بروم با همسرم هاند. ایشان آمد و گفت اجازه بددهگویی زمینی برای بیمارستان خری

در اختیار ایشان قرار که آن زمان آماده شده بود، های پروژه را مشورت کنم. ما هم نقشه
 موافقتو ایشان هم اعالم  مادادیم. ایشان آمدند گفتند که من با همسرم صحبت کرده

ند که هیئت امنای ما را متقاعد کنند که اند. ولی وقتی ایشان آمدند خیلی تالش کردکرده
 کل آن را خواهند پرداخت. ما یگاه، بیمارستان هم باشد و ایشان هزینهعالوه بر نقاهت
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مان به این نتیجه رسیدیم که چه بهتر که بیمارستان هایهم در نشست و برخاست
 یژهچرا که جای آن خالی بود. منتها مثل هر پرو، تخصصی هم ساخته بشودفوق

کردیم خیلی بیشتر بود. در حقیقت ساختمانی دیگری هزینه از آن چیزی که فکر می
بیمارستان  ییک چهارم هزینه ،مبلغی که ایشان برای ساختن آن بیمارستان اهداء کردند

بود. ولی آن مبلغ کالن اولیه باعث شد که ساختمان تا جایی پیش برود. بعد مردم که 
هایش اش را داده بود، یکی کاشیو یکی شیشه دشوق آمده بودن دیدند بهآمدند و میمی

کردیم که چه های گوناگونی ارائه در نهایت برای تجهیزات هم در مراسم.  را و...
بیمارستان و کل  [آماده کردن]کردند. نوشتند و تقبل میها اسم میتجهیزاتی نیاز داریم. آدم

ر واقع این یکی از معجزاتی بود که من در تجهیزاتش شش تا هفت سال طول کشید که د
گاه به یک بیمارستان مجهز تبدیل شود. بعد ام به چشم خودم دیدم که یک نقاهتگیدزن

هجده هزار متر بشود. شهردار آمد و ، این بیمارستان شش هزار متری با بازدید شهردار
د بدهید. فکر خواهگفت چرا شش هزار متر؟ هجده هزار متر بسازید پولش را هم نمی

دهم. مردم هجده هزار متر می یبود که ایشان گفتند من به شما اجازه 1936کنم در سال 
تالشی در واقعاً ؟ دهیم. اینکه گفتید چه تالشیگویند ما هم پول ساختمانش را میهم می

 اش اتفاقی آمد. کار نبود و همه
 

 د؟ ها راه پیدا کرهای محک چطور به خانهکقلَّهدی صابر: 
 

 یاش بچههر کس در خانه مثالًکی دارد. اش قلَّخب هر کسی در خانهخانم قدس: 
. ابتدا طورهمینعالقه دارد به همان موسسه کمک کند؛ یا اگر سرطانی دارد  هست،ناشنوا 
اش آوریجمعتوزیع و . شکل داشتندها تعلق های کوچکی بودند که به بچهکقلَّ ،شکلش

گوییم ما امسال پنج هزار میمثالً ای هم داریم. ای خودمان برنامهخیلی منظم است و ما بر
 کنیم. و..ک اضافه میسال بعد ده هزار قلَّمثالً کنیم. یا ک اضافه میقلَّ

 

 ای؟ ت مدیرهات امنایی است یا هیاتان هیتصمیماتهدی صابر: 
 

سالمت موسسه و  هاگذاریها، سیاستمشی، خطهات امنا بر استراتژیاهیخانم قدس: 
  ت مدیره است.اهای اجرایی در دست هیکند و قسمتنظارت می

 

با چه تعداد کودک سرطانی ارتباط دارید و با چه تعداد ارتباط فعال اآلن  هدی صابر:
 دارید؟ 
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اند که در آنها عروس و داماد هم دوازده هزار پرونده داریم که یا سالم شدهخانم قدس: 
باز داریم.  یپنج هزار پروندهاآلن  اند.هخدای ناکرده از دنیا رفت هست، دانشجو داریم یا

توانند دوباره آنها باز است و می یپنج سال پرونده ،شوندها از وقتی درمان میاین بچه
اگر ، اگر یازده ساله آمدهمثالً کنیم. اما مراجعه کنند. ما نوزاد تا چهارده ساله را پذیرش می

ماست. در حقیقت ما تا  یتا آن موقع او بچه، بگذردی درمانی دوره از آغازال هم سپنج 
 نوزده سال هم درمان داریم.

 

اش چگونه ای که گفتید باز است پراکندگی جغرافیاییاین تعداد پروندههدی صابر: 
 است؟ 

 

تا بهمن سال گذشته یک شعاری داشتیم که حدوداً کل ایران است. ما خانم قدس: 
چون ما ، ودک مبتال به سرطان در سراسر ایران بر اثر فقر نخواهد مردهیچ ک»گفت می

. ولی من سال گذشته یک سفری به جنوب ایران به دورترین نقاط داشتم. به «اینجا هستیم
م که دهای مهاجر دعوت شده بودیم. اما آنجا یک دهی دیپرندهطبیعت و منظور دیدن 

اند که در طول ده سال سرطانی داشته یهاز ما هیچ خبری ندارند و دو سه بچاصالً 
این شعار را حذف  دارند. بنابراین در بازگشت فوراًاآلن  اند و یکی همگذشته فوت کرده

اما  ،مان بر این هستگویم که تالشهم میاآلن  کردیم و یک امیدواریم اولش قرار دادیم.
ها فرستاده کز استانخصوصا اطفال به تهران یا مرا یسرطان انبه علت اینکه بیمار

وگرنه مطلع ] آنها از وجود ما اطالع دارند ،ها بیاینداگر به مراکز استان، دنشومی
کنیم که بدون محک ده بیمارستان دولتی وجود دارد که ما در آنها کار میاآلن  .[شوندنمی

محک  ای که مردم بههای مردمیکار ندارند. کمک یآنها امکان ادامه موردسه تا چهار 
ها بیایند ها را سرپا نگه داشته است. بنابراین اگر آنها به مراکز استاناین بخش، کنندمی

، به قول همان بلوچ جسور و شجاع، آیندشوند. آنهایی که نمیاز وجود ما مطلع میحتماً 
 قلی باد کرد وعلی یبچه»گویند می رفتن را هم ندارند. همانجا مثالً نتا مرکز استا پولِ
شود که تشخیص داده می ،شودوقتی مورد مشابه در همان خانواده دیده می . اما بعداً«مرد

نزده بوده یا آب آلوده او را ی باد نکرده بوده، یا مار لفهمند که قبسرطان است. و می
سرطان بوده است. این آرزوی ماست که یک روزی این ادعا را بتوانیم  ، بلکهنخورده بوده
  داشته باشیم.

 

 گیرید؟ هایی که خودشان تمکن مالی دارند را که تحت پوشش نمیخانوادههدی صابر: 
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در بر تاکید هیئت امنا نباید  بیمارستان بنادر توانند باشند. اما نمیاصالً خانم قدس: 
کنیم اگر بخواهیم از کسی پول بگیریم و از پول گرفته شود. چرا که ما فکر می ،صندوق

ن آنجا یاداشتی کنار صندوق هست یآورد. بنابرامشکالتی را به وجود می ،دیگری نگیریم
شما هرچقدر دارید با مراجعه به  ؛اما برای افراد مستمند ؛که بیمارستان رایگان است

ای که تمکن ]کننده مراجعهتوانم به شما بگویم که از ده تان بپردازید. اما من میوجدان
 ند. آن یکی را هم خدا ببخشد. پردازمی مورده نُ، [مالی دارند

 

کنید در این سیر بیست ساله که طی به عنوان پرسش آخر، خودتان فکر میهدی صابر: 
 فرمایید؟ توضیح میاجتماعی شده است؟  یتبدیل به یک سرمایهاآلن  کردید، آیا محک

 

ها، جایی هست و کنم آن جا مخصوصا برای جوانمن فکر می صددرصد.خانم قدس: 
شنویم ای هست که شعارهایی که ما هر روز از راننده تاکسی و از پدر و مادرمان مینهنشا

گذارند، این جا غیرممکن است، را تخفیف داده شود، امکان ندارد، اینجا نمیکه نمی
ها وجود دارد، درست است که خیلی کارها مشکل است است. درست است که سختی

ی انسان فراتر از تمام معضالتی است وجود ندارد. اراده ی انسانولی مانعی در مقابل اراده
آمد و با خرس و طوفان و سیل در که سر راه او قرار دارد، وگرنه انسان از غار بیرون نمی

کرد. بنابراین اگر انسان اراده ها را کشف نمیکرد و قارهها را طی نمیافتاد، اقیانوسنمی
کند؟ این اراده چه نیروهایی به این اراده کمک می ی وجود ندارد. در پشت«شودنمی»کند 

دهد تا بتواند شاید اراده تنها فرکانسی است که آدم را در چرخش نیروهای ازلی قرار می
تواند نگهش دارد؟ آن یک حمایت بشود. آن اراده چقدر قوی هست و چقدر آدم می

گرفت، ام سرطان نمیگر بچهخواهد و روی آن باید کار کنیم. فرض کنید، بنده اانگیزه می
نه نیکوکار بودم، نه از نیکوکاری خبر داشتم. نیکوکاری من همان بود که کفشم را بدهم 

هایش قدردانی نبینم، فکر کنم عجب آدم پررویی است به کارگر و بعد هم اگر در چشم
ین تشکر هم از من نکرد. نیکوکاری من در همین حد بود و من هم جلوتر از ااصالً که 
ای برای من شد و من ی قوی از بیماری بچه بود که محرک و انگیزهرفتم. آن انگیزهنمی

ی کار را مردم کردند. نقشی که من ی نکردم، بقیهتربزرگهم جز همان کار اولیه، کار 
توانم به خودم بدهم، همیشه بودن در آنجا و نظارت بر روی درست رفتن در راه آن می

کنیم و دقیقا ت امنا نسبت به هدفی که داریم، هیچ عدولی نمیهدف است. من و هیا
کنیم. به عنوان یک نهاد های سرطانی کار میکنیم و فقط برای بچههمان کار را می
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کنیم؛ خود به خود این اجتماعی مفید مطرح نیستیم؛ و این ما نیستیم که حرکتی می
 ی مردم دیده شود. یک مظهری از اراده تواند به عنوانها افتاده است و در جامعه میاتفاق

 

تان اشاره کردید نقش و سهم او چه بود؟ وجود برتری را که در میان صحبتهدی صابر: 
ی مشترک با او چقدر مشارکت داشت؟ چه طور بود؟ شما این محک را یک پروژه

 دانید؟ می
 

برای من کار  ی مشترک با قدرت برترکنم کلمه پروژهفکر میاصالً من خانم قدس: 
مان یک سنسورها و یک کنم که ما همهکند. من در این موارد این طور فکر مینمی

تواند بیدار و آگاه بشود. برای این که این اتفاق مان تعبیه شده که میهایی درونگیرنده
ر قدتوانیم از آن انرژی برتر بهره ببریم. اینگیریم که میبیفتد ما در یک فرکانسی قرار می

ها همه کنم برای آن؛ اینای را پیدا نمیهیچ کلمهاصالً هم ملموس و مفهوم هستند که من 
جا قرار یک سری چیزهای شهودی است. من فقط این را تجربه کردم که وقتی آن

توانیم افتد که هیچ توضیحی ندارد؛ هیچ دلیلی ندارد چون نمیهایی میگیری یک اتفاقمی
افتد و بعد از اتفاق افتادن هم بتوانیم توجیهی داشته باشیم. اتفاق میاز قبل باور کنیم که 

گر مرد رهی میان خون باید رفت/ خود هیچ مپرس »گوید که پس آن چیزی که عطار می
بینم که واقعیت این هست که آن ره را من همان دایره یا فرکانس می«. که چون باید رفت

جا را داشته باشی و اگر لیاقت ماندن قت افتادن در آناگر تو در آن فرکانس افتادی، اگر لیا
ی مشترک نیست. توفیق افتد. این یک پروژهدر آن را داشته باشی، مابقی خودش اتفاق می

ای و کنیم. توفیق، افتخار، شانس یا هر چیزی، داشتهایست که ما برای آن استفاده میکلمه
 کنند. اش دیگر کار خودشان را میبقیهروی ای در آن جا؛ وقتی آن جا میپرتاب شده

 

است. « شودنمی»فضا اآلن  توانند بکنند؟ خودتان گفتید کهها چه کار میبچههدی صابر: 
حاال این «. شهنمی»خواند ای بود به نام سوسن که آهنگی میی ما خوانندهدر دوره

ها چه ر شما بچه، هم موسیقی متن جمهوری اسالمی است و هم نیروها؛ به نظ«شهنمی»
 توانند بکنند؟ کار می

 

خواهم که هیچ جور سیاست را وارد نکنیم. چون من کارم آن من موکداً میخانم قدس: 
خواهم که خدای ناکرده هیچ تفسیر قدر برایم مقدس و مهم هست که هیچ جور نمی

لی مشغومثبت یا منفی، هرجور که از کنار سیاست بگذرد از کارم بشود. سیاست دل
ماست »ها ایم و به قول التهای ما بوده است و از یک سنی دیگر ما نشستهجوانی
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گوید یا آن را و کاری نداریم به این که چه کسی این را می« خوریمخودمان را می
کنم که محک عمداً و آگاهانه گوید و چه چیزی آن جا جریان دارد یا ندارد. تاکید میمی

شود، مان به این هست که تغییراتی که انجام میتالشصد در صد غیرسیاسی است. 
دوستانه باشد و شعار من هم همیشه این هست که اگر ی انسانمان در حیطهی فعالیتهمه

ی یک شمع، اطراف خودش را روشن بکند، فکرش را بکنید که دنیا چه هر آدمی به اندازه
ی یک شمع روشنایی ان به اندازهی خودمی ما اگر در محدودهنوربارانی خواهد شد. همه

توانند بکنند؟ اگر ما ها چه کار میداشته باشیم، به هیچ چراغ دیگری احتیاج نیست. بچه
شک ندارم که اصالً ی یک شمع تالش داشته باشیم، من برای همان روشنایی به اندازه

ی در ادبیات افتیم در همان فرکانسی که گفتم. اگر کسی از آن ـ چیزی که کلمات زیادمی
گوید. یک ها یک چیز را میی اینما دارد، مثل ـ ندای درون، صدای دل پیروی کند. همه

کند. خیلی از لغات در زندگی هست دستگاهی درون ما تعبیه شده که ما را راهنمایی می
ها دهد. مثل عریانی که در برخی فرهنگهای مختلف معانی مختلفی میکه در فرهنگ
ها باید وجود داشته باشد، در بسیاری از قبایل است و در بعضی از فرهنگبسیار مذموم 

آفریقایی اگر شما خودتان را بپوشانید، مذموم هست و باید عریان باشد. یک مثال جسمی 
ها مثل گفتم، یکی را روحی بگویم: مثل خاکساری؛ خاکساری در بسیاری از فرهنگ

مذموم اصالً بودیسم و هندوئیسم خاکساری فرهنگ ما بسیار مذموم است ولی در فرهنگ 
اند. در ها مشترکی فرهنگنیست و الزم است و باید باشد. اما برخی چیزها در همه

دروغ. دروغ در هیچ فرهنگی مثالً شناسیم مذموم است هایی که ما میی فرهنگهمه
وجود ما  های ذاتی است که خداوند درها خصیصهنیست که مورد تشکر قرار بگیرد. این

خواهم، من خودم را خیلی کوچکتر از آن به ارث و به ودیعه گذاشته است. خیلی عذر می
بد است که من این جا بنشینم و برای شما حرف بزنم. بسیاری اآلن  دانم و خیلی حالممی

دهد که از اساتید هستید. و من ها نشان میاید چهرهها و آقایان که اینجا نشستهاز خانم
خواهید سخن بگویم و چیزهایی که شهودی ام و از من میه هستم که باال نشستهشرمند

کنم باید بگوییم که که این جا نشستم فکر میاآلن  خودم هست را بخواهم بگویم. اما
گوید نباید بکنیم، ی ما به ما میهمان چیزهایی که اصالتاً در بطن ما و در فطرت و غریزه

جا و چه در هر ی بشری، چه در اینم، در شرایطی که در جامعهاگر ما همان را تعقیب کنی
فرق کرده، ما اصالً اش قدر کمرنگ شده است و معنیجای دیگر، متاسفانه معنی فساد این

مان باید خیلی بیشتر در درون خودمان فکر کنیم تا آن کلیدها و عنصرهایی که درون
غلط است، را دریابیم. چون دروغی  گوید که چه چیز درست و چه چیزهست و به ما می
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شود. اما وقتی که یک دروغ قدر بد هست، در خیلی از جاها باعث نجات میکه این
های غیرالزم را هم بگویی. شود که به دروغ عادت کنی و دروغگفتی، متاسفانه باعث می

طرت کنم پیروی از فاین هست که اگر قرار باشد من به سوال شما جواب بدهم، فکر می
های رسیدن به آن دایره ی ما هست یکی از بهترین راهی خدایی که در وجود همهو غریزه

 و میدان است. 
*** 

 پرسش و پاسخ
 

با تشکر از این که صادقانه صحبت کردید. سوالی داشتم در مورد این کننده: مشارکت
شما این  های فطری درون هر انسان تعبیه شده و بهکه شما توضیح دادید که سیستم

بیند که خدا عالوه بر فطرت، کند میطور تلنگر خورد؛ اما آدم به تاریخ که نگاه می
ها را ی یک سیستم بیرونی، انسانمذهب را هم گذاشته و پیامبرانی فرستاده که به مثابه

ها چه مذهبی و اید که انسانهای انسانی بودید، دیدهآگاه کنند. شما که در وسط فاجعه
خواستم بدانم شما در ها و دردهایی را تحمل کردند؛ میذهبی، چه بیماریچه غیرم

ها کمک کرده ها را چه طور شناختید؟ آیا این احساس مذهبی به آدمآنجا مذهب انسان
 به قول شما ارتباط برقرار کنند یا آن فطرت هست؟ « خرد کائناتی»که بتوانند با آن 

 

شناسم که های زیادی را میکنم. آدمم جدا میمن اخالق و مذهب را از هخانم قدس: 
هایی که مذهبی نیستند، های خوبی هستند؛ ولی آدممذهب ندارند، اما اخالق دارند و آدم

شناسم که اخالق ندارند. در های مذهبی زیادی را هم میشاید به جهنم بروند. آدم
هایی که محدودیتایست برای حفظ اخالق؛ چون رستگاری انسان، مذهب همیشه وسیله

دارد. خود من چون در یک محیط خانوادگی گذارد ما را از انحراف باز میمذهب می
مذهبی بزرگ شدم، مذهب بسیاری از جاها جلویم را گرفته است و تربیت مذهبی من 
برایم بازدارنده بوده است. من به لزوم تمرین مذهب، مذهب واقعی، مذهب پاک و دور 

تواند پاسدار اخالق باشد. اما اخالق یداً معتقد هستم. مذهب میریا و تظاهر شداز 
ی باطنی دارد. طبیعتاً تربیت اجتماعی و خانوادگی و عوامل حاکم بر جامعه بر آن ریشه

کنم که هر دو برای تکامل انسان الزم هست، ولی این طور اثر دارد. بنابراین من فکر می
اخالق باشد یا این که اخالق به تنهایی و بدون نیست که بگوییم مذهب الزاماً پاسدار 

 تواند خودش را حفظ کند. مذهب می
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من سوالم در ارتباط با زمانی است که آن جرقه برای شما رقم خورد. کننده: مشارکت
خورد، اما افتد و این تلنگر به ما میها برای ما در مسیر زندگی میخیلی از این اتفاق

گذاریم. شما چطور آن تلنگر کنیم و کنار مید؛ فراموشش میروخیلی زود یادمان می
 خواهید برود؟ را هدایت کردید و آن را گرفتید تا به آن سمتی که می

 

هر جوابی به شما بگویم از خودم یک چیزهایی بافتم و به شما اآلن  منخانم قدس: 
ه پیدا کند و مبدل به دانم چه چیزی باعث شد که تلنگر آن روز ادامام. به واقع نمیگفته

کنم برای شما که مادران جریان اصلی زندگی من بشود. من فقط روی یک چیز تاکید می
خوب »و وسواسی بار آوردن ما روی « خوب بودن»آینده هستید. تربیت و تاکید مادر بر 

توسط مادران ما خیلی مهم است و خیلی مهم است که ذهن شما دائم شما را « بودن
های غربی بسیار مذموم شده و این احساس گناهی . این موضوع در فرهنگمواخذه کند

شناسی خیلی مذموم شناخته شده دهند، در روانها میکه پدر مادرهای شرقی به بچه
ها دیده شده است. تا همین دو سه ساله اخیر که عواقب وخیم افسارگسیختگی روانی بچه

اند مادرهای ما از کودکی در گوش ما خواندهاست. بازدارنده و مشوق ما کلماتی است که 
ی گوییم خراب کردیم و خوب نیستیم، چهرهاند. هرچه ما میو اصراری که روی ما داشته

مادر و صدای مادر به عنوان یک پاسبان در وجود ما حضور داشته است. دائم غرغر 
ی این مادر هی این زندگی نیستی، تو شایستتو خراب کردی، تو شایسته»کرده که می

ام و آن چه از پدر و توانم بگویم که تربیت خانوادگیمن می«. نیستی، باید جبران کنی
مادر گرفتم را در حس لزوم تصحیح رفتاری خودم که منجر به این پروسه شده، بسیار 

 دانم.سهیم می
 

 ای که شما انجام دادید و به سرانجام رساندید، خیلی عظیمپروژهکننده: مشارکت
ها، حتی کارهای کنیم برای کوچکترین پروژهاست. اما ما خودمان را که نگاه می

بینیم در طول مسیر از آن هدف دور گیریم و وقتی میمان هم سیری را پیش میدرسی
کند. شما هم در مسیر های دیگر دور میشویم، دلسردی این شکست ما را از تالشمی

ی مقابله با این کند، نحوهاید که آدم را دلسرد میودهخودتان مطمئناً با موانعی روبرو ب
 موانع برای شما چگونه بوده است؟ 

 

ام که ظاهرش خیلی منفی است ولی ی شخصی من داشتهیک خصیصهخانم قدس: 
توانم تحمل کنم. پیامدش برایم خیلی مثبت بوده است. من آدمی هستم که شکست را نمی
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شوم، برای من خیلی سخت ر کاری که به آن وارد میچه بازی الک دولک باشد و چه ه
گذارم که دارم است که ببازم. بنابراین از ترس باختن تا آخرین نفسم را برای کاری می

دهم. این چیز خوبی نیست اما برای من کار کرده است. بارها در مسیر این کار با انجام می
رسید اما من همیشه فکر نظر می ی مسیر، غیرممکن بهمشکالتی مواجه بودیم که ادامه

مانم. این کردم اگر همه هم جا خالی کنند و اگر همه هم  کار را رها کنند، من میمی
جا پیش شما اعتماد را به خودم داشتم که تا آخرش را خواهم رفت. امروز هم که این

هر روز که  ما یک بیمارستان داریم کهاآلن  کنم.ام همین طور به این کار نگاه مینشسته
چراغش روشن بشود، در همان روز حداقل سه ملیون تومان خرج تاسیسات دارد و این 

چنانی؛ اما من فکرش را ی بانکی داریم و نه ثروت آنرا باید مردم بدهند؛ ما نه سپرده
کنیم. برای دهند، فردا که ندادند یک فکر دیگر میگویم امروز مردم دارند میکنم. مینمی

کنیم. اما در مورد تجربیات سن شما، بگویم که معدل دیپلم من ردا فکرش را میفردا، ف
سیزده بود. شاگرد خوبی بودم و معلم ادبیات عاشق من بود، اما درسم خیلی خوب نبود. 

ی اولم را حقوق خواست حقوق قبول بشوم و با این معدل، رشتهبا معدل سیزده دلم می
کردم به من خیانت شده جغرافی قبول شدم فکر می زدم. وقتی که حقوق قبول نشدم و

است؛ شاه حق من را خورده که حقوق قبول نشدم. مگر ممکن است کسی مثل من یا یک 
ها به درد ای مثل من را نگذارد حقوق قبول بشود! سیستم آموزشی اینشخصیت برجسته

ای یک مدرسه خواستم اسم دخترم را با معدل نوزده و نود درها میخورد. بعدنمی
اندازم در جوی آب! و من بنویسم و خانم مدیر گفت خانم من معدل زیر بیست را می

فکر کردم خدا را شکر ما یک مقدار زودتر به دنیا آمدیم و اگر نه ما را در سطل زباله 
اش، اعتماد به نفس، انداختی! واقعیت این هست که اعتماد آدم به خودش و به خواستهمی

بینم و به نسبت ما های امروز خیلی زیاد میاست. چیزی که من در جوانخیلی مهم 
العاده هستند. ما در مدارس جنوب شهر به خاطر کتابم، مباحث داغی داشتیم ها فوقبچه

دیدم دخترهای جوان سیزده ـ چهارده ساله با چه شجاعت و اعتماد به نفسی که من می
 کنند. بحث و گفتگو می

 
اش حادثه است؛ یک نظم تان مطرح کردید که همهدر جایی از سخنان کننده:مشارکت

ریزی و ساختن پیشینی نیست. درست عمل کردید و پیش رفت. اما آدم کالن و برنامه
کند به خودش کند، بعد از یک مدت که یک نگاه کلی میگاهی که یک کاری را می

یک چیز دیگر بود؟ شما  کردمگوید نکند کار درستی که من باید در زندگی میمی
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ها و نبایدها، بمانم و فطری پیش گفتید من باید محکم روی اصول خودم، همین باید
کند، رود. اما بعد از چند سال که آدم به کل قضیه نگاه میبروم، بقیه خودش پیش می

 گوید آیا همین کار بزرگ و کار خوب زندگی من بود؟ به خودش می
 

ام باالتر از سرم آید چون من کاری را که کردهای من پیش نمیاین سوال برخانم قدس: 
بوده است و از تصور و لیاقتم بیشتر بوده و من از خدا ممنونم که من را در این مسیر قرار 

کنم، خارج ام که نگاه میداده است. این در مورد کار محک است، اما در مورد کل زندگی
کنم لیاقتش را نداشتم و ندارم ـ باید ر میاز محک ـ که کاری هست که هنوز هم فک

نوشتم، بابتش خیلی متاسفم، گذاشتم. باید بیشتر میانرژی و وقت بیشتری برای نوشتن می
گیریم که آن موقع ولی یک اعتقاد دیگر هم دارم که ما در لحظه همان تصمیمی را می

رفتم، زودتر از این راه میتوانیم از باالی باال نگاه کنیم و بگوییم توانیم. بعد میمی
بینی؛ بنابراین این احساس را تجربه رسیدم، ولی تا این پایین هستی جلو پایت را میمی

 کنم.نمی
 

آقای صابر یک سوالی از شما پرسیدند و گفتند جایگاه روش در کننده: مشارکت
شتم زندگی شما چه بوده، شما جایگاه روش را رد کردید و گفتید که روش خاصی ندا

مان اعتقاد داریم که هیچ کدام از اینها بدون و سعی کردم بیشتر ایمان داشته باشم. همه
ریزی در دیگری، کاربردی نیست. سوال من این هست که جایگاه ایمان و برنامه

زندگی شما چه بوده است؟ و چگونه بین این دو تعادل برقرار کردید؟ چطور توانستید 
 هاتان استفاده کنید؟ در زندگی خودتان برای رسیدن به هدف از این دو به عنوان ابزار

 

ریزی ی محک حرف من همان است که گفتم. اما در برنامهدر مورد پروژهخانم قدس: 
ی خواهد بکند یک برنامهمن باید بگویم که به طور طبیعی آدم هر کاری را می

خواستم کار را بکنم، میخواستم این ای نسبت به آن دارد. من اول که میشدهتعریف
های سرطانی دور هم جمع شوند و تشکیالتی درست کنم که پدر مادرهای بچه

شان را باهم تقسیم کنند، که این برنامه تا یک مقطعی جلو رفت. از یک جایی به تجربیات
ریزی من این شد که این رسیدم که این کافی نیست و ما باید پول به آنها بدهیم، برنامه

ریزی ما این ها اسکان بدهیم، برنامهپول در بیاوریم؟ رسیدیم به این که باید به آن چگونه
خواهم بروم مسافرت، از یک ماه قبل ها اسکان بدهیم. پس فردا میشد که چگونه به آن

چگونه کارهایم منظم  [ام کهبه این هم فکر کرده]ام و ریزی کردهو برنامه فکرش را کرده
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ریزی در بعد ی ارشاد هم برسم. برنامهی حسینیهانم به همین برنامهباشد و حتی بتو
تواند بگوید من در زندگی ، انسان نمی[ضرورتی انکارناپدذیر است]کوچکش 

ریزی به این ترتیب است. ریزی بوده است. این برنامهدستاوردهایی داشتم که بدون برنامه
ادعا کند که من به لحاظ  [ید است کسیبع]خواهم بگویم آنجا که شما گفتید ایمان، می

ایمانی که داشتم، نشستم و فکر کردم که من بیست سال بعد یک بیمارستان صد و بیست 
های دارآباد بنا خواهم کرد و بنایش را بریزد! شاید یک آدمی این کار تختخوابی باالی تپه

ه این دلیل هست که من را کرده باشد، اما من این کار را نکردم و چنین چیزی را ندیدم. ب
افتد. وقتی که شما در راه رفتید، راه خودش شما را ها خودش میکنم اتفاقفکر می

 کند.هدایت می
 

 طور انتخاب شد؟ خواستم بدانم اسم محک چهبا تشکر، میکننده: مشارکت
 

ستان تا رفتند در بیمارهای ما که میبعد از دو سالی که ما جا افتادیم، مددکارخانم قدس: 
پدر و مادرها را شناسایی کنند و ببینند چه کسی به چه چیزی احتیاج دارد، کارتی روی 

ی حمایت از کودکان مبتال به سرطان؛ ی خیریهشان بود که نوشته شده بود موسسهسینه
گفتند دو تا مادر غش کردند، یک پدر و مادر هر روز ما مساله داشتیم که مددکارها می

خواستند دیگران بچه سرطان دارد، عموی بچه در بیمارستان بود و اینها نمیدانستند نمی
بدانند بچه سرطان دارد؛ دائم ما مشکل داشتیم و نشستیم تا یک اسم مختصر انتخاب 

  1کردیم.
 

ی خودتان و مسیری را که طی کردید با آقای صابر فرمودند که رابطهکننده: مشارکت
ی مشترکی بوده است؟ و شما مصر بودید د؟ آیا پروژهبینیآن خرد کائنات چطور می

کنم شاید تنها یک اش حادثه بوده است. در حالی که من تصور میبگویید که همه
خواهم بگویم که شاید بیماری کودک شما حادثه هایی حادثه بوده است؛ میقسمت

ای را د تجربهقدر با دقت نگاه کردید و بررسی کردید، رفتیبود؛ اما این که شما این

                                                                                                        
ی موسسه»در عبارت « موسسه، حمایت، کودکان»ی سرواژگان سه کلمه« محک». توضیح اینکه 1

 باشد.می« ی حمایت از کودکان مبتال به سرطانخیریه
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دیدید و اینجا سعی کردید و خیلی کارهای دیگری که با اراده و اختیار خودتان گام 
 برداشتید. 

 

گویم. اگر جایی در جا هستند من میهای جوان اینچون تعداد زیادی خانمخانم قدس: 
این حرکت هست که من به خودم سهمی بدهم و به خودم امتیازی بدهم، تالش من در 

جا کار خیلی االنس و تعادل کارم و وظایف من به عنوان یک زن بوده است. اینحفظ ب
کنیم ها وقتی داریم کار اجتماعی میجا جایی است که بسیاری از ما زنسختی است. این

شود. ها انگار تریلی از روی آدم رد میافتیم. این جا جایی هست که بعضی وقتاز پا می
کند، درسش که باید مدرسه برود، حسودی می ترزرگبی مریض، یک برادر یک بچه
ی دیگر. من هیچ وقت به آید و هزار مسالهافتد، شوهری که از سرکار خسته میعقب می

خودم اجازه ندادم و شوهرم هم به من اجازه نداد که فراموش کنم و از وظایفم به عنوان 
بشود و بفهمم شوهر من با یک مادر عدول کنم. خیلی طول کشید که این برای من آسان 

هایم را درست تربیت هایش، چه خدمتی به من کرد که من توانستم بچهگیریاین سخت
کردم تا هم کار خانه را انجام بدهم و شد که من بیست ساعت کار میکنم. روزهایی می
توانم به شما بگوییم اراده و خواستن و زحمت جا جاهایی بود که میهم بیرون را. این

شد من به عنوان کسی که تیرک ، در آن روزها بود که باعث میریزی، همهکشیدن و برنامه
این چادر بودم، سرپا بمانم. در این جا حرف شما را قبول دارم. متاسفانه امروز ما در 
تربیت زنان و مادران آینده این مرزوبوم بسیار کمبود داریم؛ انگار اگر زنی پایش را در 

گذارد، تمام وظایفش را باید فراموش کند. نه؛ زن از طرف خداوند می ی اجتماععرصه
مامور آفریدن است، خدا افتخار آفرینش را به زن داده است. این مسئولیت زیبا به دوش 

ی خیریه درست خاطر این که موسسهما هست و خدا نکند که ما از آن عدول کنیم، به
دول کنیم مگر این که زن تصمیم بگیرد از بخش کنیم یا کتاب بنویسیم. ما از آن نباید ع

اش استعفا بدهد و بگوید من فیزیکی زن هستم اما تصمیم ندارم که ازدواج ی زندگیزنانه
ای کنم و مادر بشوم. در این صورت شما به طبیعت گفتید این چیزی که به من داده

گیرم. ما هم به عهده نمیخواهم که از آن استفاده کنم و مسئولیتش را ممنون، اما من نمی
از وقتی تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم، بار زیبای لطافت و خانه را قشنگ کردن و... کار 

توانیم بچه را در آغوش بگیریم و شیر ماست. هیچ کس جز ما بلد نیست. فقط ما می
ی تواند شیر بدهد! اینجا جاهایی هست که اعتقاد دارم خرد من و ارادهبدهیم؛ پدرش نمی
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که این جا نشستم به درستی به دوش اآلن  من به من کمک کرد که بتوانم هر دو بار را تا
 بکشم. 

*** 
 سخنان پایانی هدی صابر

ی بودند محمّدکنیم که صرف وقت و انرژی کردید. مهمان اول ما آقای خیلی تشکر می
حب که صاحب دیدگاه نظری بودند؛ مهمان دوم ما دووجهی بودند؛ ضمن اینکه صا

ها، محصول ی بحث و پاسخ به پرسشدیدگاه بودند، صاحب تجربه هم بودند و مجموعه
ی را به محمّددیدگاه منتج از تجربه بود. اگر بخواهیم بحث خانم قدس و بحث آقای 

یافتنی بودیم. های خودمان پیوند بزنیم خیلی ساده است. ما در پی خدای دستبحث
هایی دارد. ما که انسانیم و دم دست خودمانیم یافتی هم یک سری ویژگیخدای دست

های ما و خدا، دو چیز مجزا و منفک نیست. خدا هایی داریم. ویژگییک سری ویژگی
دهنده است. هایش این هست که حافظ است، شافی است و پوششبخشی از ویژگی

شمول این سه اند و نباتات و گیاهان و... مهایی هم که به این دنیا آمدهی انسانمجموعه
ای را تعریف شوند در این عالم هستی که پروژههایی پیدا میشوند. انسانویژگی او می

کنند. این پروژه محصول دغدغه و آورندگی خودشان است. دغدغه و آورندگی و می
هایی هستند مثل ایشان و خورد. انسانهای او پیوند میکنند با ویژگیامکاناتی که جمع می

های خاص ، متوسط و یا کمتر از متوسط؛ محیرالعقول نبودند؛ هر کس اندازهیا مثل ما
ای که بین خودشان و خورد و با مقایسهای که میخودش را دارد. ایشان هم با آن جرقه

رسند. کنند به ضرورت تغییر و پیوند با آن نیروی برتر میآن خانم روستایی گلستانی می
یست سال همان سه ویژگی خدا را کسب کردند. حافظ ایشان در سیر خودشان در این ب

دهنده است، با دهنده؛ خدایی که حافظ و شفادهنده و پوششاست و شفادهنده و پوشش
ی هایی که پروژهگردد دنبال انساندهد. میها را شفا نمییک حرکت محیرالعقول انسان

ه دوازده هزار نفر است ک« محک»ها حفاظت و پوشش و شفابخشی دارند. یکی از همین
ها بخشی از تشکیالت خدا ی فعال دارد. اینبا آن مرتبط هستند و پنج هزار پرونده

گوید هستند. تشکیالت خدا هم باز چیز محیرالعقولی نیست. خودش در کتاب آخر می
هایی مجموعه انسان« او»نیستند. یاران  محمّد، فقط ابراهیم و موسی و «او»یاران من، یاران 

توانند مذهبی باشند، سنتی باشند، مدرن باشند توانند مذهبی هم نباشند، میند که میهست
یا ممزوجی از این دو باشند. همچنان که ایشان ممزوجی از تربیت سنتی خانواده و 

ی خدا را ایشان اند. لذا بخشی از پروژههای مدرنی هستند که خودشان پیدا کردهدیدگاه
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شان و چند مادر اولیه و آن پزشکی به کمک بخشی از پیرامونبه کمک آن وجود برتر و 
 که همسرش خواب دیده و امکاناتی فراهم شده ، پیش برده است. 

دادید، در  [خانم قدس]بند است. در توضیحی که شما بحث بعدی ما خدای مرحله
ردید، ی اول یک شوکی به شما وارد شد؛ بعد رفتید آلمان و تجربه را به اینجا آومرحله
ی چهارم چیذر دادید؛ مرحلهی سوم، کار توضیحی که انجام میی دوم؛ مرحلهمرحله

ی ششم هم هنوز ادامه دارد. بحث به نظر من ساده ی پنجم هتلینگ و مرحلهاست؛ مرحله
تواند پیوند بخورد و هم به خدای شافی و حافظ و بند میاست و هم به خدای مرحله

با توان صرفاً دهد. نه خشی از آن کار شفا را دارد انجام میدهنده؛ ایشان هم بپوشش
خودشان، با توانی که اجتماعی شده است. بحث ما این هست که خدا تشکیالت 

ی کوچک ای دارد و هرکس با هر انگیزه و میزانی که دغدغه و آورده دارد، پروژهگسترده
 زند. ی بزرگی که او دارد، پیوند میخودش را با پروژه

بنا بود ارتفاعی که در مصر باالرفته بود، خدا پایین بیاورد به بهای موازی ارتقای 
های آن زمان مصر و موسی هم همین دغدغه را داشت. ضدظلم بود، در دربار انسان

اش را سر کرده و یک موضع اجتماعی پیدا کرده بود و فرعون جوانی و نوجوانی
ی نتها روش درست برای برخورد با ایدهتشکیالت محدودی برای خودش درست کرد؛ م

ها بود. انداز خدا هم حذف ارتفاع و ارتقای تودهشود، چشماش نداشت. خدا وارد میاولیه
کن »شد. در « کن فیکون»ی بزرگ پیوند خورد و مصر ی کوچک با آن پروژهاین پروژه

نقش  نقش داشت، هم موسی و هم هارون و هم قوم موسی« او»ی مصر هم «فیکون
« کهریزک [سرای سالمندان]»ی و پروژه« تولد دوباره»ی ، پروژه«محک»ی داشتند. پروژه

زاده ـ کنند که من پیش آقای حکیمیهم به همین ترتیب است. خانم بهادرزاده تعریف می
ای بود در کهریزک متعلق به مادر کهریزک ـ رفتم. یک بیغوله [سرای سالمندان]بنیانگذار 

اینها رفته بودند مذاکره کرده و این بیغوله را گرفته بودند. چون آقای  علی امینی؛
دیده که آمده، میزاده پزشک بیمارستان فیرزوآبادی بوده، هر روزی بیرون میحکیمی

روند آنجا را به اند. ایشان میبضاعت درون جوی افتاده و مردهتعدادی از سالمندان بی
توانم کمک مالی کنم. گوید من میرود و میهم میکنند. خانم بهادرزاده سامان می

کند، برخورد خدا بوده است. زاده با خانم بهادرزاده میبرخوردی که آقای حکیمی
خواهم؛ تو دست داری، پا و مغز و وجود و مهر داری، پول تو را نمیاصالً گوید، من می

ا از فردا اینجا بیاور. او پنجم اینها ردهی؟ ـ آنها هم مذهبی بودند ـ یکمگر خمس نمی
پنجم. خانم شده پنجاآلن  پنجمبرند؛ یکی اینها را از روز بعد به آنجا میپنجم همههم یک
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روند کهریزک و سال سن دارند؛ بعضی روزها از هفت صبح می 30حدود اآلن  بهادرزاده
 شوند تشکیالت خدا. ایشان هم در تشکیالتتا هشت شب آنجا هستند. اینها می

 خداست. 
بحث ساده  [هانشستدر برخی مقاطع سلسله]ی تالش این بود که در بزنگاهی، همه

ی جهان است ین پروژهتربزرگی مشترک ابراهیم و خدا، کنند پروژهشود. همه فکر می
های کوچک و متوسطی هم وجود دارد که که اتفاقا همین طور هم هست؛ اما پروژه

شاءاهلل در جلسات بعد هم که بحث ن پروسه قرار بگیرد. انچین آتواند در طول نقطهمی
ها ملموس شود. به بزنگاهی رسید بتوانیم از افرادی مثل ایشان استفاده کنیم تا این بحث

ی ما و خدایی که بعضا روشنفکران، دوردست و کوچک معرفی یعنی ذهنیت سی ساله
. [تغییر دهیم]به فعال هستی بکند  تواند ما را تبدیلکنند و از الین خارج شده، نمیمی

ی خود خدا که در کتاب آمده ـ و هایی از این دست و تجربهتجربه [با اتکای به]ولی 
مقصودش از کتاب روایت کردن نیست بلکه، پی بردن ما به قواعد است ـ ما بتوانیم به 

« او»ا خدای در دسترس برسیم؛ خدایی که ایشان به درستی گفتند فطری است. تلنگر ر
ی مشاهدتی شود. مرحلهخورد طبیعتا در سیر خودش قانونمند هم میزند. تلنگر که میمی

ی قاعده است. فطرتی که ایشان اشاره کردند، دهندهآلمان و چیذر و هتلینگ و غیره، نشان
هایی که موجود شویم موجودی با ویژگیبا تلنگر و قاعده به هم پیوند بخورند، ما هم می

دهنده. برای چند هزار ارد. ایشان سه ویژگی او را دارند ـ شافی و حافظ و پوششبرتر د
های دیگر توانند در حوزهتک افراد این جمع هم مینفر کریستالی را تشکیل دادند. تک

 هایی را تشکیل بدهند. کریستال
ی از کار ارغم اینکه حجم انباشتهکنیم که به ما ـ علیما باز هم از خانم قدس تشکر می

دارند ـ وقت دادند. در محک کار قشنگی کردند. همان طور که خدا برای ابراهیم ارزش 
قائل است و اسم او را در پروژه ثبت کرد، در محک هم یک اتاق هست به اسم بانی؛ 

کنند و نشینند؛ در کار مدیرعامل و هیات مدیره هم دخالت نمیایشان در آن اتاق می
های کند و سهم بانی هم سر جای خودش است. مثل حوزهمی تشکیالت کار خودش را

ها بخواهند حذف بشوند و نیروهای جدید بخواهند زحمات بانی اول دیگر نیست که بانی
شاءاهلل ی امروز کرد. انشود ترجمهرا مصادره کنند. این هم الگوی خداست و خدا را می

 یم. بتوانیم به او دست یابیم و از این وضعیت خارج شو
 
  



 

 

 
 
 
 
 

  1(9) کیاستراتژ دید: او یها و کارکردها: داشتهنییو هفتم: تب ستیب نشست
 

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

 

 ریشد و دوستان س یپرقبل با دعوت از مهمان س ی. جلسهو هفتم هست ستیب نشست
به بحث خودمان، که  میگردیبر م امروز. دندیگذارش شنانیاز زبان بن محک را یموسسه

 ایخدا  کیاستراتژ دید ی سوم که، و کارکرد یا داشتههست« او» یهاها و کارکردداشته 
را  امروزبحث ی و رو میاز گذشته به حال برس عیسر یلی. خباشدمی کیاستراتژ یخدا

 : میدرنگ کن ی، قدراست کیاستراتژ یخدا آخرین بخشه ک
 

 ؛ نجایاز آغاز تا به ا
 رونیاز درون به ب یریس

 فعال ریـ غ رمرتبطیما؛ غ
 ییبه رها ینقب

 بخشییمتد رها
 تکرارقابل یالگو

 

 یرا ط یریخالصه س یلیبه طور خ ،دیجلسه به طول انجام زدهیراه که س یمهیاز ابتدا تا ن
که با  میافتیدر یواکاو نیدر ا .ستا ینوع واکاو کیکه  رونیمان به بدرون خواز د میکرد
 ینقب میکرد یلذا سع ؛میندار یفعال یهم رابطه یبا خود هست ؛میمرتبط ریغ یهست ءمبدا
هم  یمتد عتاًیو اراده، طب رییاز تغ ریغ تیاز وضع ییرها یبرا .تیاز وضع ییبه رها میبزن

                                                                                                        
 باشد. می 1966 ماهبهشتیارد 13شنبه سه. تاریخ برگزاری این نشست، 1
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به  دنیآرام رسشود و آرامیش منجر به عبور از وضع موجود مبخییالزم است. متد رها
بود  یسطحمتد سه ؛میکن یرا طراح یمتد میکرد یمطلوب. سع نسبتاً ایوضع مطلوب و 

متد صورت  یپنج جلسه بررس در ادامه، طی .میآن صحبت کرد یبه کرات دربارهقبالً که 
که  میالگو را درک کرد یازانه؟ مابه ایهم دارد  ییازامابه یمتد، الگو نیا ایگرفت که آ

 . نییتبو پسا نییتب ن،ییشاتبیپ .خدا بود. آن متد هم سه سطح داشتبا  میابراه یرابطه
. هم دیخودتان و من حرکت کن نیب ،بحرانشرایط در  یعنیخداست  یهیتوص نییتب

  ؛هستم یدر هست ییجاو همه طیبس یهم من که مبنا ،دیکوچک هست یخودتان که مبنا
 . میبرقرار کن یابا هم رابطه میتا بتوان دیکن انیرا ب تانتیشما هم وضع

 

 ؛ هی؛ ربط دو سونییتب
 «او»              ما

 با انسجامش  مانیهابا ضعف
 اتکاءقابل   اتکاء یدر پ

 هابا ارائه   با تقاضاها
 قیدر طر شیهابا قاعده  ریدر مس ازهایبا ن

 

« او» نکهیضمن ا .سمت چپ« او» ،. ما سمت راستمیدیرس هیدوسو به ربط ،نییتب در
 یدر مقابلش انسجام حداکثر« او» ،میخاص خودمان را دار یهاهمه جا هست، ما ضعف

« او»ن به اخودم یهاما با تقاضا. قابل اتکاست« او» ،میهست ءاتکا ینقطه یپ ما در .دارد
ما با  .گوستخاص خودش پاسخ یهابا ارائه هاتقاضا نیدر مقابل ا« او»و  میدار کردیرو

تواند یم ریدر همان مس شیهابا قاعده« او»و  میریگیم شیپ« او» ریکه در مس مانیازهاین
 :میما خودمان را با چهار متن مرتبط دانست ،نییتب یادامه درشود.  یحال ما تلقکمک

 

 ؛نییتب
 هاما و متن
 دهایما و کل

 ما و روش
 ما و پروژه 

 «او»ما و 
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ها هست و ما که محصول کار انسان خیمتن تار [دوم] .[است] یمتن بزرگ هست [نخست]
و متن چهارم  میخود ما هست ،متن سوم .میداشته باش یدر آن دخل و تصرف میتوانیهم م

آخر  امیبشر از ابتدا تا سر فصل پ یخیتار یبه عنوان تجربه« او»هم  کتاب آخر هست که 
 به جا گذاشته است.  گرانیما و د یبرا
انفس، خودمان  یکی: کرد یبه ما معرف دیکل دو« او»بود و  «هادیما و کل» ،نییدوم تب یپله
 . یهست یهادستکیها و نزدها و دوردستهم آفاق، کرانه دیگریو 
 و میکرد شهیپ« او»کتاب  یعنی که ما با منبع آخر یروش ؛بود «ما و روش» ،سوم یپله

و در آن وارد  میکتاب را تورق کن، یسنت یهاکردیمستقل از روما  [بر این بود کهمبتنی ]
 شانتحلیل و میگزاره انتخاب کن م،یانتخاب کن هیآ م،یطلسم ورود به کتاب را بشکن م،یشو
ممکن است که  ،کنندیدان مرا ناک وکسورهاب. میشان کندانناک ،به قول بوکسورها ؛میکن
 میکندان ناک [ای تجزیه وها را به گونهآیات و گزاره] میتوانیما م یول ،بلند نشوند گرید

 . میریها کمک بگاتصال آن خرده ازو در بحث  میها را به هم وصل کنخرده نیکه ا
 نیا نییچهارم تب یپلهکه  میمطرح کرد اتجلس است. در بین «ما و پروژه» [ی چهارمپله]

از  بنا بود و بنا هست و ،را به او سپرد نید و خدا زمکه آدم هبوط کر یکه از زماناست 
« او»بنا خواهد بود که  ـ میکنین درک مامکه ما با عقل متوسط گونهآن ـ به بعد هم  نیا

 میتوانتا ما ب [برای ما نیز شرایطی پدید آورد] ،آدم فراهم کرده یامکان را برا نیکه ا
 یکی یادههو روند رشد دو یریگاهد شکلش ،شیپ ی. هفتهمیمشترک اجرا کن یهاپروژه

 داد.  حیتوض «محک» یکه بانو میبود هاپروژه نیاز ا
به  میکرد یسع «ما و او» . درست«او»ما و  یو جد یفیک یرابطه نییآخر تب یپله ،تاًینها

 را به عنوان نقطه« او» ،ماآیا نه؟  ایهست  ءبه عنوان نقطه اتکا« او» ایآکه  مینقطه برس نیا
با  میخواهیم ای می؟ مستمر هستمیهست داریانتخاب پا نیما در ا ایآم؟ یاهانتخاب کرد ءاتکا

 م؟ یبرخورد کن یتو مناسب یکیتاکت« او»
 یهست نیا  ینقطه اتکا یبه چه مناسبت« او» رفتیم. او یهاداشته سراغ نییتب گرید وجهدر 

 میآمد ؟میکن فیدار تعررازمدت و افقد یرابطه« او»با  میتوانیاست و به چه مناسبت ما م
  «:او» یو کارکردها« او» یهاسراغ داشته

 

 :«او» یکارکردها ،«او» یهاما: داشته نییتب
 طراح ـ مهندس  یخدا 
  خدا خالق 

 (2) کیاستراتژ دید
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 یجلسه هم رو کیو  درنگ و تامل کردیم «مهندس ـ طراح یخدا» یجلسه رو [یک]
 کیاستراتژ دیهم د که هم صاحب افق و ییرا به خدا ریاخ یخالق. هشت جلسه یخدا

نظر  ،میکن کیکار استراتژ می. از منظر باب بگشا، اگر ما هم بخواهمیاختصاص داداست، 
و من  دیالباب کندق دیتوانید میوارد شو دیخواهیکه م یاهست که در هر حوزه نیا« او»
 هستم و صبورم. فرآوریطراحم، اهل  شم،یدارم، دور اندافق :را دارم هایژگیو نیا
 

  ستیاستراتژ یما؛ خدا نییتب
 باب بگشا، نزد من آ  م،یره گشا قمیمن رف

 من؛ 
 صبورم؛ فرآورم؛ طراحم؛ شمیدوراند؛ افق دارم

 

. پس از دیمن ارتباط برقرار کن یهایژگیبا و دیتوانیم ،دیانتخاب کرد یدرازمدت ریمس اگر
 یبرا ؟نه ایکرده  دایپ نیهم تع یدر مدلدار بودن خدا افق نیا ایکه آ پرسیدیممقدمات  نیا
 . میسراغ چند گزاره و متعدد نشانه آمد ،میکن یمدل را بررس نیو تحقق ا نیتع نکهیا
 

  یصاحب استراتژ یخدا ما؛ نییتب
 در بطن متن  کیاستراتژ یطراح کیبر  یدقت

  مرحله  16بند،  31نشانه،  42طه: با 
 هاها و نشانهگزاره رگیبه همراه د

 

 ؛شد فیکتاب تعر نیو گوهر یفیک یانهیطه بود که می سوره یکیسه گزاره بود، 
با  یجد یهایپوشانکه هم ءشعرا یدر نهایت، سورهاعراف بود و ی دیگری، سوره

و فرعون در  یکه در زمان موس یاز تحوالت خدا میمستق تیدارند. هر سه روا گریهمد
را در  هیآ 31که  61تا  3 اتیآ ،طهی سوره یمان را روبحث محور. ستند، همصر رخ داد

با ، مرحله استشانزده  به میکه قابل تقس ار اتیآ نیااگر . میقرار داد، ردیگیبر م
و فرعون  یموس تیمربوط به روا یپراکنده اتیآ یهیو اعراف و بق ءشعرا یهایپوشانهم

خدا را  یامرحلهشانزده  یاستراتژ میتوانیم ،میذارکنار هم بگ ،که در کتاب مندرج هست
  :میکن ریدر مواجهه با فرعون تفس
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   یکپای تابلوی خدا؛ آموزش عمل استراتژ
 :  یاول ـ طراحی مرحله

 ی؛ تضاد اصل یسازبرجستهیط؛ شرا یلتحل
 یکاستراتژ یک؛ گزینشهدف استراتژ

 : یمجر یو فرآور ینشدوم ـ گزی مرحله
 خود پروردم ـ فرآوردم یتو را برا

 : یکاستراتژ یی سوم ـ کارسپارمرحله
 بال شو! غزال شو! پا شو! سبک: برهنه یدوران یامپ

 ؛ «تو»، گوش از «من»از  یوح
 : یفیک یزچهارم ـ تجهی مرحله

 یژهو یهامبنا؛ جلوه یمتفه
 در بزنگاه اقدام:  یمجر یهپنجم ـ توجی مرحله

 ینها ـ براهرو با نشانه گریانفرعون طغ یبه سو
 : یمجر یفهرست تقاضاها ینی ششم ـ تاممرحله

 «او»و چون  چندیـ اجابت ب یشفاف مجر یخواهندگ
 : یمخاطب، گروه هدف استراتژ یقینی هفتم ـ مرحله

 توده مردم
 ، متن و روش: یادبه  یزهشتم ـ تجهی مرحله

 ذکر مستمر، کتاب رهگشا، روش متناسب مواجهه
 : یـ روان یروح یزی نهم ـ تجهمرحله

 ینی، اعتمادآفریبخشجرات
 : یدالدل با مجر یی دهم ـ همراهمرحله

 ، پروژه مشترک استیابدر
 :ـ اقدام ی یازدهممرحله

 جو بودنفرمان رفتن، طرح موضوع کردن، مطالبه
 :یمجر یینتب ـی دوازدهم ـ طرح موضوعمرحله

 تلنگر، دعوت یین،تب
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 :ـ عمل یشهـ آوردگاه اند یزدهمی سمرحله
 ـ روش یدگاهمواجهه د یر،تاث یتالش برا

 :یزچهاردهم ـ ادامه تجهی مرحله
 ییاعتال یب، ترغزدایییمب

 : یانیماقبل پا یپانزدهم ـ برتری مرحله
 ینامیسمد ی؛ برتریدتوح یبرتر

  ینی: محو ـ جانشییی شانزدهم ـ اقدام نهامرحله
 اسرائیلیبن ینیانشمحو فرعون و مدار فرعون؛ ج

 

 یمتقاض یبود که موسا یمجر یورآو فر نشیدوم گز یمرحله .بود یاول طراح یمرحله
 یچهارم مجهز کردن موس یمرحلهبود.  یبه موس یسوم کارسپار یمرحله .انتخاب شد

 یمرحله بود. بزنگاه اقدام در او خصوصاً هیپنجم توج یمرحله .بود یبه عنوان مجر
 نییهفتم تع یمرحله وآنها  نییتعو  یمجر یهاخدا به خواسته یژهیششم توجه و

شامل  که اختصاص داشت زیتجه یمرحله به ادامه نیهشتم. بود یاستراتژ نیمخاطب ا
و  یموس یو روان یروح زیتجه ،بعد یمرحله .شدیو متن و روش م ادیمجهز کردن به 

مشترک است و خدا دالدل و  ،پروژه نکته بود که نیا حیدهم تصر یمرحله .هارون بود
 حضور دارد.  ریو مراحل س ریکند و در سیحرکت مـ  یموسـ پروژه  یبا مجر دهیدرتن

در  یتلنگر و تبلور دعوت موس ن،ییتب ،دوازدهم یمرحله و اقدام ،ازدهمی یمرحله
 و یموس ـ و عمل دو طرف شهی، آوردگاه اندزدهمیس یمرحله .بود مواجهه با فرعون

 بیو ترغ ییزدامیم بدهچهار یمرحله ؛میدیرس یانیپامراحل آرام به . آرامـ بود فرعون
پروژه  یدر انتها دیتوح یو پاشان یافشان پانزدهم یمرحله .توسط خدا بود یموس ییاعتال
بنا بود که در اقدام  یعنی ؛افتاد فتدیب دیبایکه م یشانزدهم اتفاق یمرحلهنهایتاً و بود. 

 یبرتر وارتفاع  یه است و ادعامرتفع کرد اکه خودش ر یفرعون به عنوان موجود ،یینها
حذف شود و قوم  ،خاص خود یهاآرام با روشکند، آرامیها منسانادر کل مناسبات با 

در  مجموعاًکنند.  دایپ ءارتفاع، به طور مشاع ارتقا نیبتوانند در مقابل حذف ا لیاسرائیبن
 رونیب زیمرحله چه چشانزده  ها وبحث نیبود که از دل ا مطرحپرسش  نیقبل ا یجلسه

 : میخالصه و فشرده کن یفیمدار ک ششدر  میتوان یمرحله را مشانزده  آن ؟دیآیم
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  جهیتا نت یاز طراح روز؛یپ یاستراتژ
 اندازچشم

 ازین شپی
 جهاز

 فاز
 شتازپی عنصر

 ساز ـ عمل سبب شهاندی
 

روش جلو  نیبا ا ،کرد طه یسوره یهیآ 31در  محمّد حضرت یکه برا یتیخدا در روا
را  ییهایارذگانداز، هدفو بعد از چشم را از مصر آن زمان مطرح کرد یاندازچشم :آمد

 ،سازو عمل سبب شهیاند و شتازیبه آن هدف، جهاز، فاز، عنصر پ لین یصورت داد. برا
خدا نقش  ،مطرح شد که در مدار اولطور  نیا ،گرید انیالزم بودند. به  ب ییهاازینشیپ

دار دوم نقش طراح را عهده یدر مرحله .کننده بود میترس یعنی ؛رسام را به عهده گرفت
در  .کننده ظاهر شدزیتجه ، در نقشدادیرا انجام م دیسوم که کار تمه یدر مرحله .شد

 یدر مرحله .کرد فایاو نقش مهندس را ا ،بود یبندمرحله ایکه فاز  یمدار بعد ای مرحله
هم  یانیپا یدر مرحله تاًینها .بودخودش  ریس در یموس یکنندهفرآوری ،ماقبل آخر

 نیکرد. در ا قیتزر مورد نظر یبه پروژه یفیکرد و جوهر ک شهیرا پ کیتئور یسازمبنا
و  تیو درا ریدهد عقل و تدبیکه شش مدار را به خود اختصاص م یپلکان میتقس

 :است زیمشهود و سرر کل پروژه و پروسه کامالً خدا بر یاحاطه
 

 خدا؛  یتابلو یپا
 ( ری)خالصه تصوی استراتژ کی یپروردگارانه مدبرانه و انه،یخدا یبندشکل

  لیتحل
 ـ هدف دهیا

 یطراح
 ی«انسان»مشارکت 

 ـ ملزومات ازهاینشیپ
 اجرا

 محصول 
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 میاگر بخواه ،هاها و نشانهگزاره گریو د ءو اعراف و شعرا طههای سورهاز  یکشاز عصاره
، اشیاستراتژ یروزیپ یخدا براکه  میرسیم درک نیبه ا سخن بگوییم، یامروز اتیبا ادب

در  لیکه از دل تحل دهیا یو هدفش را مطرح کرد. برا دهیا سپس ؛زد لیابتدا دست به تحل
 به، یآن طراحدر  .میکشاکش دار شتریب این بخش، با ماو زد  یراحدست به ط ،آمدیم

و ملزومات،  ازهاینشیپ، یفکر کرد و بعد از مشارکت انسان یبه مشارکت انسان یطور جد
 کیما شاهد بدین ترتیب،  .[را مدنظر قرار داد] بعد مقصود و محصول ،اجرا سپس
 . میکار هست یاز ابتدا تا انتها یمنطق کامالً یقاعده

؟ یادهیرا شن یموس تیروا ایرد که آک تیروا محمّدحضرت  یدر قدم اول برا [خدا]
گشودن مساله، حل  یبه معن لیتحل .کرد ییشناسا ار تیوضعو  زد لینجا دست به تحلآ

 .باز کرد مصر را کامالً طیدر قدم اول تار و پود شرا است. ندهیگرانه و شرح گشاشیگشا
 ،سوم یرحلهکرد. در م یپردازدهیا ،شدهلیتحل تیدوم در مواجهه با وضع یدر مرحله

  .را به عهده گرفت دهیا یاتیعمل میترس
 یرا برا یاژهیو یجا [خدا] ،برود شیپروژه پ نینکه ایا یچهارم برا یدر مرحله

کار خدا  نیا بردپیش یبرا .است نیبحث ما هم یمشارکت انسان در نظر گرفت که همه
امر به ذهن برسد که خدا  یدر باد دیکار فکر کرد. شا یانسان یروین به مشارکت انسان و

 یپروژه بردپیشبه  یازیچه ن ؛ها و.... استو داشته هاییو توانا هاتیسرشار از ظرف
عرض اندام  یبرا ییخودش جا یدر طراحدارد که  یازیو چه ن داردبا انسان  یمشارکت

بگیرد؟ در نظر  ،کندیکه دارد با خودش حمل م ییهاتیمسائل و ظرف یانسان با همه
 یرویمشارکت انسان و ن :یانیمتقریباً  یدو پله نیباز کردن ا ؛است نیما اامروز حث ب

  .کرده است یکه خدا طراح یاپروژه یانسان در اجرا
 یاجرا ،داده شد حیدر قبل هم توض و میکن یخدا درک م تیقدر که ما از روا نیا

از  .دید میآن را خواه مستندات وترمشترک از سرفصل آدم اتفاق افتاد ـ که جل یپروژه
 نیا م و سپسیدیرس یبعد به موس و میبه ابراه ، میکه ما جلو آمد یریس نیآدم تا ا

  :[ی مشترک انسان با خدا ادامه یافتاجرای پروژه]، مطرح شد دیجد یهابحث
 

  ریاو  و خالصه تصو تیروا از یآموزش یهاافتیدر
  دیجوهر پروژه؛ توح

 پروژه؛ رشد هیجان ما
 در مواجهه با تضادها دیپروژه؛ اصالح ممتد در پرتو توح ریمس
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ها، پروژه نیا یمفهوم که بناست در کشاکش اجرا نیبه ا ؛است دیپروژه، توح نیا جوهر
و  «او»و وحدت با  یجهان به وحدت هست نیبرسد. انسان هم در ا یجهان به وحدت

خدا  و  تیروا ریشود از سیکه م یگرید افتیدر یعنی برسد. وحدت با خودش
وحدت با  ،«او»وحدت با  ،یوحدت با هست ،میشو لیبه آن نا میداشتقبالً که  ییهابحث

 است.  خود آحاد انسان
قبالً طرح  بقره یسوره 168 یهیپروژه با استناد به آ یهیمااست. جان هیماجان ،وجه دوم

 : [که رشد است]شد 
 

لىِ وَ  بُواْیسْتَجِیدَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ  فَلْ بُیأُجِ  بٌیقَرِ إِنىِّفَ إِذَا سَأَلَکَ عِبَادِى عَنىِّ وَ»

 «رْشُدُونَیبىِ لَعَلَّهُمْ  ؤْمِنُواْیلْ
 کمیام پرسش کنند، گو نزدو درباره [حال من باشند یایجو]هنگام که بندگانم  آن»

 شانیپس ا [شومیه ممواج یجابیبا او ا] کنمیخواند اجابتش م میهر که فرا [کینزد]

باشد  رند،یو مرا مبنا گ [به جانبم داشته باشند یاثبات یکردیو رو]مرا اجابت کنند  زین

 . «کنند یکه راه رشد ط
 

 یبرا یو آمادگ جابمیاهل ا ،امدسترسم، شنوا هستم. آمادهدر که من  کندیم حیتصر هیآ
هم  «او»، «او»انسان با  یهیدوسو یما بر رابطه دیتاک یاز آن طرف در ادامه .دارم جابیا

فرض کند و  یینابو م یادیرا بن «او»برخورد کند،  یجابیا «او»با  زیانتظار دارد که انسان ن
 کند.  یراه رشد را ط شیهاپروژه بردپیشبتواند در  سانتا ان ردیمبنا بگ

 یاچه خدـ  میکه تا به حال داشت ییهااز مجموعه بحث سوم افتیو در یبعد وجه
ما قبل آن که  یهاچه بحث خالق، طراح و مهندس و یچه خدا ،کیاستراتژصاحب دید 

 ریمس ،ستیچپروژه و سمت  هیماجان ،روح نکهیا است که جدا از نیا، بود میبحث ابراه
در پرتو  ،اصالح ممتد پروژه، ریمس، میکنیقدر که ما درک م نی. ااست تیآن هم پراهم

 یفلسفه [حامل] یهاهود که از سوره یسوره درباشد. یدها مدر مواجهه با تضا ،دیتوح
 یدیکل 66 یهیآ ،در آن مندرج و مستتر است خیو روح تار ریسمت و س و است خیتار

 است:
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 « بُیأُنِ هِیتَوَکلْتُ وَ إِلَ هِیإِلَّا بِاللَّهِ  عَلَ قِىیإِلَّا الْاصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ  وَ مَا تَوْفِ دُیأُرِ إِنْ»
 [ریمس نیدر ا]و  [و روند ریمس]خواهم مگر اصالح  یندارم و نم یااراده من»

او  یام و به سوکرده ژهیخدا. بر او اعتماد و[از منشاء]مگر  افتینخواهم  یقیتوف
 . «گردمیبازم

 

 .دهدیم حیطور توض نیخودش را ا یپروژه بیشع و شودیم یجار بیاز زبان شع نیا
 یا هشتدر  ؛و پرحوصله است رتیاهل بص ؛میبرخورد داشت بیبا شع یموس ریدر سقبالً 

 کندیسر را آرام ممهیعجول و پرشتاب و آس یموسا، کرده یبا او زندگ یکه موس یسال ده
هم ازدواج  بیده سال و با دختر شع ای هشت یداشت برا یاردادقر بیبا شع یموس ـ

تعقل و کنار آمدن با  ت،یدرا ،یمنظر صبور از خدا دیمورد تاک یهااز انسان بیکرد. شع
 کیاستراتژ یهایژگیاز و هایژگیو نیا و را دارد یژگیو چهار نیا بیشع است. عتیطب

و تا  میکن فیرا تعر یاپروژه میاز ما که بخواه یهر کس رکه به کااست  ییهایژگیو از و
 آید.می ،میببر شیانتها پ

ی مشترک خود و خدا را پروژه]هود  یز خودش در سورهقبل ا یایانب یاکنون او در ادامه
را به دست  بونیخدا تردر آن، است که  یادر واقع سورهی هود، . سوره[دهدتوضیح می

کند، اما مرحله به یدخالت م خیتار حیالبته خودش هم در توض ؛داده است دگانشیبرگز
را به  بونیاو تر ،دیآیم دیدج امیشود و پ یفصل  که دوران عوض مصل به مِفو مِ رحلهم

او خودش  ،رسدیم شعیبکه دست  کروفنیم ای بونیتر نجایآوران داده است. اامیدست پ
گرفتم اراده  شیکه پ یامن در پروژه دیگویدهد و میم حیو شفاف توض حیصر یلیرا خ

م نخواه یقیتوف ریمس نیو در اـ و روند  ریمس صالحاـ  ندارم مگر اصالح یخواست ای
که به صورت گذرا و با زبان الکن  ییهاتمام حرف یعنی .او ءمگر از منشا افتی
 یدگاهیدارم، د یدیگزاره مطرح کرده است. من افق دارم، د نیاو در ا ،میبزن [توانیممی]

نه خط  ت،اصالح اس یخط مش زیام و خطم نسوار کرده دگاهید نیرا بر ا یادارم و پروژه
  !تصادف واحتمال  ،یخود به خود م،سیآنارش

انحراف  بیشع یشده و جامعه دایپ یانحراف یهیزاو بیعصر با شعدر فطرت بشر هم
 امیآمده تا پ یآوران قبلامیپ یدر ادامه بیکرده است. شع دایپ یهست یاز روح اصل یاریمع

علت معوج  که به هر یاصالح روند یاجرا کند برا را یارا تکرار کند و پروژه دیتوح
 «او»ربط خودش را با  گزاره، نیدر ا شعیب .کرده است دایانحراف پ یهیده و زاوش

 روزیمن پ ینخواهم داشت، استراتژ یکند من امکان ظفرنمونیم حیتصر .دهدیم حیتوض
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و  یفیک یبتوانم با او رابطه ایتوانسته باشم  نکهیاو، مگر ا ءمگر از منشا ،نخواهد شد
کردم  ژهیکند که من به او اعتماد ویم حیگزاره تصر نیآخر ا فراز .کنم فیتعر یمدتدراز

دارد که  حیتصر هیآ نی. لذا امیگردیاو برم یعوامل به سو یمن و پروژه و همهنهایتاً و 
مواجهه با  رد تاًیو نها دیاصالح ممتد، در پرتو توح ،[ی انسان و خدا]پروژه ریمس

تواند با بحث یبحث است که م یجانیا ؛میرسیتضادهاست. اکنون به اصل بحث م
 :بخورد وندیپ 1که مهمان مطرح کرد یاگذشته یهفته

 

 « او» دگاهیاز د« ما» نییتب
 ممتد ری: نظردار، منظردار و باربردارِ مس انسان

 گر و فرآور: انتخاب «او»
 

است  یممتد ریمس نیا زی، منظردار و باربردار است  و ننظربِ انسان صاح، «او» دگاهیاز د
 از کمتر ایو  سطو به افراد متو گرانیو بعد به د دهیرس بیخودش به شع ریکه در س

و منظردار و باربردار  نظردار ،ممتد ریمس نیاو که انسان را در ا .رسدیمثل ما م یمتوسط
 . گونه است نیاز ا ییهاانسان  یورندهآگر و فرکند، خودش انتخابیم فیتعر
که خود خدا صاحب نظر اول و   ستیطور ن نیب نظر است و انظر خدا، انسان صاح از

خدا  ؛کندیبا خدا مجادله م میکه ابراه میدید یقبل یهادر بحث .باشد یآخر عالم و هست
خدا هم  انیآورده، ناف زیخودش را ن [و منکران] انیتمام ناف دگاهید [قرآن]کتاب  نیدر ا

نظرند. انسان همه صاحب ؛نظر استاحبهم اهل مجادله و هم ص ،مینظرند. ابراهصاحب
اندازدار و دار، چشمیدار، طراحافق یعنیدار، نظردار، منظردار شهیدار، انددینظر، دصاحب
 د.ندار ییانتها ست که از آدم شروع شده و فعالًا ینیچممتد نقطه ریمس نیباربردار انهایتاً 
انسان قائل است،  یکه برا یفیک یهایژگیو نیا اکه از انسان دارد و ب یشناخت نیاو با ا

کند و یآورد و پشتش را خم میآورد. منظر میاگر انسان نظر م .دارد یاخودش هم آورده
 نشیکند، گزیم بگونه را انتخانیاست که انسان ا نیاش ااو هم آورده ،داردیبار برم

خود ما  یهاام بحثکنم تمیکند و من تصور میاو اجرا م یفرآوری را رو ریکند و سیم

                                                                                                        
ی محک )خانم قدس( است که در نشست بیست و بر به سخنرانی بانی موسسهی شهید صا. اشاره1

 صورت گرفته است. « باب بگشا»ششم 
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 هیسه آ نیمظهر ا گیهم تاًی، نهاکنیمبرای سخنرانی دعوت کرده و می که ییهاو مهمان
  :هستند

 

أَخْلَصْنَاهُم  إِنَّا*  رِاوَ الْأَبْصَ دِىیأُوْلىِ الْأَ عْقُوبَیوَ إِسْحَاقَ وَ  مَیوَ اذْکُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِ
 (75-74: )صارِیالْأَخْ نَیإِنهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَ وَ*  بخَالِصَةٍ ذِکْرَى الدَّارِ

و  رتیصاحبان بص عقوبیو اسحاق و  میداران با ما؛ ابراهرابطهآر از نرم ادی
آنها را به خلوص  [وجود اریع] میما خالص کرد همانا( 75)دستاورد در کار.

شدگان ا از انتخابنزد م آنان و( 76)بود. یشیاندفرجام [از یناش]که  [یفیک]
 اند. کانین [از جنس] شدهیفرآور

 

هستند.  یع و کوتاهقطَّمُ اتیآ ،اتیآ .ص هستند یسوره 43تا  42 اتیآ ه،یسه آ نیا
 ریس زیدار است و نحرف کش «ر» م،یصحبت کردقبالً  .اندختم شده «ر»آنها به  یهمه
جا  کیدار است و از کش یعنیاست،  کیحرف استراتژ «ر» .را با خودش دارد خیتار

داده است و  یحرکت را در خودش جا احلدارد که آن شکم مر یشود، شکمیشروع م
 کیکار استراتژ یعنیحرف آرامش هم هست،  .شودیم یهم منته یانقطه کیدر آخر به 

از  ؛میدیدر صحبت مهمان د شیپ یکه هفته یآرامش ؛رسدیهم م یآرامش کیبه  تاًینها
 یو مبدا هست یتو غرولند به هس یخدا و ناتوان هیعل دنیرده بود و از شوربحران شروع ک

سال  ستیباآلن  که تا یرفتن در شکم پروژه، شکمنهایتاً بود و  دهیرس یآرامش کیتا به 
البته  .است نیشود، مقطع و آهنگیتمام م «ر»که با  یاتیآ نیاست که کش آمده است. ا

 یاژهیو تیجوهرش از اهم م،یبپرداز ونشیو فرماس کلشبه  میما بخواه نکهیاز ا شتریب
 میباش مانرامونیپ طیخود و مح یایجوهر، اگر ما اهل اح نیااست.  برخوردار

و روند  میبرس ایبه سر فصل اح میتوانیم ،میهم که داشته باش یهر مشکل .[گشاستراه]
 . میکن یرا در حد توان ط مانرامونیپ طیو مح خود یایاح

 یرا معرف ییهاقبل و بعد هم انسان [در آیات] ،کندیم یسه نفر را که معرف نیا خدا
هم  [این سه آیه] قبل و بعد ؛ص مراجعه کنند یاگر دوستان خواستند به سوره ؛کندیم

مطرح  نجایا ،ستیانسان چ یژگیبحث که و نیا یهیماجان یول ؛بحث است نیهم
را  کیعناصر استراتژ نیهم ،سه نیکند. ایح ممطر نفرسه  نیا یبرا یژگیو شود. دویم

 خیکه تار گونه نیا .استبوده جهان  نیسال در ا 116و حدود است صبور  میدارند. ابراه
قرن  کیآمده حدود  یانسان کی است. دونده بوده یسالگنه  ای هشتاز  ،دهدینشان م

بعد از  ؛است یانددو ساعت و  حدوداًماراتن  یدو است!مهم  یلیخ نیا .است دهیدو
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 یول ود!شیم ختهیبه گردن آو یشود و مدالیپاره م یآورند و نواریماراتن همه آب م
 یرا ط ریناپذانیپا ریمس نیا ،رامونیبا پ یو بدون وحدت همگان قیبدون تشو میابراه

 یژگیو نیا میشود. ابراهیقطع م [جهان فعلی] یدر آخر ارتباطش با هست نکهیکند تا ایم
بوده  دیر، صبر توام با اممظهر صبر، صبر مبشَّ عقوبیو طور،  نیشته، اسحاق هم همرا دا

 .برقرار کردند ینرم یکه با ما رابطه ییهاانسان: [خواندمی]« عبادنا»را  نهایاست. خدا ا
رابطه  نیکه ا دو رفتن دآمدن قدرنین و ما ااخودش نیرا ب یسخت و سنگالخ ریمس کی

هم  محمّد. خود حضرت دیکن ادی نهایاز ا دیگویم محمّدحضرت  به .نرم نرم شده است
و تنفس قرار داشته  کیاستراتژ یاپروژه بردپیشنبوده او هم در کشاکش  یانسان کوچک

 محمّدبه حضرت  و کندیم یاد میابراه ازخدا  ،بردپیش نیا یهاانهیدر م است. کردهیم
 ادیمفهوم است که فقط  نیبه ا دیآیم «اذکر و» یکن. وقت ادی نهایدهد که از ایم حیتوض

سه نفر  نی. امیکن میترس یشانیدر پس پهم را  شانیژگیو و تی، ظرف، توانسمت ست،ین
دستان پر  :داشتند یژگیبودند. دو و بردپیشصبور و بردبار، اهل مرارت و اهل جملگی، 

 یژگیو نیبودند. ا تریاهل بص [دوم]؛ و داشتند ییکارا یداشتند، دست و بازو یقدرت
 کن است. فیتعربرنده و پروژه شیپ یهاانسان

را کامل  نهایما ا دیگویم ،دهدیم )ص(محمّد یکه برا یحیتوض یادامه در 48ی در آیه
 یو خالص کردن میشان را گرفتاضافات م،یشان کردصاف و شفاف و خالص م،یداد قلیص

 ذِکْرَى: »دهدیم حی. علتش را توضمین دادشاخلوص یفیک کامالً یبه وجه !یکردنخالص
  .کردندیفکر م به منزل آخر ،ندبود یشیاندچون آنها خودشان اهل فرجام؛ «الدَّارِ

 رامون،یپ روها،یمان، خودمان، نهم منزل آخر است. ما همه یتمام بحث استراتژ
 یزیاز کردن چاز استارت و آغ میمان، در دانشگاه، هر جا که بودمان، در محلهتیحاکم

که  امبریسه پ نیتفاوت ا یول ،میداشت حضورها پروسه نی. خودمان هم در امیدیکم ند
است که آنها از ابتدا به منزل  نیکند ایم شانبرجسته و پررنگکتاب آخر  نیدر ا داخ

به مجموعه امکانات خود را  دیاست. باالخره با نیهم کی. کار استراتژکردندیآخر فکر م
گزاره تمام با آن، سوم هم که  یآیه. بعد میکه به منزل آخر برس میکن میتنظ ایگونه

در موردشان صحبت قبالً که  یگرانیداحتماالً  وسه نفر  نیکند تمام ایم حیتصر ،شودیم
از طرف ما  بودند؛« ارِیالْأَخْ نَیالْمُصْطَفَ» نهایا ؛کردند یرا ط فرآوری رینزد ما س ،کردند

آنها  یرا رو یورآفر ریشدند و ما س نشیشدند، منتخب شدند، گز یفاصطمصطفا بودند، 
 شدند.  کانیاز جنس ن تا کامالً میکرد یط
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 ،در کتاب گنجانده شده ونیبرد و با آن فرماسیسه عنصر را هم م نیکه اسم ا هیسه آ نیا
 خوداست که  نیا حیتصر نجایا .تواند باشدیها از جمله ما مانسان یحال همه انیب
خواستند یانداختند، نمیشان را به کار ماندام اینکه یکیداشتند،  یژگیدو و [برگزیدگان]

شود. روشنفکر یخدا و روشنفکران محض مشخص م نیمرز ب نجایدر ا .کنند یروشنفکر
 یهاداالن نیباالخره از ا .کندیم دهیچیکند و ذهن را پیخواند و بحث میمحض دائم م

! داشته باشد دیبا یخروج کیو  بیاید رونیب دیبا یزیچ کیذهن  یزونو حل چیدر پ چیپ
داشتند و  دیو افق بودند، د رتیاهل بص آن،در کنار  [دوم و] .داشتند یخروج نهایا یهمه

 یاستخدام یخودشان بودند، رابطه یکردند، خودشان هم کارگر پروژهیم فیپروژه تعر
است که ممکن است  نیما ا یروشنفکر یهمشکل جامعاآلن  نکردند. فیتعر یبا کس

بردارش بارو  ندهربشیست؟ پیپروژه ک نآ کارگر یول ،کند فیتعر ییهابتواند پروژه
لذا پروژه  !ستیافتد؟ معلوم نیم یگردن چه کس یپشتکوله ،اصطالح بازار ست؟ بهیک
 رود. ینم شیپ
 اوردهیرا ن رتیاول بص [ذکوردر آیات م]خدا  .زمان داشتندهمرا  یژگیدو و، سه نفر نیا

 تیدارند، و در نها ییزودارند، با یهستند، دست یبرندگشیکه اهل پ آمده نیاول ا است؛
 نیتقدم و تاخر هم به هم نیا .ردیگیقرار م کیکار استراتژ کیپشت  ،دست و بازو نیا

هم  رتیاگر بص نهایا یعنیاست.  دشانیبعد د ،مندشان استقدرت دیاست. اول  بیترت
 ،کرده یطراح یگرید رتیعقل بابص کیکه  یگرید یتوانستند در پروژهیم ،نداشتند

که  مینیبیخودمان م رامونیکه ما پ است یبرخالف موجودات این و اشندبرنده بشیپ
کند یم دیتاک یژگیدو و نیا یوجود ندارد. خدا رو [در میان خصایص آنها] یبرندگشیپ

 [دوم]و . ستا هبرندشیاهرم پ کی دی نیدارند و ا یتوانمند دیاند، یبرندگشیکه اهل پ
 ؛میکنیشان مخالص ،خودشان یژگیو ما به اعتبار و نندیبیاند، جلوتر را مرتیاهل بص

 یشیاندفرجام لیو به دل میکنیتر مدارند و ما گردونه را خالص یخلوص کیخودشان 
که  ستین نیهم ا یشیاندفرجام .شوندیمرگه یالماس ب کیبه  لیآرام تبدآرام ،خودشان

است که در  نیمهم ا !ندیو فقط منزل آخر را بب کند میو آخرت را ترس ندیآدم فقط بنش
در  .پروسه به منزل آخر فکر شود لیدر ذ ؛به منزل آخر فکر شود یبرندگشیپ یمهندس

رد که از نظر خدا دا تیاهم نیا ،بحث یادامهدر . رندیگیقرار م یورآآنها تحت فر تینها
 :است ریناپذانیکه با آدم شروع شده پا یاپروژه
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 « او» دگاهیاز د« ما» نییتب
 ی«آدم» یپروژه یریناپذ انیپا
 یها حامل چوب امداد«انسان»

  

 ریآمد و س یگذشته خودمان که دوست یبحث جلسه نظیر اکنون،از آدم تا  هاانسان
از  99یهیآ ،یدیکل اتیاز آ هیآ کی .هستند یکرد، حامل چوب امداد فیخودش را تعر

 «. مْرَانَ عَلىَ الْعَالَمِینَإِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى ءَادَمَ وَ نُوحًا وَ ءَالَ إِبْرَاهِیمَ وَ ءَالَ عِ»: عمران استآل
 نیخدا ا دیتردیب؛ [از آدم بوده است]اصطفا  یپروژه نیا [آغاز]کند یم دیتاکخدا 
و آل  میبه ابراه ،دهیبه نوح رس سپس ،را از آدم شروع کرده یورآفر و نشیو گز دنیبرگز

شروع  یاز موس که رسدیم او به عمران و آل در ادامه رسد ویاش ماو و کل سلسله
روند  نیااست.  شروع شده دماز آ ریس نیا ،خدا یگفتهبه  .آخر یشود و الیم

 ،از آدم شروع شده ،صالح استاش او جوهره دیکه جانش توح یاپروژهی شدهمیترس
از آغاز تا  یاپروژه ؛آمده شیتا امروز هم پ ،خدا لیتحل نیفصل به فصل جلو آمده و با ا

 یبرخ ؛دهدیم حیبا نام و نشان هستند که خدا توض یهابرندهشیپ یسر کی .حال است
 یرا ط ریس نیا ،انشبسته به سطح و مرتبه ،اآلن از آدم تا نهایا یهمه د.اننام و نشانیهم ب

چوب  ییهاعرصه در ،میبریبه سر م میکه ما دار یممکن است در دوران [هرچند] .کردند
را  یچوب امداد که را نداشته باشد تشیمز ایاراده  یافتاده باشد و کس نیزم یامداد

 نیا که مهم است یلیخ .چوب از آدم تا به حال جلو آمده است نیباالخره ا [اما]، بردارد
 نمانده است. نیزمبر  یب امدادچو

 

 « او» دگاهیاز د« ما» نییتب
 نقش ما ی«فایا» از« او»انتظار 

 

کند و یم فیرا توص خیتار یبرندهشیکند و انسان پیم لیتحل گونه نیرا ا خیکه تار «او»
 هیما ،است رتیدارد و هم اهل بص یجلوبرندگ یژگیکه هم و یابرنده شیانسان پ یبرا
کتاب  نیباشد که ااین ذهن ما  فرضشیپاگر  د.دار مااز نقش  یفایا یانتظار ،گذاردیم

 پیامبر آخر، ؛[ی بیشتری ببریمتوانیم از کتاب بهرهمی] ست،یآخر ن امبریفقط خطاب به پ
خدا را کامل به ما منتقل  یهم بوده، انشا شیهاافتیتمام در نیو ناقل ام هافتیدر [پیام را]

همان طور  میتوانیم م،یارندهیگ م،یعصر او هم مخاطبهم یهاانسان یمهاما ما و ه ،کرده
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ما هم در سطح خودمان  گرفت،یکرد، الهام میم اشتاز کتاب بردمحمّد)ص(  که خود
 . میریالهام بگ و میبرداشت کن

 

 « او» دگاهیاز د« ما» نییتب
 دی«دگاهید» صاحب
 دی«دست و قدرت» صاحب
 دیا«پروژه» صاحب

  دیخوان میفرا
 

 99 یهیآ و ص یسوره یهیسه آ ـ اتیآ نیا یپژواک همه ،میفهمیاندازه که ما م نیا
کند شما یم حیتصر ،خدا از آن زمان تا به حال که به ما برسد یپژواک صدا و ـ عمرانآل

مثل هم شما  یعنی. دیاو صاحب پروژه دیاصاحب دست و قدرت د،یادگاهیهم صاحب د
که نظر دارند،  ستندین عقوبیاسحاق و  م،یفقط ابراه ؛[هستید] نام برده شد که فرآن سه ن

صاحب  د،یاصاحب دست و قدرت د،یادگاهیشما هم صاحب د !منظر دارند، افق دارند
ها فقط از آن که داشته ستیطور ن نیا ؛دیدار ییهاو داشته هایژگیوهم . شما دیاپروژه

ما  یول، میرا از او گرفت مانیهادرست است که داشته .میدار ییهااشتهما هم د ؛خدا باشد
و دست و قدرت و ]ماست  دگاهیما د یداشته م،یدار یاداشته م،یدار یهم باالخره سهم

توهم  م،یکنیتصور م م،یکم دار ای مینداردیدگاه  میکنیتصور م. اآلن [ی ماستپروژه
تمرکز و تعمق ، تیظرف ،حد تواندر  ،میبحث متمرکز شو یرواگر . میرانیکه ح میدار

 عقوبیو اسحاق و  میما هم مثل ابراه عتاًیآمد. و طب مینائل خواه یدگاهیخودمان به د
و با دست و  ماندگاهیبه د ءبا اتکا میتوانیمنهایتاً و  میابرنده شیپ م،یدار یدیدست و 

 . میکن فیتعر یامان پروژهقدرت
ابراهیم، ] آنها ریهمچنان که من به س ،دیکرد فیعرت اییپروژه اگر دیگویم «او» ،حال

که آنجا آمده و  یرتیبص ؛شومیشما هم وارد م ریبه س ،وارد شدم [اسحاق و یعقوب
است. در  «بودن دگاهیصاحب د» [مرادف با] یبه زبان امروز ،میکه ما ترجمه کرد یرتیبص

 یکند، رویعمل م یزری، لدتا حد امکان نفوذ دار یعنی ،که نافذ است یدیبه د ،لغت
 ؛ندیگویم رتیدار را بصنافذ پربرد و افق دید. [گویندبصیرت می] ود،شیمتمرکز نم سطح

 ،رتیو غ رتیامروز با دو ابزار بص میتوانیهم م لحظه. ما کینه  ،گذر است کینه 
 ص به یسوره یآیه سه ابتدایکه در « و اذکر» نی. امیببر شیو پ میکن فیتعر یاپروژه
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را  «و اذکر» میتوانی. ممیخودمان ذکر کن یبرا میانتویمهم ما ، را دیگویم محمّدحضرت 
  .میکن یامروز

تر بود، ینیچون ع ؛تر بودیفیقبل ک یهابشود گفت از بحث دی، شا1گذشته یبحث هفته
محض به  یامکانیاز ب ریس .را پشت خودش داشت ریدو دهه س ،شده بود یط یریس

 رامونیبا پاآلن  پروژه را زده بود و تا تارتکه اس یفرد .منجر شده بود یتوجه امکان قابل
با خدا و  یریو درگ شیما بوده، بحران و تشو یکار مثل همه یابتدا ،آمده شیخودش پ

 کردن تا ی، مشکالت خود را سر خدا خالبیداریدر خواب و  ،شبانهو روزانه  یدعوا
 یرامونیپ امکاناتکند. یکمک م رامونشیبه پو رسد یم یانهیطمان کیبه  دیآیخودش م
 یما چشم مجهز دی. شاشده استما هم امکانات پخش  رامونیپ پراکنده است؛پخش و 

 اتیتمام بحث آ .دیآیو جلو م ردیگیرا م یاگوشه کی ،خوردیم وندیپ نی. امیندار
روز هر امروزد دیتوان یو م دیآن سه نفر هست یژگیاست که شما هم صاحب و نیهم

 . دیکن فیرا تعر یاپروژه
 

 « او» دگاهیاز د« ما» نییتب
 : ما
 می«نفر»
 میا«برنده شیپ»

 

شتر  .و هم به شتر ندیگوینفر هم به انسان م هستیم. برندهشیخودمان نفر و پ یهم برا ما
ثل م عضاًبدارد که  ییهایژگیها وانسان ریغ نیب کند،توصیف می یکه مولو یاز نوع شتر

 .دارد [در توضیح ویژگی های شتر] یدو قطعه در دفتر دوم مثنو یمولو .خود انسان است
االغ مشکالت خاص  (.االغ)اشتر و استر  نیمبسوط است ب یمناظره کیدر دفتر دوم  

هستم.  ینیبکیموجود نزد کی من اصالً دیگویکند و میخودش را با شتر مطرح م
 یزخم شهیام همینیسر ب و خورم، زانویم نی. دم به دم زمکنم یط یطوالن ریمس توانمینم

. شتر به او یخاص خودت را دار یهایژگیتو و !یستیطور ن نیا تو اصالً یول ؛است
 دارممن افق .ستهمن و تو  نیب یفیچند تفاوت ک دیگویدهد و میم حیتوض یفیک یلیخ
به  یامکان کیتفاع از نوع فرعون، نه ار ؛داده یارتفاع کیخدا به من  .دارم یقامت بلند و

چشمت درشت  ،یکنیمرا نگاه  نییداشته باشم. تو دائم پا یدید میدانمن داده که من 

                                                                                                        
 ی محک( است. )سخنرانی بانی موسسه ی شهید صابر، مجدداً به نشست بیست و ششم. اشاره1
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 یخود خدا که برا ریبه تعب ـ یندار یزرینگاه ل ،یستین رتیاهل بص یول ،بایاست و ز
من  دیگویدهد، میرا م حیتوض نیشتر ا .بردیبه کار م عقوبیو اسحاق و  میابراه

 .هستم یم عاله دارم، خودم یعال دیدارم، قامتم بلند است، دافق اوالً ؛دارم ییهایژگیو
 یریکند که من مس یرا عنوان م نیاو برد یبه کار م الوگید نیدر ا یرا مولو نواژگا نیا

دانم یاز اول تا آخر م ؛یبه سطوح تحتان میآیم یبلند یکنم از باال یخواهم طیرا م
نقش درازمدت کنم.  یفایتوانم ایلذا م ؛نمیبیها را مو حفره یو بلند یپست ؟ستیچ ریمس

 درازمدت است.  یهاریاهل مس وبرنده شیپ ؛از نوع انسان رددا ییهایژگیشتر هم و پس
از نوع خودمان  ییهابا انسان ای عقوبی ایاسحاق  ای میکه شتر را با ابراه ستیاهانت ن نیا

 یکوهانشتر  ستند،یطور ن نیا واناتیاز ح یلیخ .میآوردر ها رایپوشانو هم میکن سهیمقا
 یاز چرب یاحفره دهد،یرا قرار م شو جهاز خود گرانیکوهان جهاز د یباال در ؛دارد

 یجرس کیقافله هم هست،  یبرنده شیلذا پ ،مقاوم است اریبس یدارد، در مقابل تشنگ
 دیشب ع میدانستیم ،میدیشنیشتر را م یصدا یوقت یاز بچگ ،خودمان رانیا درهم دارد. 
خود انسان است. شتر  یهایژگیو [حامل]لذا  ؛یزمستان یبنفشه یآورده برا یاست. کود
هم  «.قافله را بکش بکش ،سفر نیاست ا یخوش سفر» یبه قول مولو ؛بردیهم قافله م

 شیپ یکه هفته یخانم نیو هم ا کشدیقافله را م نیا میهم ابراه ،کشدیشتر قافله را م
  ؟میقافله را بکش میپس چرا ما نتوان ؛کشدینشسته بود قافله را م نجایا

شتر هم  .هم نفربر است ،انسان مثل شتر مهم است، هم نفر است ؛میخدا ما نفر نظرلذا از 
کش دکی کیهم  یهم نفربر. موس بود وهم نفر  مینفر است و هم نفربر است، ابراه

 نیا ؛ها را خوب درک کردههم جان ی. مولودیکل قومش را کش ،تپشت خودش انداخ
، دو است نیتفاوت امدرک  یدهندهنشان ، همشتر و استر یو مناظره الوگیدو قطعه و د

 عتیو طب یکه شتر در هست ینقش یدهندهاست و هم نشان دیدرک توح یدهندههم نشان
او  دگاهیاز د میتوانیکه ما م ینییتب م،یشویم کیبحث نزد انیآرام به پابه عهده دارد. آرام

خودش  یفکا یبه اندازه «او» ـ میستنی خدا یما سخنگو .[این بود که گفته شد] م،یبکن
 نیاو ا دگاهیاز د میتوانیما م یول ؛دارد بونینه کمبود تر ،نه تحت ظلم است ،اقتدار دارد

 : میرا بفهم
 

 « او» دگاهیاز د« ما» نییتب
  «او» دست به ارتقاء : ما یتقاضاها

 ما تقاضای به وصل:  او یدهیا
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او  یهادهیکند و ایم دایپ ءما به دست او ارتقا یهاکه تقاضا میبفهم میتوانیطور م نیما ا
طور  نیبشود ا دیشا میکه کرد ییهاهمه بحث نیشود. از ایما وصل م یهابه تقاضا

 ،انسان اریدر اخت نیکه زم یبخش از هست نیا یهاپروژه وها که دستاورد کرد یبندجمع
 یهاعیها و تجمو اتصال هایاز تالق، تا زمان ما قرار داده شده ولما و آدم از ا اریدر اخت

او،  یهاما و داشته یهااو، داشته یهاتیما و ظرف یهاتیاو، ظرف یهادهیما و ا یهادهیا
 دایپ یتالق گرانیبا د ؛بوده گونه نیا یکار جمعدر خود انسان  ی. تجربهرودیم شیپ
 لیتکم هاتیظرف ،هایابیاز هم ؛ردیگیصورت م ییهایابیها همیتالق نیکند و در ایم
کنند و در یم یپوشانرا هم گریهمه همد ؛کندیم دایتحقق پ تیظرف لیشود و تکمیم

 نیدهد ایم حیتوض. خدا ستین یبیغر یقاعده ،قاعده نیا .رسندیم یبه دستاورد تینها
 نیبه هم «دیخوان میفرا ،دیخوان میفرا» ؛دیکن ادهیپ دیتوانیقاعده را با خود من هم م

 یبا هم تالق تانیهادهیا ،دیکنیم دایرا پ گریهمچنان که خودتان همد یعنی ؛مضمون است
 .دیبکن کار را نیا دیتوانیبا من هم م ،شودیم لیبا هم تکم تانیهاتیکند، ظرفیم دایپ

 یهیاول یدغدغه و تقاضا داشت. هیاول یاتقاضو  دغدغه کی یموس م،یدید یموس ریدر س
در آن  یبود، اشکاالت جد امدهیقوام نو  پخته نشده ،خاص خود یهایژگیو با یموس

او را  تیچون خودش از اصالت برخوردار بود و خدا هم ظرف یول ؛داشتوجود 
با  ،مطرح شد محمّدبا حضرت  [ی طهدر سوره] هیآ 31خدا که در  لیتحل ،داد صیتشخ
با  کشیاستراتژ یانداز و طراحخدا و چشم لیتحل یتالقاز خورد.  وندیپ یموس تیظرف

برخورد  یپروژه ش،یهاقوت و ضعف یها و همهتیو ظرف یموس یحداقل یهایطراح
 اجرا شد.  دیدوران جد کیوارد کردن مصر به  یبا فرعون و پروژه

آن تقاضا توسط من  ،دیداشته باش ییاگر شما تقاضا .دیخواهد بگویرا م نیهم نجایا
آن  ،شد روزیآخر با فرعون و مدارش پ یکه در مواجهه یایخواهد کرد. موس دایپ ءارتقا
 دایپ ءارتقا وبود. توسط خدا باال آمده  دهیقد کش یموس .قبل نبود یچند دهه یاموس

شد که  لیتبد یادهیا کیاش به هیدار اولو مشکل پختهو ناخام  یدهیآن ا ؛کرده بود
 نجایاجرا کند. ا یجمع یپروژه کی و همراه کندو را همنوا  لیاسرائیتوانست تمام قوم بن

 انمیهاتقاضا بیله یدهندهکه نشان میروشن کن یالهیکند که اگر فتیم حیخدا تصر
را باال بکشم، روشن  لهیتوانم آن فتیمن م ،دیبروز ده یتیفیاگر خودتان هم کو  ،باشد

اگر  ،است دهیخدا مشحون از ا میاگر قبول دار. دهم شیدارم، شعاع نورش را افزا شهانگ
او وصل  یدهیما به ا ،خدا باشد یدهیبا ا یپوشانو هم میداشته باش ییهادهیما هم ا

داد.  حیوضهم خانم ت شیپ یشود که هفتهیاو وصل م یدهیما به ا ی. تقاضامیشویم
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 یبود که در اول به دنبال حل مساله نیا ند،داد حیتوض چنانکهخانم قدس  یهیاول یدهیا
فرزندان مشابه به فرزند خودش هم  ،در کشاکش حل مساله یول ؛فرزند خودش بود

خدا هم هست. مساله  یمساله یهمه کودکان سرطان یکرد. حل مساله دایپ تیاهم شیبرا
چهار  یحل شود. وقت نهایا یآرام مسالهخواهد آرامیاو هم م باالخره !مشکل ینانه به مع

برخورد  نهایا یهیاول یدهیاو با ا عتاًیطب ،کنندیم فیپروه تعر و شوندیم دایپنج خانم پ ای
فکرش را  ذهن خود،در قبالً که  رسندیم ییکند. آنها به جایبخش میتعال و ییارتقا

هست  یفیمثل سنگ چخماق ک ،او یدهیما با ا یتقاضا یتالق یعنی تصالا نیکردند. اینم
 رسد. یشود و به محصول میبرده م شیشود و پیم فیاز داخل آن پروژه تعرحتماً که 

 

 « او» دگاهیاز د« ما» نییتب
 (5:سجده) «یُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلىَ الْأَرْض: »مدبر از سقف تا کف ؛«او»
 ؛ مدبر دور تا دورما
 در کار « ما»در کار، « او»

 

کرد و خودش را مدبر سقف تا کف  فیسجده تعر یسوره 2 یهیخدا خودش را در آ
شود و همه جا هست. حال ما مدبر از سقف تا یم از سقف تا کف منتشر ؛کرد فیتعر

که  است یازنده است که نیاو ا یژگی. ومیتوان را که دار نیا م،یدور و بر خودمان هست
 فیخرد و کوچک تعر یهااو پروژه یاصل یهاوژهاگر ما ضمن پر ،همه جا منتشر است

 ،کندینه او ما را حذف م !میرویاو نم یاست که در دست و پا نیجهان ا سمیمکان ،میکن
 جادیا یاو تداخل یهاخواهد، نه ما در حوزهیرا کامل در انحصار خودش م دانینه او م

أُفَوِّضُ  وَ» امدهیشتر نیبقرآن  بار هم در کیمعروف دارد که  یجمله کی ی. موسمیکنیم
با آن مواجه شدم  ژهیبا مشکل واآلن  من امر خودم را که یعنی( 44)غافر: « أَمْری إِلَى اللَّه
 ضیکوچکتر تفو ایمقام ارشد به مقام کهتر  میکنیما دائم فکر م .گذارم یبه خدا وا م

 میدیرس نیگاه ما به اآمطلقه در ناخود تیو نظام وال ساله 1200 یظام سلطنتاز ن !کندیم
 نیا یخدا با موس یرابطه تیفیک .شودیمقام باال به مقام کوچک م کیاز  ضیفوکه ت
خدا  ،کند ضیتواند به خدا تفویکند. حال که انسان میم ضیبه خدا تفو یموس که است
از سقف  نیمدبر از سقف تا کف است، ما هم در ا است، او یاهل واگذار یاول قیبه طر
 . میتا دور خودمان هست رمدبر دو ،که او رقم زده یتا کف

کتاب آخر  نیبشر و ا خیو از کتاب تار یاز کل کتاب هست ـ میشناسیکه ما م یهست نیا
کالن  که در  یهااست که پروژه نیا [بیانگر]ـ بحث امروز  یهاکرده و گزاره فیکه تعر
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 اجربفروش و تـ اند، بساز داشته یکار جدو مقاطعه ،رودیم شیدار خود خرد خرد پم
و ما هم در  رندیبه عهده بگ ینقش یهست نیخواهند در ایخودمان م تیبا هداو  ،ستندین

در قبالً . میهست یبرندگشیگسترده که اهل پ اریدر مدار بس میهست یکوچک یهاواقع حلقه
که دائم  ییکرد، جا فیدر مواجهه با فرعون تعر یکه خدا با موس یاگانهشانزده مراحل

برنده با انواع مشکالت و شیدهنده و پبه عنوان زوج سازمان ارونو ه یو بعد موس یموس
قول  بهـ  میفهم کن م،یدرک کن دیسطح ما با نیدر ا ،مواجه بودند یدرون یهاهراس

 . میبریم شیشترک است و آن را با هم پپروژه م نیکه ا ـ« مساله را میفهم کن» یمولو
 

 « او» دگاهیاز د« ما» نییتب
 ؛ پروژه مشترک است ابی در

 پرمشغله ـ پوشش دهنده « : او»
 مصحِّح ـ ما مصحَّح« او»

 

 فیهم که ما تعر یکوچک یهادهنده است، پروژهاو پر مشغله است اما پوشش حال
و  یاو با موس یآن اندازه که ما از رابطه نکهیا گریتواند پوشش دهد، وجه د یم میکنیم

برندگان  شیبرندگان است، خود پ شیو او با همه، او مصحح پ میکنیدرک م میاو با ابراه
او هم مصحح  م،یمصحح خودمان باش میتوان یما هم م یعنیهم مصحح خودشان هستند 

 یوژهپر بردپیش یبرا ینسب نیتضم کیما  یحیاو و خود تصح حیماست. از تصح
و  میو ابراه یاز موس ،میجمع کن میرا اگر بخواه بحثشود.  یم دایمشترک پ

، هم قد و خودمان یهاکوچک نیبه هم میبرس و میکه عبور کن خیتار یهااستخواندرشت
 :هم وزن و ابعاد خودمان

 

 « ما» نییتب
 ؛ ما

 مبنا میفه
 ریالهام بگ شناس طیگر شرا لیتحل

 زیقابل تجه   امکان دار 
 مقدم    محدود 

 محصِل     پرداز دهیا
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 یاو را مبنا میبتوان ـ میمبنا باش یکنندهفهم میاگر بتوان ،میفهمیم اتیآ نیآن اندازه که از ا
 طیگر شرالیتحل ،در مدار دومـ  میمبنا را فهم کن نیو ا میبفهم یهست یو واقع کیورتئ

 میتوانیم م،یخودمان را دارخاص  یهاتیمحدود م،یضمن آنکه توهم ندار ـ میباش
نه با  ؛ما کارکرد خاص خودش را دارد یهم برا یوح عتاًیطب گاه،آن ـ میپرداز باشدهیا

. خودخاص  سمیمنتقل شد، با مکان )ع(نوح ای )ع(یموس ای )ص(محمّدکه به  یسمیمکان
. میزیجهخودمان قابل ت یهاضعف یبا همه بردپیش یبرا ؛میریالهام بگ میتوانیما هم م

 میم خواهقدِما مُ م،یدهیرا خودمان انجام م یدهد، بخشیرا او انجام م زمانیاز تجه یبخش
 :کنندهلیمحصل و تحص تیبود و در نها

 

 « ما» نییتب
 و عنصر زمان؛  ما

 زمان به پروژه  قیتزر
 یخیتار یحوصله

 یعمل بزنگاه
  یذات دیام

 

 عقوبیاز توصیفی که و  ،اشیقرن کی رین سکند با آیم میکه خدا از ابراه یفیدر توص
اگر  ،خاص خودش یهایژگیکند با ویاز اسحاق موصفی که و  ،کند با آن صبرشیم

 قیخودشان تزر یآنها زمان را به پروژه [کنیم کهاین را درک می] ،میکن یبحث را امروز
کرد،  قیاش زمان تزر. به پروژهدنش دیگذار توحانیاول کار که موسس و بن میکردند. ابراه

داشت که از  یذات دیام تیانجام داد و در نها یداشت، عمل بزنگاه یخیتار یحوصله
 :تاس هیتک آ نیبه ا یفراز بحث متک نیآخرابتدا به انتها راه ببرد. 

 

 « ما» نییتب
 « اهل راه یخدا»

من  ریمس نیبگو ا:  1رهیبص یاهلل عل یادعو ال یلیقل هذه سب
ت و ریبر بص[دعوت  استوار]او  یم به سواست، فرا خوان

 .اندازچشم

                                                                                                        
« وَ سُبْحانَ اللَّهِ وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِکینَ بَعَنیبَصیرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى قُلْ هذِهِ سَبیلی. »1
 .(106یوسف: )
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 « اهل راه انسان»
  دیراه برت بنما یگر راه رُو

 

که به حضرت  ییجاها «.بگو» دیگویم محمّداست که خدا به حضرت  یاتیاز جمله آ نیا
 نیبگو ا» :خواهد بکندیم [بر امری] حیدارد و تصر ژهیو دیتاک ،«بگو» دیگویم محمّد

 )ص(،محمّد ریعطف به مس ایخدا باشد  ریمسبه عطف  «من» نیاگر ا «.است من ریمس
 محمّدمهم است که خدا به  نیا نجایاست. ا «ریمس»به هر حال  ؛کندینم یفرق ادیز
 وگاه اتراق ومحل استقرار  نیمن است، ا گاهیجا نیمقام من است، ا نیبگو ا دیگوینم

  ،کنمیم یرا که ط یریس یعنی !من است «ریمس» نیبگو ا دیگویمن است. م منزلگاه
منجر شود و بر  یجمع لشود، به عم وستیپ یتواند به فراخوانیاست که م یریس

 هیآ نیهستند. حال ا کیعناصر استراتژ ،استوار باشد که همه اندازو چشم رتیبص
 یعنی ؛است «)یا بگشاید( دیراه برت بنما یگر راه رُو»که  یمصرع مولو نیا پوشان باهم

و هم از نظر خدا در  دیآیاز کتاب در مـ چنانکه هم خدا اهل راه است و انسان هم 
توانند به یبا هم م عتاًیطب ،«اهل راه»دو  نیاهل راه است، ا ـ یولوو هم از نظر م دیآیم

 :شودیبحث تمام م .مشترک برسند یپروژه
 

 « ما» نییتب
  شهیدر اند اش،یدر طراح «او»

 « ما» گاهیش و جاسهم و نق
  شهیدر اند مان،یدر طراح «ما»

 « او» یهاربط و داشته
  کیاستراتژ ریدر مس  « او»با  ما

  پروژه یدر طراح
 پروژه بردپیشدر 

 

ما هم در  ،ماست یبرا گاهیسهم و نقش و جا یشهیاند اش، دریکه او در طراح همچنان
او  یهاکردن با داشته دایربط و ارتباط پ یشهیدر اند میتوانیم ،خرد خودمان یهایطراح

 سیتاس یدر طراح؛ [برای نوع انسان نقش قائل است] شیهایطراح یاو در همه .باشیم 
 یجا ،نیمصر نو جادیا یدر طراح ؛در نظر گرفت میابراه یرا برا یاژهینقش و ،دیتوح

 انسانِ یبرا گاهیاهل در نظر گرفتن جاخدا، در نظر گرفت. پس  یموس یرا برا یاژهیو
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در  کیاستراتژ ریدر مس «او»ست. لذا ما با ه ابرندشیپ و صاحب قدرت ،صاحب نظر
 نه نی. کل امیداشته باش یفیک و یمشارکت جد میتوانیم آن بردپیشپروژه و در  یطراح
کالن است و  یکه اهل طراح «او»داده شود که  گفته نیا تا وقت دوستان گرفته شد جلسه
 چیه است؛ انسان در نظر گرفته یبرا ییجادر کالن قضیه، و نه خرد،  میعظ یهاپروژه

 ،نه با قوم لوط ؛نبرده شیپ خدا خودصرفاً را داده  حیکه در کتاب توض ییهاکدام از پروژه
نه در حذف  ،دیتوح سینه در تاس ،محمّدو قوم حضرت  شینه با قر ،بینه با قوم شع

های موسی و قوم او. در تمام طراحی فرعون توسط [ارتفاع] یجیمرحله مرحله و تدر
مقسم است و متناسب  «او» که میاگر درک کن کالن، جایی برای انسان در نظر گرفته است.

 ،«او»ناسب با وزن تمان میدر طراح اًعهم طب ما ،داده گاهیها به آنها جابا وزن انسان
 ،«او»بنا بر نظر  فتدیاتفاق ب نیا. اگر میریدر نظر بگ «او» یبرا یاژهیو یجا میتوانیم

 کند. یم دایبه مقصد پ دنیو رس بردپیش یبرا ینیتضم ،درازمدت ریمس کیدر  ،پروژه
دوم جلسه را  یمهیاست که ن نیا شنهادیپ ،میگذشته ساده نگذر یاز جلسه میاگر بخواه

اینکه این  و سوال ازگذشته مطرح شد  یکه توسط خانم قدس در جلسه یبحث یابیبه ارز
 . میاختصاص ده ،و چقدر قابل تکرار است یچقدر شدنامر 
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  کنندگانهای مشارکتآورده
 

بحث امروز و  ،گفت آن تجربه توانمی .مطرح شد یاگذشته تجربه یجلسه هدی صابر:
هم  [ارشاد] هینیو حس بشود. اگر است آمده شیپاآلن  بود که تا یسلسله مباحث ینیع

 ندهیدر آ نکهیبا توجه به ا .میها را به جمع  منتقل کنتجربه نیاز ا یکیماه  هرتوافق کند، 
 یتجربه یرو یبندهر کدام از دوستان اگر جمع ،انتقال صورت خواهد گرفت نیهم ا

 . میشان هستما در خدمتدارند، و محتوا در روش  ینکته و نظر یاقبل  یجلسه
 

بحث  یدرباره یحیتوض کیمن  .دوستان یبا سالم به همه: اول یکنندهمشارکت
 یکه آقا یبحث .دو سوال داشتم [متعاقب آن،] ـ وخانم قدس ـ سخنرانی  شیپ یهفته

 کهاست  نیشان آمده، اکه در صحبت یاز جمالت یکیکنند و یمطرح م شهیصابر هم
ور بوده که منظ والمن س یداده شده و برا حیکم توضاین جمله  «.ساز استخدا امکان»

تاسیس محک، ]که  ندگفتهاشان در صحبتخانم قدس  ت؟چه بوده اس قاًیصابر دق یآقا
 دیشا .صابر داشتآقای  یهابا صحبت یتناقض کی نیآمده و ا شیپ «یاتفاق» [به صورت

خانم قدس  یهاصحبت در چند مورد درکردند را ما یصابر طرح م یکه آقا یمباحث
من  یول .میکن یمهندس دیاست و ما هم با زیربرنامه ساز است،که خدا امکاناین ؛میدید

 حیمساله را توض نیخودم ا یهیکنم و از زاومطرح  خواستمیخودم را م یبحث استدالل
 مساله را باز کنند.  نیها بهتر بتوانند ابچه دیشود، شا یدهم تا نقد و بررس

محض  یآزاد کیمن خدا  . به نظرنمیبیم «اله اال اهلل ال» یمن خدا را در حکم جمله
است، قدرت  یآزاد انیهست و آن خدا در واقع ب اخد کیو  ستین یبت چیه یعنیاست، 

را در  یباز یفضا کی ست،یشود ن ریکه انسان در چارچوبش اس یساختار کی ست،ین
ـ  میکنیم فیصورت تعر نیما خدا را به ا یدهد که رشد کند. وقتیانسان قرار م اریاخت

 [گاه، انسانآن]ـ  کند سکیکه انسان بخواهد در آن ر یمحض یآزادوان یعنی به عن
به وجود  تیهست که خالق نجایا .شود شتریب شیهایمندتواند رشد کند و توانیم
 یساختارای هست که دار یزیعالوه بر آن چ یزیدارد که چ فیتعر تیخالق .دیآیم

 زیچ . اگرکرده فین خودش را تعرکه انسا یزیهر چ ای یاجتماع ای یاسیساختار س است؛
ابتکار و  یفضا را برا ، در نظر گرفتن خدا به صورت فوق،دیبخواهد به وجود آ یگرید

را  یمندتوان، ابتکار و آن خدا رمیگیم جهیمن نتاز اینجا آورد. و یبه وجود م تیخالق
را که  یامن جملهساز باشد. تواند امکانیپس خدا م د؛سازیرا م یامکان کیکند، یآزاد م

ما را به  ،بودن در راه و درست ماندن در راه .فهممیطور م نیا مطرح کرده،صابر  یآقا
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که  یتیبه وجود آمدن ابتکار و خالقو به سوی کند یرهنمون م یمندآن توان یسو
صابر با خانم قدس  یبه نظر من ربط حرف آقا نیا .میها نکنچارچوب ریخودمان را اس

 بود. 
 .دیو نقد کرد دیکه امروز مطرح کرد ییگرابحث نخبه یکی .سوال داشتم ود اما،

به  مسیمارکسدر چه  ؛روز هست یهادر تمام فلسفهاست  یاتیاز نظر یکی [گرایینخبه]
 یرا آقا یاصطالح. به عنوان روشنفکر و نخبه سمیبرالیل در چه و شرویعنوان حزب پ
ها با آن نخبه شتازیعنصر پ نی. تفاوت ا«شتازیپعنصر »برند به عنوان یصابر به کار م

است که  جامعه را  یعنصر شتازیعنصر پ دنیگویم ؛فهممیرا م شانیا ست؟ منظوریچ
 ؟ ستدیایم یی که هست،جامعه بر سر همان جا یعنی ؛بردیم شیپ
خواستند یم یوقتآقای صابر که در صحبت است  یاز اشکاالت یکی [ی،سوال دوم درباره]
 «شتر» [ارتفاع گرفتن]که زدند  یصابر مثال یآقا .آمد شیپ، بدهند حیرتفاع گرفتن را توضا

 آن یرو شتریب دیکه با یاز مسائل یکی نجایدر آمد و ا یکی فرعونارتفاع گرفتن  که بابود 
 یلغات خاص رهیدا دشخو یبرا یلغات است. هر فرهنگ یرهیکردن دا فیتعر ،کار شود

و تمام  ینسکی. برژمیکنیرا درک م یاست ما از آن مفهوم بد یلغت کیقدرت مثالً  .دارد
کنند. یواژه استفاده م نیاز ا ،دهندیم حیقدرت را در جهان توض یکه دارند فلسفه یکسان
متبادر  به شکل خاصیگاه آناخودطور در ذهن به  ،خدا قدرتمند است مییگویم یوقت

مند است، انسان را استفاده کرد که خدا توان یندمبشود معادل قدرت، توان دیشود. شایم
در عرف رایج ]که  ستیتوان با قدرت فرق دارد و قدرت و زور ن نیا .مند استتوان

 یرو گرا .مشروع است [مندی خدا و انسانبلکه توان]، نامشروع است [ی ایرانجامعه
 شود.  یبحث مهندس دیشا ،کار شود هانیا
 

برخی سخنان خانم قدس با مباحث اینجا ] دیکه گفت ش اولی بخدرباره هدی صابر:
های چنانکه در صحبت] صحبت شد وقبالً با خانم قدس  [سازگار نیست، توضیح این که

 یدوره [که متشکل از دو] ؛کنندیم میسال را به سه دوره تقس 10 شانیا [ایشان آمد
نفر  چهار یا پنجبوده که  یارهاول دو یدوره بوده است. رشانیهم روند اخ یساله و باقدو

مرکز  هبوده، بفعال نجا آکه در  یآلمان NGO کی یبه الگو [با تاسی] که اندمادر بوده
ها بچه تیوضع دارو و میزانکردند،  یم یحیرفتند و کار توضیم یدرمان کودکان سرطان

همان الگو  با هانیا .کردندیم یریگیشان را پخواب و خوراک و یدرمانیمیزمان شدر 
 پنجهر  .روندیم یبه مراکز درمان کودکان سرطان ،کنندیکار م در ایراندو سال  ندیآیم
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 یحیکار توض ،رانیرسند که در ایم نیبه ا ،داشتند یمادر هم خودشان کودک سرطان
 ،هست یحیهم در کنار کار توض یگریدهای پایه [در آلمان] آنجادهد. یجواب نم صرف

 . اماشوندیفعال م گرید یهاهستند که در حوزه هاییNGOاست.  یجد یعاجتما نیتام
را پوشش  گرید یهاکه حوزه ییهاNGOوجود دارد و نه  پایهنه آن  نکهیا لیبه دل نجایا
کار  کی ناررسند که ما در کیم جهینت نیبه ا [مادران ایرانی]، دهند، موجود استیم

ها و بچه نیا اریدر اخت یرساننوان خدمترا به ع ینیع یهازیچ کی دیبا ،یحیتوض
 . میشان قرار بدهخانواده

 کیرسند که ما توان یم جهینت نیبعد از دو سال به ا ،آن دو سال اول جا و مکان نداشتند
و در کنار  یمبخور وندیپ یامکانات حداقل کیبا  اما الزم است م،یکرد دایپ یحیکار توض

 همینهندسه در  اتفاقاً .یمببر شیو... پ یبازو اسباب ها و عروسکبه بچه هیآن کار تغذ
تمایل  یلیخ ایدر مقابل جمع تواضع کرد  [خانم قدس] شانیبود. حاال به هر علت ا

روند با مهندس یاول م .[وارد بحث هندسه نشدند] دهد حیتوض زیرا ر ریس نداشتند
 نیخانوادش در ا بوتان است و خودش و یبان ،یلی. مهندس خلکنندیصحبت م یلیخل

NGOآنها بودند، بعد از  نیزم ریمدت در ز کیفعالند.  یاتعو مبر راتیخ  یکارها ها و
 کی سال آنجا هم دو ؛را دارند ذرشانیچ یهنوز خانه .روندیم ذریبه چ یآن مدت

 یبرا ،دندیخریعروسک م مثالًگذاشتند یصبح تا ظهر وقت م ؛داشتند یااجاره نیزمریز
ها بچه یتوانستند براینفر م چهار، پنج نیدر حد چند لقمه ا ایدوختند یم عروسک لباس

 فراهم کنند.  هیتغذکمک
دو سال اول و دو سال دوم که با  یتجربه نیبود که ا نیشان ایبنددو سال جمعاز بعد 
که  یسرطان یهابچه یخانواده نیب در تیاز مقبول یسطح کیما از  ،خورده وندیهم پ

 یبرخوردار شده بودند با شهردار تیچون از هو؛ میبرخوردار شد ،و مستمندند فرودست
قبل نهفته  یمرحله یبندهم جمع ،هم هندسه ،هم عقل این سیر،شوند. در یوارد مذاکره م

ساختمان  کیکنند یگفتگو م یبعد که با شهردار یمرحلهبود.  ینکار عقال یلیخ .است
 یند که آن را هم دارند. آنجا آمدند کار استقرار و اسکانگرفته بود یطبقه از شهردارسه

تا چند روز  از پانزدهکه  یدرمان یمیش یآمدند آنجا دورهیکه م ییهاخانواده یعنی ؛کردند
، ندداد حیشدند که توضیبه تناسب  آنجا مستقر م، [را بگذرانند] انجامید،ماه به طول می

ماندند. آن وقت یو شب آنجا م یرد به مراکز درمانبیآژانس هم در آنجا بود. آنها را م
 کیآن پزشک آن زمان  .از آلمان آمد 1931سال  یتر شدند و پزشکیآرام اجتماعآرام

بود. اآلن  نسبت به یمبلغ قابل توجه یلیخ اردیلیم کیکمک کرد.  هانیتومان به ا اردیلیم



 1تبیین ما ـ : باب بگشا؛ دفتر دوم     528
  

 

که خانمش  ییبعد آقا .فراهم شدتومان  اردیلیم کیساختمان محک با آن  نیاول ا یهیبن
 یهاNGOتر شد و با یشان جدیاجتماع وندیآرام پبود کمک کرد و بعد آرام یفرانسو

شان را کردند. اساسنامه دایپ یالمللنیب ایو  یامنطقه ینسب تیهو ؛خوردند وندیپ گرید
 کیردند. برخورد فعال ک شانیبا ا هاییاروپا .مادر در اروپا فرستادند یهاNGO یبرا

. دندیرس نجایآرام امکان فراهم شد و به اآرام .آمد شانیو خرد برا یارز یهامقدار کمک
هم اآلن  .تیریهم مد و بود تیبود و هم درا دنیبود و هم جنگ یهم مهندس آندر  نکهیا

 نیبا ااآلن  ،کار را شروع کردند یامکان چیاست. آن وقت بدون ه یآنجا جد تیریمد
که  ییامکانات خدا ،تر برخورد کردندیکه خودشان جد یبه نسبت .هستند امکان مواجه

 ندادند.  حیتوض ادیزرا  هایکارزهیر نیا شانیا .گفت به کار آمد
 

از خدا  ،ز تو حرکتا» میدر ضرب المثل هم دارفرمایید اینکه می اول: یکنندهمشارکت
هست به  نیآفرخدا امکان دیگفتکه شما  یزیاما چ است. در فرهنگ ما آمده نیا«. برکت

 یما خدا را به معنا یداده شود. چرا که وقت حیتوض شتریب یکم دیبا .ع بودمقطَّ ینظرم کم
به کار برد، مسلم است که امری طبیعی است؛ اما  تیخالقبتوان و  میریدر نظر بگ یآزاد
ی دیگری نتیجه]، میریخارج از قاعده در نظر بگ «دیو نبا دیبا»زور و  به معنای را خدااگر 

 . [شودحاصل می
 

در پروژه  میدیدهمین است که به عینه  ،دیآیخدا در پروژه م مییگویم یوقت هدی صابر:
کنیم مالحظه می]، بدهند حیو توض دنیایهم ب آقای فروهر [کسانی نظیر]وقتی  .آمده است

چه و  هایسنت ـ چه شانهمه باًیتقر دارند. مثالً یجد ییهامشابهت [که اینها با هم
 .محض شروع کردند یامکانیب کیبا  هستند ـ یسنتنیمهمدرن و مهین که [نهادهاییمردم]

 ،میبزن یدهند که خدا موظف است و اگر ما استارتیم حیطور توض نیخودشان ا اتیبا ادب
دارند که خدا نگذاشته است  از این گونه یجد مانیا کی .شودیمحاله وارد مخدا ال

ـ  ندیایموافقت کنند و ب نجایـ اگر ا 1فروهر یآقامثالً کار مخدوش شود.  نیدر ا شاننامیا
خاص خودش را دارد. او  یخدا یول ،ستیهم ن یهبکند و مذیما صحبت نم اتیبا ادب

به  نهایخود ا یبرد. برا شیرا بدون مشارکت عموم پ یاجتماع یشود پروژهینم دیگویم
شان با همهو شده است  زهیفرمول یمقدار ینیو ع یعمل یهو در تجرب کیلحاظ تئور

                                                                                                        
 باشد.موسس انجمن معتادان گمنام می ی،قیفروهر تشو. منظور، آقای 1
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در  «او»است که  یطعو ق ینیع یلیخ شانی. لذا براندیگویرا م نیخودشان ا اتیادب
 دیکه گفت یگرید یدهند. دو نکته حیو آن تجربه را توض ندیایانشاءاهلل ب .پروژه خواهد آمد

 دایپ اختصاصقبل  یبه جلسهاآلن  وقت اش گفتگو شود ودرباره بعداً دیاجازه بدهرا 
 .کند

*** 
بحث خانم قدس را دیگر بار  کیسالم، من امکان داشتم و  :دوم یکنندهمشارکت

 یانکته شان،در شروع سخن شانیا اینکه. اول دیمحور به ذهنم رس . چهارگوش کردم
ای جملهبعد یک . که اینجا اکثر حاضران جوان هستند مخوشحال یلیگفتند که من خ

ی در جامعه. «داشته باشد ییحرکت بقا نیدغدغه دارم که ا یلیخ شهیمن هم»که گفتند 
ما  و به طور کلی خودشان هستند یهاتیهستند در من ییهاها انساندر پروژه امروز،

طور است  نیهم تیواقع .جمله که فکر کردم نیا ی. من رومیبقا دار یدغدغه یلیخ
هم شکست  هاسمیا یهمهبه زعم ما، اسالم آمده و  رویایکه  ریسال اخ 10در  مخصوصاً

 ،ستین یاچاره نیا !ستین یاچاره یول ،وضع بد است ندیگویو همه م اندخورده
 ندیگویطور منیست. اهجهان هم  اتیادبدر ، ما هم شده اتیادب [وارد] ،ستین یاچاره
بد  میدانیم ندیگویم رند،یمیر منفر از فق پنجاه هزار ی. روز«است که هست نیهم»که 

پنجاه  عتاًیو توسعه اگر بخواهد انجام شود طب یرشد اقتصاد !گریاست د نیهم یول ،است
 دیاست، باالخره با نیا ایاست، آس نیا قایآفر .رندیاز فقر بم دینفر روزانه با هزار

 ،شودیکه م ییهاصحبت نیا !ندینگو یزیدرک کنند و چ و رندیجهان سوم بپذ یکشورها
مطرح  شد.  یجهان یدر فضا مسیاز شکست مارکس درسد بعیکه به نظر ماست  یداتیتاک

بخش است ـ  زهیکه کردند ـ و آن انگ یدیخانم قدس تاک نیاست که هم نیا تیواقع
هایی که آنها اعتنا به آن حرفبیزنند، یم ها راحرف نیا آنها نکهیگفتند که ما خارج از ا

 هایاست و بعض ادیز هانهیهستند، هز هانیها ااست، انسان نیجهان ا تیاقعوزنند که می
خانم قدس و دوستانش  .[عمل کردیم]و...،  مانندیزنده م هایو فقط بعض رندیمیم

در مقابل آن   یسد یعنیندادند  تیو تن به واقع رفتندیرا نپذ ایدن نیمناسبات دون ا
ما »بود که  یقشنگ یجمله جمله نیمهم است، ا یلیخ شیبرا نیا رسدیساختند. به نظر م

اش را دغدغه گرید نفرساخته و چند  شانیاند، اسد ساخته کیحاال که آنها  «.میبمان دیبا
مناسبات جهان  یبه فضا یقیبماند. به نظرم نگاه عمباید باقی هم  شانیبعد از ا ،دارند

 بود.  رانیت در اامناسب یحت
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 خیلیآدم کردم قبالً فکر میبود که مطرح کردند و گفتند من  یکین یهیقض نکهیدوم ا
دادم و فکر هایم که برایم قابل استفاده نبود، به فرد نیازمندی میو مثالً کفش هستم یریخ

من  رامونیکه پ ستین یزیچ یکیاتفاقا ن هک دمیمن فهم اما بعداً کردم خیلی خیر هستم.می
من خوب هستند،  یکه برا ییهازیچ یعنی !بود یجمله قشنگ یلیشود. خیم فیتعر
 رییها تغاو نسبت به آدم دیخاطر د نیکنم. به همیحرکت م شیهست و من به سو یخوب
خانم از  آناتفاق افتاد که  نیاول ا .دید کیچون آنها را ن ،دید عیوس یلیها را خآدم .کرد

کردم به  یبندطور جمع نیا من .که در بحث از آنها گفته شد ییهاگلستان آمدند و مادر
 ،شدیاندیم گرانیکه به د یزانیکه انسان به م دندیرس یبندجمع نیبه ا شانیرسد اینظر م
بحث خودشان سوال مطرح شد محک را  درداشتند که  یجالب یجا کیکند. یم یزندگ
به کامالً حس  ؛داشت یشعف خاص ،کرد یاز محک صحبت م یکردند، وقتیم ءاستثنا

واقعاً  یزندگ»اینکه  .شدن چقدر شعف داشت گرانیوقف دکامالً فکر کردن،  نگراید
که لبخند  ییجا مخصوصاً ؛ملموس شد یلیمن خ یبرا شانیدر حرف ا «شعف است

را  تانیشخص یزندگ گفت یمطرح شد که کس یسوال کیگفتند. یزدند و از محک میم
احساس را کرده  نیاست. ا گرید زیچ کیبود که محک  نیا شانیپاسخ ا یشرح بده، ول

عد بُ ،یما گفتند در زندگ بهکرد.  فیتعر شودیطور م نیرا ا یبودم که به واقع زندگ
کلمه  کیترجمان  شانیبه واقع ا !هم فکر کن گرانیبه د یادر گوشه ،ببر شیرا پ یفرد

 . «کندیم یکند زندگیفکر م گرانیانسان به آن اندازه که به د»بود که 
بود و اگر جا  دیجد یلیصابر داشتند در بحث خودمان به نظرم خ یکه آقا یادو نکته

سوم بود در شعر  یست. جلسها اتیحس ح که یکی از آنها، است خوب یلیخ فتدیب
 ست،یصحبت از ماندن هم ن ست،یها نصحبت از رفتن و رفتن»که گفته بود  ییرضا یآقا

که حاال  ییهاتضاد نیا ری. درگ«باشد رگید یورآصحبت آن است که خاکستر تو تخم رزم
و  یبه زندگ ،تن. ما فقط به کاشتن و کاشمیستین ،اگر حرکت مسلحانه هم باشند یحت
حس بودن را انسان درک  ات،یحس ح نیچننیم و ایکنیاو فکر م یو دغدغه اتیح
فکر هم  هیبق ،زدمینفر حرف م دوازدهبا  دیمن شا میآمد رونیاز جلسه که ب .کردیم
چقدر منسجم  ،گفتند. چقدر خوب بودیرا م نیهمه هم ،اش حرف زدندکنم دربارهیم

 مییبگو یعنی ،میکن زهیرا اگر تئور هانیا !میدیخندیم قدرچ ،داشت اتیچقدر ح ،بود
 یکرد هست. به قول آقایآدم احساس مواقعاً چقدر عارف بود و  ،کردیم یبحث اخالق
 را درک کردم.  نیاواقعاً من خودم  ؛«میهست ما هم» ندیگویصابر که م
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 مانوستدـ درک کردم  شانیصابر و ا یکه من در بحث آقا یتفاوت نیبه ا من هم حال
صابر دو  یکه آقانیا ؛را گفتند نیهم ا گریچون چند نفر د ؛کنمیاشاره م ـ اشاره کرد قبالً 

 شانیو ا یزیرت الگو و برنامهسمبه را ببرند  شانیخواستند ایکردند و م دیسه دفعه تاک
است که خانم قدس داشتن  نیداشت. من نظرم ا دیترداآلن  مقابله کرد. مشخص بود دائماً

برنامه یب یبه معن نیکرد و ا ینفرا ، کنندمطرح میصابر  یکالن که آقا یزیرهالگو و برنام
 کیاستراتژ یصابر به عنوان طراح یکه آقا وقتی آنچه یکس ستیقرار ن ؛ستیبودن ن

 شیکار را پ یو شانس یتصادف بخواهدکه  باشد یمعن نیبده باشد، قبول نداشت ،ندیگویم
 نیبه ا ؛میکن ینیبشیپ میتوانیرا نم هاتیموقع است که ما اساساً یمعن نی. به ادببر

 یسر کیما  یول ؟افتدیما م رامونیپ یبعدها چه اتفاقات میدانینم قاًیمعناست که ما دق
کردند، من فقط  دیو دو اصل که خانم قدس سه بار تاک میداشته باش میتوانیل را ماصو

 یادغدغه کی شانیدرست است. ا ،باشم بندیدانم پا یکه م یبه اصول دیمن با ،سمیونیم
 عتیطب نیخورد و بعد امکانات فراهم شد. ا یکه کرد تلنگر یادر مشاهده ،داشت

عکس نظر بر که داد حیطور توض نیخودش را ا شانیا ،به نظر من یحرکت است. ول
در آن جلسه  شانیا .کردندینگاه م هیخارج از روند به قضخانم قدس  وصابر است  یآقا

 ییهاتواند پرسشیانسان م ،نگاه کند رونیحاال اگر از ب .روند خودشان نگاه کردند از دل
، 1، 1 [مراحل] دیگویند مک لیداستان را تحل نیا یهم هست. هر انسان یعیکند. طبمطرح 

 حیخانم قدس هم که توض واست  نیا تیواقع ی. ول[طی شده است] 3، 8، 2، 4، 9
 طور نبوده است.  نیا ،ددادن

 یکند. کدام انسان خوب و اهل کار یبنداست که آدم جمع یعیطب اریگفتند بس شانیا
 ؟نباشد گرانیاز دگرفتن  دهینکند، اهل مشورت نباشد، اهل ا یبندبوده است که جمع

 دیکه با میدانستیفقط م ؛مینداشت یکردند ما افقیم دیتاک شانیکه ااست مهم  نیا یول
 دینبا ییهازیچ کی میدانستیدرست است. ما م میدهیرا که انجام م یزیکه چ میباش دیمق

که کار  یو اصول اخالق یمال تیشفاف .میدر محک انجام نداداآلن  و تا میانجام بده
 .شود ریتحق دیکودک نبا نکهیمثال ا م،یکه خودمان داشت یو اصول انسان میداشت یتصاداق

 کوتاه آمد.  دیاز اصول نبا یول ،بماند نیپروژه زم یاگر قرار است حت
 یهیآ نیدر ا .مینگاه کن رونیهم درست است که از ب ندیگویصابر م یکه آقا یروند نیا

 « جاهَدُوا فینا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنینَ وَ الَّذینَ» ه:شد حیتصرکه  ن همآقر
را  گرانید یهاست. انسان اگر تالش کند و دغدغهآدم نیهم تیحکا (83عنکبوت: )

خواه  ،که گفته شد ییبه همان معنا ،کند یحس کند قرار است زندگواقعاً  ،داشته باشد
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 و تیعوض شدن موقع یراه باز کردن را من حت نیا .کندیا باز مراه ر شیناخواه خدا برا
 نکهیصابر داشت ا یبحث آقاکه با  ینظرم نقطه افتراق بهدانم. یاضافه شدن امکانات م

که حس  ییهاحرکت یبرا میدرست کن یمشابه انتزاع یالگوهاحتماً ما  ستین یازین
همه را  ،میریالگوها را بگ میانتویو حس بودن در آن است. ما م  اتیحس ح میکنیم

از بین ها را تنوع انسان ،کار نیبا ا یول !کار را کرده نین اآطور که قر. همانمیبسط ده
 نکهیبعد ا ینکتهرود.  شیتواند پیباالخره با متد و روش خودش م یچون هر انسان نبریم؛

 [امام] دیباقطعاً ، خواهد وارد شودیانسان حس نکند حاال که م .مینکن شاننیبخودکم
ای ندارند، اما چنین انگیزهصابر  ی. آقاستین به این شکل ؛نه !شود یموس، شود نیحس

و این برداشت از بحث آقای صابر صورت اتفاق  نیخواه ناخواه ا نظر من این هست که
 . گیردمی

 

 بردپیشچقدر به  شیپ یتجربه از نوع جلسه نیانتقال ا دیکنیشما فکر م هدی صابر:
 تواند کمک کند؟ یخودمان م یهابحث

 

بعد از جلسه به برخی دوستانم گفتم که تازه فهمیدیم آقای من  دوم: یکنندهمشارکت
 .است نیآفرامکانهست و خدا  ندیگویکه م یحرف نیهم گوید؛ مثالًصابر چه می

یلی دشوار و خ مانیبرا برنامهیک گزار کردن بر ،میدانشگاه بودکه ما  یبرامخصوصاً 
گو وو گفت ندیایب [ی اجتماعیفعاالن عرصه]من جالب است که  یبرا !شدیم بزرگ
افتد یکه م یاتفاق نیاول ،بودی قبل جلسهکه  الگویی نی. همندیشان را بگوتجارب ،کنند

ی نمونه]ها آدم پیت نیا یعنی. ستیممکن نریغ دییگویکه شما ماست  یزیچ نیهمدرک 
 کی از یموس ای می. ابراهدیخواهد بگویرا م نین به نظرم همآستند. در قره نیهم [عینی

سخت  یلیگفت بد بودن خیاز دوستان م یکی .رفتند ستیهم سخت ن یلیکه خ یراه
این،  عالوه بر !است انتیخ یلیظلم و خ یلیکارها خ نیانجام ندادن ا یعنی !است
موثر باشد. در  یجتماعکار ا ید براتوانیم [این نوع جلسات] دیکه شما گفت طورهمان

 بحث نیا نجایدرست است ا ؟دارد یچه موانع ،کند یبخواهد کار اجتماع یاگر کس رانیا
به  یحیفقط کار توض رانیبه نظرم حداقل خانم قدس نشان دادند در ا یول ،ستین مطرح

چفت  کیبه امکانات زیر صفر است و هر کار اجتماعی ای،  نجایچون ا ؛رسدیانجام نم
  دارد. ازین زین یو اقتصاد یو بست اجتماع

 

 ظرایفی باید رعایت شود؟ چه  دیکنیفکر م گرید یهادر دعوت هدی صابر:
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بحث بار کامل  کیبه نظرم این میهمانان دو مرتبه حاضر شوند.  دوم: یکنندهمشارکت
فرض کنند  ؟ندشو بحث خواهند واردیم یاچهیاز چه در یمنیبب اصالً تا خودشان باشد

مثالً  شان در مورد کارشان صحبت کنند.و می خواهند برای نشستند شانیجلو تعدادی
 یعال ،ندیخودشان را بگوبحث ساده خیلی شد که  یخانم قدس. اگر اجازه داده م نیهم

 . [ی دوم دیالوگ باشد و نسبت بحث آنها با بحث ما مشخص شودمرتبه]. ودب
 

 وکنم ینم یمن سخنران ندگفت قدسخانم ست؟ یشما چ یادشنهیپ یوهیش هدی صابر:
طرح بحث کنند، ] از اول خودشان هر طور خواستند دییگو یشما م. پرسش و پاسخ شود

اما ممکن است مثل خانم قدس حاضر به آغاز بحث نباشند و مایل باشند به صورت 
  .[دیالوگ و پرسش و پاسخ پیش برود

 

کرد درونش حرف یآدم حس م ییجا دیتان گفتشما خود دوم: یکنندهمشارکت
 ،درون خودش برود ،نرود [ایشدهاز پیش تعیین]هر چه خودش باشد و در قالب  !زندیم
که دوستان گفتند  یزیچ یعنی ؟است دهیکار را فهم یو کجا ستیچ هیقض میفهمیم شتریب

خواست یته مپرسش قرار گرف کیچون مقابل  دفعه کیامکان دادن خداست.  یهیآن قض
ارتباط  اتینتوانست با آن ادب یول ؛آوردیخدا امکان را م که آیا پرسش را جواب دهد

که  یزیچ نیهماصالً  ،دادیم حیاگر خودش توض یبه آن صورت گفت. ول و برقرار کند
طرح ] یبود. من نظرم وقت یعیخودش طب یبرا، دادیم حیقبل و بعد را توض دیشما گفت

ممکن است البته شود. یبهتر معلوم م اتشیقالب خودش باشد دروندر  [بحث سخنران
 .متشکرممرتبط نباشد. هم به بحث ما  شانیهاحرف یبعض

*** 
اول هم من  یجلسه ،شد شیپ یکه هفته یدر مورد صحبت سوم: یکنندهمشارکت

سال از  90ما  نکهیگفتم با توجه به ا .موضع خود هستم یصحبت کردم هنوز هم رو
که  میدار« من» کیهست،  مانیهادر برنامه بدادیاست یالگو کیما  ،میقالب را گذراندان

اگر خاطرتان  .هستند ءصابر استثنا یآقا نجایا ه. البتمینو را باور کن یهاگذارد طرحینم
است که اول ما  نیمن دارم ااآلن  که یروش یول ،کنندیها با هم کار مبچهاآلن  ،باشد

 ضیدرصدشان مر 30اند؟ به اعتقاد من ضیمرواقعاً  ،هستند ضیکه مر یفرادا ایآ میریبپذ
کنند با یهم م یاصادقانهکنند، تالش یکه تالش م یدرصد افراد 30. به اعتقاد من ستندین

که  رندیقرار نگ یدر جهت نهایدارند. اگر ا یضیخودشان مر نهایا ،کنندیها کار مبچه
را  نیکمک کنند و متاسفانه ا «محک» یهاوانند به بچهتیمن ،خواهند سالم بشوندیم



 1تبیین ما ـ : باب بگشا؛ دفتر دوم     534
  

 

کنم. یآن کار م یمن دارم رو و است که مطرح شده یدیروش جد کی نی. ارندیپذینم
 یهادر حوزه .ن شفادهنده استآقر اتیمصر هستم که به نظر من آ نیا یرو یلیمن خ

اسفانه خانم و اما مت ؛محک هستند یهاکنند بچهیکه کمک م یکسان یمختلف همه
 نیاست که نه فقط در ا یمشکل کی نی. ارندیپذیرا نم نیکنند ایکه دارند کار م یزانیعز

 هم هست.  گرید هایموسسهدر  موسسه، بلکه
 

 د؟ یدار یهمکار «محک» یهابا بچه یاشما در چه حوزه هدی صابر:
 

دوا و اصالً ش من شفا دادن رو یمنتها برا !شاندادن در شفا سوم: یکنندهمشارکت
 . دمیاست که به آن رس گرید یها. روشستیدارو ن

 

 د؟ یگذارند شما ارتباط برقرار کن یم نهایا هدی صابر:
 

که  یمشکل !عنوان باور ندارند چیبه هاصالً  یعنینه متاسفانه.  سوم: یکنندهمشارکت
جا گفته باشند  است، مگر افراد آن قدر مستضعف و مستاصل باشند و به همه نیا میدار

نو  میهابرنامه یبعض. چون رندیبپذ میاکرده دایرا هم پ یفرد نیچن دیبگو دیاینفر ب کی
  .[کنندبا عملیاتی شدن آنها مخالفت می]جاها  یلیخ ،است

 

 د؟ یورود دار [ی محکموسسه]آنجا اآلن  شما هدی صابر:
 

 ،کردم دایهم پ گرید یردم و جاک دایآنجا پ ییهابله دارم. نمونه سوم: یکنندهمشارکت
مصر هستم  یلیمن خ یکنم ولیاست. من دارم با آنها کار م نیبه آنها گفتم روش من ا

که  یشود با همانیو مطرح م میدار یماریکه ما از ب یتصوراآلن  که میبگو نکهیا یبرا
هست که طب  یتئور کیمختلف هست،  یهای. تئورردهست فرق دا یماریبواقعاً 

 کی د،یگویم نایسطب ابن یتئور کیهست طب غرب،  یتئور کی د،یگو یوز ما مامر
عده ممکن است به آن برسند از جمله من که دارم آن را مطرح  کیهست که  یتئور

که در  یافراد باکه من دارم  یمشکل کیکنم. یکنم و سه سال هم هست که کار میم
 ریه است. درست است که ما کار خبود یمحور«من»سر  ،کنندیکار مموسسات خیریه 

 یاتازه یشهیکند و با اند ریبخواهد کار خ یگریکس د میریبپذ میتوانیم یول ،میکنیم
از  یکی یعنیممنونم،  یلیاز شما خ من. میدهیرا نم دانیم نیمتاسفانه ما ا !باشد

چه  نندیبب ندیایب ،است نیطرز تفکر من ا ندیبگو نکهیدهند بدون ایکه اجازه م ییهادانیم
 . نجاستیا ،دهدیم نجامدارد ا یکار
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 ،مینوع داشته باش نیاز ا ییهادعوت میاگر بخواهاآلن  دیکنیشما فکر م هدی صابر:
شان را آن طور تا تجارب میوارد شو دیبا یاهیچه باشد؟ از چه زاو دیروش برخوردمان با

 ند؟ بگذار اریروان در اختبه شکل خواهند، یها مکه بچه
 

اگر  نکهیا یبرا ،ساعت مین مثالً دیبگذار یفرصت کیبه نظر من  سوم: یکنندهمشارکت
 میبدان نکهیا یبرا ستا یراه کیکنم یفکر م و طرح بحث کنند؛خواهند صحبت کنند یم

شود یپرسش باعث مسپس بحث و پرسش دیگران مطرح شود. کنند. یچه کار دارند م
را مطرح کند و  یمختلف یهاراه ،صادق است نکهیو با فرض ا آمده نجایکه ا یهم آن فرد

 یبرا یاراه تازه کیاو مطرح شود.  یممکن است برا جدیدی یهادگاهیدر کنار آن هم د
 او باز شود. 

و  یو موس میدر مورد ابراه انیها و آقاکه در صحبت شما و خانم گرید یمساله کی
 یکی. دیآن فکر بکن یرو دوارمیشود. امیگرفته م دهیمساله ناد دوبه نظرم، است  امبرانیپ
فرعون است. اگر من  زین یموس یشخص نمرود است، و برا میمقابل ابراه یجبهه نکهیا

چرا ما  یبه شما بر بخورد. ول دیشا دیشما فرعون هست ای دیشما نمرود میبه شما بگو
 نهایا یبد و خوب برا !ستندین یبد یهاآدم نهایمن ا ادبه اعتق ؟میکنینم نهایبه ا تیعنا

کار را  نیچرا ما ا یاست. ول یشمندیشوم. به اعتقاد من فرعون آدم اندیقائل نم
هر چند من به خوب و  ـ هستند یو خوب ژهیو یهاانسانپیامبران درست است م؟ یکنینم

 میخواهب م؟ اگریکنیچرا ما نمرود و فرعون را فراموش م یول ـ ستمیقائل ن نهایا یبد برا
از خدا هستند. آنها  یاتیدارد؟ به اعتقاد من آنها هم آ یچه اشکال میآنها هم مکث کن یرو

اآلن  مشخص شود که ما دیشا میکن تیاز وجود را دارند. اگر به آنها هم عنا یهم مراحل
و فرعون  یموس نی. به اعتقاد من اگر بمیدار اصلهف یما با موس م،یفرعون م،یجزء نمرود

هستم و به آن  )ص(محمّدپسندم. من دنبال یکدام را نم چیمن ه انتخابی کنیم، میبخواه
 ادیکه ز ی. مطلبمیریگ یدر نظر نم یول ،میریدر نظر بگ دیرا ما با بیترت نی. پس ادمیرس

داده  تیمسئول یموس هکه ب ییندارم که جا یحذف است. من اعتقاد میریگیدر نظر نم
. من میذره ذره داربه صورت ما حذف فرعون را  .[عونبرای حذف ناگهانی فر] شودیم

فرعون  روانیقرار گرفت که فرعون و پ دیخلقت جد کیدر  یکه موس دمیرس نیبه ا
که  میکن یبندمین تقسآقر یندارم در حوزه یرا نداشتند. اعتقاد دیآن خلق جد ییتوانا

فاز  مییبگو میتوانیم تهیسیما در الکتر !است یمنف است و دیگریفرد خوب و مثبت  کی
در معرفت  یفاز و نول است. ول نیا مییبگو میکن یفیتعر میبتوان نکهیو نول، به خاطر ا
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 ییجا کیکنم اگر یاحساس م یعنی. دمینرس نیها من به او در وجود انسان یانسان
که از خدا دارم  یفیچون تعر است! کم آورده ییجا کیخدا  یعنیبد،  مییبگو میبخواه
جا عقرب خلق کی یکند. ولیخلق م شهیهم د،یآیم شهیآورد. خدا همیم نمخدا ک

به کنم اگر  یاحساس م! یجا موسکی ،جا فرعونکی ،جا موشکی ،جا مارکی ،کندیم
. آن وقت میریاز آن بهره بگ میبتوان شتریب ،میطور نگاه کن نیخودمان ا ین و به جامعهآقر

 ی. در بطنش سعدیآینم «بد»به نظر ما  ،مینیبیم میدار که یااز معضالت جامعه یلیاگر خ
موضع که تو  نی. از ایاچارهیموضع که من خوبم تو ب نینه از ا م،یاش کنحیتصح میکنیم

تو مطرح  یهایخوب نیمشکالت و مسائل اجازه نداده ا یسر کی یول ،یهم خوب هست
و  ییآیتو باالتر م میکنیم یریما با هم دستگ یشود و به من اجازه داده مطرح شود. ول

 میها قالجن ریکه ز یهست دیشود تو مرواریمشخص م ،رودیکنار م یگل و ال یسر کی
به خاطر  میدهیانجام م میکه دار یریخ یاز کارها یلیکنم خیمن احساس م !یشده بود

، است بهترمن بهترم، فکر من  مییگویم دید نی. و به دنبال هممیاست که ما دار یدید نیا
  .میدهیرا نم دیجد دگاهیابراز د یاجازه

 

 . ریتان به خمتشکرم، شب یلیخ هدی صابر:
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