
 

 

 
 
 
 
 

 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
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 «. (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
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 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»



 1تبیین ما ـ : باب بگشا؛ دفتر دوم     184
  

 

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



 1تبیین ما ـ : باب بگشا؛ دفتر دوم     186
  

 

 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



 215     (2) کیاستراتژ دید: او یها و کارکردهاداشته: منوزدهنشست 
 

 

 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.
 



 

 

 
 


