
 

 

 
 
 
 
 

 1(3) یکاستراتژ یدد: او یها و کارکردها: داشتهیین: تبیستمب نشست
 

 نام همراه یاریگر به
 گشایم، باب بگشا، نزد من آرفیقم، ره من
 استراتژیک با خداگاهی و دالنه، مستمر، همهی صافضرورت رابطه

 

ی دوستان. خدمت همه بخیر عصرسالم و ، به نام خدا، با یماهلل الرحمن الرحبسم
. نشست امروز را بود یادزها ها به سبب تعطیلیدر برگزاری نشست یرهای اخهای ماهوقفه
همراه ما باشد  کنیم،یی که آغاز میهاها و پروسهکه بناست در پروژه یینام خدابا 
 یدد: او یها و کارکرهاما، داشته یینتب»عنوان بحث و است  یستمنشست ب غازیم.آمی

ایم، هخدا درنگ کرد یکوجوه استراتژ یرورا جلسه  [دو]تا اکنون،  باشد.می« یکاستراتژ
 به ، مرحلهیندبدوردست را می و ، درازدستاست دارافقبا این تاکید محورین که خداوند 

 یدد یهست که رو [سوم]ی هجلس امروزدهد. سامان می کند ومرحله حرکت می
برگ را که  سیزده یناو برگ داشت  سیزدهاول ما  . فصلکرد یمبحث خواه یکتژااستر

و مسن  سالیاناز جلسه را هم دوستان جوان و بعضاً م یبخش یمکرد ی، با هم طمشترکاً
 یم: زد یفیارائه بحث کردند. چند ورق ک

 

 ؛جایناز آغاز تا به ا
 فصل یکنشست،  یزدهس

 یتدرک موقع
 یتضرورت خروج از وضع

 به متد یازن
  یینپساتبیین، تبیشاتبیین، متد؛ پ یطراح

                                                                                                        
 باشد.می 1963 اسفندماه 19شنبه سهتاریخ برگزاری این نشست  .1
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 یدگاهد یکبه  یزتجهی، تلق یکوداع با یشاتبیین، پ
  «او»دو مبنا: خود و  یانحرکت در م یین؛تب

 «او»و  یمالگو؛ ابراه یکدقت بر 
 

ادراک به مفهوم فهم  یم ـادراک برس یکبه و  یمکن خودمان را درک یتموقعتالش کردیم 
از درک موقعیت به این  .و از سر گذر طحاز سر س صرفاًشده نه ، فهم فرآورییافتهعمق

 ،شرایط اجتماعی: بریمنتیجه رسیدیم که در مجموع در شرایط وانفسایی به سر می
سیاسی، نسل ما  ـ ی روشنفکریا، نیروهاست حاکمیتی که در کشور ما مستقر [وضعیت]

یم. اههم رسانده گیریم و اینجا حضور بها جا میحوزهنهایتاً خود ما که در یکی از و 
مان به عنوان هطین است که حس فعالیت نداریم، حس حیات نداریم، رابابحران  شاخص

قطع شده و مشکل  ـست امرادف  وقفهکه با فعالیت بیـ یک عضو فعال با هستی 
در  [ی این اختالل،در نتیجه]که  مختل شده «او»ن با امست که رابطها هم این [اصلی]

 ایم. دچار اختالل شدهنیز رابطه با هستی 
 وانسان دوگانه است، هم اهل ماندگاری  .رسیدیم وضعیتضرورت خروج از  به

هایی که دوران را تحت تاثیر خودشان قرار انسان ،مجموعدر  .و هم اهل رفتن نیگزیمنزل
بیا بگذریم »هایی بودند که شعارشان این بوده است که ، انسانو تحول ایجاد کردند دنددا

گوارا پوستری در تهران پخش شد هسالگرد چ در سال پیشیا سه  . دو«نقشههای بیاز راه
ها های موحدگونه دارد و انسانموحد نیست، پیام گواراچهبا اینکه  .خیلی قشنگ بود که

های نسل .گذرد، هنوز پیام داردسال از وداعش می بیش از چهلبا اینکه  ؛کندرا بیدار می
های هابیا بگذریم از ر»درج شده بود:  به نقل از او زیر پوستر. گیرندرا می اشمختلف پیام

به  ،نداند، اهل خروجاهای اهل عروجهای اهل مدار تغییر، انسان. نوع انسان«نقشهبی
ما هم در حد خودمان  .زننداز خودشان یک وجب بیرون می ،گرانشان و دیخاطر پیرامون

پذیر توشه و انبان امکاندون ب ،. خروج از وضعیتمبه ضرورت خروج از وضعیت رسیدی
در کنار  سپس،نوعان جستجو کریم. این متد را مقدمتاً در هم .نیاز به متدی دارد ،نیست

برای  ،ط بحران چه متدی اختیار کردندجستجو در جای پای پیشینیان خودمان که در شرای
داشت و نهایتاً از این  یهای کیفهم توصیه «او»توجه کردیم،  «او»های خروج به توصیه

از  سطحی،این متد سه .رسیدیم سطحیسههای خودمان به متد مجموعه و برداشت
م ایهرار گرفتدر مدار تبیین ق نشست است کهچند اآلن  کهبرد ـ راه میپیشاتبیین به تبیین 

 خواهد رسید.  پساتبیینبه و نهایتاً ـ 
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و پاسخ به  و با هستی بود «او»با  ،گانه با خودمانتعیین تکلیف سهمشتمل بر  پیشاتبیین،
او در هستی چه »و  «؟هستی در چه جایگاهی است»، «؟ما که هستیم» ها کهاین پرسش

های سنتی که محور اید با تلقیمجموعاً به این توافق رسیدیم که ب .«جایگاهی دارد؟
داند کریدور و پاگرد میرا  [دنیا] جهانگرایی است و آخرت در آنها جهان یینو تب یلتحل

دهیم. در حد خودمان به جهان بها و در عوض،  [وداع کنیم]، دهدو به جهان بها نمی
ه برد و را آن توان بهاز مسیر جهان نمیعبور  یژیک است و بیک فاز استرات آخرت

این  .شدیمکردیم و به یک دیدگاه مجهز میباید با این تلقی وداع می .کرد یدادسترسی پ
 را نیزمان دیدگاه این است که ما آمدیم که در این جهان به خودمان تکان بدهیم و پیرامون

 کنیم. مواجه  یهایبا تکان ،مطلوبوضع بتوانیم در مسیر تغییر و عبور از وضع موجود به  
به ما عرضه  [عمرانی آلسوره 160تا  110آیات ] آیهشصت متدی که خدا در  ازما  تبیین
به  یستیم. اینکه خداوندنا و نشینیمندر شرایط بحرانی  ؛ اینکه[ماخوذ بود]، کرد

م یک ه خودت یک مبنایی من»، «بیا بیرون ،ملحفه به سر نکش: »گویدمی )ص(محمّد
 )ع(ابراهیم ،این متد الگوی 1.«شودحتماً چیزی حاصل می ،بین دو مبنا حرکت کن ؛مبنا
شاءاهلل برسیم تبیین کردیم تا ان را «او»و  )ع(ی ابراهیمرابطهو متد دقت کردیم ن ای بر .بود

   فرض بود: دو پیشدر  یدر آستانهو به فصل دوم که باب بگشا 
 

  فصل؛ دوم
  باب بگشا

 فرض: یشدر با دو پ یآستانه در
 نقطه اتکا «او»
 ـ مستمر یکاستراتژ« ما»

 

در « او» خواهیم باآیا ما می»و  «؟هست ءاتکا یآیا او نقطه»مرور کنیم: را  فرضپیشدو 
کنجی و موردی و سه« او» ه باهیا برخورد و مواج یمژیک برخورد کنیک روند استرات

 : ستا یهدو سو دارای رابطه ،این تبیین . در«است؟ یمناسبت
 

                                                                                                        
عمران ی آلسوره 160تا  110ی مدثر، ناظر به آیات ی شهید صابر عالوه بر آیات آغازین سوره. اشاره1

تحت عنوان « باب بگشا»های چهارم و پنجم باشد که در نشستو شرایط پس از شکست جنگ احد می
 از بحران، به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.  متدولوژی خروج
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  ؛ینیتب
  رابطه؛ یدو سو

 : «ما»
 هستنده

 فعال کوچک مدار
 در پروژهیر؛ در مس؛ در درون: ـ پر تقاضا یازپرن

 «: او»
 هستان

 اول فعال هر مدار
 پرداشته ـ پرکارکرد

 

 پرنیاز ،مدار کوچک هستیمبا فعالی ، ایمهستندهما،  «.او»و سوی دیگر ما هستیم  سو یک
نسبت به امکان و  «در مسیر»هم نیاز دازیم، « او» به «در درون» ؛ همیمیپرتقاضا و

 پیش ببریم. « او» باخواهیم میای که «در پروژه»هم تقاضامندیم و « او»ی هافرصت
« او» ها ازهستی است؛ هستی جانِو  محض هستیِ ،هستی خودِ است، یعنی هستان ،هم او

یین . به تباست ردپرداشته و پرکارکو ی مدارهاست فعال همهاول؛ گیرندهست می
 یم: رسمی

 

 ؛یینتب
 « او» یهاداشته

 «او» یکارکردها
 

ها و هست چه داشته «او»جهان که  مبسوط یمبناخواهیم ببینیم که می یینتب در
به متن  یهحاش از» ینا یاییم،به متن ب یهاز حاش یمبنا داشته باشما دارد؟ اگر  ییکارکردها

و   یماشغال کن توانیمیکه ما م یاز هست ییهاگوشه ؛ها معنا داردی عرصهدر همه «آمدن
اگر اهل کار دانشگاه، جامعه و  ،باشگاه ه،خانواده، محلیم: ن را در آن متبلور کنامحجم
 یازشروع و ادامه ن یاییم، برایبه متن ب یه. اگر بناست از حاشیالت، تشکیمباش یالتیتشک
 یم: ها داربا متن یکینست و نزداؤبه م
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 بر متون مرجع:  یمتک ؛ینتبی
 یهست
 یختار

  ما
 کتاب

 

هم  چهارممتن خودمان و  یکی، یختار یکیاست،  یمتن هست یکی ؛شدیفمتن تعرچهار 
انسان راجع و اهل رجوع است و اگر بخواهد به  ینکهتوجه به ا باست. ا [قرآن] کتابمتن 

و  یننشیهحاش و« ینیف»نخواهد  ،الحقسابق و عرب  فرهنگ مندرج در عرب اصطالح
به متن مرجع ] باشد «یفحن»انسان متن و بخواهد  ، بلکهباشدنشین و سایه یننشگوشه

به معنای  در زبان عرب است، نهادپاکعالوه بر آنکه به معنای انسان  یفحن .[نیاز دارد
و  گیر، کنارهیهم تماشاچ «ینیف»وسط کار، وسط گود و وسط شاهراه است.  انسان
  یم.دار یاز، به متون نیایمبه متن ب یماگر بخواه .است یهحاش انسان در نشین وگوشه

آن  ینای بچه رابطه ینیمها و کارکردهاش ببو داشته «او» یینتب یبرا یین هستیم.در مدار تب
 برقرار است؟  «او»متن با چهار 

 

  و متون مرجع« او» ؛تبیین
 ما و کتابی، بسرشته با هست: او

 «او» یهاسنت بسرشته بایخ: تار
 

کتاب آخر  و ودمانی، خهست از است؛ یعنینظر ما بسرشته  متون موردسه متن از او با 
 یناز ا بنابراین،هم بسرشته است،  یخبا تار یشهاسنت یقاز طر« او» است. یرناپذییجدا

 ،هم که محصول کار یخمتن تار ؛با اوست یختهمتن کامالً در آم سه، مرجع متن چهار
ای در هر حوزهه است. سرشت« او» یهابا سنت ینوع است به ی بشرهایراحو طحرکت 

 : ده استدابه ما  یفیدو سرپل ک یابه ما کرده  یدیی کلیهدو توص «او» یم،تفکر کن یمبخواه
 

  سرپل:  دو: تبییین
 هاآفاق؛ کرانه: نشانه است  یعتطب

 انفس؛ متن کوچکیم: اما  نشانه
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این گونه در ] نشانه بودن طبیعتایم. ما نشانه ینکها ، دیگره استنشان یعتطب ینکها یکی
 ،نظر کن به درون ؛انفسکم یکمعل»و « هابه کرانه ،نظر کن به آفاق» [کالم خدا آمده که

 ،متن بزرگ یعت. طب1«یهست یتو انفس و متن کوچک ی؛دارکه  یاحوالو  یحال و عمق
 نمت یماست که بتوان ینایین تب . هنریستندندو متن هم از هم جدا  ینمتن کوچک. ا انسان

مواجهه با متن مکتوب که قرآن هست  روش. یمکن یدهکوچک را با متن بزرگ در هم تن
 : چند بار مرور شده است

 

 مواجهه با متن مکتوب:  روش
 یقتدق

  انتخاب نشانه و گزاره
 نشانه و گزاره یموضوع یدانم

 ن انتشارأش
 از واژه یریبارگ

 متنهره از منابع کمک+ ب یلتحل
 یافتکنه در

 

نشانه و گزاره را مورد دقت  یموضوع یدانم ؛هاها و گزارهنشانه یدن؛ انتخابورز دقت
 [هایی نظیرکه مالزم است با پاسخ به پرسش] کردن یگیریها را پن نزولأش ؛قرار دادن

به هرحال ین؟ منکریا دم مریا بوده  داریامپ یازن؟ بوده چه کسی بوده یازن» ،«؟دهآم یهچرا آ»
 یریها را بارگواژه .است صادف نبودهتاز سر و  یخود به خود ،بوده یازین یکمحصول 

 که هرـ ها متنکمکو با  یرهزنج ینا یم(؛ ازکن یمعنلغت یم،کن یهتخلها را )واژه کردن
یابیم؛  دست یلیبه تحلـ  دباشتواند یو سروده و دعا و فراز و خودمان م نظیر شعر متنی

، طلسم یمبه کتاب ورود کن ی،عبارت به. یمبرس یافتیکنه در یک هبمجموعه   یناز انهایتاً و 
، یمکن ینیگز، تکهیمنشانه درآور یم؛ تککن ینیگزیم، یکهکن اشی، وارسیمورود را بشکن

 هاینا ترکیبو به  یمبها ده یمعنلغت یم، بهنزول را به دنبالش باش یی. چرایاوریمفراز درب

                                                                                                        
اى کسانى که ایمان » ...« : یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ عَلَیْکُمْ أَنفُسَکُمْ»ی مائده: سوره 102ی بخشی از آیه. 1

 . ...«اید به خودتان بپردازیدآورده
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 یآرام به آستانه آرام. یمو راهگشا برس یفکر  ییرابهش یکبه  یمبتواننهایتاً  تا [بپردازیم]
 ییم: آمیـ ما  یینتب اصلی ـ بحث

 

 ما:  تبیین ؛یشارویبحث پ
 وا یکارکردها؛ او یهاداشته

 طراح ـ مهندس یخدا 
 خدا خالق 

 (3) یکاستراتژ یدد
 

از کارکردها را  موردقبالً دو  .اوست یکارکردهاها و مرحله کنکاش در  داشته یندر ا
خالق و خلق  یخدا و داررانداز، اهل هندسه و مختصاتدطرح یخدا« او» یم؛زد یکت

از  یادراکات یمآمد یشها پکه در بحث ییو بداعت است. تا آنجا سازوکار و اهل یدجد
از  یکه بخش یختارکتاب  ، کتاب آخر ویخودمان، متن هست یبهتجر ومتن ـ چهار متن 

 : یمبرگرفت ـ است یکردنتجربه بخشی یدنیشن و یزدنبرگ ،آن
 

  ادراکات برگرفته از چهار متن؛
 راهراه یِهست

  یخدا
 یامِپ

 کتابِ                          راه
 مذهبِ
 انسانِ

 

 یکهم مرادف  یهست .ببرد یشرا پ یانسان آمده راه: راه استراه که هستیعنوان شد 
و قلَّه  یچمارپ ،دره ، کفکشینهس یال، یعتکه مثل خود طب یاست، جهان یارهان پرشج

که به  یدر زمان و هاکشینهسو  هایچخدا هم در مارپ .است هم این گونه یعتطب ،دارد
 یداپ یبرا یراه [و انسان]، یزدرعرق می انسانِ اهل راه بدن یاز هفت مجرا یمقول قد

 راه یخدا ،، خدا[بماند]یه حاشیه و در سا [خدا] یستبنا ن ؛شودظاهر می ،کردن ندارد
ساطع  یدجد ، دوران و جهانراه نگشود یها برایامپ آید.مان میهایاست و در پروژه

زودهنگام  یو بازنشستگ یدوران تقاعد و نشستگ یبرا است،کتاب راه  ،کتاب .شده است
 یعیای هست که انسان به طور طبرهدو ، نیست.ما یاز نوع جامعه ییهایمثل بازنشستگ
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از  یشها پموجود، مدت یروشنفکر یانای هست که مثل جرشود و دورهمی هبازنشست
خورد. ها نمیدوران ینکتاب به درد ا ینا .را بازنشسته کرده است دشخو ،سن تقاعد

 انسان یمودن.پ یبرا ستیاهرمذهب هم  یر است.و مس ییرغتو راه و  یزکتاب خ ،کتاب
 [فیلم]در  ینادر یرام یکه آقا ینوع انسانبوده است.  یندههم از اول دونده و رونده و جو

 یر،در کو ینوجوان یکی شصت دهه [در این فیلم]؛ [کندتصویر می] 1«خاک ،باد ،آب»
مرده، گاو مرده،  یبود، ماه یدور و برش قبرستان ینکهبعد از ا ید؛و دو یدو دو یددو

دار  یارشو راه راه  بنابراین، هستی. یدباالخره به راه رس ،ترک خورده ینگوسفند مرده، زم
 یم: کرد یداما پ یگریدرک د ،کار ینجایتا به ااست. 

 

  ادراکات برگرفته از چهار متن؛
  یهست یاصل یها، از پروژه«پروژه انسان»
 او «یاران»و  «او»یان ، پروژه مشترک م«پروژه انسان»

  هاها و حوزهعرصه نهایتیب و یپروژه کالن و اصل یک
 «ما»و سهم 

 

مشترک ، به صورت انسان یپروژه یناست و ا یهست یهای اصلانسان از پروژه یپروژه
 ،«او» یاران «.او» یارانو  «او» ینها، مدارها بها، توانرود و البته با تفاوت در وزنمی یشپ
 یک ینا هستند. دارانژها و دغدغهداران، استراتسانان، برنامهرشکهبرندگان، دیشپ 

پروژه  ینا یلشده است و ذ یممختلف ترس یهااست. در دوران یکالن و اصل یپروژه
ها و عرصه یلخ  ینها و حوزه هاست که ما حداقل از اعرصه یتنها یب یکالن و اصل

                                                                                                        
در پی است که نوجوانی صویرگر توسط امیر نادری، ت 1984ی سال ساخته« آب، باد، خاک». فیلم 1

گردد. او آب و علف، باز مییافتن پدر و مادر و اقوامش به زادگاه خود که بیابانی است خشک و بی
گریزند. پدر و مادر نوجوان نیز خانه و آبی میدسته از باد و خاک و بیرسد که مردم دستهموقعی می

و در  کندیخود م یخانواده افتنی یاز به کنکاش برااند. پسر نوجوان آغکاشانه را رها کرده، گریخته
که از یافتن پدر و مادر خود و کوچ  یو زمان گذردیم رانهیمتروک و و یخود از روستا یجستجو ریس

قدر که دریایی از آب کند، آنگیرد و زمین را میپایان اهالی زادگاهش خسته شده، کلنگ به دست میبی
( شده 1363فرانسه، ) جشنواره سه قاره نانت لمیف نیبهتر زهیجاوفق به دریافت این فیلم م کند.فوران می

 است. 
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ر یمس یک یا یمکن یفکوچک را تعر یپروژه یک ینکهو ا یمسهم دار یکها حوزه
 . یمبر یشپ یمرا بخواه یمحدود

 

 در متن مکتوب
 دارافق یاز جانب خدا یهماچند نشانه از جنس بن

  به فرجام یکتوجه استراتژ
 کردن یـ فرع یاصل

 «او»با  یکپاس عهد استراتژ
  فرستییشـ پ سازییرهذخ

  یفیک یهاانباشت
 به صدق یانپا آغاز و 

 

عبور از  ییر وتغ یبرا یبش هم کتاب طراحدار هست و کتاکه خود خدا، افق ییآن جا از
ی داشتیم کار مرور یابتدادر گذشته  ی، در دو جلسهاست وضع موجود به وضع مطلوب

 بهرا ما یک استراتژتوجه  .دهدبه ما میدر کتاب آخر[ « او»و نشانه ]که  یدچند کلبر 
 یهتوصیم. کن یفرع ـ یکند که اصلمی یهتوصکند. جلب می هاعاقبت و هایانها، پافرجام

فرستی توصیه یشپسازی و یرهبه ذخیم. را نگه دار« او»با  یککند که پاس عهد استراتژمی
و  یم.بده یلر تشکپُ یلوهایو س یفیک یهاانباشتیم، فکر کن یاندازیشپکند؛ اینکه می
 و وارد کندکه ما را به صدق  یمبخواه« او» از یموارد شو اهیمخوای که میدر پروسه یتاًنها

 .به صدق خارج کند
که  ییهایهتوص یاکنند افراد به ما می هایی کهیهتوصتوان برش زد. می را هایهتوص
ها که یهاز توص یکیکند از چند جنس هستند: به ما می« او» که ییهایهو توص یمخوانمی

کنند که یم یهعموماً به ما توص یعنی است.« حفظ وضع» ،ی موجود جامعه ما هستیهتوص
دار نکند، عرف را مساله یرامونداشته باشد، پ یهموجود توج یطکه در شرا یمکن یحرکت

بودن  یبه خنث یهحال و هوا توص ینها هم با همیی وضع موجود باشد، بعضشدهیرشپذ
مهردار است و  ودار دار، حسجان، «او»ی هایهاست که توص ینمهم ا یول .کنندمی

 یککردن، پاس عهد استراتژ فرعی�  یکند به فرجام، اصلمی یهتوص که یی«او»مجموعاً 
است که  منظر ینو ورود و خروج به صدق، از ا یفرستیش، پیسازیرهنگه داشتن، ذخ

بحث دو جلسه  در. یردصورت بگ ییرید، تغگرد یمودهپ یانجام شود، راه یبناست کار
 : سوگند دارد یژهو یک« او» یم.گذشته جلوتر آمد
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  «او» سوگندیژهو یک
  ؛یاز پر در امو یرکنندگانبه تدب نازعات: قسم 5

 قسم به برکنندگان به قوت
 کششرهسپاران خوش

 شناکنندگان شناور
  در رقابت یرندگانگسبقت

  ینامور از آسمان تا زم ییرکننده؛ تدب«او» سجده: خود 5
 

«. فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا: »خوردقسم میدر امور  یرکنندگانبه تدب نازعات، [یسوره] 2 [یآیه] در
فنرسانان، قسم یا قسم به برکنندگان به قوت  1.کندمی یادچهار قسم  [در آغاز این سوره]

در  یرندگانگسبقت قسم به شناور و شناکنندگان کشش، قسم بهبه رهسپاران خوش
  ،را برکند یزی، چخواهد به قوتکه می یدارد، کس یکجنس استراتژ ینهای ارقابت. همه

 یاسیدر مدار س یتالزاماً در مواجهه با حاکم «وضع موجود. »تابدبرنمیرا  وضع موجود
و عنصر استراتژ  [یقسم درباره]مدنظر است.  یهر وضع موجود [به طور کلی] یست؛ن

وَ : »سپاردره می ،کندمی یرمس یکشش است و طکه خوش یاست. کس غییرمدار ت
حرکت  یدهمه با«. فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، وَ السَّابِحَاتِ سَبْحًا؛ وَ النَّاشِطَاتِ نَشْطًا؛ رْقًاالنَّازِعَاتِ غَ

که  یکسبه »خورد قسم می یتنهادر کنند و  یط یرمس ،کورس بگذارند ،کنند
هم در « او» خورد و خودها قسم میگونه از انسان ینبه ا «.است در امور یکنندهیرتدب

 ینچن ،نازعات هست [یسوره] 2 [یآیه] یینهقر ،1سجده [یسوره] 2 [یآیه]
امور از  یکنندهیرمن تدب: »دهد کهمی یحتوض .کندمی یمخودش ترس یرا برا هایییژگیو

کنم، دار هستم، درازمدت فکر میدارم، افق یکاستراتژ یددیعنی  «.هستم ینها تا زمآسمان
جهان رها نبوده است، بر اساس تصادف و از . کنممیهم فکر  یدمآنچه که آفریریت به مد

ام و یمن هم جد»است،  یلذا چون جهان جد .است یامدهوجود نه جهان ب ینسر تفنن ا
، یانگشاگره یر،اهل تدب یهابه انسان است،چون خودش مدبر  «.کنم در امورمی یرتدب

                                                                                                        
 (9وَ السَّابِحَاتِ سَبْحًا) (1وَ النَّاشِطَاتِ نَشْطًا) (1وَ النَّازِعَاتِ غَرْقًا)»ی نازعات: . آیات آغازین سوره1

 «. (2فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا) (4فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا)
 «عُدُّونَیدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلىَ الْأَرْضِ ثُمَّ یعْرُجُ إِلَیهِ فىِ یوْمٍ کاَنَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَ. »1
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 یاد یفیقسم کی، فعاالن هست  و ییرفعاالن مدار تغ ،دهندگانییرتغ ،برندگان، استراتژهایشپ
خدا را  یکهای استراتژیژگیو یماگر بخواهیم. رسآرام به بحث امروز میآرامکند. می
از سر  یدنشانه باین و چند «ارهزگسه» یکرا در  یطراح و و تاب یچپ یک یابیمدر

 : یمبگذران
 

  ؛یصاحب استراتژ یخدا
  نشانه ینچندگزاره و ـ سه یک در یطراح یکو تاب  یچدر پ

 113-131اعراف ؛ 2-61شعراء ؛ 2-11گزاره: طه سه
 نشانه ینو چند

 

ء و ی شعراسوره 86 تا 3 ، آیاتطهی سوره 60تا  3 یاتتا سه گزاره هست در آ یک
کتاب که پراکنده  یسو و آن سو یننشانه در ا چندین و ی اعراف؛سوره 196 تا109 آیات

 یافت: در توانمی یتروا یکدر را ا خد یکاستراتژ یاست. توانمند
 

  ؛یصاحب استراتژ خدای
  مواجهه با فرعون روایت : طه یسر سفره بر

 طه: 
  نشانه 135سوره؛ با  یستمینکتاب؛ ب یانهم

 غزال یپا یتمبه رین، مقطّع؛ آهنگ
 یاآهنگ؛ فوارهپر ضرب

 به اعتال یل، ما«ا»به  یمنته یهابا نشانه
 

کتاب است، درست وسط کتاب  ییانهمو سوره  یستمینب، طهی سورهقبالً عنوان شد که 
غزال  یپا یتمبه ر و ینآهنگ وع نشانه دارد، مقطَّ 192ی، به لحاظ کمّ .استقرار گرفته 

 چنداز  یربه غ یاتتمام آ؛ «آ»ی منتهی به هابا نشانه .است یافواره و آهنگضربپر ؛است
به  یلشود و مجموعاً طه ما پرپژواک تمام میهای کامالًینتنو یا «آ»با  معدود مورد

جان  ،خداست ،اگر جان جهان .کندمی یبانسان را تعق یهمان پروژه ؛ یعنیاعتالست
 )ص(محمّد، خدا با 1است 3ی یهکه آ در گزاره مورد بحث یهآ در اولینست. قرآن هم طه

                                                                                                        
 «.وَ هَلْ أَتَئکَ حَدِیثُ مُوسى. »1
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 ین،زنگ ،سرآغازن از همی .«است؟ یدهبه تو رس یموس یتروا یاآ: »کند کهمطرح می
است  «است؟ یدهبه تو رس یموس یتروا یاآ»ترجمان  یا مرادفاست.  ینپژواک و ینآهنگ

 یاز روند موسی؟ شرف هستم یروند موس به ]که آیا[ یدبگو یغمبربه پ خواهدمی که
روند مطلع  ینا یخیتار یناز قوانی؟ آگاه ؛کرد یط یکه موس یبه مراحلی؟ مطلع هست

 یکی آموزش گرفتن آماده یاآ هایتاًو نی؟ را نظاره کرد یکار موس یالو با یبشی؟ هست
ون از حمش پژواک دارد. کامالًو نه؟ کامالً زنگ  ی یاهست یکحرکت استراتژ

طه گنجانده  60تا 3 یهگزارکه در  یاتیمجموع آ .های متعدد هستها و گرهآهنگضرب
 : شده است

 

  اب یاگزارهیروز؛ پ یاستراتژ یک یتروا
  نشانه 42
 بند 31
  مرحله 16

 

من »ـ جلسه  یفرع یترتی گذشته، جلسهمرحله است.  18بند و  90نشانه،  31مشتمل بر 
 : یمکرد مرور راـ « ، باب بگشا، نزد من آیمره گشایقم، رف

 

  باب بگشا، نزد من آیم، گشارهیقم، من رف
  من؛

 دارمافق
 یشمدوراند
 طراحم

 فرآورم
 صبورم

 

و توان  یطراحی، های خدا دارد. خلق، مهندسییدر توانا یشهباب بگشودن ر یفلسفه
، داخل در را باز کن»مفهوم است که  ینبحث ما به ا یندر ا «باب بگشا».  «او»یک استراتژ

کار  یخواه، طراحم، فرآورم، صبورم. اگر مییشم، دوراندیمتمحز اهلدارم، من افق یا؛ب
شعراء  و اعراف ،، به طهاندوزای کن، تجربه یمشورت بزن، یدر یک یکن یکاستراتژ

و  یباب بگشا صرفاً رفع حوائج شخص ین؛هم یعنیما  یبرا «باب بگشا». «مراجعه کن
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 یم، یککن. آنچه که از طه درک مییستن دست نسبت به خداکوتاههای فراخوانش
 : است یطراح

 

  ؛یآموزش یاستراتژ یکمراحل 
 یطراح .1
  یجرم یو فرآور ینشگز .2
 یکاستراتژ یکارسپار .3
 یفیک یزتجه .7
 در بزنگاه اقدام یمجر یهتوج .5
 یمجر یفهرست تقاضاها ینتام .6
 مخاطب یینتع .4
  به متن و روش یزتجه .1
 یـ روان یروح یزتجه .2

 یدالدل با مجر یهمراه .11
 اقدام .11
 (یبا استراتژ ی)انسجام مجر یمجر یینطرح موضوع ـ تب .12
 ـ عمل یشهآوردگاه اند .13
 یزتجه یادامه .17
 ینامیسم(د یبرترید، توح یبرتر) یانیماقبل پا یبرتر .15
 ینی: محو ـ جانشییاقدام نها .16

 
مواجهه از سر صبر و حوصله  ینا یبرا .ه قرار دهدهخواهد فرعون را مورد مواجخدا می

خدا صرف  .دارد یبه مجر یازاست آن پروژه ن یعیطب یکند. بعد از طراحمی یطراح
 یکارسپار ،اتفاق افتاد ینا ینکهبعد از ا .رآوردنف و یدنبرگزیافتن،  یکند براوقت می

یست، بسته نو دست یکروبات یمجر یکهم  یمجر .کندکند، مجهزش میمی یکاستراتژ
مشخص  یکمخاطب استراتژ .کندمی یندارد که آنها را خدا تام یازهایینیشپو  تقاضاها

 یزتجه ،بعد یمرحله .کنداسلوب مجهز می و را به متن، روش، کتاب یشود، خدا مجرمی
 یشدالدل دارد که سر جا یهمراه یبا مجر ،دهم یمرحلهدر است.  یو روان یروح

طرح موضوع از طرف  ،مرحله یناقدام است. دوازدهم یازده، ی. مرحلهیمکنمشاهده می
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 یخداست. مرحله یبا استراتژ یاز انسجام مجر یکه حاکباشد میبا فرعون  یمجر
 .خدا کماکان ادامه دارد یزچهاردهم تجه یمرحله است. در و عمل یشهدان یزده، آوردگاهس

 یو برتر یدبر مادون توح یدتوح یبرتر ،هست یانما قبل پا که پانزدهم یمرحله
 یداتحقق پ یاست که استراتژ ییشانزدهم اقدام نها یاست. مرحله فیکسیسمبر  سیمیینامد

 : است یطراح ،اول یکند. مرحلهمی
 

 : یکآموزش عمل استراتژ ابلوی خدا؛پای ت
  یاول ـ طراح یمرحله

 یطشرا یلتحل  : 
 فرعون در مصر،  یخودبرافراز

 ها، فرقه کردن و به ضعف کشاندن تودهفرقه
  فسادی، کشنسل

 ی: تضاد اصل یسازبرجسته 
 یگانیارتفاع فرعون، خدا

 هاتوده یفو تخف یرتحق
 یک: هدف استراتژ 

 حذف ارتفاع، 
 ینیارتقاء و جانش یرا درسهتوده

 یک: استراتژ ینشگز 
 یانتخاب موس

 

چه بوده  اشیاستراتژ کهدهد می یحتوض محمّد)ص(قصص خدا به  یاز سوره یاتیدر آ
را  یکند، تضاد اصلمی یطشرا یلدهد، تحلمی یحرا توض یاول طراح یاست؟ مرحله

 جریم ینشبه گز یتاًهاکند و نمی یکاستراتژ یگذارکند، هدفمشخص و برجسته می
کند که می یمترس ین گونهخدا ایط، شرا یلرسد. در تحلمی یاستراتژ بردپیش یبرا
به ضعف و  ،فرعون خود برافراخت و خود برافراشت در مصر، مردم را فرقه فرقه کرد»
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 یدهد فرعوندر  یرهنمونی، رشدیری، . خ1«و فساد کرد یکشاستضعاف کشاند، نسل
و  یرو تحق اشیگانیارتفاع فرعون، خدا کندکه خدا برجسته می یاصلتضاد  .شودنمی
است که فرعون حول خود برافراشته و  یخدا حذف ارتفاع یهاست. استراتژتوده یفتخف
مرتفع  ینظام فرد یک یجاه ای مشاع بنظام توده یککردن  ینها و جانشتوده ءارتقا
  .است یموسخدا  یکاستراتژ ینش. گزیانگر استناشناس طغحق

ینش گز. است یمجر یو فرآور ینشدوم گز یمرحلهشود. می آغاز از اینجا بحث امروز
که  یکسان یادارند  یامکه پ یکساناعم از  ـ های. مجریستن یو اتفاق یتصادف مجری،
تقاضا هستند،  یدر پو  ییرمدار تغ انسان انخودشـ  کردند یفای را تعرپروژه یام،ماقبل پ

 ،کنندرا با خودشان حمل می یکهای استراتژیژگیدارند، و یکاستراتژ ومدت دراز یدد
 ییژهشوند به انسان وکه واقع می یفرآور یردر س یرند وگمورد دقت خدا قرار می

 داشته است؟  یریچه س یموس ینیمشوند. بببرنده مبدل مییشو پ یخیتار
 

 : یکآموزش عمل استراتژ خدا؛ یتابلو یپا
  یمجر یو فرآور ینشدوم ـ گز یمرحله

 : یتا سرفصل کارسپار یمجر یرس
 تولد ممنوعه  
 یپنهان ینوزاد 
 یدربار یکودک 
 یعنصر ضدظلم جوان 
 یالتیتشک یاندازراه 
 یزقتل و گر 
 و ازدواج و آرامش ینمد 
 یبسرفصل آتش پرله 

 

است که بنا آمده  یابه دن یدر سال یمبوده است، ابراه منوعهتولدش م یمابراه انندم یموس
. در دوران یاوردب یرونسر ب یو از آن وصلت مولود یردشکل بگ یینبوده وصلت زناشو

                                                                                                        
مْ یذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَ یسْتَحْىِ نِسَاءَهُمْ هُةً مِّنإِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فىِ الْأَرْضِ وَ جَعَلَ أَهْلَهَا شِیعًا یسْتَضْعِفُ طَائفَ. »1

 «.(4قصص: إِنَّهُ کاَنَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ)
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 یپدر موس ،[ماموران فرعون] ، شب غفلتیقت. در حقیبترت ینهم به هم یموس
متولد  یموس ،شود زائیده یکه بنا نبوده طفل یکنند و در دورانبا مادر وصلت می (عمران)

بود و مادر پنهانش  یپنهان ینوزاد ؛است یمابراه یثل نوزادم یموس یشود. نوزادمی
جلوتر ـ  شودمی یکه ط یرینوزاد پنهان با س ینا .داردکند و از دسترس دورش میمی

و خلجان به  ینامیسمو د یجانموج و ه یر، از مسیلرود ن یراز مسـ داد  یمخواه یحتوض
 یدربار فرعون کودک درربار اجرا شود. در همان د یدبا یرسد که بعداً استراتژمی اریدرب

 یکرسد می یافتیآرام به  درک و درکه آرامآنشود و بعد از می یط یموس یو نوجوان
ارتفاع  ،مناسبات جامعه، مناسبات درون یرد.گشکل می یموس یعنصر ضد ظلم در جوان

به عنصر  هاها و لمسیدهها و شنیدهد ینا ازیده است. استخفاف توده را د و فرعون
که  یاتیآ یدآبر می ییررسد درصدد تغبه عنصر ضد ظلم هم که می ،رسدضدظلم می

داشته  یالتیخودش تشک یقبل از وح یاست که موس ینی اما قرار دارد نشانه یمقابل رو
 و ، هوادارتسمپا دهدکه نشان می 1است به کار برده شده «یعتهش»ی واژهدر قرآن،  .است

 یسازمان وحتماً طرح و داشته،  ـ کنندهیعتمشا ـ یعنی یعهش است. شتهدا یالتیعضو تشک
یرد. گقرار نمی یعتمورد مشا ،ندارد یزیکه چ یکس .کردندمی یعتشمشا یداشته که کسان

 و یعهش آنهاهست،  یزیتابوت چ یرحتماً زوند. رنمی یتابوت خال یرمردم ز
 یسازمانده و یک یاستراتژ یک خودش یهم برا موسیند. اتابوت یدهننکشایعتم

که در  یطیشرا یندر چن موسیش شدند. ایعهو ش یوستهپ او به یداشته که افراد یحداقل
از محل  ،شودکرده، خود ناخواسته مرتکب قتل می یالتیتشک یاندازراه یدانم یک
 کوران تا دوازده سال را از . دهرودمی ینبه مد و شودو از عرصه اساساً دور می یزدگرمی

، در کناره واقع یردگفاصله می ،نقش کند یفایکه بنا بوده در آن ا یو از متن [حوادث]
ورود مجدد به  یفعال برا [نشینی]، کنارهیستن 1«ینیف»کناره  ینا [موسی در] ؛شودمی

                                                                                                        
ی قصص در مورد پیروان موسی )ع( ـ قبل از برانگیخته شدن وی به سوره 12ی . این واژه در آیه1

وَ دَخَلَ الْمَدِینَةَ »رفته است:  رسالت و حتی قبل از آنکه موسی مصر را به سوی مدین ترک کند، به کار
اثَهُ الَّذِى مِن حِینِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِیهَا رَجُلَینِ یقْتَتِلَانِ هَاذَا مِن شِیعَتِهِ وَ هَاذَا مِنْ عَدُوِّهِ  فَاسْتَغَ عَلىَ

« یهِ  قَالَ هَاذَا مِنْ عَمَلِ الشَّیطَنِ  إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِینٌعَلَ فَقَضىَ شِیعَتِهِ عَلىَ الَّذِى مِنْ عَدُوِّهِ فَوَکَزَهُ مُوسىَ
 .(12قصص: )
نشین و دور از تر شهید صابر در خصوص این واژه توضیح داده و منظور از آن، عنصر حاشیه. پیش1

 متن است. 
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ها به یبعد از کسب آمادگ یتاًرسد و نهاکند، به آرامش میازدواج می ینمد در. است متن
 یخدا به او برا یشنهادو پ یو کارسپار یکه وح یبسد. سرفصل آتش پرلهرآتش می

 : پروسه و پروژه شود یمجر ینکها
 

 : یکآموزش عمل استراتژ خدا؛ یتابلو یپا
  یمجر یو فرآور ینشدوم ـ گز یمرحله

 : یتا سرفصل کارسپار یمجر یردر س« او»
 (قصص 4طه،  31)به مادر  راهکار یوح 
 (قصص 1-13طه،  32)ی و مهر مادر ریو ش یدربار یستز 
  (طه 32)« او»، نظارت «او»مهر 
 (قصص 17)حکم و دانش  یاعطا 

 

ضد ظلم  یرد،گشکل می یاش از نوجوانیتیشخص یآرام شاکلهکه آرام یفرد چنین
جهان  یندارد و آمده است که در ا یحداقل ی، استراتژاندازدیراه م یالتشود، تشکمی
 ینا ینکهقبل از ا ،از ابتدااو را ثبت کند، خدا هم با  ییرید و تغرا صورت بده یکار
به عنوان  یکه تولد ممنوع بوده و موس یدوران : درکرده الکند، برخورد فع یرا ط یرهاس

به »دهد: می یحصص توضی قسوره 3 �طه ی سوره 96 یاتآ .نوزاد، پنهان بوده است
به  قرار ده وای او را در جعبه (که دهدینشان مخدا به مادر راهکار )شود مادرش الهام می

های حائل درون رود خروشان  از چرخش) از موج نترس ،ش کنیبگذار، رها یلن یرو
 یر. مسکندیم یکند، ط یط یدفرزند با ینرا که ا یریس («.هراس به خودت راه نده یلن

ه خود مادر بر شده ب یاتکه در آ یتیرفت و برگشت با روا یکشود، کودک در می یط
 کردههمزمان استفاده می یو مهر مادر یرشاز داشته و ی دربار یست. کودک زگرددیم

در ]را  یو دقت و مهر ونظارتش موس دغدغه یقکشاکش خدا هم از طر یندر ااست. 
و و تفکر  یشهآرام به اندآراماست. رها نبوده  و یله یموس، داشته [نظارت و حمایت خود

 یاست. آیه در رختکن خدا بوده وخدا  یدر اردو ،رسد، خدا او را داشتهانداز میچشم
 و حکم واما به : »کندمی یحخدا تصر ؛است یدیکل یاتاز آ یکی 1قصصی سوره14

تواند حکم حکم می این. «ییرتغ یبرا یو هم حکم یم، هم علم  عطا کردیمدانش عطا کرد

                                                                                                        
 «.مًا  وَ کَذَالِکَ نجْزِى الْمُحْسِنِینوَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ اسْتَوَى ءَاتَینَاهُ حُکْمًا وَ عِلْ. »1
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 یدگاهکه د یدر همان کشاکش موسی باشد. یحکم اجتماعیا ، ییر، حکم تغیالتیتشک
 . یکند و هم حکمعرضه می یدست زده، خدا به او هم دانش یدهداشته، به سازمان

دهد، از شود، نجاتش میپناهش میخدا جان ،شودمی یمرتکب قتلموسی که  زمانی
عرصه بر  یوقت: »دهد کهمی یحشده را توضیط یرس یخدا به موس. کندصحنه دورش می

طه  40 ییهی همان آو در ادامه 1«می، پناهت دادیمتو بود یپناه براجان ،گ شده بودتو تن
های آزمون متعدد در مدار یم،نجاتت داد ینکهبعد از ا یعنی ؛کندمطرح میرا  «فَتَنَّاکَ فُتُونًا»

 یحوضت را ینمد یخدا مساله ی. سپس،آمد یرونب یکبهیکو  یو فتنه قرار گرفت و ابتالء
ما هم به تو  ی،خواستخروج مکان می یکه برا یبود یتیتو در وضع یدگودهد. میمی

 یای برادهه یکفرصت حداقل  یک ،بخشدمی موسی که خدا به یمکان یدیم.مکان بخش
 یناول ر. داست زده بودهشتاب و تابیعجول، ب ی. موساست بوده یکاستراتژ ینتمر

 قدرآنو  دهدیانجام م یکند. قتلمی یکیانمبادرت به حرکت مک اشیاجتماعی مواجهه
ینه، باطمان، حرکت آرام یک بردپیش یکامل را برا یطظاهراً شرا یم،فهممی یاتکه ما از آ
در  .کنداز مکان دور میموسی را نداشته است. خدا  یکاستراتژ یزخوپرافت و پرحوصله

برد که ای را به کار میان جملههمیناً ع یموس ،کنداز مکان دور میاو را که خدا  یطیشرا
محل امکان  یندر ا یگردرک کرد د ،سرد شد یمابراهبر که آتش  یوقت .به کار برد یمابراه
کند،  یریگیار تواندینه م یده؛رس یکو استراتژ یالتیموقت تشک بستبه بن ؛ندارد یتفعال

 وها را هم قبالً شکسته بت .بکند یالتیکار تشک تواندینه م ،کند یحیتواند کار توضنه می
 برکه  هم آتش یده است.به آتش رس انجام داده وبکند را  یستبارا که می ییکارها یهمه

بوده  ینن مرحله اآخدا هم در  یبندو جمع یلتحل گیرد.میبه رفتن  یمتصم ،سرد شد او
  یمراهبا ،شودمی یکی هیمابرا یبندجمع و خدا یبندجمع یبرود. وقت یدبا یمکه ابراه

به  یمذهب «.امیمن مذهب ـ 1دِینهْسَی ىرَبّ ذَاهِبٌ إِلىَ إِنىِّ ـ َمن اهل رفتنم : »کندمی یحتصر
روشنفکرانه  ینمبنش خواهمی، نمینمبنش جایک خواهمینمام، رفتن مفهوم که اهل ینا

ر فکر ییغبه ت ،کنم، به خودم نپردازم یکنم، فرافکن یگرانکنم، انتقاد از د یرتفس و یفتوص
 یست؛مهم ن یلیم خیهستم، مکان هم برا یمفهوم مذهب ینم. به اا«اهل رفتن»من  !نه .نکنم

  (.دِینهْسَیکند )یو رهنمونم م یاندنماره می «او» ،حال که من اهل رفتن هستم

                                                                                                        
 مَّوَ قَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّینَاکَ مِنَ الْغَمِ وَ فَتَنَّاکَ فُتُونًا  فَلَبِثْتَ سِنِینَ فىِ أَهْلِ مَدْینَ ث»ی طه: سوره 40ی . آیه1

 «. قَدَرٍ یامُوسىَ جِئْتَ عَلىَ
 . 33ی ی صافات، آیهسوره .1
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چه ؟ چه کنم»رود و می یناس یبه واد یدر اوج آشفتگ یمرحله وقت ینهم در ا یموس
 یمابراه یجمله ینهم عیناً ،[در ذهن دارد]یک و استراتژ ی، عاطفیروح ،یهای فرد«؟کنم

دارم که  یدام یول ،رومدانم کجا مینمی ؛روممن دارم می .1«دِینهْسَی رَبىِّ: »بردرا به کار می
 یدبا یموس یعنیاست،  یکی یخدا و موس یبندباز جمع ینجاا .کند ییمرا راهنما «او»

 کند. می شایاریبرود، خدا هم 
 یبرسد و هم خدا در پ یک آرامشیاش بوده تا به یدر پ یاست که هم موس یمکان ینمد

و بزرگ را داشته  یجد یپروژه یآنجا کند تا آمادگ یرا روانه یبوده که موس یمکان
ده تا دوازده سال در آنجا  ،رودمی ینبه مد یموس یوقت ید،آبر می یاتباشد. آنچه که از آ

 وزده تواند شتابیمنخورد که رقم می یطور ی اوبرا یطته است. شراتوقف داش
ی، آرام، منطق یاربوده و بس 1[صفورا]که ـ زن  و رمه یعت،حوصله عمل کند. او با طبیب

هم  [صفورا]پدر  .[شودمواجه و مصاحب می] [صفورا]و با پدر ـ  یش، دوراندیمفه
 یشنهاد، پ[صفورا] پدرکند. کمک می یشدن موس یکداشته که به استراتژ ییهایژگیو

 .بندم: من ده تا دوازده سال با تو قرارداد مییدگومی .دهدمی یپروژه به موس یاجرا
 شودمیمجبور  ینجاا ،اهل توافق بوده یسختو به شتابان بوده،  و زدهکه شتاب یی«یموس»
ای را اجرا کند، پروژهده سال  و کند یدانامه دست پتوافق یکبه  [صفورا]با پدر  یایدب

 یرد.مشترک خو بگ یرمه و زندگ یعت،دار شود و به اصطالح با الزامات و قواعد طبرمه
 یکملتهب است به  یوقت یموس: قشنگ است یلیخ یات. آشودیآرام م [و بدین ترتیب]

 ینجاا .است که ده تا دوازده سال در آن بوده است ینیهمان مد هی، آن سارودیای میهسا
و مخاطراتش خارج  یدهای التهابات و تهدرا از متن با همه یخدا موس .خداست رایتد

، یی دوران بازنشستگیه، حاشیهحاش یند. اتفرسفعال می ییهکند و موقتاً به حاشمی

                                                                                                        
ی شعراء و هنگامی که قوم موسی پس از سوره 81ی از قول موسی )ع( در آیه« دِینهْسَی رَبىِّ». تعبیر 1

خروج مخفیانه از مصر تحت تعقیب فرعونیان بودند و با رود نیل مواجه شدند، از زبان موسی )ع( بیان 
بوده، ای که موسی پس از قتل مرد قبطی در حال گریز از مصر به سوی مدین شده است. اما در دوره

أَن یهْدِینىِ سَوَاءَ  رَبىِّ عَسىَ»ی قصص ذکر شده سوره 11ی تعبیری که موسی به کار برده و در آیه
(. شهید 11)قصص: « أَن یهْدِینىِ سَوَاءَ السَّبِیلِ رَبىِّ وَ لَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْینَ قَالَ عَسىَ»باشد: می« السَّبِیلِ

 ان گفتار موسی و ابراهیم ـ که رهنمونی خداست ـ را مدنظر دارد. صابر در اینجا مضمون یکس
ذکر شده که اشتباه « ساره»آمده، در اصل سخنرانی « صفورا». در پنج مورد اخیر که داخل قالب 1

 بوده است. « صفورا»باشد. همسر موسی )ع(، دختر شعیب به نام می
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 یک یزمان صرف شود که از کشاکش زمان یددهه با یست. یکن یموس یدگیبرو  خروج
 یبازگشت برسد. کماکان برا یمساعد برا یطرابه ش یموسیست ـ ن مده سال ک ـ دهه

چگونه  یطشرا ینیمبب حال .یمخدا هست یتابلو یپا یکآموزش گرفتن از  عمل استراتژ
 هست؟ 

 

 : یکآموزش عمل استراتژ خدا؛ یتابلو یپا
  یمجر یو فرآور ینشدوم ـ گز مرحله

 : یتا سرفصل کارسپار یمجر یردر س« او»
 قصص( 15-21ه، ط 71)پس از قتل  یپناهجان 
 طه( 71)پس از قتل  یهاآزمون  
 طه( 21-22) یبخشـ مکان یخواهمکان ین؛مد 
 طه( 23-22) یندر مد یکاستراتژ یندهه تمر یک 

 

مطلع از آن که  یریمرحله با س یندر ا ی.مجر یو فرآور ینش: گزهستیممرحله دوم  در
 یبا استراتژ یموس یشینیپ یاتقاضاه یو آن تقاطع، تالق یمرستقاطع می یکبه  یم،شد

 یاگر موس. هم از قبل صاحب تقاضا بوده است یخواهد، موسمی یخداست. خدا مجر
خواست نظم نمیو هوادار نداشت،  ت و، سمپایعه، شیالتیتشک یدتقاضامند نبود، د

مثبت  یکلدر س و نشان کنداو را خدا  که نداشت یلیدلیزد، هم بره را ب یفرعون یجامعه
 کند.  یرا در مورد او ط یفرآور یرنداشت خدا، س یلیدل ؛دهدقرار 

 ینهنگآکل طه که  یباست.ز یلیخ .(41طه: )« وَ اصْطَنَعْتُکَ لِنَفْسىِ: »قشنگ است یلیخ آیه
 و یاحوالو  یشعرگونه است، حال ینکها هم جدا از یهآ ینا و متن ینشعرگونه است، ا و

اهل فضاست. خدا،  و هم اهل حال، اهل احوالکه خدا  دهدینشان م ینا .دارد ییهوا
به  11طی آیات  «.وَ اصْطَنَعْتُکَ لِنَفْسىِیست: خشن ن و روحیک، بی، کالسیستمکان یخدا

در  دوران ممنوعه ـ که دهد  می یحتوضبه او را  یر موسینکه سآپس از ی طه، بعد سوره
و مهر  یرش یینهرفت، از سسپردمت، مادرت مورد الهام من قرار گ یل، به نیمتولد شد

لمس تفرعن را هم  یط، شرایهم بود دربار، همزمان در یمحروم شو یممادرت نگذاشت
تو بود،  یازهم ن ینمد یمت؛فرستاد ینبه مدید: آمی یشآرام پآرام یم ـفراهم کرد یتبرا

وردم، خودت پر یمن تو را برا»ید: گوآخر جان کالم را میدر  ینجاا ؛ما بود یبندهم جمع
 یبه کس یازیکه اساساً ن یکسید؟ گومی یرا چه کس ین. ا«خود فرآوردم یتو را برا

د مطلق است، انسجام صمکه  یهذا کسد مطلق است، انسجام محض است. معصمندارد، 
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 آرامرا آرامو ت نم«. وَ اصْطَنَعْتُکَ لِنَفْسىِ»: یدگومی یبه موس ،کندمحض را متبلور می
، من یتو شتابان بود ؛من پرحوصله ی،ن موقع عجول بودآ .[دمبرای خودم پرور]

که  ایههای تو و با نوع مواجهیژگیو ینبا اکشان؛ ، من دامنیتو دونده بود ینه؛پرطمان
 قول موالنا:  بهخودم پروراندم و فرآوردم.  یا براو رت ،تو داشتم ات باگذشتهمن در 

 

 دل خدا یرا به وح یگفت موس
 دارم تو رات میدوس یدهگز یک

 

دالدل  یرابطه ،دل یقاز طر یهم خدا با موس: پرمعناست یلیخ یههم مثل آ یتب این
 و  ؛ یارستبوده ا خدا یمرباو فرآورده شده  یده وگز یموس .[هم موسی با خدا] داشته
 یلیخ اینکند. ابراز عالقه می او اهل تکلم با خداست و خدا به هم بوده است؛ خدا کلیم

 ،تقاطع ینا است. گشتهمی یخدا هم دنبال مجر ؛تقاضامند بوده ،از قبل یمجر .ستمهم ا
شده حساب یتالق یتقاطع و نقطه یک ین. ایستن یختار یداندر م یچهارراه تصادف یک

 یاستراتژ یاجرا یدر پ هماهل دغدغه بوده، خدا  و پرتقاضا، اهل تالطم یمجر .است
 یلها و تشکتوده یارتقا و [فرعون]ارتفاع  حذف یبرا خواستهیم مجری و بوده،

سرشار است و موج  یتکار که درا ینجایتا ایم. رسسوم می یمرحله بهحکومت مشاع. 
حدود سه دهه  یرس ینا درهم  یمجربرای  .دارد یبه مجر یازتحقق ن یای برایدها .زندمی

که مظهر  ییخدا .کارسپرده شود او شود و به یهتوج یمجر تاشود وقت صرف می
تا  گذارد ـیسه دهه وقت م یاستراتژ یک بردپیش یبرا ،است یازن یو کامالً ب یتوانمند

هفتاد سال تا  [و در مجموع]است،  یموس یرکار. حال چهل سال هم که س یجاینا
تحقق  یبرا ی آن،سه، چهار دههگذارد که وقت می بساط تفرعن یسرفصل فروپاش

 : است یبه موس یکارسپار یمرحله ،مسو یمرحله حال، شود.وقت صرف می یاستراتژ
 

 : یکآموزش عمل استراتژ پای تابلوی خدا؛
  یدوران یام: پیکاستراتژ یسوم ـ کارسپار یمرحله
 ی؛ زمان بزنگاهیاستادکار 

 طه( 71قصص،  22) یآمد ایشدهیریگدر زمان اندازه
 ِو ذات و جان  تارو پود آتش؛ نشانگر، گرمابخش 

      قصص( 22ه، ط 11)

 (یممر 52قصص و  31طه،  12) یقرار صحرائ  
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  قصص( 31طه،  17)موسی! منم، من، منم خدا 
  بال شو! پا شو! سبکبرهنه 

 طه(  12)غزال شو! خوش صحرائی است 
  ؛ «تو»، گوش از «من»وحی از 

 طه( 13)ای، به وحی گوش فرا دار گزینش شده
 

در چند  کند؛یم یدوران یامرا کامل و باربردار پ یاست که خدا موس یناول ا یکارسپار
 یکارسپاریرد. این، گصورت می یبه موس یجد و یکاستراتژ یکارسپار یتر،سوت

. ییقرار صحرا یکدر  ،بردشود، به آتش راه میخدا شروع می یبا استادکار یکاستراتژ
 . یوح یتاًو نها یبال شدن به موسفرمان سبک ی؛حضور خدا به موس اعالم
 ینجاست.خدا ا یالتیو تشک یکاستراتژ یاستادکارچیست؟  [این کارسپاری] منطق ببینیم
شود. گذاشته می یبه دوش موس یشود و بار وحمی یکارسپار یبزنگاه به موس یکدر 
 40ی در آیه]. است یقو عم یفیک یلیطه خی سوره 40 یآیه قصص وی سوره 13ی آیه

 1[یوط]طور  یدر واد یبه موس «.قَدَرٍ یامُوسى ثمَّ جِئْتَ عَلىَ» [گوید:ی طه، خدا میسوره
آن مراحل  یبعد از ط یعنی ؛سپس یعنی «مَّثُ» «.یسپس آمد»شود که داده می یحتوض
که اآلن  ین.و قتل و نجات و مد یو همزمان، مهر مادر یدربار یستو اختفا و ز یکودک
قَدَرٍ  ثمَّ جِئْتَ عَلىَ. »داده است یحضرا تو ینا یوقت رفتن است. خدا به موس یآمد

اتفاق ساده  یک یعنی «.مقدر شده بود یریگزهکه اندا یدر بزنگاه یسپس آمد«: »یامُوسى
قرار  یی فعالیه، در حاشدید ی، آموزشیدای رسکرد، به حوصله یط یریس ی. موسیستن

رقم  در کجاوقت  نیا .را کند یخیقش تارن یفایا یایدکه ب آن است وقتاآلن  ؛گرفت
 یآشپزخانه یی،، اعدام صحراییدادگاه صحرا ما. ییقرار صحرا یکدر ؟ خوردمی

 یگرقرار د یک «ییقرار صحرا» ایم؛یدهشن ییپزشک صحرا یی،صحرا یسلمان یی،صحرا
 یدید یدانم یچه یعنی ییقرار صحرا .[شویمبا هم مواجه می]« او»من و  : یعنیاست

 ؛قرار در خلوت یعنی ییشوند. قرار صحرا یدهنجا داز آدو  آنوجود ندارد که 
گذاشت،  ینادر طور س یکه خدا با موس یقرار .ن قرار با خدایتریو نهان ینتریالتیتشک

 و 1قصصی سوره 90 ی، آیه1ی طهسوره 11ی آیهدر  یفشکه توص یین قرار صحراآ

                                                                                                        
الطُّورِ »، یممری سوره 21 یآیهموسی، مطابق  . در ادامه خواهیم دید که محل نزول وحی آغازین به1

 ذکر شده است.  «وَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى»ی طه، سوره 11ی آیهو مطابق « الْأَیمَنِ
 «.إِنىِ أَنَا رَبُّکَ فَاخْلَعْ نَعْلَیکَ إِنَّکَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. »1
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هم از حال و احوال  [ی آن،با مالحظه]که  است یفیتوص ،آمده 1یممری سوره 21 یآیه
 . یهم از حال و احوال موس شویم،یخدا با خبر م

 هم ی است؛نشانگر گرمابخش آتش آتش. یتدر وضعیتی؟ در چه وضع ییار صحراقر
 یههدمورد مشا یطیدر شرا آتشو پود انسان، هم ذات و جان جهان.  گرمابخش تار

موسی که  وقتی. یدخواهد رس آن که به دانستهیاز قبل م [موسی]که  گیردیقرار م یموس
حس  د وزده بودنوحشتو ، آنها گرسنه، تشنه یندآمی یرونب ینو فرزند از مد [صفورا]با 

یرم. برگ یتا آتش رومیمن م ید،جا درنگ کن ینهم یدگومی آنها به یموس د.کردنمی یناامن
دارد:  ژگییو ینآتش چند ینا .برسد یمهم است، بنا بوده برود به آتش یلیخ

و  یککار استراتژ یکی یهنما ؛سرفصل است یکی یهمشعل، نما .بخش استروشنایی
قرار »در  ،شده، بعد از حدود سه دههیریگاندازه رِمقدّ در بزنگاهِ یاست. موس یمظهر انرژ

اش به خدا کنندههای روشنیژگیعطف آتش با وو خلوت محض در نقطه «ییصحرا
خدا به  ،قصصی سوره 90ی آیهطه و ی سوره 11 یآیه در، در این سرفصلرسد. می

 یناز ا .مقدس است یصحرا، صحرا«. إِنَّکَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى: »زندمی یبنه یموس
داشته،  یکاستراتژ و یالتیتشکی انگارهو فرد  .بزنگاه، مقدس استآمده که « مقدس»نظر، 

 قرار .وجه مقدس است یناز ااست. تحول داشته  یکرده، دغدغهمی یرا ط ییرمدار تغ
قرار  یموس یبرگرده قرار است که خدا یامیپ ؛با خدا مقدس است [این انسان مدار تغییر]

نه مقدس  !مقدس در مقدس .با خدا مقدس است موسی تکلم ؛مقدس است د،ده
 س، مقدی، مقدس روحیفیمقدس ک ی!آخوند یینمانه مقدس ی؛بآمنه مقدس ی؛صور
 . یروان

! منم، من، منم یموس: »کندعرضه می یخدا خودش را بر موس ،عطف تقدسدر نقطه
خدا را  یصدا ،آتش یشاپیش، در پییدر قرار صحرا ید؛را تصور کن یموس یطشرا «.خدا
پا برهنه یعنی ؛«فَاخْلَعْ نَعْلَیکَ: »کندمی یحتصر یشنود. خدا در فراز بعداول بار، می یبرا

دود تا به می د ودوطه می یکه در سراسر سوره یغزال شو! غزال ،ل شوباشو! سبک
ما  «.پا شوبرهنه»ید: گومی ه موسیب منظر یناز ا .است ییخوش صحرا .سرفصل برسد

 یاب ی،کرس یالخیب !؛کفش با یا توب !فرش یالخیب: »گفتندها میمعلم یبعض یم،بچه که بود
 یعِوس یدانمیک  ینجاا یاور؛کفش را در ب یدگومی موسی به ینجاخدا هم ا «.ی!رستو با اُ

                                                                                                        
ادِ الْأَیمَنِ فىِ الْبُقْعَةِ الْمُبَارَکَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن یامُوسىَ إِنىِ أَنَا اللَّهُ رَبُّ فَلَمَّا أَتَئهَا نُودِىَ مِن شَطِى الْوَ. »1

 «.الْعَلَمِینَ
 «.وَ نَادَینَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَیمَنِ وَ قَرَّبْنَاهُ نجِیا. »1
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 ؛توست یبرا یدانم !سبکبال شو !شو پابرهنه .خاشاک است وبدون خس  1یست تارتانِپ
 تو را یک ، مایچهار دهه بدو یدبه بعد با ین، از ایشو یدبا یاست، غزال ییخوش صحرا

بود و رمه بود و  یه، سامیفعال فرستاد ییه، به حاشیمموقت فرستاد یدهه به مرخص
 یعتاهل توافق بود و ده سال با قواعد طب [صفورای]بود و پدر  یمبخش فهآرام [صفورای]

بال سبک ینداز،را دور ب ین، نعلیاندازحاال کفش به دور ب ی؛خو کرد یو تکامل و دگرگون
 یحتصرخدا به موسی  طه( 19ی بعدی )آیهدر  .است ییخوش صحرا !غزال شو !شو
از من، درک از  یاماز من، هوش از تو. پ یوح«. تُکَ فَاسْتَمِعْ لِمَا یوحَىرْوَ أَنَا اخْت»کند: می

 !گوش فرادار یبه وح یدم!را برگزو ت م!کرد یاررا اختو ت ؛ایشده ینشتو. گز
و کامالً به قاعده.  یتای است از سر درامرحله ،سوم یمرحله .سوم است یمرحله ینا

دوازده  ـ ده یآرام در ط یشبرا یطشرا .بار بزرگ نداشته است یرشپذ یبرا را یطفرد شرا
 ی وپژواک ید؛آتک با خدا میبهود، سر قرار تکششود، به صحرا کشانده میسال فراهم می

بتواند  ینکها یبرا یموس یانقالب درون و ییرتغ یبرا یی عناصر اصلهمه ی؛ یعنیآتش
خدا  یفراهم است. آتش و حال و احوال و صدا ،کند [ریرهب]را  یرونیو انقالب ب ییرتغ

نبوده است که خدا در  یزیچ یگرد یک.استراتژ یقو طر یامپ و پروژه و یحانو روح و ر
 یفیک یزتجه ،چهارم یمرحلهفراهم نکند.  یموس یسر سفره برا ی،کارسپار یمرحله ینا

 : است
 

 : یکآموزش عمل استراتژ پای تابلوی خدا؛
  یفیک یزچهارم ـ تجه یمرحله

 مبنا:  یمتفه 
 طه( 16و  17) یماننماز، ا ییرابطه نرم، برپاید، توح
 یژهو یهاجلوه : 

 قصص( 31-32طه،  14-23) یدندهجنبنده، دست سپیعصا
 

                                                                                                        
بدون  بدون مانع، ریمس نیاشود. . مسیری است که برای دوندگی در میادین ورزشی استفاده می1

 طیمح طیتا شرا استاصطکاک همراه  یبا اندک زیانعطاف و نقابل یتا حدود و یو بلند یپست نیکمتر
 یناش یبازدارنده اضطراب ونگران یروین آسوده وفارغ از یدونده با خاطر مساعد گردد و المقدوریحت
 پردازد. تیبا تمام توان به فعال ،تصادم از
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 و یدرک کند، مبانکامالً مبنا را  یموس یدبا ینجاا .است یمراحل قبل آیندیپ یفیک یزتجه
 یهتوج یبرا ،مرحله ینکند. ا یهتک یقابل اعتماد یبتواند به استوانه یرد،ها را بگیرهدستگ

 شود. می تعبیه یموس یو اساس یفیک یمو تفه ییمبنا
 ین،بعد از ا !میمن خدا ؛«إِنَّنىِ أَنَا اهلل»کند: می یحتصر 1طهی سوره 14 یدر آیهخدا 

عبد من : »کندمی یح. بعد تصردیستابر مبنا می یستد؛امی یدتوح روی !امیگانهمن ید: گومی
سرباز  ینکهنه ا !من شو نوکرتو  ینکهنه ا «.برقرار کن یژهو یتو با من رابطه»یعنی، « شو

قرار تو را  یرهاییس ی؛ در چهدرک کردرا من  !من شو یگماشته ینکهنه ا !صفر من شو
حال و احوال  . آتش ویاستمه یزکه همه چ هماآلن  ی.را گذراند ییفراز و فرودها ،دادم

 دغدغه ویب یدوندگ تارتان و یستکفش از پا در آوردن و پ ی وو صدا و الهام و دگرگون
 ینبر اساس ا یر،مبنا را بگ ینا ،فراهم است یزحال که همه چ ؛فراهم است یزهمه چ ... . 
 هخدا ب که قبالً اشاره کرد ینجااز دوستان ا یکینرم با من برقرار کن.  یرابطه یک ،مبنا

که  یکس «.برپا کن» «.أَقِمِ الصَّلَوةَ لِذِکْرِى»گوید: می «!نانماز بخو»وید: گنمی موسی
خودت را برپا کن،  اقامه کن،  .هم برپا کندرا ی یگرد یزچ تواندینم د،خودش برپا نباش
از قرآن  یدر پرتو یطالقان یآقا .[ای نرم برقرار کنرابطه]یستاده و برپا با ما در حالت ا

چرا خدا اول نماز را  یدگومی .کندمعنا می یفیک یلیرا در آغاز نماز خ یستاییحالت ا ینا
که  ینستاش اخدا فلسفه؟ سجده قرار نداد؟ چرا رکوع قرار نداد؟ چرا درازکش قرار نداد

مغز   یچیده وانسان، که ذهن پ یاست که عنصر عال یناز ا یحاک ییبرپا ینا «.باش برپا»
 وبه حس  یدآمی یینسطح قرار دارد، بعد پا ینتریعال و در ابتدا  هست ،از فسفر حونمش

 یعنی. این است یستادنا یفلسفه قرار دارند. ترنازل یاعضاهم که  تریینپا ؛رسددل می
در عرض هستند و  ی اعضای بدن انسانهمه ،درازکشدر حالت عضو در باال.  ینتریعال
سجده کن؟  یدگوچرا نمی [برای آغاز نماز]. یردگمیصورت ن یکیتفک ارز یکدیگرند؛هم

بایست و سر را در باالترین ]گوید یم؟ رکوع کن یدگوچرا نمی؟ بخواب یدگوچرا نمی
 ،باالدر  اتیعال یاجزا و اعضا یب،به ترت کنی!یچه کار م یبفهم [قسمت قرار بده تا

ستون هست که تو را  یناست. ا هم ستون ی انسانپا ینو ا گیرندیقرار م تریینوسط و پا
اول بار  ی کشتیستونت را وسط بگذار. اگر مرب یپا یرهاگی. به  قول کشتبردیم یشپ
برو سراغ  یدگوکشد و میمیاو را کنار محترمانه  ،ندارد [ی قوی] پا یرگیکشتیند یک بب

                                                                                                        
 «.نَا اللَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنىِ وَ أَقِمِ الصَّلَوةَ لِذِکْرِىإِنَّنىِ أَ. »1
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فقط  یتکش یا!ن تیسراغ کش ی، اماکن یاسکواش باز و پنگینگپ توانییمیگر! ورزش د
 گود و داخلشک ت یرو ی،ستون دار یپا اگر .دهخواستون می یپا یست،و گردن ن یل
، یرشد، مبنا را بگ یط یرحاال که س .ستون را وسط بگذار یپا گویدیهم خدا م ینجا. ابیا

خدا  یاور.ب یمانبه پروژه ا و با ما برقرار بکن، برپا شو، و به خودت، به من یفیک یرابطه
حال  .بخشدمی یژههای وجلوه، به او مبنا تفهیمکند و بعد از می یمتفه موسی به مبناها را

به موسی ]یدنده دست سپ یکجنبنده و  یعصا یک ،بوده یسازوکاربا هر  یرس در
 شده است.  یزای تجهیژههای وکند که به جلوهاحساس می یموس .[دهدمی

از قبل  یماکان پابرجاست، استراتژمنطق ک رسیم. در این مرحله،ی پنجم میبه مرحله
های الزم را یآمادگ یمجر .شود یداپ یشبرا یمجر یدبامی و شده یوجود داشته، طراح

 یرس یبا مجر یقرار یبعد یمرحله .کند یط یدبارا می یریاجرا نداشته، س یبرا
و آتش و صدا و پژواک.  لوتخیی، تنها یقرار در صحرا .شودکرده، گذاشته مییط

 : است یمجر یهتوج ،پنجم یمرحله است. یی مبانارائه و یمچهارم تفه یحلهمر
 

 : کیپای تابلوی خدا؛ آموزش عمل استراتژ
 در بزنگاه اقدام  یمجر هیپنجم ـ توج یمرحله

 کرده، بس از حدود خود  انیفرعون برو، طغ یبه سو
  طه(  27)زده  رونیب

 فرعون  یوبه س شیپروردگارت، پ نیها، براهبا نشانه
 32)نابکارند  یقوم مراو که مست کیدئولوژیو مدار ا

 قصص(
 

در ]ای از این سیر توجیه را ، خالصهشود. خدامی یهتوج یبزنگاه اقدام موس در ینجاا
که حوصله  ییبوده، خدا یکه اهل تکلم با موس ییخدا .به ما عرضه کرده است [قرآن

وقت  یحتماً کل ؛نبوده است اسیاماس زوکارسابا  و یتکلم تلگراف یعتاًدارد، تکلمش طب
و  یدوران موس ضیحتویط و شرا یلن تحلا. حتماً هماستکرده  یموس یهصرف توج

 تر،مبسوطتر، یجد ی،موسخود  ی، براانجام داده محمّدحضرت  یرا که برا فرعون
 یشبرا ،دهدیم یرا به مجر یحاتتوض وقتیمرحله مطرح کرده است.  به تر و مرحلهفراخ
فِرْعَوْنَ  اذْهَبَا إِلىَ: »کندمی یحمعروف تصر ییههمان آ موسی درکند، به می یطشرا یلتحل

، ما هم یاکرده یخودت که در دربار او زندگ ؛فرعون برو یبه سو (.49)طه: « إِنَّهُ طَغَى
رعن، تکه تفرفتن فرعون، ارتفاع گ ینی،بب یکاز نزداو را ایم که تو را فراهم کرده یطیشرا
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 ینهاا توسط فرعون را مشاهده کنی؛ کردن مردم یفار وخفوکردن و برش زدن به مردم، خ
کرده  یاناو طغ»دهیم: یمجدد م یحت توضی، حاال ما برایایدهاست که خودت د یرهاییس

زده، مدار خودش را فراموش کرده است و  یروناز حد ب یعنی  «إِنَّهُ طَغَى»؛ «است
ه زد یرونبس از حد خود ب یاید؛به مدار برتر ب یز،ن تجهو، بدیفیتقال کخواهد بدون انمی

که پروردگارت به تو داده،  اییژههای وجلوهو  نها و قرائبا نشانه ی او برو؛به سواست. 
به قرآن های ترجمه در ءرو. مالیدئولوژیک ـ او بمدار او مالء ـ فرعون  یبه سو یشپ

ترجمه  «صاحب»و برخی « ارباب»برخی آن را اشکال مختلفی ترجمه شده است؛ 
 «یدئولوژیکمدار ا» به معنای که خدا دارد یدئولوژیکیهای ابا اشاره ءمال یول اند.کرده
 یدئولوژیکا یهاو را توج ی کهکسانی، مشاوران اصل و یرامونیان، پیختگانفره ؛ یعنیاست

. برو سراغ یدئولوژیکمدار اه، و به طور خالص، کنندیم یاو را فرآور یدئولوژیکنند، امی
به کار استعمراری عل . ف1«کارندنابهقومی  ،مستمر آنها،»اش که یدئولوژیکو مدار ا فرعون

  .هستند و خواهند بود ،بودند یعنی برد کهیم
 یهم از قبل طرح یاما مجر دهد.یم یرا به مجر یو فرمان آغاز استراتژ !«برو» گویدیم

های خودش تا حد امکان واقف بوده  و خدا یو خودش به کاست بودهداشته و اهل فکر 
 یکامالً برا [موسی]داده بوده است و  یحکرده و پروژه و پروسه را توض توضیحیهم کار 

 ؛کندنمی موسی برقرار با یسربازـ  هدفرمانی رابطه. خدا هم است اظهارنظر مجهز بوده
را  تاول کار»و  «ارتش چرا ندارد» [ویدخدا این گونه برخوردی با موسی نداشته که بگ]

اگر  گفتندیم [شمسی] 20و  40های دهه هاییالتدر تشک«! اعتراض کنبعد  ،انجام بده
کار را انجام اعت کنید و اطاول  یالتی است،چون دستور تشک یستید،موافق ن یزیبا چ
 ینجاا؟ عد انتقاد کندب ،انجام بدهدچگونه کاری را  اردفرد مساله ید!بعد انتقاد کن ید،بده

 یموس .کندنمی یبا موس یو فرمانده پادگان یکیمکان یالتیرهبر تشک یخدا برخوردها
ـ پروژه  یکنندهیفبه عنوان استراتژ و تعرپیش روی خدا ـ ها از خواسته رستیفه ینجاا

ود؟ شه میام چیشینه: پیدگواول می یدغدغه گوید.را می یشهااول دغدغه .دهدقرار می
به خدا  یاست که موس ینا 9شعراء یسوره 14و  1قصص یسوره 99آیات  مضمون

                                                                                                        
به سوى « : »سِقِینافِرْعَوْنَ وَ مَلَایهِ إِنَّهُمْ کَانُواْ قَوْمًا فَ إِلىَ»ی قصص: سوره 91ی . بخش پایانی آیه1

 «.فرعون و سران ]کشور[ او، زیرا آنان همواره قومى نافرمانند
 «.ىِ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن یقْتُلُونِإِنَّ قَالَ رَبِّ. »1
 «.وَ لهُمْ عَلىَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن یقْتُلُون. »9
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 یعنی «!ام هراس دارمکه مرتکب شده یاز قتل ؛امکرده یمن قتل دانییتو که م»ید: گومی
که  سخنی ،کنم یتو معرف ییندهخواهم بروم و خودم را نماکه من به عنوان مجرم میاآلن 

تو  ی!زن بودهمهبکافه وزن همبهیدانمو تو که خودت قاتل »ت که اس ینا یندگوبه من می
اول را مطرح  یدغدغه ومساله  ی،مجر نبه عنوا .«ی؟را صورت بده یچه اصالح یآمد
ه را چ ینا ؛دارم یشینهپسوء وسابقه من سوء یدگواصطالحاً به خدا می «.امیشینهپ: »کندمی

 11قصص و ی سوره 94 آیات در کند،یرح ما مطردغدغه  ینا ؟ همچنینکار کنم
من را  یتوضع ینترسم با امی»: یدگوکند، میرا مطرح می خود ترس 1ءشعرای سوره
تو  یاز سو یامیمن پ که توام، دروغ بپندارند ییندهنما منکنند، دروغ بپندارند  یبتکذ

با خدا مطرح  هم خود را ترس «.هستم یامدارم، دروغ بپندارند که من حامل بار و پ
 کند. می
حال  .[کنداعالم می] را هم یش، تقاضاهاکندیکه ترس و دغدغه را مطرح م یناز ا بعد

 ؟ کندمی یچه برخورد ها و تقاضاهای موسیها، دغدغهکه خدا با ترس ببینیم
 

 : یکآموزش عمل استراتژ پای تابلوی خدا؛
  یمجر یفهرست تقاضاها ینششم ـ تام یمرحله

 یمجر یاتقاضاه : 
  شعراء( 13قصص و 37طه و25-32)گشاده  یینهس

 یسازآسان
  از زبان ییگشاگره

  یحـ کارتوض یمتوان تفه
 یرمبرادرم: وز

 یکمام، شربرادرم: پشته
   (یممر 53قصص و  35طه و  36)او: اجابت تقاضاها  
 طه( 34-71)بوده است  ینچن یزن یناز ا یشاو: پ 

 

                                                                                                        
 «.أَخَافُ أَن یکَذِّبُون إِنىِّ قَالَ رَبِّ. »1
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: طه است یفراز سوره ینترین، آهنگتقاضاهای موسی [ل برآیات مشتم] گفت شودیم
یفْقَهُواْ  (13وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانىِ) (18وَ یسِّرْ لىِ أَمْرِى) (12رَبِ اشْرَحْ لىِ صَدْرِى)»

 «. (90هَارُونَ أَخِى) (13وَ اجْعَل لىِ وَزِیرًا مِّنْ أَهْلىِ) (16قَوْلىِ)
، خواهمیگشاده م یینهس یکمن » ؛کندرا مطرح می یشاضاهاو روان، تق ینآهنگ یلیخ

ه بوده و تند هم صحبت لباعج ینکهبا توجه به ا یظاهراً موس «.امور را بر من آسان کن
به من بده،  یحو کار توض یمگره از زبانم باز کن، توان تفه: »داشته یلکنت زبان ده،کرمی

 یحبا من کارتوض یکرد یهه تو من را توجکنانکنم چ یهصحبت کنم، بتوانم توج مآرام بتوان
را خوب  یحتوض ینفراهم کن که من هم بتوانم ا یطیو بر من کارگر افتاد، شرا یکرد

به من عطا کن، برادرم را  یمو تفه یحانتقال بدهم، توان کارتوض کاستکم و یمنتقل کنم، ب
روان صحبت  و یسسل یلیکه لکنت داشته، هارون خ یبرعکس موس «.من کن یروز
او را » .بوده است یای داشته؛ در انتقال مفهوم برتر از موسیژهاعتماد به نفس و و کردهمی
ی پس فرد مجر .کندها را مطرح میتقاضا ینا «.کن یکمام کن، شرکن، پشته یرموز

خودش هم  ؛نبوده «بفروش ،بساز» یمانکار یابه عنوان پ یمجرتقاضاهایی داشته است. 
داشته،  یحداقل یداشته، استراتژ یعهش ؛راه انداخته بوده کیالتاز قبل، تش ؛تهای داشیدها

 ییهااز اندازه وای نبوده فرد ساده ؛است دهکر یشهخودش پ یاستراتژ یرا برا یبرخورد
 .خدا بوده است یفرآور یونها را مداز اندازه یاز برخوردار یبخش .برخوردار بوده است

هستنده  ینا ؛[مطرح است]« هستنده» یکبه عنوان  [موسی] وا ینجاا ینجاست؛بحث ما ا
سپارد، او اول به ک پروژه به او مییخدا  یوقت .کندمی یکتشک و مقابل خدا موضع دارد

ام و ، از گذشتههایی دارمهراسدارم، من که  یشینهسوءپ یکمن که » ؛کندخودش فکر می
 «!هم که عجول هستم ییکنم، جاهاترسم، روان هم که صحبت نمییم میهایلپاشنه آش

هستنده،  ینکه ا تمهم اس یلیخ .دارد یتعقل [موسی] .کردن است ینسنگ ـ سبک ینا
 یشپ یدارد، فهرست یفهرست و ، تقاضایرعرض اندام، تدب، محض یمقابل هستان و هست

تقاضاها  یناست که خدا با ا ینمهم ا .کندرا مطرح می یشتقاضاهاگذارد، یخدا م یرو
 یموسید، گومی یموس به. یدگونمی !«نه»ها کدام از تقاضا یچه هکند، ببرخورد می یفیک

در  «سُؤْلَکَ(. »98)طه:  «قَالَ قَدْ أُوتِیتَ سُؤْلَکَ یامُوسى: »اجابت شدی، هرچه را که خواست
ی هم دال بر تقاضامند شودیمیشینه و تقاضا سوءپ، دغدغه، دال بر سوال، ترسهم  ینجاا
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اجابت  یتتقاضاها»: گویدمی 1یممر 29و  1قصص 92 ،طه 98آیات  درخدا است.  سیمو
فکر ین گونه بوده است؛ ا ین همقبل از ا یدگومی موسی به یخودمان یلیخدا خ «.شد

 اضاییهم فهرست تق ینقبل از ا 9.[چنین است و مشمول رحمت من هستی]اآلن  نکن
 رمگی؟ نخواسترا  [صفورا] قبالًی؟ خواستمین [برای آرامش و امنیت] مکان رمگ ی!داشت
که  یفهرست ینقبالً ا؟ ما مورد نظرت نبود یککار استراتژ تمرین یک یبرا یقرارداد قبالً
مگر در دوران  از این، ترقبلیم! کرد یلت تکمیبرایاورده بودی، ن یانبه ب و ذهنت بوده در

 یطیمگر در دربار شرابودی؟ ن یلن یبر رو یمگر نوزادی؟ بود یامدهن یاممنوعه به دن
قبالً یم؟ و مهر مادر را از تو قطع کرد یرمگر شی؟ بزرگ شو یتدر امنکه  یمفراهم نکرد

را  «بوده است ینهم چن یناز ا یشپ» .بوده است ینهم چن یناز ا یشروند بوده، پ ینهم ا
 یکیحال  د.کردن یفبا خدا پروژه تعر یکه به نوع یکسان یبرا یماستفاده کن یمتوانمی

 ینمثل ا ؛آوردبه زبان می [کند؛ دیگری،آورد و اظهار نمیبه بیان نمی]را  یشتقاضاها
 کارپرداز مانند یکهم  یمابراه .بود ین طورهم هم یمابراهیم. مثل ابراهی و موس یمرحله

با  داشت و پروژه داد او که خدا به یهم از همان اول یمابراه .با خدا مواجه نشد زارکارگیا 
رزق و روزی مردم، نسل ]، [کعبه] رونق محل و یتامن: داشت تقاضاکرد، یکار م یلاسماع
خدا هم  ینجاا 4.کرد ینتام یمابراه یرا برا خدا آنو غیره.  [ی مسلِم و صاحب پیامو ذریه

تقاضادارها و  ییهبقچنین بوده، برای  [موسی]ی تو برا ؛بوده طوریناز قبل هم ا یدگومی
 رسیم: ی هفتم میبه مرحلهبوده است.  ینچن ،پروژه هم گانکنندیفتعر

 

 : یکآموزش عمل استراتژ پای تابلوی خدا؛
  یمخاطب: گروه هدف استراتژ تعیینهفتم ـ  یمرحله

 اعراف( 115یم، ابراه 5دخان،  11توده مردم )
 

                                                                                                        
لُونَ إِلَیکُمَا  بَایاتِنَا أَنتُمَا وَ مَنِ اتَّبَعَکُمَا قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَکَ بِأَخِیکَ وَ نجْعَلُ لَکُمَا سُلْطَنًا فَلَا یصِ. »1

 «.الْغَلِبُونَ
 «.وَ وَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِیا. »1
 (.93)طه: « وَ لَقَدْ مَنَنَّا عَلَیکَ مَرَّةً أُخْرَى. »9
اجْعَلْ هَاذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَ  ذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ رَبِّوَ إِ»ی بقره که با عبارت سوره 191تا  118. اشاره به آیات 4

های شود و مشتمل بر خواستهآغاز می...« خِرم بِاللَّهِ وَ الْیوْمِ االْهُارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِن
 ی کعبه است. ابراهیم در هنگام بنا نهادن خانه
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 یینتعرا  یمخاطب استراتژ یموس یخدا برا ینجاا .مخاطب است تعیینهفتم  یمرحله
 یننبوده است، ا یخدا و موس یرخدا و غ یارضا یپروژه برا یکصرفاً  یاستراتژ .کندمی

کرد، حذف می یدرا باـ که سمبلش فرعون بوده است ـ ارتفاع  ینکهجدا از ا یاستراتژ
که در  ییهاتوده ـ های تودههمه یارتقا ؛کردهبه ارتقا فکر می یدبا ،مهمتر از حذف ارتفاع

 یژهاخدا و یمرسجلوتر که می .شدند یدهاند، به استضعاف کششده یرعون تحقزمان فر
کرد، خوار کرد، از  یفرا خف ینهافرعون ا»: گویدیم و بردکار میه را ب «یفتخف»

بناست  [اکنون] 1«.شان کردخارج ها،این اندازهاز  و شان دادهای خودشان تنزلاندازه
هایی هستند که قرار است توده] یاستراتژ ینروه هدف اپس گ ؛کنند یداپ ءارتقا یمردمان

به ]، یمفهممی( 4اعراف 102، 9یمابراه 2، 1دخان 16) یاتقدر که ما از آآن [ارتقاء یابند.
 یزیچیک بار،  [در قرآن]. [ها مسلَّم استی ارتقای تودهسبب تکرار این سخن، مساله

وقتی  یول ؛محسوبش کرد یدنشود کل ید، شایمعبور کن آن مرحله از یکدر  و ذکر شود
، باشد داشته یش خودبا پس و پ یارتباط یاید ومختلف ب یجاها رچند بار دیک مضمون 

  یحیکار توض یخدا با موسوقتی  .است یکو استراتژ یفیسرپل ک که یک یمفهممی
 که یهای مردمتوده ؛نداهای مردمتوده ینهم ی،استراتژ دراول  مخاطب گروه کند،یم

بعد وجه دوم  هب یناز ا. [اندو به استضعاف کشانده شده]برخورد شده  آنها طور باآن
بناست ارتفاع را حذف  موسیدرست است که  .های مردم هستندتوده ین، همیاستراتژ

 است.  یساز ینها و عمل جانشتوده ینهم ءارتقا ی،، اما وجه بعددکن
*** 

که  یناتکاء هست، با وجود ا یجهت نقطه یناز اکه خدا  یمآمد یشپاآلن  را تا یرس ینا
مهندس است و اهل خلق و خلق  ـو هندسه است، طراح  یاهل طراحکه ، یدیمقبالً د

دورمدت،  ،است که عنصر درازدست ینهم ا «او»یگر وجه د ؛مستمر و نو به نو هست

                                                                                                        
 .(24زخرف: )« فَأَطَاعُوهُ  إِنَّهُمْ کاَنُواْ قَوْمًا فَاسِقِینَفَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ . »1
بندگان خدا را به من »گفت:[  فرعونیانبه موسی ]« : »أَنْ أَدُّواْ إِلىَّ عِبَادَ اللَّهِ  إِنىِ لَکمْ رَسُولٌ أَمِینٌ. »1

 «.اى امینمبسپارید، زیرا که من شما را فرستاده
و در حقیقت، « : »مِ اهللابَایتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَکَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلىَ النُّورِوَ ذَکِّرْهُم بِأَی مُوسىَوَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا . »9

ها به سوى روشنایى بیرون [ که قوم خود را از تاریکیموسى را با آیات خود فرستادیم ]و به او فرمودیم
 «....آور و روزهاى خدا را به آنان یادآورى کن

 «. پس فرزندان اسرائیل را همراه من بفرست« : »فَأَرْسِلْ مَعِىَ بَنىِ إِسْرَءِیل. »4
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در  یم،ق کنبه عنوان هستنده خل یمبخواهاگر ما  یعنی .است یکدار و طراح استراتژافق
 یم. اگر بخواهاستخراج کنیمقواعد خلق را تا حد توان خلق خودمان یم، بزن  یدرا با «او»

، یریمبگ یمشورتیم، ی بزنو در یمانجام ده یدبا «باب بگشا»، یمکن یو مهندس یطراح
ای که نه هم در دوره یم؟ آنفعال شو یمهندس یحوزه گونه درچ ینیمبب یم،شو یزیتجه
مظروف  ظرف و یرها و بو آمورف، ه فلَّ یز. همه چیادارد و نه هندسه وجود یطرح
، یفرد ی، استراتژیمبرب یشپ یاستراتژ یماست که اگر بخواه ینا یگر. وجه داست

 تربزرگ، در مدار یاسی، سیالتیتشک یحوزهدر  یل،تحص ،کار ،در خانواده ی،اجتماع
 یعنصر؟ ستهبند مرحلهو  عنصر استراتژواقعاً یست؟ چ« او» هایداشته ینیم، ببیاجتماع
سه دهه  که یعنصر گیرد؛یو در نظر م کندیاستخراج می با استراتژ ها را متناسبتاکتیک

توانست مگر خدا نمی !شود یو بعد از سه دهه بتواند مجر یایدبار ب یکند تا موسصبر می
 ینمثل همـ د ، پروبال دهیردبگ یکیمکان ی، عنصر دیگری را به شکلاز موس یرغ

 یدواند به جهان جدتبرسد که ب یتیظرف یکبه ینم! ـ بمی یلیتخ هاییلمف درکه  ییهاانسان
مهم  .کارها صورت نگرفت ینا یولیرد؟ کارها صورت بگ یناز ا شدمگر نمی؟ وارد شود

مرتکب قتل  وکرد می یکیشتابان و عجول که برخورد مکان یهمان موساکه است  ینا
مهم یم! را فرد استراتژ کن ،گشتو دنبال مکان امن می رفت یروناز صحنه ب نیزاشد و گر

است که  ینمهم ا ؛شود ییرتغ  ایبر هایییتصاحب قابل عنصری مثل موسیاست که  ینا
ارتفاع یک  ؛فرعونارتفاعی از نوع نه  ـ آرام، مرتفع شودارتفاع بتواند آرامانسان کم ینا
 ه اجرا کند. بتواند پروژ ،کند یداپ یفیک

 یکدر  ؛برسد یبه آمادگ بایدیم یاز قبل بوده، مجر یطراح یدیمهفتم د یتا مرحله
 یمجر ،شود و بعد به طور مستمرمی ارصحرا رابطه برقر یالتیبزنگاه در خلوت تشک

اقدام که  یبه مرحله یرد.گصورت می یحیکار توض مجری شود و بعد بامی یهتوج
کند و های خودش را مطرح مییها، مشکالت و کاستا، ترسه، دغدغهیمجر ،رسدمی

و فعال  جاخدا با تقاضاها برخورد در .دهدی خدا قرار میرو یشرا پ هااز تقاضا یفهرست
 یخواهای که تو میپروژه ینا یدگومی ،کندمی یزشتجه یوقت ،بعد یدر مرحله .کندمی

یستیم! من و تو ن !نداگروه هدفت مردم ،یانجام ده یخواهمی یکیعمل استراتژ ی،اجرا کن
آنچه که ما  .گرا نداردنخبه یدهست که د یکیرساند که خدا عنصر استراتژمی ینجاا

است که به مردم  الزم  ینا، شده آموخته نوخصوص نسل ه که به ما، ب آنچه، یمآموخت
 قدرت ـ یک یاسیس یروین ـ مای روبرو [این گونه به نسل گفته شد که]یم! فکرکن یستن

 ی کهدارد، وقت دقدرت وجوآن حل مسائل با  یبرا هایییکتکنی که، وقت قرار دارد.
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 خود و قدرت به درزهایکار ه ای از قدرت هست، تو چاشغال گوشهو  یالب و یزنچانه
سر ظهر  یه،تعز یشود پشت پردهمی .با او حل کن [پرده] پشت ومساله را از باال داری؟ 

 !بخورند و هندوانه قاچ کنند یمون، شربت آبلیحس مو اما یزید [گر نقشبازی]عاشورا، 
برخورد خدا این گونه ] .کندبرخورد نمی ین طوراما خدا ا !کارها را کرد ینا شودیم

فرعون را ترور  ینبرو ا ؛منم و خودت» یدبگوبخواند و خلوت به را  یموس [نیست که
روش ] !«.بکش یرونباو را  یترفند کیبا  !خارجش کناز مدار  یجور یکبرو  !کن
 یشهاحاال روش ی.رومی [قدرت مستقر]یش شفاف پ یلیخ یست؛ن طوریناصالً ا [خدا

 یفرصت هست که دوستان هم بررس [بین دو جلسه] یم.کنمی یبعد بررس یرا جلسه
 یمجرا هم  مجرا ینوجود دارد، ا ییوسط هم مجرا ینشفاف است و ا یزهمه چند. کن

که  بدون اخالق یاسیس یمثل مبارزه !توده مفت گران است یب یای است، استراتژتوده
ها پس کوچهو کوچه ها، راسته بازاریاو توده یمردم یداراها یناگر از ا !مفت گران است

را  ی، اگر استراتژیبرقرار نکن یوندشده، پیفار و خفوهای ختوده ین، اگر با ایعبور نکن 
؟ باشد و نمرود یمابراهفقط شود وجود دارد؟ مگر می یزیچه چ ی،م نکنیفهت ینهابه ا
 ،هاارشدهوخ ،هازدهشوک ،هاهستند؟ بالزده چه کسانیوسط  ینا؟ باشد و فرعون یموس
 ییرعنصر تغباید  ینهااها، چه کسانی هستند؟ ارتفاع گرفته در مقابلِ هابر هزار شده یمتقس

کامالً  ،اعراف 102و  یمابراه 2دخان و  16 ینشانهه خدا در س .بشوند ییرو فعال مدار تغ
بالً برخورد ق یموس .[ها باید فعال مدار تغییر شوندکه توده] دهدمی یحتوض موسی به

تو  یرا برا یطما قبالً شرا یدگومی و کمتر اهل کارتوضیح بوده است. خدا کرده یکیمکان
 وت ، برادرت هم که بایمداد تو بهاکنون ها را هم خواسته ی، همهیمرقم زد به شکلی

برای ]برو  ی،روفرعون می یشکه پ ینضمن ای، دار یحست، خودت هم که توان توضه
است که  ینا اتخواستهروی، که میفرعون هم  یشپ .کن یحیکار توض [ی مردمتوده

را؟ چ .شوده ادد ما یلتحو یاستراتژ یاصل یوژهس یعنی !کنگذار را به ما وا یلاسرائیبن
که اهل  یکساست.  اهل ارتفاع: فرعون دهدمی یحقشنگ توض یلیدهد، خمی یحخدا توض

با  توانیمینم یم،نکن یاگر ما با هم حس برابر .کند یکتواند کار استراتژنمی ،ارتفاع است
شود معلم، میگیرد، یم یعیارتفاع طب یک ید،آکه باال می یکس یم.بکن یکهم کار استراتژ

 یشپ یکار یچارتفاع گرفتن، ه ی وو معلم یبا آموزگار .کند یموزگارآ خواهدیم
، یمای را اجرا کنپروژه یماگر ما با هم بتوان .شود اجرا کردنمی یمشترک یپروژه .رودنمی

 ینا یاورند،ب یفیکار ک ،شدند یلتشککه  [مطالعاتی]گروه  چنددوم جلسه،  ییمهاگر ن
 تبدیل به یک، آن رابطه یمبرقرار کن یفیتبادل ک یک یمبتوان ،دنبحث ما را هم نقد کن
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فرعون  گویدیم .کندبرخورد را می ینا یشود. خدا با موسمییک و استراتژ ی برابررابطه
تواند با ، نمییندبوار میمورچهو نازل  وار وخو  یز، ربیندارتفاع گرفته، همه را از باال می

 رابطه برقرار کند.  ینهاا
 یه با مردمش، اهل رهنمونهفرعون در مواج یدگودهد، میمی یفیک یحه توضک یگرد وجه

بدهد،  صحیح به آنهاوانسته آدرس درست تکند، ن یرا رهنمون ینهاتوانسته ا، نمییستن 
 برساند. یفیبه منزلگاه کآنها را نتوانسته 

دمش مر ایبر یرشد یست؛است که فرعون اهل رشد ن ینکه مهمتر است ا یاما وجه بعد
نمی تواند برای ] استهزاست، و یرو تحق یفاهل تخف و حال که ارتفاع گرفته .دربرنداشت

را استهزا  یرود، موسمی هم نزد او یموسوقتی  یفرعون حت .[مردمش رشدی داشته باشد
 ،نداردهم  ی، رشد و رهنمونیستطه برقرار کردن نباهل رایرد، گبه تمسخر می و کندمی

       رو به زوال و محکومی است.  یبا مردم مصر، استراتژ مواجهه اش دریپس استراتژ
یست؟ . حال آن سوژه کاندیابنده و محکوماش زوالیهم استراتژ و فرعون هم خود

با متن ] برقرار کردن ی برابرکند، اهل رابطهنمی یحیکار توض حال که فرعون .ندا«مردم»
تو فقط با  یند.هاینهدفت ا ؛کن یحکن، کارتوض برقرار ی برابر، تو برو رابطهیستن [مردم

کند. ینم یبه موس یروشنفکر یکو استراتژ یالتیتشک ییه. خدا توصیستیمن طرف ن
خودت دست و پا  یبرا یبونیتر یکمثل هارون فراهم کن، عنصر بگرد چند  یدگونمی

رسانه فکر  و نیبونفهمند را اشاعه بده، فقط به تر یکه مردم عاد یچیدهپ یهاکن، صحبت
برخوردها را  ینخدا ا و ... . [گرد خود بیاور]یاه لشکر درست کن، س یاب جمعوکن، اب
آن  که هفته بعد راجع به یک، و استراتژیح، شفاف، کارتوضیحبرخورد صر کند؛ینم یهتوص

شان دوستان است که از بحث اختیاردوم جلسه در  یتکه. بیشتر توضیح خوهیم داد
 . یدممنون، خسته نباش یلیکرد، خ یماستفاده خواه

  
  



 247      (3) کیاستراتژ دید: او یها و کارکردهاداشته: ستمینشست ب
 

 

 کنندگانهای مشارکتآورده
 

 ی اولکنندهمشارکت
صابر  یکنم خدمت همه و با کسب اجازه از آقاسالم عرض مییم. اهلل الرحمن الرح بسم
به  یکردم نگاه یسع ایم،هکه داشتخدا  یکاستراتژبحث دید  یها در راستاتربزرگ یهو بق

را  خودمهای برداشت یاندازم وب ،و فرعون که در قرآن وجود داشت یوسمرتبط با م یاتآ
 جلسه گفتند.  ینصابر در ا یکه آماده کرده بودم، آقا نکاتیاز  یلیالبته خ .داشته باشم

 که به نظرم آمد یجالب ینه؟ نکته یابلند مدت دارد  یک واستراتژ یدخدا د اینکه آیااول 
به  یتقبل از شروع روا، کندمی یتکه خدا در قرآن روا ییاهاز داستان یلیخ که این بود

 مثالً .است یاددر قرآن ز ی این امرنهکند. نموکار داستان را مطرح می یانو پا یجهنت نوعی
کند را مطرح می بیند،ی که یوسف میاول خواب یاتدر همان آ یوسف،داستان در روایت 

 یا .شودمحقق می بعد سال 40 در حدود ت کهاس کار داستان یانپایجه و خواب نتاین که 
 یمبه ابراه یمخواهما می یدگومی �کند را مطرح می یمکه سیر ابراه ییهمان جامثالً 

نشان را  آنتحقق  یچگونگ یبعد یاتکه در آ یمرا نشان بده ینو زم اهملکوت آسمان
وَ نُرِیدُ أَن نَّمُنَّ »د: شوهم دیده می قصصی سوره 2و  4 یاتای در آمساله ینچن 1.دهدمی

آن  بر یمخواست« : »عَلىَ الَّذِینَ اسْتُضْعِفُواْ فىِ الْأَرْضِ وَ نجْعَلَهُمْ أَئمَّةً وَ نجْعَلَهُمُ الْوَارِثِین
مردم قرار  یشوایانو آنان را پ یممنت نه ،شده بودند تفرودس ینکه در آن سرزم یکسان

خواهد می شانیانبه فرعون و لشکر در واقع «.یمگردان ینرا وارث زم یشانو ا یمده
دارد ای که قصد پروژه ،خدا [با این آیه،] یانیم.بودند بنما یمناکچه را که به آن بآن بگوید

 بشود، بازگو یوارد داستان فرعون، هارون و موس که اصالً ینقبل از ارا  کند، یفتعر
ای در مصر گردن است. عدهدر مصر حکمفرم یتیوضع ینچن یک یدگومی« او» کند.می

 یفعده را خوار و خف یک یرند وخواهند نسبت به مردم ارتفاع بگکنند و میدراز می
 یفاش را تعرخدا پروژه یم. به عبارتیببر ینرا از ب یتوضع ینا یمخواهما می ؛کردند

ه به پروژ یک یفتعر البته مطمئناً .من قصد انجام این کار را دارم گوید کهو می دکنمی
هم فکر  هاراجع به آن دارد که مطمئناً یبستگ یالتی، استراتژیک و سایر عواملتوان تشک

به کاخ فرعون  ،شودبه آب انداخته می یکه موس یناز ا پسبعد،  آیه چند است.شده 
 ینا یمخواستما می یدگومی ، خداوندشوداش انتخاب مییهرود و مادرش به عنوان دامی

                                                                                                        
 «.وَ کَذَالِکَ نُرِى إِبْرَاهِیمَ مَلَکُوتَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِیکُونَ مِنَ الْمُوقِنِینَ»ی انعام: سوره 32ی . آیه1
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« أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَق: »خدا حق است  یهوعد یمبفهمان یکه به مادر موس یمهکار را انجام بد
قول داده  یکه خدا به مادر موس یکه در کشاکش و روند ینبعد از ا یعنی .(19)قصص: 

 یهو قبال ییکه توانا یمنشان بده یمخواستما می یم،گردانیرا به تو برم یبود که ما موس
بود  یجالب یهنکت به نظر من اینو ایم کرده یفکه تعراست ای ژهپرو مان،ولق ینپشت ا

 ینکند که چگونه امی یت، روادر ادامهکند و بعد می یفاش را تعرکه خدا از اول پروژه
  است. پروژه را به سرانجام رسانده

 ینبرخوردار است. چند ییباال یلیخ یبندای هم خدا از صبر و مرحلهدر طول هر پروژه
 ید وآمی یعسر ،شودعبور می [بندیصبر و مرحله] مساله ینکه از ا ییجا [در قرآن]جا 

 یککه  ینقبل از ا یموسیر، مس ینهم در  مثالً .کندعتاب می یا دهدمی یدیشد تذکر
 ی ـروان ی،و چه روح یروچه از لحاظ ن ش ـقومو خود  ای دریمادگو آ ،شود یط یریس

ای که از که کل پروژه کندمیشود و کاری کوچک می یوادع یکوارد  ،شده باشد ایجاد
جا خدا ینرفتنش بشود. ا ینسوال ببرد و باعث سوختن و از ب یرزرا شده بود  یفقبل تعر

 .شودبرد و آن روند اصالح میبه اشتباهش می یپ یشود و خود موسوارد می یعسر یلیخ
از پروژه خارج کند  یآن را مدتاست که  ورتیبه ص توسط خداوند البته اصالح آن روند

که بعد از  اینجاست ی جالب. نکتهحداقل برسد روانی ˚ یانسجام روح یکتا بتواند به 
خدا ای که یست، به گونهقبل ن ایِآن موس یگرد گردد،ایی که برمیافتد موسکه می اتیاتفاق

گفته و  او که خدا به ینبا وجود ا یحت یول «.برو به سمت فرعون»ید: گومی او به
زند و از خدا سوال می یکدست به مجادله و تشک ، موسیداده است ضمینی همت

 یمن مدتهست یا نه؟ قوم آماده  این دانممن نمی اصالً یتوضع ینا ید باگومی ؛پرسدمی
هم  یهای ذاتضعف یسر یکندارم.  ییقوم آشنا یتوضع با یلیخ ،خارج از مدار بودم

 ینفاز مبارزه در ا ییرتغ یدهترسمی [موسی]ین شان گذشت. همچنشود از کناردارم که نمی
 کهداشته  یانمعنا که مبارزه با فرعون در مصر جر ینبه ا .ببرد ینکالً پروژه را از ب ،مقطع
آورده میی رو در رو درداده و به صورت مبارزهآن را تغییر می با ورودش عمالً یموس

 : »کندمی یحهم تصر یهآدر را برنتابد،  ینون اکه فرع بوده یناز ا یموسترس  است.
. به عبارت دیگر در برخورد و بر ما افراط کند یم کهترسمی یعنی ؛1«نخَافُ أَن یفْرُطَ عَلَینَا

ببرد و قوم در حال  ینهمه را از ب افراط کند و کالً یگرد یزهر چسرکوب و شکنجه و 

                                                                                                        
 (.42)طه: « یفْرُطَ عَلَینَا أَوْ أَن یطْغَى قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نخَافُ أَن. »1
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 یلیخ یکد استراتژید یک ینا .دنابله کنمق ینرا نداشته باشد که با ا یتوان ینحاضر چن
داشته  یدست خط یککه از خدا  یندر آن مقطع داشته و با وجود ا یاست که موس یجد
 دهد ورا می ی الزمهاجواب او به یرکرده که خدا در مسفکر می یزهاچ ینهم به ا باز یول

 رساند. می یقینو  یبه انسجام روح او را
ها آمده از بزرگان و قهرمانان گونه که در داستانهارون آن جالب است.نقش هارون هم 

 یرمس ینا در .توجه شده اشیککمتر به نقش استراتژ یلیخاست و  اسرائیلقوم بنی
ها و یشینهسوء پی سر یککند که بتواند ای استفاده میفرصت به گونه یناز ا یموس

معنا که  ینبد .صالح کنداز قومش وجود داشته را به کمک هارون ا هک یتصورات بد
نفر  یکبوده که  این قاتل از مصر خارج شده است. در ذهن مردم یکبه عنوان  یموس

بوده است که مردم از  یدید ینآخر ینا .را انجام داده و از جامعه خارج شده است یقتل
بودن را  یتصور دربار ،در دربار بزرگ شده این دید که موسی یناند و همچنداشته یموس

...، و گر هستیم: ما اصالحیدکند که باالخره هرچقدر بخواهد بگومی یجادر ذهن مردم اد
به نظر  اینجا .است یهم دربار موسی خود [باز هم در ذهن مردم این تصور هست که]

بشود  یدنشقتل رسبه باعث  یدکه شا یبه موس هجوم یتوانسته جلومی هارون رسدمی
 اطرافیانمعنا که  ینکرد. به امی یباز یامبر)ص(پ یب براکه ابوطال ی. مثل نقشیردرا بگ

را به آن  یغمبروقت نتوانستند خود پ یچه یول ،کردند یدشکنجه و شه یلیرا خ یامبرپ
ی یشینهبتواند پکه  . نقش استراتژیک دیگر هارون هم این بودهاز مدار خارج کنند تصور

وقتی او  .به هارون اعتماد داشتندمردم  چون را به مردم گوشزد کند، یو موس یلاسرائیبن
و وارد دربار  هکرد یرا ط یریس چنین یکو باالخره  یستن یدربار موسی گفته کهمی
که  ایدر پروژه ودهدر همراه کردن ت . بنابراین هارونتوانستند باور کنندمی احتماالً ه،شد

 باشد.  مفیدتوانسته می ،اش بودهیمجر یخدا نوشته و موس
رسد دهد به نظر میمی یشنهادپ یبه موسبه عنوان شعار جنبش هم که خدا  یشعار

 یخواهم بنمی»: یدگوکه می ینداده است. ا یرا در خود جا یکیهای استراتژلفهؤم
 و یجادا یلاسرائیبن ینب یدیشد ی. این  شعار همبستگ«را همراه خود ببرم یلاسرائ

 گروهباالخره ی، نند به وحدت برسند و از طرفکرده که بتوامی نسجمرا م یروهای خودین
که احتماالً  ی از فرعونیانجناح یعنیکرده است. را از جناح فرعون جدا می یبزرگ

روند بودند، از  ینمخالف او به طور کلی  یدشد یزیو جنگ و خونر یاروییمخالف رو
جنگ و  اینکه یگفتند بهتر است به جاشدند و میجدا می یهن و بقماهافرعون،  خط خود

به ما  یکار یگرها که دینها خودشان بروند، اینا یمبگذاریفتد، اتفاق ب یدیشد یزیخونر
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حکومت فرعون  ییدتا یبه معنا ینخواهند بروند. احکومت ما ندارند، خودشان می و
چون آنها  ؛ماندنمی یفرعون باق یبرا یحکومت یگررفت، دمی ئیلاسرایچون اگر بنده، نبو

 بردند. می یشکه کارها را پ بودند
شان صابر در بحث یدر اجتماع که آقا یعدر سطح وس یرسانیامو پ یحکارتوض ینهم

 یامرا به پ یامشدر حد امکان توانست پ موسی است که یموضوع مهم ،مطرح کردند
 فحوایصابر مطرح کردند و هم از  یکه آقا یاتیکند. هم از آ یلای تبدو توده جتماعیا

شود، حرف به بحث گذاشته می یامپ ینرا درآورد که در جامعه ا ینشود امی اتیکل آ
کند کمک می یلیخودش خ ین. ااست شدهصحبت می اشدرباره محافل درشود، زده می

ر ه بهو  یایدخودش قوام ب یرمردم را همراه خودش کند، در مس د،ای بشوتوده یامپ یک که
به درون کاخ فرعون هم نفوذ  یحت یحکارتوض سد اینربه نظر می. یدا کندحال تکامل پ

درون کاخ  افراد از یکی ،را بکشند یخواهند موسمی فرعونیان که یمقطع درکند. می یداپ
غافر  یکند که داستانش در سورهکار مخالفت می ینو با ا یدآفرعون می یو از کادرها
بعد از یک در مهم بوده و چق یحیخواهم عرض کنم که کار توضرا می ینا .آمده است

بتواند باز  پروژه و یایدو کل پروژه ب یتوانست به کمک موس [ی مصردر جامعه] بستبن
 .برود یشهم پ

رود، شود، به جلو میتر مییقعمو تر یکه هر چه مبارزه جد اینکهی آخر هم نکته 
تر یچیدهد پدرصددهد و در قرآن هم تصریح شده، خدا به او میای که یوح با یموس

 ،تریچیدهپمقابل، دائم که طرف ه معنای آن نیست ب این ید.آمیبر  یروهاکردن خودش و ن
 یهای قبلیدههمان ا خود با یو روند قبل یردر س یروهان ولیمجهزتر بشود،  تر ویالتیتشک

کنند تا بتوانند با مطرح می یدیهای جدیتئور [موسی و پیرامون وی نیز] .بمانند یباق
ساختند که می ین را جورشایهاخانه که در قرآن آمده . مثالًمقابله کنند یرمس ینهم
هم آن  هاخانه یرا داشته باشند و کالً معمار یگرهمد یبتوانند هوا تا به هم باشد یکنزد

کمک کند.  هاآن بتواند به یکار مخف یشتر درای بوده که بگونه که در قرآن آمده به گونه
 او همو قوم  یروهانوسی، م د،شدنمیتر یچیدهفرعون پ یروهاین زات اینکهبه موا یعنی

مبارزه را به  وبمانند  یها جلوتر باقگام از آن یک یشهشوند تا بتوانند هممی یچیدهپ
برخی داشته باشد.  یکه انسجام خاص یننکته نکته بود تا ا یشترسرانجام برسانند. بحثم ب

 بود.  یهم تکرارنکات 
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ویی؛ پاراگراف بگ یک به صورت ها را فشرده ونکته یناتوحاال می متشکرم.صابر: هدی 
 ی؟ عنوان کنی به جمع خواستمی ه چیز راچ

 

درازمدت  یدبا د یکژتکه خدا عنصر استرا یمرسمی ینما به ای اول: کنندهمشارکت
و  های درازمدتپروژه بردپیش یخودش را در راستا یاست و به هر حال اراده

ها و مخلوقات، اگر حاال ما به عنوان هستنده .دهدقرار می ،کند یفکه تعر یکیاستراتژ
 یعتدر طب« او» که ییهاوژهپر یم و بتوانیم باکن یفخدا  تعر یاراده یمان را در راستااراده
 لی اگرو یریم.قرار بگ [خودآگاه] یارندهدر وجه هش یمتوانمییم، همراه شو ،کندمی یفتعر
حداقل  یاو  [تعریف کنیم]، کندمی یفکه وجود کل تعر ییهاخالف پروژه ییهاوژهپر

 عادتاً یدهم با یرمس ینا در. البته یمکن یدابه آن وجه دست پ یمتواننمی شیم،نبا شانهمراه
 یدیهای جدیها و تئوریدهها و اخودش را موظف کرده کمک« او» هم یاوریم،ب ییهایدها

 . برساند را یمخواهکه می
 

 یخاص ینکبا ع یدی متن بادر مطالعه ید،دهمی یحکه شما توض ینیمضام یناهدی صابر: 
 یرد؟ گجا می یشانیرسد و در پس پبه ذهن می ینمضام ینا یا یده شودد

 

ای که یههر آ ید،گفت یشگونه که شما در جلسات پهمان قاعدتاًی اول: کنندهمشارکت
برخورد با آیات  یمهم اگر بخواهاآلن  است. بوده ان خودشیازی در زمآمده بر حسب ن

 یریگتوشه آن و از یابیمرا در یهآ یاصل یمحتوا یمناتواست که ما می یازبر اساس ن یم،کن
برداشت آید، ینم یازن دونب ،روز اول یهگونه که آنباشد، همان یازی. اگر از طرف ما نیمکن

 یم ومند باشالؤکه س یمباش یریحاال اگر ما در مس، یستن یرپذامکان یازن دوناز آن هم ب
گونه که خدا گفته همان قاعدتاً یمباش یازهاپاسخ به آن ن یدر پ که یمداشته باش یازهایین

 به یمناتومیباشد ن نگاه سطحیق و اما اگر از سر تورّ یممان برسیهابه پاسخ یمناتومی
 . یمبرس هاآن

 

از سر  یا ماتو و امثال ما فکر کرده و  یازهایکتاب آخر به ن یخدا موقع انشاهدی صابر: 
 کنیم؟ برداشت می آناز  یزیچ [مانفعلی]یاز تصادف بر اساس ن

 

ثابت بوده و به نظر  یخدر طول تار ییهابه هر حال چارچوبی اول: کنندهمشارکت
 ه برین عالود یاجرا یبرا ینآورده و همچنی کل ها را به صورتآن رسد خدامی

که توانستند آن  ییهانمونه یسر یککرده،  ءهایی که خودش انشاها و سنتچارچوب
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در   حدیبه  یخیهم آورده است. به هر حال انباشت تار برسانند ینیترا به ع یرهامس
و  یرهامسیم، ها را از قرآن درآورسنت یمتوان. ما میهستندها هم سنت و دارد کنار ما قرار

بحث شد و  یمابراه و یموس در مورد گونه کههمانـ  [تعریف نماییم] یدهای جدپروژه
 یمافوق یهاها انسانبه هر حال آن. بحث خواهد شد ینجادر اکه  یگرید یغمبرهایپسیر 

کردند را به  یفکه تعر ییهاو پروژه یرندها توانستند ارتباط بگسنت یناز دل ا .نبودند
به سمت ما باز  «در» ینا یم،در همان راستا حرکت کن میسرانجام برسانند، ما هم اگر بتوان

  شود.می
 

 یتاش عقالنیخدا در طراح یاآ ،و فرعون یهای مختلف موسیتروادر هدی صابر: 
 نداشته است؟  یاداشته 

 

چند  مثالً .کرد یدارا پ یزیچ نینتوان چمی یاتتک آدر تکی اول: کنندهمشارکت
 [خدا] که ییهایطراح .من مطرح کردم را ینهگز و چند یدکرد شما مطرح رااش ینهگز

داده  یشنهادکه خدا پ یاستراتژ ینکه ا یدسنج توان کامالًمی یانجام داده را با عقل بشر
را به  ینتواند امی یامروز به راحت یبشر عاد یا نه؟ یعنی دهبر عقل بشر بو یمبتن یااست آ

بگذارد در  دتوانمی دهد،یم یشنهادپ یه به موسکرا  اییاستراتژ مثالً یاآزمون بگذارد 
منصفانه  یداگر با د برخوردار است؟ قاعدتاً ییهایهد که از چه پانترازو و سنجش ک

 یموس یکه در جامعه نیتی استوراتر و فراتر از عقال یتیعقالن یم،کن یبررس یمبخواه
تک را در تک یتشود عقالنمی یم.کن یو بررس ینیمبب یعقالنیرغ توانیمیرا نم ینبوده و ا

 . یافت ،شده یکه بررس یرهاییس
 

 یکنفکر میی، به موس اشیفرعون و کارسپاربا خدا  یاستراتژ یدر مواجهههدی صابر: 
 یا شوددریافت میعقل  یشترب یاتآ ینحس؟ از ا یااول استراتژی خدا عقل است  عنصر

 حس؟ 
 

 را از حس نداشته است. منظورتاکه حس را  موسی قاعدتاً: ی اولکنندهمشارکت
 ؟ شوممتوجه نمی

 

ای از ینهخدا ک یکنفکر می یاتموج دارد  [پروژه]ین عقل در ا یشترب یعنیهدی صابر: 
حس را مشاهده  یا ینیبمی یشترب یت راعقالنحذف کند؟  او را خواستهداشته می فرعون

 ی؟ کنمی
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که خدا مطرح  یدرازمدت یربا آن س یمکن یبررس یماگر بخواهی اول: کنندهمشارکت
 و کندمی یریجلوگ یم،وارد شو یماز توان بخواه جکه خارج از مدار و خار ینکند از امی
نشان  ینا .گام به سمت جلو برودبهگام و باشد یبندمرحله یدها بای پروژههمه یدگومی
صورت ] یریدرگ همان اول ،حس بود [فقط]ست. اگر هاپروژه پشت یتیدهد عقالنمی
 یزچ مهه یکیبرخورد مکان تنه بایکخواست شد و می یرروز اول درگ یموس .[گرفتمی

فکر  .با مشت حل کند تواندمی نفر شده را یککه با  ییکرد دعوارا حل کند و فکر می
 یموس کندیم ینبوده و سع گونهینا اخد یول شوند؛به این شکل حل می کرد مسائلمی

 ی،تضاد اصل یدگوبوده و می [این روند موسی]یعنی  مخالف  .اصالح کند یرس ینرا در ا
 یداست و برخورد با آن با یگرکس دیگر و د یزچ یتضاد اصل یستند، بلکهدو نفر ن ینا

ظلم مبارزه  ید باشود. باکه نمی یظلم باش مخالفکه تو فقط  ینا .باشد یتیبر عقالن یمبتن
 پروژه را به سمت جلو یناتوو نمی یکنهای اشتباه میبجاها هم انتخا یلیب خوخ ی.کن
 است.  یتبر عقالن یکرده مبتن یفتعر خدا ای کهپروژهرسد به نظر می . کالًیببر

 

کار  شده و صرفکه  یادیوقت ز یر واخ یدو دهه یط یافتهسازمانتالش هدی صابر: 
 کتاب مقابل عقل قرار خدا و مثالً [این گونه تلقی شود که]که  انجام شده یحیتوض

 ؟ یکن یلتحل ی دلیلش راتوانمی یرند.بگ
 

شناسند همه می ی کهو دولت یبا آن قرائت رسم یند سفانه کالًأمتی اول: کنندهمشارکت
وجود  است هم ممکن یگرید یزچ [قرائت رسمی]ین ا یحس نکنند ورا شودباعث می

قاعدتاً ینند، بنمی در تناسبوز بشر با عقل امر ایاین را به گونهداشته باشد و چون  
 یندگوچون می هستند. و عقل از هم جدا یندی حوزهو  یت استمخالف عقالن یندگومی

 یول .کنندرا مشاهده نمی یزیچ ،آن یورا بینند واش میرسمی یمهمان پارادا در ین راد
 یمنصفانه بررس یدد یکشود با . مییمکن یرا بررس ینخود سر منشاء د یاییمبه واقع ب

 [و در دینقرآن  در]که  یرهاییدر س [اگر این بررسی انجام شود، خواهیم دید]د. رک
درجه باالتر  یکتوانسته که می یتیآن هم عقالن ؛لحاظ شده است یتشده، عقالن یفتعر

 حرف بزند.  ،که در هر دوره وجود داشته یتیاز عقالن
 

 [و دانش] عقلیدی؛ آیا به خدا رس تدرایبه یات آ ینادر بررسی شما هدی صابر: 
شود پژوهش می ینا یبه واسطهکه  یدیرس ینبه ا چیزی اضافه شد؟ یعنیهم خودت 

 ؟ شودتر جانبهعقلت همه و یکن یزعقل خودت را هم تجه
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 از طرفی و یردگانباشت صورت می ا کهمبناین هم بر  قاعدتاً ؛بلهی اول: کنندهمشارکت
دارد  یتعقالن یهایهپا یک یعنی هر کس یست.ن یهفضا و بدون پادر  یزیچ یکهم عقل 

یخ تاریعت، نسبت به جهان، انسان، طب یدید یعنیزند. دست به تحول می آنکه بر اساس 
 ممکن استداند. نمی یاداند می یرا امر عقالن یک امر ،آن یدارد و بر مبنا یزهمه چ و

خالف هم نفر  یک و نداند یعقالن گریو دی داندب یعقالن یموضوع واحد را کس یک
کالن نسبت به  یدهاید یسر یک یوح یخدا در قرآن و بر مبنا نم به نظر .نداعقل بد

 یدد ؛دارد ییهاد تفاوتندهمکاتب می یرکه سا یدیبا د که مطمئناً دهدیم به ما جهان
شود ائه میبه مخاطب خدا ار] یگرید چیز هر به نسبت و یعت، انسانطب یخ،نسبت به تار

کند. اگر  یفرا تعر یدست به تعقل بزند و امر عقالن دناتومی انسان آن، یبر مبنا [که
را به صورت یک امر همگانی تعریف کنیم و پارادایم مسلطی را تصور کنیم که  یتعقالن

 یزها،چ یبعض قاعدتاً کند یک امر عقالنی است و دیگری نیست، برای همه تعیین می
 ییهایهپا یت،عقالناما اگر بپذیریم . رسندبه نظر می یم،کنما حس میکه  یزیچ خالف

و پارادایم عقالنی واحد مسلط را با ]ید تر هم دگسترده آن را شودمی ،خودش دارد یبرا
 .  [های عقالنی متکثر جایگزین کردپارادایم

*** 
 ی دومکنندهمشارکت

هم حالت سوال و  یشترب و گرفت در ذهنم شکل یشای دو جلسه پدغدغه .به نام خدا
 ی بحث طراحی استراتژیک خدادر حاشیهمطرح کنم  مخواهکه می یبحث .دغدغه است

خدا  یاصل یاستراتژ آنچه به عنوان رسدمیبه نظر  ، هست.صابر مطرح کردند یکه آقا
 یاستراتژشاید  یست.ن یعنی حذف ارتفاع، درست مطرح شد، [در بحث آقای صابر]اینجا 
یت فرعون ذفتقابل و حی سویه یشتر، بیپختگ یرو س یزبه تجه یابیقبل از دست یموس

اما پس ]کند، تلقی می تقابل دو قوممساله را و  دارد یتینگاه هوداشت و طی آن، موسی 
 که به کندمی یط یریسکه موسی بعد .اما، [از طی آن سیر، استراتژی این نبوده است

خدا رشد است نه حذف ارتفاع. دو جلسه قبل  یاستراتژبه نظرم  .رسدرشد می یپروژه
 با بحث مکتوبی آوردند، هرچند تصریح نشد، اما تفاوت آن بحث اندوستیکی از هم که 

  .صابر مشخص بود آقای بحث
قابل  ،ی انسانها به مثابهانسان یعنی ؛ی رشد استپروژه، پروژه ینا رسد کهبه نظر می

 یالزام یهم وقت یری. درگیرندگمی قرار رشد یپروژه در واند کردن بحث و گفتگو
رسد به نظرم می .طرف مانع بشود آنشود که می یرناپذاجتناب به تعبیر بهتر، یاشود می
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ی البالغهنهج درس تفسیر در دهد؛، در سیر رخ می[مانع شدن طرف مقابل] اتفاق ینا
 کندصبر می [کاخ فرعون] ت درسال در پش یستب [موسی]که گفته شد هم  یمنتظر آقای

 یتفعال پشت کاخ اما به هر حال،استعاره باشد.  که حاال شاید این بیست سال صبر کردن،
از قرآن  یحذف یینهگز یچه و به طور کلی، یدآینم از قرآن در ،حذف یستراتژاکند. می

  ید.آینمر د
ی بحث طراح ینهم در دارد. یکیسوال ی جنبهالبته بیشتر و م هست هچند نکته 

توان ، اما میسوال ببرم یرز خواهمنمی را مطرح شد ای کهیتضاد اصل ،بود استراتژی
 یاستراتژ وباشد  یه برای طراحی استراتژیاولپایه و مبنای  اندتوحداقل تضاد نمیگفت 

، تضاد و حذف ناگزیر در عمل، ممکن است تضاد و حذف باشد اند، استراتژیتونمی
 را به عنوان استراتژی خدا مطرح کردند، یارتفاع فرعون حذفصابر  یکه آقاینا شود، اما

 یدر بحث آقا یاآ در بحث دوست قبلی هم اشاره شد که. یایدن قرآن در ازرسد به نظر می
قرآن تقابل  یدیبا روح توح ،اگر مبناستیست؟ مبنا ن یامبناست  حذفتضاد و  ینا ،صابر
به وجود  است در سیر، تضاد. ممکن یدآینم تضاد در، نقرآ توحیدی روح از چون ؛دارد

 . [تواند باشداما مبنا نمی]یاید، ب
 ینمستضعف است شود و قرارشروع می یاستراتژ ینشود که امی سوال دیگر، اینجا مطرح

توان استنباط یرد، از این جابجایی، نمیصورت بگ ییحاکم بشوند و جابجا ینبر مستکبر
یی رخ دهد، جابجا است که قرارینا ؛حذف کنند است کسی را قرار ینکه مستضعفکرد 
است که  یعیشوند. طب یگزینجا قرار است رشد و ارتقا هستند،که دنبال  یکسان یعنی

که  یاصل یکتهباشد. به نظر من نارتفاع می یگزینیجا یبجا ءارتقا یگزینیخدا دنبال جا
ا خد یدما با ینکها ؛هاستبحث ینا در «میبسم اهلل الرحمن الرح» یرابطه یست،در بحث ن

ین لن با استراتژی دیگری، مثل یاوریم،را ن یناگر ا یاوریم؛ب یدر استراتژ و صفاتش را
 یادینتفاوت بن یک یدخدا بااستراتژی  یول است، بد ینم لنویگ. نمیتفاوتی وجود ندارد

 یم،را درک کن یموس یرس یمما اگر بخواه .باشد هداشت [به عنوان نمونه]لنین  یبا استراتژ
. در خورندیم یوندپگونه با استراتژی خدا و صفاتش چ یعنی ؛شروع شود یداز توح یدبا

 ؟ ستچی یبا استراتژ یمکنکه ما مطرح می یدئولوژیا یرابطه یقتحق
 یکحال  .را مطرح کردند «یفیک یزتجه»صابر  یآقای چهارم استراتژی خدا، مرحلهدر 

و خدا و انسان ی نرم رابطهو  یدتوح ینا ه نشدگفت یچه ود و آن اینکه[ش]مطرح می سوال
 ]که[ و،فرعون بر یبه سواینکه داشته باشد با تواند می یچه ارتباط یمان،نماز و ا ییبرپا
قبل از گریز به مدین و ]قبالً که  یموسزده است؟  بیرون خود حدود از بس و کرده یانطغ



 1تبیین ما ـ : باب بگشا؛ دفتر دوم     256
  

 

چه ]با خدا ی رابطه ینا .خواسته بکندکارها را می ینهم هم [برانگیخته شدن به رسالت
نماز  ییمطور بگو ینهماینکه  .[در روش برخورد و استراتژی موسی داشته است؟ یتاثیر

ی آن با امور عملی و با استراتژی مشخص نشود، چه مشکلی را و رابطه]است،  خوب
به  ،شد یزر بعد گفتند تجهصاب یاست. آقا ینما جوانان هم هم یمساله .[کند؟حل می

به  یوقتگوید میاست که  مقداربیخدا  یادعا ییمگوما که نمی ؛مطالباتش پاسخ داده شد
که ینا سازوکار یست؟ یعنیچ شسازوکاراما  به دل راه ندهید. سیتر ید،بخور یوندمن پ

است که  ینما ا یمشکل اصلچیست؟  شود غالب بر ترس،خدا هم می ،من ترس دارم
اگر  ؛مهم است یلیشان خرابطه؟ تواند باشدچه می ی چهارم و پنجممرحله سازوکار ینا

قرار که بعد در سیر  اییبا موس دادهقتل انجام  ایی کهموسبین  ،نشود تبیینشان رابطه
 یناز مسائل به نظرم ا یکی. یمکن یینتب یدرابطه را با ین. ایستن یتفاوت یلیخ گیرد،یم

 بود. 
خواستم به صورت می مطرح کردند و مناز دوستان  یکیبود که  «عبد» هم مفهوم یکی

شود د گرفته میعبّالمُیقاز طر «عبد» یدیم،صابر شن یکه از آقا ین طورسوال مطرح کنم. ا
باید که  یدهای رسمرحله یکبه راهی که  یعنی ید؛کوب یدبا راهی که ؛شدهیدهراه کوب یعنی

که  برسد تکامل ای ازبگیرد و به مرحله تریمحکم حالت سستی خارج شود،از حالت 
اما اینکه گفته شد عبد بودن یعنی  یشتر است.و رنج ب یسختتوام با  دار است وجان یلیخ

ی نرم انسان با خدا، این نرم بودن نیاز به توضیح دارد؛ نه اینکه درست نباشد، اما رابطه
 ابهام دارد.

کنار  یکتببه صورت نم ابتو ـ و امیدوارممطرح شد صابر  یکه در بحث آقا یگرید ینکته
در انتخاب که  یاست که منطق یناـ کنم  ین و ارائهتدو یندهآ یدر جلسه یشانابحث 

ها به عنوان مخاطب استراتژی خدا وجود دارد چیست؟ انتخاب این نوع مخاطب توده
حاصل شود.  یرشد کی است قرار ینجاکه اباشد مبنی بر این یمثبت ینشانه تواند یکمی
 یک ،حذف فرعون و حذف ارتفاعآن بحث با  [میان این تعیین مخاطب]باز هم  یول

قوم از اول قرار یک  گوییگفته شد که  ایبه گونه اینجا ینیم.بمی حالت تضاد و تناقض
 یداپ )موسی( رهبر یکحال  ،رهبرشان نبوده یشوند، تا حاال کس یردرگ یبوده با قوم

دامن  ،در واقع [نوع طرح بحث] ین. ااست [ی درگیریپروژه] یو مجر یمنج کهکردند 
درگیری که  یستن یندنبال ا یست.گونه ن ینتضاد است. روح قرآن ا وزدن به حذف 

قبل از سیر طی کردن و برانگیخته ] یموس شود. اتفاقاً دیگری پیروزبر  و یکیشود  قومی
بدون  یگرد ییلهقب با فردی ازدارد  موسیی ایلهقب؛ همگونه بود ینا [شدن از جانب خدا
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شود. ، وارد این درگیری میکه به رشد فکر کند ینبدون ا [موسی]کند. می امبنا دعو
 شود؛وارد میدان می، است و چه کسی باطل حق یچه کس [بدون اینکه بررسی کند]
دوباره سراغ  یزتجههمه  ینبعد از ا یموس ییمبگو یمناتویکند. نمکه اشتباه می ینجاستا

بعد  یستیماما می ؛هستند فرعونآنها هم قوم  ،دیگفت شما قوم من هست و رفت ییگراقوم
این عدم ] . علتهمخوانی نداردبا روح قرآن  یلتحل ین. ایزیمرمیآنها را به دریا 

 . یدی استتوح یمبنا نیز [همخوانی
به نقل از ] صابر یآقا ییک جارغم اینکه یعلی ،شودهم که مطرح می یگرسوال د یک
که  یبزنگاهشود روی ، اما تاکیدی که می1«ن بوده استنیچ نیز یناز ا یشپ»گفتند  [خدا
قبلی موسی چه  [سیر] .[با این سیر مداوم همخوانی ندارد] اتفاق افتادوادی طوی در 
ست که هم ه ییجاها یاآ؟ نداشته است یبه خدا ربط یموسبودن ضدظلم  شود؟ یعنیمی
این ]صابر  یبحث آقا در یمگوالبته نمیرویم؟ می یشهم پ یبدون وح یابدون خدا ما 

 یصابر گفتند به مادر موس ینبوده است، آقا [با خدا همیشه بوده و هست، اطنکته که ارتب
شده، پس به  یوح مادر موسیروشن شود. به  یدها باینمرز ا واقعاً یول ،شده است یوح
از اول خدا گرفته است؟ اینکه ای صورت نمیوحی یهبه بق یاشده، می یهم وح یهبق

در دوران  [مورد حمایت و فرآوری قرار داد، چه مبنایی دارد؟] کودکیاز موسی را 
چه اتفاقی را گزینش کرد.  اونشان نداده بود که خدا  یتاز خودش قابل یکه موس کودکی

پس ما تا ابد ؟ شود نشیگز یموس یدضد ظلم شد؟ چرا فقط با افتاد که بعداً موسی
یم؟ یعنی باید مثل موسی داشته باشرا با خدا  سخن گفتنم و لکت یرابطه ینا یمتوننمی
 یکه برا یمکن یفتعر ایبه گونهرا  یاستراتژ یمناتوما نمی یاآکالً سال صبر کرد؟  90

سال صبر  90 به آنها گفته شود سخت است که یلینسل ما خ یحداقل برا؟ اکنون باشد
 یاستراتژ [بحث آقای صابر]در شود؟ ه میمن چ یسال زندگ 90 یرید!گمی یجهنت ید،کن

باید برای ما به یکسان و گام به ] ی مراحلشود که انگار همهمی یینتب طوریهم ی موس
 ییمگومی یوقت کهمن سوال است  یبرا .[ای حاصل شودگام طی شوند تا در آینده نتیجه

ما از  یم؟ یعنیکنمی یهرا چگونه توج «اکنون»چه معناست؟ به  ،«گراستخدا فرجام»

                                                                                                        
گوید، مقاطع قبلی حیات وی را به موسی یادآور ی طه هنگامی که با موسی سخن می. خدا در سوره1

شود و اینکه در تمام آن مراحل نیز خدا در رشد و سیر موسی دخیل بوده است و در نهایت می
 ینتام: ششم یمرحله»این نکته در بحث شهید صابر در  «.بوده است ینهم چن یناز ا یشپ»گوید: می

 )نشست بیستم( به تفصیل مورد تشریح قرار گرفته است. « یمجر یفهرست تقاضاها
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 بایداست. مبارزه  ینسنگ یلینسل ما، خ یبرا ینایم؟ گذرمی یندهآ یبرا مانیهاخواسته
 و ما گره خورده ینید یاتکه با ادب گراییباشد و فرجام یاکنون یباشد. استراتژین اکنون

 یکنزد یستیمارکس یبا تئور، داندمیکه فرجام را هدف  یروشنفکر یاتدر ادب یحت
و در  دانندمی یامتق راآخرت که فرجام و یتاکثر روحان یسنت یخواهچه فرجام ؛است
نادیده « اکنون»نگری، و چه در تلقی روشنفکری از فرجام]نقشی ندارد؛  «اکنون»آن، 

ها بر یلیخ! [در آینده]یشی آسا یبرا یمرنج بکشسال  90 یک . گویا باید[شودگرفته می
تحمل  یدبا فردشد که  نییتب ایبه گونه یمبارزات یتچون فعال ؛کنندنمی یتیمبنا فعال ینا

. یدمد زیادصابر  یرا در بحث آقا یندهآ ین. ایدآای که مییندهآ د برایبکش یسخت د وکن
 ؛نباشد یندهآمعطوف به کرد که  یینتببه شکل دیگری را  یاستراتژ ودشبه نظرم می

در این نم ابتوخودم در حد  امیدوارم«. اکنون» یهدفمند یول ،باشد دیوف به هدفمنمعط
 بحث ارائه دهم. زمینه 

 

کنیم دار بود و ما سعی میشد، جانکه مطرح  ینکات یممنون. برخ یلیخ هدی صابر:
کنم. ی آینده، طرح میبخشی را هم که پاسخی داشتم، در بحث هفته. یمفکر کنروی آنها، 

و نیاز به کار مبسوط برای پر کردن ]بخشی هم شاید پاسخی نتوانم داشته باشم  برای
ید ع از شاءاهلل بعدان ؛ بحث نبود، اما نقد و تشکیک بود.خوب بود یلیخ. [خالء هست

 و دوستان بحث جمعی بیاورند.مرکب باشد  ه هماز جلس یبخش ،[نوروز]
  


