
 

 

 
 
 
 

 1(4دید استراتژیک ): او یدهاهاوکارکرداشته: یینتب: یکمویستنشست ب
 

 نام همراه یاریگر به
 نزد من آ، باب بگشا، گشایمره، رفیقم من
 گاهی و استراتژیک با خدادالنه، مستمر، همهی صافضرورت رابطه

 

از  یمبتوانکه  شاءاهللان ؛سال نو یکسالم خدمت دوستان، برادران و خواهران و تبر با
آخر، جمع به نصاب  یجلسهیم، هم سر کرد جلسه را با یست. بیمبزنگاه تحول استفاده کن

 بحث شاءاهللانلذا از امروز  1به آنچه عنوان شده بود. یمکرد یبا توافق جمع مرور ید،نرس
 یدد»یتر تاسفند گذشته با سو مباحث یکه در ادامه یبحث ؛گیریمیم پیرا  [جدیدی]

 هست.  چهارم،، بخش «خدا یکاستراتژ یداشته» یا «یکاستراتژ
تان آغاز ماه رمضان سال گذشته خدمت یدوشنبه ینای که در اولجلسه یناز نخست

ی ضرورت رابطه» یل آن،ذو « باب بگشا»مرکب  یباز شد با دو واژه وانیعن یم،کرد
زده جلسه از نشست نخست یسطی . «گاهی و استراتژیک با خدادالنه، مستمر، همهصاف

که  یمکرد یو سع یمماه گذشته پشت سر گذاشتیفصل را در د یزدهم، یکتا نشست س
 : قرار دارد یدگاناش مقابل دعصاره یا هکه دنبال شد، جوهر یریسیم؛ را دنبال کن یریس

 

  ؛ینجااز آغاز تا به ا
 فصل یکنشست ،  یزدهس

 یتدرک موقع
 یتضرورت خروج از وضع

                                                                                                        
 باشد.می 1966ماه فروردین 16شنبه سهتاریخ برگزاری این نشست  .1
ه در متن سخنان برگزار شد که همچنان ک 1963اسفندماه  10ی شهید صابر در . نشست مورد اشاره1

کنندگان، به مرور مباحث قبلی تخصیص یافت و به همین دلیل آمده، به دلیل به نصاب نرسیدن مشارکت
 ها به کلی کنار گذاشته شد. گذاری نشستبا صالحدید معلم شهید، از فهرست و شماره



 1تبیین ما ـ : باب بگشا؛ دفتر دوم     261
  

 

 به متد یازن 
  ینیپساتب یین،تب یشاتبیین،متد؛ پ یطراح

 یدگاهد یکبه  یزتجه ی،تلق یکوداع با  یشاتبیین،پ
 « او»خود و : دو مبنا یانحرکت در م یین؛تب

 «او»و  یمالگو؛ ابراه یکدقت بر 
 

روی موقعیت اً مقدمتمنتقل شود که  خواستیم ینمضام ینا یزدهماز نشست اول تا س
 یاسیس یفکر یروهایو ن یتحاکمتر که خودمان ـ اعم از فرد و پیرامون و پیرامون بزرگ

در  ی. آنچه که از جستجوگریمدرنگ کرد ـ ستا نسل نو یتاًو نها یاجتماع یروهایو ن
 ین. به ایمبربه سر می یبحران یتبود که در وضع ینا حاصل شد،خودمان  یتموقع دارم

فعال ما »مان با . رابطهیرانیمحیم، ندار یهست یندر ا یگاهیجا یمکنکه تصور می یبترت
 یمدار یای اداریفه. وظیمشومحسوب نمی یفعال هست ،قطع شده و در کل یهست «شاءی

 توانیمینم یمکه دار ییهابحران ینبا ای، ادار ییفهتا شامگاه و در کادر وظ اهاز صبحگ
خودمان تا  یتوضع ین. به ایمکن یینتع یاجتماع یتو مسئول یفرد ییفهوظخودمان  یبرا

به ضرورت خروج  گان،و گذشت یاکاننا بر سنت بشر و پدران و نو ب یمبرد یحد امکان پ
منزل  آن دریم، قناعت کنیم، تن بده یتوضع این. بنا نبود به یدیمرس یتوضع یناز ا
 مان درگرچه دوران اقامت ـ [نگاه کنیمآن  باید به] پاگرد یکعنوان ه ب [بلکه]، ینیمبگز

خروج  ،سنت انسان یول ،ی را در بر گرفتهافشرده یهاشده و سال یطوالن این پاگرد هم
 . یمقبل از خودمان هست یهاانسان یادامهدر ، ما هم [است] بستبن یتاز وضع

دان به سفر جامهیب داریم؛ یابه توشه یازن یعتاًطب شویم، جخار یتوضع یناز ا ینکها یبرا
 دانبه جامه یازن است. لذا آن اصل مکمل ،کش نزدنینهکوله به سیبو اصل،  یکنرفتن 
. متد و یستن جز متد و روشنیز چیزی  یرمس یو ط یتخروج از وضع دانِجامه داریم؛

در است  گم است. ممکن ،ما یرانما، در ا یکه حداقل سه دهه هست در جامعه یروش
آنچه که بتواند  یولیافت شود،  یمتدخردهی، لوبساخردهی، روشخرده ،سو سو و آن ینا

های مختلف، ورزش، در حوزه ، بلکهیدئولوژیکو ا یاسینه صرفاً س ـ یدر سطح مل
گیری . چیز دندانشدمالحظه نمی ،باشد تیو عنا یقتدق قابلاندیشه و .... ـ یات، ادب

است که متد را  یازبه سنت انسان ن لذا بنا .کنداول سد جوع ب یکه بتواند در وهله نداریم
 . یشینیانبه تجارب پاتکاء  منتها با ،یمو بسازکرده  فرآوریتا حد امکان خودمان 
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. یمعصر خودمان سر زدماقبل و هم یبه متد بشرها یمکن یطراح یمتد یمبتوان ینکها یبرا
. در است یی، روش کارامکه روش پنج یمکرد یداپه با بحران هدر مواجروش برخورد  پنج

 ،عناصر ها،ینو مهمتر از ا یتخود در هس یگاهکردن جا یدا، پنقد خود، یقتدقاین روش، 
و تحول و  ییربه مدار تغ یوستنزدن از وضع موجود و پ یرونب ییزهعزم و اراده و انگ

از آن  یریبه کارگامکان  ،شتنقَّ ینا یلبه دل .[و مندرج بود] ش داشتنقَّت یدگرگون
 وجود داشت.  یانسان یتجربه

 و یراندا بحران ندارد، خدا حهم خدا داشت. خ یشنهادپ یک ،یانسان یدر کنار تجربه
به عنوان ]که  عدلمعنای  وجه یک .ستا یو مدارش، مدار کامالً متعادل یستسرگردان ن
لذا چون مدارش  ؛متعادل است کامالً ،«او» مداراین است که شود عنوان می [صفت خدا

ای از و فشرده یقینبحران ندارد و مظهر یست، اهل آزمون و خطا ن ،کامالً متعادل است
مستقل از  یعتاًاش طبیهو توص یشنهاداست. پ یجهان و هست بردپیش یبراعزم و اراده 

 یک یحداقل جایم، نباشیم یا باش یمذهب، یا نهیم کامل قبول داشته باش اما آن ر ینکها
عمران آل 160تا  110 ییهآ 80در « او» که ییهایهتوص یروای را جلسه چند. دارددرنگ 

که  شدنکته را متذکر می ینا« او» .یمکرد گدرن ،ا شکست احد داشتدر مواجهه ب
 ،یازنیشتذکر و پ ینبا ا .درونگرا باشد تانیبندجمعید، خودتان بپرداز هبید، نکن  یفرافکن

های آن روز بشرکه  داد قرار، زده بودندزده و شکآن روز که بحران یبشرها یبرا یمتد
خودتان ید، بود که هم به خودتان بها بده یناش ایهبخورند. توص یوندبه ما هم پ توانندمی

 او من ر ید. اگر خودتان را مبنا فرض کنیدمن را مبنا فرض کنهم و یرید، را مبنا قرار بگ
 یکگاه، هستم ـ آن یطبس یخرد و من مبنا یشما مبنا ـ یریدبگ یاصل یمبنا نیز

با او گفتگو  شودقدم زد، می شودجاده میازدر آن در. هست مبنا ما دو ینای بجادهدراز
 یپهلودست ،ینیمبرگزرا  «او»، اگر ما یرمس ینو  در ایم، با خودمان گفتگو کن یمتوانکرد، می

درنگ  یآن متد را هم کمروی . یردما  قرار بگ یرو مس نیال یار تواندمیما خواهد بود و 
متد که قابل  یک ،مانوزن و قامتعقل و قد و  خودمان به تناسب ردیمک یو سع یمکرد

 . یمکن یطراح ،کاربست باشد
یین، سطح دوم تبیشاتبیین، پ آن درآمد. سطح اول یمتد مطبق سه سطح یک یطراح یناز ا

 یکبا  یمبود که مقدمتاً و ضرورتاً بتوان ینا یشاتبیین. پاست یینپساتب این متد، سطح سوم
 یزگذشته و تجه یعبور از تلقی خالصه. یمشو یدگاهد یکو مجهز به  یمکن داعو یتلق
 یاز زمان ورود به هست .یمهست یاز هست یما جزئ، «یمما هست»بود که  ینا یدجد یدگاهد

. اصل آن یستکردن ن نظرن حقوق هم قابل صرفآیم، خودمان حمل کرد با یحقوق
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هم  یتوضع ییر. تغاست یهست عیتوض ییرتغ یفعال بودن و تالش کردن برا ،حقوق
اگر . [گیردها را در برمیی حوزهبلکه همه] ؛یستن یاسیو س یحقوق یتوضع ییرلزاماً تغا

 یداپ یخهمه تار یننداشت جهان ا یلیدل ،بسنده کند یننخست یتبه وضع خواستخدا می
خدا ضمن دست بزند.  یدکند، خدا به خلق جد یداقدرت مانور پ یزانم ینبشر ا ،کند

 یعنصر هست ینتر، شورندهی استهست یعنصرِ یگانهو  ینتریمحور ین،تربزرگ ینکها
موجود است. خودش اهل بسنده  یهاوضع یهعل یموجود هست ینترشورنده نیز هست ـ

ی بحث یهمالذا جان .یستن ،کرده بود یجادکه ا ینکردن به وضع موجود و وضع نخست
حق فعال از جهان است و  یئما جز یرانو ا یماز جهان یما هم جزئیم، بود که ما هست این

 . یردبگ یدهناد تواندینم یکسبودن ما را 
هم همان  یینتب .است یاصل یدورکر یشاتبیین،بعد از پ ،یینخدا، تب یباز بنا بر توصیه

 یمبنا یم، یکمبنا خودمان هست یک ؛ادو مبن ینحرکت در ب: کرد« او» ای بود کهیهتوص
 ینا یانطلبد حرکت در مکه می ییناز تب گونهینا ایآ ینیمنکه ببیا یبرا .هم اوست یهست

که  ییالگو ؛یمدقت کردالگو  یک رب ،نه یاداشته  یمصداق خارجیم، دو مبنا را سامان بده
الگو  .یستادیمالگو ا ینا [وارسی]ر نیز بجلسه  چندکرد. می یمترس «او»با  یمابراه یرابطه

 و یروان بود، فکر وساده : داشت یژگیوند این الگو چمان باز شد. تا حد امکان و دانش
در آن  که یچیمبپدور خودمان  آن را قدرینمفهوم که ا ینبه اـ  نبود یحلزون و یچیدهپ
ساده بود و  یلیالگو خ ؛نه .یمدرست کن یچندسر یخودمان منگنه یو برا یمله شو یانهم

 است.  ارای قابل تحقق و تکرشدهتجربه یزچ هر یعتاًطب ،چون تجربه شده
انتقال از سر فصل اول  یندر ا .بود «باب بگشا»تا سرفصل دوم که  یمرا جلو آمد یرس ینا

دو سه دهه ذهنش  یمحمّد یآقا ؛آمدند یمحمّد یآقا .یمداشت یبه سرفصل دوم مهمان
ها را با یکه کرده بود تلق ی. کاربوده است یاز هست یطالقان یآقاو اقبال  یتلق برمتمرکز 

 هاآن تلقی تبصره به چند و یدهبخش یسامان ورا آراسته  ینها، خودش هم اکرده معهم ج
بعد  ؛1بود «یدانمن جاو» یدگاهشمطرح کرد که جوهر د ینجاخودش را ا یدگاهزده بود. د

 . یموارد فصل دوم شد از آن نشست،
ه نسل در سو ها یرو، نیتبحران هم در حاکم ینایم، ازدهشوک و زدهحال که ما بحران

ساری بودن بحران در  .[باید در پی راهکاری برای خروج از بحران باشیم]، هستساری 

                                                                                                        
ها صورت نشستی سخنرانی آقای محمّدی گرگانی که در نشست چهاردهم سلسله. متن پیراسته1

 )پیشاتبیین( در دسترس عالقمندان است. « باب بگشا»گرفته، در دفتر نخست 
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 یکدهد نشان میکه  ییهااز شاخصه یکیخیلی مهم است؛  ی ایران،هر سه نسل جامعه
 ؛نه یا شوددیده مینوا بحران  یهاکه فقط در نسل ستا یننه، ا یاهست  یبحران یجامعه
است،  چنینما  یجامعهوضعیت چون ؟ دارد یزسرر و نو یانیقدم، مم یهادر نسل بحران

 تر است. یجد شود، مسالهکه بحران در هر سه نسل دیده می
ما که  ، خرجی از این قرار استیاریمدر ب یفصل اول را خروجاز یمکه بخواه اگر

که  یافتیم متد دست یکبه  حد خودمانو در قد  .یماز بحران عبور کن یدایم، بازدهبحران
 ینبود که هنوز ادامه دارد و از ا یین. فصل دوم فصل تبیمکن یینتب خواهیممی به کمک آن

های و آن گروهـ با مشارکت جمع  ،که مالت وجود داشته باشد یبه بعد هم تا وقت
را  شانیشود و دستاوردها یلتشک [ی جلساتدر حاشیه]که بناست  مطالعاتی جنبی

با رجوع و عطف به  .بود «باب بگشا» ،داشت. فصل دوم خواهد هادام انشاءهلل یاورند ـب
و چند بار چه در  ینجهان هست که چند یندر ا یاول که موجود یجلسه یهابحث

یم، مشاهده کرد مانیرامونان و پیگرکه از د یخیما، چه در تجارب تار یتجارب شخص
ی مشی و انرژینی، آفرن، فرصتکه من انباشته از امکا کندمی یهچه در کتاب آخر، توص

بحث  باخودمان را  یینتب ینکها یپاسخ نخواهد ماند، ما برا یدر ب یناید، بزن یدرهستم، 
چه  ینیمبب یینتا بعد از تب یمصبر کن یینرا در تب یمدتباید  یامیزیم،در ب «باب بگشا»

 ؟ یمبکن توانیممی
 

 دوم فصل؛ باب بگشا 
 : ضفردر با دو پیش یدر آستانه

 نقطه اتکا« او»
 استراتژیک ـ مستمر« ما»

 

اتکاء  قابل واقعاً «او» یاآ: فرضپیشدو  رب یمدرنگ کن یدبامی ،البابدقَّ یدر آستانه
را « او» یونان [فلسفه و منطق] یاهال؟ است یصور [«او»بودن اتکاء  قابل] یا؟ هست
را « او» عمالً ،دهندمی ارائه یهست و« او» که از یلیاما تحل ،کنندیحساب نم یصور
« او» یا. آیستدر همه جا منتشر ن [«او»مطابق این تلقی یونانی، [.کنندمی یتلق یصور
آیا ؟ دست داد «او» با و اعتماد کرد« او» شود بهمیو هست اتکاء  نقطه یااست،  یصور

، لم دادن یمتکا نه برا؟ را متکا قرار داد« او» و حساب کرد «او» قول یرو شودمی
 فرض،ین پیشدوم .ییرمدار تغ به یوستنپ و عمل کردن یبرا ! بلکهچرت زدن و یدنخواب

ما ؟ یمهست هما چ ،نقطه اتکاست« او» کهحال : کردن با خودمان استتعیین تکلیف 
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هم  یککار استراتژ؟ یا نه یمانجام بده یککار استراتژ یمخواهمی هستیم و یکاستراتژ
 خودمان یهای فردپروژه بردپیش یبرا ؛یستن یدئولوژیکای، یالتتشکیاسی، الزاماً کار س

ی، با همسر، با خانواده، در محل، با کار اقتصاد ؛ همراهیمبکن یکاستراتژ کار توانیممی هم
. توان کار استراتژیک تعریف کردمی همدر برخورد با جامعه  ،تریمدار عالدر و  یاجتماع

که متاسفانه  یمموقت یعهدها و متعهو  یغهنه، اهل ص یا یمهست یکما اهل کار استراتژ یاآ
 عهدهای موقت و شکننده است که ینخاطر همه ب؟ ی ما به آن دچار شده استجامعه

 یا. آکندینم یداای تحقق و تبلور پ، شبکهدبندشکل نمی کریستالیود، رینم یشپ یزیچ
را نقطه « او» یماگر بخواه؟ یمموقت [یاهل کار و ورابطه] یا یمهست مستمر و یکاستراتژ

 یو مهر سرشارش، اهل شوخ محبتو  بودن یمضمن لطافت و رح« او» ،یمقرار ده اءاتک
 یچهانداز، در. اهل افق، اهل چشمیستانداز نچشمیهای منقطع و بآهستهاهل قدمیست، ن

 یتلق ینکهضمن ا ،یمبکن یکار یمو دفترچه باز کردن است. انتظار دارد ما اگر بخواه
 یجد« او» ،است یجهان جد .یریمبگ یرا جد« او» و یممستمر هم باشیم، دار یکاستراتژ

گرفته شده و  یشوخ یزهمه چ ،ما یرانِ. منتها چون در اباشیم یجدهم باید ما ، است
 ،شودمی برخوردچگونه « او» هر روز با ینیمبمی یمانسان است که دار ،هسوژ ینتریشوخ

را  یو هست« او» یم،گرفت یچون خودمان را شوخ .یمگرفت یرا شوخ لذا ما قدر خودمان
 یکردن او، ما و هست یو مزاح تلق یسرفصل شوخ یانپا «باب بگشا» .یمگرفت یهم شوخ

 ،دهدمی یحتوض« او» همچنان که یینتب ینا ،یمکن یتلق یرا جد یینتب یماست. اگر بخواه
دارای دو ] ،ینیمبمی یموس یر تجربهتجربه کرده و همچنان که د یمهمچنان که ابراه

 یفتعر یهپروژه را دوسو ،پروژه اجرا کند ههم خواست یهر انسان معاصر. [سویه هست
 : ه استکرد

 

  ؛دو سوی رابطه ؛تبیین
 : « ما»

 هستنده
 فعال کوچک مدار
 در پروژه، مسیر، دردر درون  پرنیاز ـ پر تقاضا

 : « او»
 هستان

 اول فعال هر مدار
 ه ـ پرکارکردپرداشت
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 هایییژگیهست. ما و «او» ی دیگر،، سویمهستـ به عنوان انسان ـ ما  ی رابطه،سویک 
 مانیتمدار فعالـ هرچند  یم«فعال» ایم؛«ههستند» ،میچون موقت؛ یمهست یاهل هست: یمدار

. در درون یمتقاضا هستپرو  یازضمناً پرن ؛حدود هستمقدرت مانورمان  و کوچک
 یخود هست «او»؟ دارد یژگیهاییچه و «او» .یمهست یپروژه هم متقاض یرمس ایم دریمتقاض

 یها چه ما، چه نباتات، چه همهمحض است، هستان است. هستنده یهستت، اس
 یکقطعاً در درون  یول ،جان هستندیب یمکنکه ما فکر میـ  یجانانیجانداران و ب

« او» .گیردشکل می« او» یاز هست یتهس .گیرندمی« او» را از یهست ـ دارند ینامیسمید
ر ابا مد «او» یتمدار فعال .آزمون و خطاستیب ه،مسالیب ،ودیتمحدیفعال هر مدار، باول
پرداشته، پرکار، « او» و پر تقاضا، یازیمما پر ن ینکهفرق دارد و متناسب با ا یلیما خ یتفعال

دارد که با  ییتقاضاها ؛دندار ییتقاضا [هیچ] ینکهنه ا ست.پرعرضه و بدون تقاضا
از سر ضرورت یست، ن یازاز سر ن« او» یقاضات ؛ اماکندپروژه مطرح می یهابرندهیشپ

 . یمرسمی این بحث به شاءاهللانکه است 
وقتی تا  یول ،یمموقت یما در هست است که درستاست.  «یهست»اما مشترک ما با او 

« او» یاآسراغ این پرسش که  یممدآ. بعد در هستنده بودن است« او» با ما شترکا ،یمهست
فرض  یک. یمبرسن ابه خودمبعد  یمشروع کن« او» از؟ نه یاهست  ءواقعاً نقطه اتکا

هر  بار ی، یکمزاج یکوتاه، دمدم یموقت، تجربهی یدهپد مبنی بر اینکه از یممرفوض دار
ما روا  رب یتکمکه حا یریتحقی و وچی، پدستاورد یبیرانی، از ح ،را لمس کردن یزیچ

 یاندر میاوریم در ب یسریم، باش یخودمان آدم یبرا خواهیممی یم.خسته شد دارد،می
در حد کردند. ما  یررا تحقخودشان، خود  یا هآوردآنها را  یینپا یتحاکم یاکه  ییسرها
 .یمخودمان هست هاییتقابل و یت، موجودتوان

 ین. ا«یمهست»: یسندنومختلف می یجاها در و هاتلفنیوارها، د یروهای گذشته، در ماه
و این  کنندمیوجود اعالم  .«یمهست ما»: یندگومی که هاستطلبشعار، شعار سلطنت

اگر  یول ،خورد یخیشکست تار یرانکه سلطنت در ا است درست ی است.خوب ینکته
گوییم می ما ینکهاست. ا یاتفاق مهمخودشان  یبرا ،یستندشعارشان با ینا یواقعاً آنها پا

 یلجلسه تشک یک که ینهم یول ؛یسیمنونمی یوارشعار را رو در و د ینا ،«یمما هست»
. یمهست یعنی ،شودنقد می ینجاا وید آمی یبحث ،شونددور هم جمع می فردشود، چند می

 یابحضور و غ ی؛پادگان یابغ نه حضور و ؛دارد یابحضور و غ یکهر روز  ی،هست
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؟ یسر عهدت هست ،سر پروژه؟ هستی» یعنی یابحضور و غ ینا .و ما «او» ینب یرفاقت
سالم که : ددارن «یفیسالم ک» یکها بلوچ .«؟یشور؟ یشرَّ؟ یشنگول؟ یحوصله دار

ای بناست که امروز از تو شراره؟ هست تو در یشرر یعنی .«؟یشرَّ»د نپرسمیدهند، می
و  مخدا از سال یکم و علسال است. قشنگ یلیخ هابلوچ یکنوع سالم وعل ینا؟ یزدبرخ
 .«؟یبرداشت یزخ؟ یبکن یکاربناست ؟ یحوصله دار؟ یهست»: تر استها سادهبلوچ یکعل

ها و داشتهقبالً ؟ ستیچ «او» یها و کارکردهاداشتهچنین باشیم، ببینیم که حال، اگر ما این
 ،است جا حاضرمنتشر و همهیط، بس یمبنا« او» فرض که ینرا با ا« او» یکارکردها

ی و کارکردها هاسراغ داشته یمبرو ینکهقبل از ا .یاییمکه جلو ب یمکرد یسع یکبهیک
ی، فکری، امطالعهیقی، تدق ،یمکن یحرکت یماگر بخواه ،«یینتب»عنوان  ینهم یلذ ،«او»

ذهن خودمان  یبر تارها یمتکصرفاً شود نمی ،یمصورت ده یمبخواه اییورزیشهاند
ما چند کتاب باز وجود  ذهن یخودمان محترم، اما مقدم بر تارهاذهن  ی. تارهایمباش

 : دارد
 

  تبیین؛

 .کتاب؛ ما؛ تاریخ؛ هستی: متکی بر متون مرجع

 «او»سه متن بسرشته با 

 «او»های متن بسرشته با سنت یک
 

کتاب »بعد هم ییم، است، بعد خود ما یختار یاست، بعد یهست ها،این کتاب ینتربزرگ
 یبا اوست. هست یدهسرشته و در تنبمتن، کامالً چهار یناز ا متناب اوست. سه که کت «آخر

و نگارش  ءکتاب آخر که انشا و ییمما محصول او .هست شده« او» از ؛که کار اوست
معاصران و خود ماست و یشینیان، بشر است، محصول پ حصولهم م یخاوست. تار

که ما  یینیتبیعتاً، پس طب .است سرشتهب« او» هایهست که با سنت یخواهد بود. متن
 هست که با یبرگ زدن منابع یبه نوع« او» هایاز داشته یافتدرک و در یبرا یمکنمی

 یهم در تجربهآخر، هم در کتاب یخ، هم در تار« او» د.ندار قرار یژهدر ارتباط و« او»
 رپلدو س ؛کندروش به ما عرضه می یکدو سر پل و  ،یخودمان و هم در هست یدرون
 : اندمهم
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 تبیین؛ 
 دو سرپل، یک روش 
 : دو سرپل

 ها آفاق؛ کرانه: طبیعت، نشانه 
 انفس؛ متن کوچک:  ما، نشانه

 : یک روش
 تدقیق

 انتخاب نشانه و گزاره 
  میدان موضوعی نشانه و گزاره

 شان انتشار
 بارگیری از واژگان

 تحلیل 
 متنبهره از منابع کمک

 دریافتکنه 
 

که  ینستدوم ا یدنشانه هست، تاک یعتکه طب ینستا «او» اول یددارد. تاک هیژو هایییدتاک
ها هبه کرانید، به آفاق نگاه کنید، از خودتان نباش یروندنبال ب دائماً .یداخودتان هم نشانه

هم هست،  یهمزمان با آفاق، انفس .یدنظر نکندرون خودتان را هم صرفاز اما ید، فکر کن
هست که خودتان  یمتن کوچک یک ،از شما یرونب یتناهیو متن الها همزمان با کرانه

  ند.و سرپل هست یدیهای کلها، نشانهنشانهدو  ینلذا ا .یدهست
روش صراحت  ینا یرو یلیخ« او» .نیمانتخاب ک توانیمروش را هم خودمان می یک

روش  یکبه  یمتوانخودمان می هاییتو ظرف« او» یزند، ما از تلنگرهامی یندارد، تلنگر
 یککتاب در انحصار  ینکه ا یریممقدمتاً بپذ. کتاب هست یکروش برخورد با  یم کهبرس

 یهر کس !شده مفسر کتاب یتبه غلط روحانیست، ن یتدر انحصار روحانیست، طبقه ن
 یستب یدر دهه یراندر ا یمگفت .کند یرتواند در حد فهم خودش کتاب را تفسمی

به قول آخوندها و ـ  ییبود که مکالها ین. اتفاق مهم اافتاد یاتفاق مهمخورشیدی 
را برگ زدند و دست  [قرآن]آمدند کتاب  یتشدند که مستقل از روحان یداپـ  ییهایفکل

شروع  یزکار در تبر یناما نه، ا ،نندیبزدند. همه فقط مهندس بازرگان را می یرشبه تفس
 «ییمونَهْمرحوم کَ» .شروع شد ر تبریزد کار ینمقدم بر بازرگان در تهران و مرکز، ا .شد
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قرآن  یرو یدنسبتاً جد هاییدگاهد و بود یفلسف ـ یفرد فکر یک . اوکار را کرد ینا
؛ در حد فهم انجام دادکار را  ینا« شعار یوسفحاج »یی، در کنار مرحوم کهنمو .داشت

م مرحو ،یپاتوق قرآن یناز محصوالت ا یکیدرست کرد که  آنیخودش، پاتوق قر
وسط آمد. نسل نو تخته شنا را  ییبعد نسل نوید، بود. بعد به بازرگان رسنژاد یفحن

 ؛یستن )ص(محمّدهمه هست، مخاطب فقط  ی. کتاب برایمگفت که ما هست و گذاشت
هم  گانزادیعبد هم هست، اصغر محسن یدنژاد هم هست، سعیفحن محمّدیم، ما هم هست

توانیم می] آنها یکتاب کار کردند و ما هم در ادامه یولذا ریم، باش توانیمهست. ما هم می
یق، فکر، تدق ویرنهم که با ت یونیدر کنار آنها روحان .[درک و تفسیری از قرآن داشته باشیم

 یگرد ینجاا .به وسط آمدند، منبع هستند یفیهای کبر شان نزول یداز کلمات، تاک یریبارگ
اصالً  اند،کرده یتحاکم ،و بعد از انقالب یسنت یکه روحان ییهایبندیمبرخالف تقس

 ییمنتها در حد توانایم، وجود ندارد. لذا مقدمتاً ما هم اهل فهم هست ییمکالـ  یروحان
 خودمان. 

ها که انباشته از چند ها و گزارهیهآها، تکنشانهیم، کن یقکتاب تدق یکه رو ینستروش ا
ی رویم، آن کار کن یرویم، کن تحلیل، یمرا انتخاب کن هستند،موضوع  یک یبر رو یهآ

 یها حداقل تفکرنزولشان یرویم، داشته باش یغور یمو گزاره بتوان یهآ یموضوعمیدان 
 خودمان یرانیو ا یترجمان مل یک یبرا یمهستند خوب بتکان یکلمات را که عربیم، کن

ه بو  یمرگردان کنب یمبتوان، بعر یات. ضمن احترام به ادبیمفهم کنکلمات را  ینا بتوانیم
 یرگ یددر تجو. [حل کنیم]جامعه  و در یخمان را در تارتا مساله یمکن ینشخصوص امروز

. منابع یمکن یلشتحل یتاًنها !یمخودمان نساز یبرا [و مسیر پیچ در پیچ] حلزونیم، نکن
در روز ] ینامام حس ی، دعا، نهج البالغهی، شعر مولومعنایی یلمشعر، ف ـ متنکمک
 نهک یکبه  یتاًو نها یمکنار مالت متن قرار ده یمبتوانو ... ـ  را  هاانسان ی، دعا[عرفه

 : او یکارکردها وهای سر داشته یمآمد یمقدمات یحاتتوض ینا با. یمبرس یافتیدر
 

 کارکردهای او ؛ های اوداشته
 خدای طراح ـ مهندس 
 خدا خالق 

 (7) دید استراتژیک
 

 ینا .دوم توان شگرف خلق بود یداشته .بود یمهندس ـ یطراح ،کارکرد اول او یاداشته 
به  یازن، یمکن یکیکار درازمدت و استراتژ یممفهوم است که اگر ما بخواه ینها به اداشته
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 یهای دروندار، با مقومانداز، مرحلهبا چشم ساسیکار ا یماگر بخواه .یمدار ءآن نقطه اتکا
؟ تواند به ما کمک بکندمی یچه کمک« او» ینیمبب [باید] ،یمبه قاعده و با سنت انجام ده

و ما هم قائل ـ قائل هستند « او» یکه در عرف برا یاز آن نود و نه صفت یشمقدار ب یک
 یامستقل  و [اما باید از آنها فراتر رویم] ـ یمگذارآن نود و نه صفت را کنار نمی ،یمهست
 یهادع یهاهست و در کتاب [قرآن]در کتاب « او» یکه برا یبا آن نود و نه صفت یدهدرتن

 مان،جامعهاآلن  ؟دارد ییهاچه داشته« او» ،یامروز یدگاهواقعاً با د ینیمبب، است
یم، کننگاه میکه آحاد را  یهمه ،مانیورزش یجامعه ،نسل نومان، یروهاینمان، یتحاکم

. مثالً ینیمبنیز بدر فوتبال  [توانیممی]را  یو مهندس احیطر .دارد یو مهندس یمشکل طراح
 یسئتنها سه ر تاریخ خود، ، در صد سال اولیسفوتبال انگل یونفدراسمهم است که 

فوتبال  یجهان یونفدراس یسشمول و رئهم که جهان آن آخر یس، رئاست عوض کرده
فوتبال  راسیونفد ییسقابل احترام بود، حدود چهار دهه ر یلیخ .1«راسنلی سِر استا»: بود

شصت  یاای پنجاه و خردهینجا، در در ا ی. ولاست مهم ی بشرتجربه یعنی .گلستان بودان
 .یمعوض کرد ییسو چند ر یما حدود س ،یرانفوتبال ا یونفدراس گیریتاریخ شکل سال

 یک ییندهنما، است یمل یمکند، تتن میبر که پرچم  یمل یمت ،سه سال گذشته یندر هم
در ـ  یمکنکه نگاه میها ی حوزهتاً در همهیعطب .عوض کرد ی، سه مرباست ملت
در یاسی، س یفکر یروهایدر دانشگاه، در نیلی، تحص یدر زندگی، خصوص هاییزندگ
 ی وحاطرتوان « او» هایاز داشته یکیپس  .ای وجود نداردطرح و برنامه ـ یتحاکم

، یایسازمانده، یایدها ؛یستخَلق ن یلیما خ یدر جامعهبینیم باز می است. یمهندس
 و یمهندس ،یکه توان طراح« او» به یمبتوانباید ما لذا  .کمتر وجود دارد یطرحی، فکر

 [از چهار متن مرجع] یادراکات ،چند جلسه ین. ضمن ایمخلق دارد، استعانت داشته باش
. ما شودآن کار در ما فعال می م،یمتمرکز باش یکار در هر: است قانون کار ینا .یمبرگرفت

جسد  وروح یجسم بیست، روح نجان و بیبیپروژه یم، ای فعال شوپروژه یگر روا
از متصاعد شدن  .کندرا متصاعد می یهم حباب« او» و شودهم فعال می پروژه ؛ستین

رخ  یمتصاعد از پروژه اتفاقات یهااز سوزاندن فسفر در مغز ما و حباب یناش یهاحباب
 : رسیممی هاییدریافتبه درک و این است که ما  دهدمیکه رخ  یاز اتفاقات یکی. دهدمی

                                                                                                        
1 .Sir Stanley Ford Rous  در این جایگاه ایفای  1334تا  1381: ششمین رئیس فیفا که از سال

 :FAترین نهاد فوتبال انگلستان )دار ریاست عالیعهده 1381تا  1394های نقش کرد. وی مابین سال
the Football Association .نیز بود ) 
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 ادراکات برگرفته از چهار متن؛ 
 راهراه یِهست

 او «ارانی»و  «او»انیمشترک م ی؛ پروژه«پروژه انسان»
 در پروژه « ما»سهم 

 

اهل راه.  ،انسان است و یارشیارش و راهراه ،یبود که هست ینا هایافتاز درک و در یکی
. یستن یب. خودش غایستم آمدند که راه را نشان بدهند. خدا اهل نشستن نه یاانب
که از  یکشاورز ینمثل زم است؛ راهراهنیز ش یهایه. توصاست اهل راه و دارد ینامیسمید

 است. یارشیارشبینیم مینیم، کنگاه  یعتبالکن طب و فراز کوه یا کوپتریهلدرون از و فراز 
 . است اصل یک ینا .یار استشیارهم ش یهست

این قدر ] حداقل خودمان یینهدر زمآورد، اما یسر در نم یاز کل هست هرچند انسان
ما هم  و این، اصل دوم است. ست«او» یارانو  «او»مشترک ی پروژه یهستکه  [فهمیممی

ما هم  یعتاًهم طب ینجاو در ا یمهست یگاه. اهل جایریم. اهل مسیمدار یپروژه سهم یندر ا
 ، اهل این است کهستاانسان هم اهل راه  است. انسان یژگیو یدارسهم ینا .یمتهس
به کرات انسان  آنجا کهتا به  ینیرا از غارنش یتکه کاروان بشر ییها. انسانیمایدبپ یریمس

که تا سر  یامدندن یعنیبودند.  یرکردن مس یاهل ط اند،، رساندهگذاردمی آسمانی دیگر پای
اند راه بروند. پس آمده !نه .[و بازگردند] آب بدهند یسروگوش ،روندلب گذر ب وکوچه 

 یانسان رونده، برا یای هست برارونده یپروژه هم پروژه ینا ،اند راه بروندچون آمده
 و مدام در حرکت.  ننشسته جایک یخدا یو برا یامرونده، صاحب پ ینب

 هایبردپیشو  یی او، توان طراحهااز داشته یکیکه  یسر بحث اصل رویمآرام میآرام
 یکاستراتژ بردپیش یککه ی، تجربه موس یرو یمبرو ینکهاست. قبل از ا شایکاستراتژ

 ،هستـ فرعون  ـمصر و سمبل جمود  یمواجهه با جمود جامعه یو خدا برا یموس ینب
 : کنیمرا مرور میسوگند از جانب خدا  یکچند نشانه و 

 

 دارو یک سوگند از جانب خدای افق چند نشانه: در متن مکتوب
 : مایه چند نشانه از جنس بن

 توجه استراتژیک به فرجام 
 اصلی ـ فرعی کردن
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 «او»پاس عهد استراتژیک با 
 فرستی سازی ـ پیشذخیره
 های کیفی انباشت

 آغاز و پایان به صدق
 نازعات(  5قسم به تدبیرکنندگان در امور )

 سجده( 5آسمان تا زمین )از سوی تدبیرکننده امور از 
 

کردن  یفرعـ  یبه اصلانسان را  ؛دهدمی یکتوجه استراتژبه فرجام که  ینستها انشانه
را پاس « او» با یکاستراتژ هاییثاقزند که عهدها و مبه انسان تلنگر می ؛کندمی یهتوص
و  ندرست کرد یفیک یهااز انباشت یفیک یلویسی، تسفریشپی، سازیرهبه ذخ ؛بدارد

 یح. تصریستادیمبحث ا ینا یروقبالً . کندصدق توصیه میورود و خروج به  یتاًنها
شما در سطح  1.یشمانداما من به جوهر می ،یدض توجه داررَها به عَکه شما انسان کندمی
من به فرجام  ،یدافکندست نظر مییکشما به نزد ؛من اهل عمقمید، کنمی یتنآب

عهد را ، میحاضر باش «او»سر قرار  ینکهبر ا یدو تاک یمبرد یشپها را بحث ین. استدورد
 یادقسم هم  یک سجدهی سوره 2 ییهنازعات و آی سوره 2 ییهدر آ.  ... و میپاس بدار

که  ییند، آنهااکه اهل عمق ییکه اهل غورند، آنها ییدر امور، آنها یرکنندگانبه تدب: کرد
کند که می یفطور تعر ینخودش را هم ا ؛نددارافقکه  ییند، آنهاابازکردن یچهاهل در

را دارد که  یاصل یژگیو ینا «او»پس  ین.از آسمان تا به زم امورم یکنندهیرتدب
 توانیمو قابل انتشار است. ما می یستمختص خودش ن هایشیژگیو ؛یستانحصارطلب ن

 یحتوض یکاتژبه لحاظ استرکه خودش را  یزمان« او» .یمرا کسب کن« او» هاییژگیو
کند به می یادهم که  یقسم .یناز آسمان تا به زمیرم، کند، من اهل تدبدهد عنوان میمی

که توان  ینیمبب حال«. فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا»: ندکنندگان در اموریرهاست که تدباز انسان گونهینا
 یکو تاب  یچپ ر. دیمبرو یداالن یککرده و در  یداخدا در کجاها تحقق پ یکاستراتژ

 : نشانه ینو چند «گزارهسه» یکدر ی، طراح
 

                                                                                                        
خواهید و خدا شما متاع دنیا را مى« : »تُریدُونَ عَرَضَ الدُّنْیا وَ اللَّهُ یریدُ الْآخِرَةَ وَ اللَّهُ عَزیزٌ حَکیمٌ. »1

 .(83انفال: )« ناپذیر حکیم است.خواهد، و خدا شکستآخرت را مى
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 خدای صاحب استراتژی؛ در پیچ و تاب یک طراحی 
 گزاره و چندین نشانه در  یک ـ سه

 : گزاره یک ـ سه
 113-131؛ اعراف 2-61؛ شعراء 2-11طه 

 و چندین نشانه
  : طه

 ای در میانهویژه سوره
 طه  با روایت مواجهه با فرعون بر سر سفره 

 مرحله  16بند ،  31نشانه ،  42
 طه( 2)؟ آیا روایت موسی به تو رسیده است

 

ی سوره 86تا  3 آیات است.آنه ینطه مهمتری سوره 60تا  3 یاتسه گزاره هست که آ
 ،یزوج ،منفرد یپراکنده ینشانهاست. چند  آن اعراف هم مکمل 196تا  109و  یشور
م به یتوانمی یمدهرا کنار هم قرار می ینهاا یهمه یهم هست. وقت یمربع یا یمثلث

 . یابیمدرازمدتش دست  بردپیشو  یاستراتژ یبودن خدا و توان طراح یکاستراتژ
 یاسورهیژهوطه، طه است.  ،ینو گوهر ینو محور یاصل یسه گزاره، گزاره ینا یندر ب
 اب ؛یمبر سر سفره طه باز کن میتوانبا فرعون را می مواجهه یتکه روا استقرآن  ییانهدر م
 شانزدهبند  در قالب سیشود میرا  «او» ینشانه 31 ینا. 60 یآیه تا 3 یآیه نشانه از 31

 یاآ»: دهدیرا خطاب قرار م محمّدحضرت  3 ییهآدر تلنگر  ینکرد. اول یممرحله تقس
کار  یمکه اگر بخواه ستا ینا ینش. ترجمه امروز«؟است یدهبه تو رس یموس یتروا

یاسی، سی، فکری، زوجی، خانوادگیلی، تحصی، فرد ـ یاحوزه ردر ه یمدرازمدت بکن
ما هم  .[ی استراتژیک آشنا بشویمباید با الزامات یک پروژه]ـ  یو مبرات یراتخی، اجتماع

. به یریمخدا قرار بگ یفیک یتروا ینو مخاطب ا ینیمبنش )ص(محمّدبا  توانیمیم
 )ص(محمّدبه  یعنی. «؟است یدهبه تو رس یموس یتروا یاآ»: که دکنیعنوان م )ص(محمّد

 باتو را  یخواهمی؟ یآشنا بشو یکاستراتژ ژهپرو یکای با الزامات آماده یاآ یدگومی
؟ یحرکت درازمدت را دار یک ینجذب قواعد و قوان یآمادگ؟ راه آشنا کنم ینقشه
داشتند.  اییفیک یلیخروش  درسهم سر کالسها معلم یبعض؟ یاستات مهیراییگ یطشرا

 [:کردمعلم در بدو امر سوال می]را نداشت.  یاضیمعلم ر یحوصله یصبح شنبه کس
را بدهد.  یدها آماده بودند درس جدبچه یهمه .«؟را بدهم یدمن درس جد دایآماده»
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دست و ؟ یحوصله دار: یدگواست. می گونه ینهم )ص(محمّدخدا برخوردش با  ینجاا
ما ؟ یدیرا شن یموس یتروا؟ یتوان جذب دار؟ یراییگ؟ یاآماده؟ یرا شست یترو
. یمبه تو عرضه کن اهر یو نقشه بردپیش یدرس پرقاعده و پرمرحله برا یک یمخواهمی

فعال  او را داشته که خدا با یآمادگ یعتاًطبهم  [)ص(محمّد]؟ نه یا یرا دار شایآمادگ
 یکخدا توان استراتژ ،به چه مناسبتو  یلچه دل به ینیمبب . حالاست برخورد کرده
 ؟ شگرف دارد

 

 ؛ آموزش عمل استراتژیک پای تابلوی خدا
 گشایم، باب بگشا، نزد من آ من رفیقم، ره

  ؛من
 دارمافق

 دوراندیشم
 طراحم

 فرآورم
 صبورم

 

 ینا یترجمه یک. «باب بگشا، نزد من آیم، گشارهیقم، من رف»: است ینعنوان بحث هم
کار  دیاگر بخواه یعنی. «باب بگشا»که  یدخواهد بگوخدا میکه است  نای زارهگ

کار  ینیآفراز تو دارم، توان فرصت یتهستم که توان حما یمن باب، دیدرازمدت کن
یشم، دارم، دوراندمن افق یدخواهد بگورا می یندر طه ا؟ تو را دارم. چرا یدرازمدت برا

 و و پرشتاب یفوتـ  یکار فور یکصبورم. دنبال  تاًیهستم و نها یطراحم، اهل فرآور
ای است که از طه در همان شانزده مرحله یآموزش ی. مراحل استراتژیستمپرعجله ن

 : یدآیم
 

  ؛مراحل یک استراتژی آموزشی
 طراحی .1
 گزینش و فرآوری مجری  .2
 کارسپاری استراتژیک .3
 تجهیز کیفی .7
 توجیه مجری در بزنگاه اقدام .5
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 ضاهای مجریتامین فهرست تقا .6
 تعیین مخاطب .4
 «روش»و « متن» تجهیز به .1
 یـ روان یروح زیتجه .2

 یدالدل با مجر یهمراه .11
 اقدام .11
 (یبا استراتژ ی)انسجام مجر یمجر نییطرح موضوع ـ تب .12
 ـ عمل شهیآوردگاه اند .13
 زیادامه تجه .17
 برتری توحید، برتری دینامیسم : یانیماقبل پا یبرتر .15
 ینینشمحو ـ جا: ییاقدام نها .16

 

خدا اهل مصرف کردن  یعنی. است مهم یلیخ ؛کشداز سه دهه طول می یشب یرس ینا
 صبریب و تندخواه، زودخواهابیم، ها پرشتحوزه یبرخالف ما که در همه است ـ زمان

درازمدت  یبه دستاوردها توانیمینم هایژگیو ین. به خاطر همکنیمیعجله م، هستیم
اول  یببرد. مرحله یشرا پ یتا استراتژ کندیاز سه دهه وقت صرف م یشب« او» .یمبرس

 بردپیش یپروژه برا ینا .[گزینش و فرآوری مجری است] دوم یمرحلهاست.  یطراح
دانگ باشد، شش یبالیستمنفرد وال خواستمی «او» خواست. اگر خودمی یمجر یک
به  یازن بزند، یبزند، آبشار بزند، پاسور باشد، اسپک بزند، دوبله بزند، جاخال یسسرو
 یمیاست، ابراه یاست. باالخره موس اییفیک یمخدا، ت یمبا بشر نبود. ت یمت یلتشک

 از ینجاهستند که بارها ا ییهاانسان ییمآیجلوتر که مست، ه یمحمّدهست، حضرت 
 است، انسان یطمانور بس یدانکه م جهان ینپروژه در ااگر  است. نام برده شده آنها

و  یطراح یبرا یمجرخدا از نوع انسان باشد.  یدهم  با اشیرمج ،برود یشپ خواهدیم
 یبه مجریم، که قبالً مرور کرد یطوالن هاییبو نش بعد از فراز کند ویم یداپی استراتژ
پروژه  یدهندهیشنهادانتظار مجهز شدن دارد، هم پ ودشهم خ ،یمجر .کندمی یکارسپار

 یکند. مجرمی یهعمل توج یدر آستانهیفی، ک یزرا بعد از تجه یکند. مجرمجهزش می
را  یک. مخاطب استراتژکندیم ینکند، خدا هم تامبا خدا مطرح می که دارد ییهاخواسته

 یشپ هشتمتا بند  تقریباًجا ینکند به متن و روش. تا ارا مجهز می یو مجر کندیم ینتام
 .کرد یمخواه یرا ط یرس ییهبق شاءاهللان. از امشب یمآمد
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و  یروح یزبه تجه یازن ـ هارون هستند ،و مکملش یکه موسـ  انیمجر ،منه یرحلهمدر 
همراه همدل  ی. با مجرکندیبرخورد م یشانخدا چگونه با ا یدد یمدارند. خواه یروان

 یدوازدهم مجر یمرحلهدر . رساندیم ماقدا یبه آستانه [مجریان را] یدآیاست. بعد م
به چه شکل  یدد یمزند که جلوتر خواهو دست به عمل می کندمی تبیینو  طرح موضوع 
 : است یطراح یمرحله ،اول یاست. مرحله

 

   کیآموزش عمل استراتژ ؛پای تابلوی خدا
 : یی اول ـ طراحمرحله

  ؛یتضاد اصل یسازبرجسته ط؛یشرا لیتحل
 کیاستراتژ نشیک؛گزیهدف استراتژ

 :  یمجر یو فرآور نشیی دوم ـ گزمرحله
 خود پروردم ـ فرآوردم  یرا براتو 

 :  کیاستراتژ یی سوم ـ کارسپارمرحله 
 بال شو! غزال شو! پا شو! سبکبرهنه:  یدوران امیپ

 ؛«تو»، گوش از «من»از  یوح
 : ی چهارم ـ تجهیز کیفیمرحله

 های ویژه تفهیم مبنا؛ جلوه
 : ی پنجم ـ توجیه مجری در بزنگاه اقدام مرحله

 براهین  ـها گر رو با نشانهطغیانبه سوی فرعون 
 : ی ششم ـ تامین فهرست تقاضاهای مجری مرحله 

 چند و چون او خواهندگی شفاف مجری ـ اجابت بی
 : ی هفتم ـ یقین مخاطب ، گروه هدف استراتژی مرحله 

 توده مردم
 
 

خدا  ،یمکردمرور قبالً  ـ هستندشعراء اعراف و  ـ که های طهکه در طه و مکمل طور ینا
 یدهبه تو رس یموس یتروا یاآ»: کنددهد. آنجا که عنوان میمی یحتوض محمّدبه حضرت 

 یلیهم خ« او» یطشرا ییر. تغزندیآن زمان م یطشرا ییرکار دست به تغ یابتدا ،«؟است
 ینیمبب یمکن یقتحق یاییمب یدکار بشر است. باصرفاً که علم  کنیمیاست. ما فکر م یعلم

 ینیمدارد. ما بب یدارد، علم یخودش روش یخدا باالخره برا؟ نه یااست  یلمخدا هم ع
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را  یطاست. شرا یعلم یاربس خدا . عملیمکن برخورد یعلم یمتوانمی« او» طرازچقدر هم
ه ب یبه موس یمکن یکارسپاردر آن که  اییزمانشرایط دهد. می یحتوضمحمّد)ص(  یبرا

مصر  یط. شراکندصورت گرفته را تشریح می یستراتژا ینا بردپیشو برای  یعنوان مجر
را  یککند. هدف استراتژبرجسته می ار یدهد. تضاد اصلمی یحآن زمان را کامالً توض

 کند. می یکیگزارش استراتژ یتاًدهد و نهامی یحتوض
مطرح  ماکه  یبود که در بحث ینهم ا یشانقبل آمد انتقاد کرد و انتقاد ا یدر جلسه یدوست

اینجا که  طورینو ا یستندارد، پررنگ ن جتمو یلیخدا خ یرشد در استراتژ، نیکنیم
اش یتذکر دوست درست بود، بخشاز  یبخش. استخدا فقط دنبال حذف  مطرح شد،

مان را که تذکر دوست یمکنمی یجلسه و جلسات بعد سع یناست. ا یحهم قابل توض
پاسخ  یمبتوان ،خواهد کرد یضما تعر هایخواهد آورد و به بحث یامروز خودش هم بحث

 یرغ رامان ههمواج یم. اگر ما بتوانیمبده یرخبهرخ یهو بدون مواجه یالعملعکس یرغ
 ،یرانا یدر جامعه یکاف یبه اندازه .[کار درستی صورت گرفته است]، یمرخ کنبهرخ

تواند نمیای همفاهم واصالً بحث  که یماهیداش را هم دیجهصورت گرفته و نت تقابل
 یاگر هر کدام حرف ،منتها بعد از تذکریم، مان را به هم بدهلذا تذکرات .یردصورت بگ

 ،بحث دارد یاکه حرف  یدر حد ارزش یگرهمد فحر رب یمبتوان ،یمداشتپاسخ  یبرا
  .یمکن یقتدق

 یدآیم .یستحذف ن یاستراتژ ؛رشد هست یاستراتژ خدا، یهم اتفاقاً استراتژ ینجاا
 یحتوض یدآیم ینکها .ستاینجا ه. چند نکته کندیم لیلرا تح یطدهد، شرامی یحضتو
 یرشد است. مانع یخدا، استراتژ ژیکه استرات کنیماستنباط می یحتوض ینما از ا ،دهدیم

برطرف شود. چون  یزآمکه آن مانع به شکل مسالمت کنیمیم یبر سر راه است. ابتدا سع
حذف هم با قواعد  ؛یردگشود، حذف صورت میف نمیبرطر یزآمتمبه شکل مسال

 یتای است که اسباب و استعداد و قابلرشد جامعه ،یاستراتژ [هدف این]خاص خودش. 
ه ب ـ فرعون یدئولوژیکا یدگاهکامالً بر د ین. ااست رشدش را از دست داده یتو ظرف
جامعه را به  ینا هدخوایخدا م ـ برتری دارد.زده یخ و منجمدشده یتحاکم نمادعنوان 

مرتفع و  کند. فرعونِ [و مسطح] رچرا پَ [وارفوعون] تفاعار ینسمت رشد ببرد و ضمناً ا
کند.  یگرانسطح دو هم یاوردب ،را دارد «یأنا ربکم االعل» یکه به قول خودش ادعا یعال

نفر  یک ینکها یجاه برقرار کند و ب یفیک یبرابربلکه یکی، نه مکانی، نه شکل یِبرابر یک
 رکوبرا س یهبدهد و بق ءکند و خودش را ارتقا یداپ یتعال یبشود و به شکل صور یعال
است در مواجهه  آن یمجر یمصر که موس یکنند. لذا پروژه یداپ قاءهمه بتوانند ارت ،کند
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 یجمع یامشترک  یا اً الزمارتفاع اجتماع یلو بد یحذف ارتفاع فرد یبا فرعون، پروژه
 است. 

از این . ما مهم استدهد در طه می )ص(محمّد یبرا یطشرا یلدر تحلکه خدا  یحیتوض
 مدار داشتهسوم،  ؛تمکن داشته؛ دوم، داشته قدرتیکم، : فرعون کنیم کهتوضیح درک می

مدارها  یناگر ا. کارگزاران یطمدار بس یکاند، هم که ساحرها بوده یدئولوژیکهم مدار ا ـ
ان مزچهارم، کند.  یارذگهیپا یم ثالثه و آن تمدن را به لحاظ شکلاهرا ندتوانستنبود، نمی

؛ اما فراتر ششم هست سسرامظاهراً  [دوره با موسیهم]فرعون  ینا است. داشته یمبسوط
که  یاییو اش اندشده یاییشان مومهمه اند؛ابدمدتکه  کردندیفراعنه فکر م یهمه از وی،
. فکر گذاشتندیو کنار خودشان در تابوت م هکرد یاییممورا هم ند اهعالقه داشت به آنها

 یطبس کامالً یشانهم داشتند. زمان برا یطوالن یحکومت یاند. عمرهاکردند که جاودانهمی
 93یا زمان بوده قاجار شاه  ینناصرالد یارکه در اخت یاساله 20 مثل زمان است؛ بوده
را  یزیچرا چ یدتواند بگوبه آنها نمی ی. کساستبوده  شاهیفتحعل یاردر اخت ای کهساله

فرد  یکروز بود. زمان فشرده را  12ماه و  13مصدق  یمان برازهمان  یول؟ یدشکل نداد
هست مثل فرعون، مثل  یانسان یکنست. یهنر انسان ا .کرد یطبس و یطبسیط، بس ،آمد

و پودر  یهودهب وپوده زمان را  یدآی، مدر اختیار داردشاه، زمان فراخ فراخ  ینناصرالد
خدا  .[زنددیگری مثل مصدق، در زمانی اندک و محدود، تحوالت عظیم رقم می]؛ کندمی

 دهد. ما می یرا برا یحتوض ینهم ا
 یتوان سازمانده و فرعون، رامسس ششم، قدرت، تمکن، مدار، زمان فهمیمیم یاتما از آ
و اهداف  برساند یو آبادان تواند مصر را پوشش بدهد، به عمرانکه می یکس است. داشته

داشته است. حال استدالل خداوند بر  یتوان سازمانده ،ببرد یشخودش را پ یزیکالف
 وابزار تحول در جامعه را دارد، قدرت  یکه همه یکه فرد ینسترشد ا یاساس استراتژ

 ینا. [؟ی مصر چه آورده استبر سر جامعه]نداشتند،  وقت یچه یتمکن دارد، مشکل مال
مشکل رامسس ششم  ،در آن زمانـ  یمخوانکه ما می یخیحداقل از تار است ـ مهم یلیخ
داشته،  یدئولوژیکا یداشته، خودش هم ادعا هم که یدئولوگا یفط ونداشته، مدار ی مال

 وابزار توسعه  ،امروز یاتبا ادب ینهاا ؛یبوده، با توان سازمانده یارشزمان فراخ در اخت
 ییهابرنامه یننه ا ؛کندتوسعه به انبساط زمان فکر می یبرنامه یکتحول است. امروز هم 

 ،که به زمان ییهابرنامه ، بلکه[شودتوجهی میو به انها بی] افتاده عقب سر یرانکه در ا
د. نکنمی یگذارهدف ینهابر اساس ا و دنکنفکر می یتوان سازمانده و به مدارها، مناطق

مصر در آن زمان در  یو رشد جامعه یزیکالف یر توسعهابزا یهمه یدخواهد بگوخدا می
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کند. در اما خدا قشنگ مطرح می است؛ ها نداشتهنکردن یبرا یفرعون بوده، مانع یاراخت
. فرعون «وَ أَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَ مَا هَدَى»کند دهد، عنوان میمی یدکل یکطه،  33 ییهآ

از  یبخش مهم) داشته یتمقبول و کان و مدار و تمکنو م مانامکانات، ز یرغم همهبه
ی، امروز یاتبا ادب ؛هدم برد یبه سو جامعه را ینا (،بودند یرفتهپذاو را آن زمان  یجامعه

 یتیقوم خودش هدا یبرد و فرعون برا یشمنابع را هدر داد. جامعه را به سمت انحراف پ
ادعا را ندارد که  ینخدا ا .رساندمیخدا را  یگسترده امالًک یتظرف یندر بر نداشت. ا

 یول ،باشد یتتوانست در موضع هدااست. فرعون هم می یتفقط خودش در موضع هدا
وَ أَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَ »همه را هدر داد  ...، امکانات و زمان و همه ینکه ا یدگوخدا می
ها را رشد دهد، انسان د وده یانسان یتوسعهاش را جامعه به جای اینکه، .«مَا هَدَى

وجود ه ب یرزمینیز یکوتوله یجامعه یککرد و  یف، بعداً هم خفها را منحرفانسان
 آورد. 

 ینجاخدا ا .ستاتر قشنگ که هستی هود سوره 33 ییهطه، آ 33 ییهآ ینمکمل ا
مصر  ،امور جامعه دبرپیشفرعون در  گویدیم .«دٍیوَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَش»: کندمی یبندجمع

حذف  یاستراتژ ،رشد است یخدا، استراتژ ینکرد، رشد نداد. پس استراتژ یدرا رش
از  یجدایست، را بنده ن یرا که هست یرشد، فرعون مرتفع و عال ین. حال مانع ایستن
از میان برداشته ] یست،را برتر از خودش قائل ن یموجودیست، خدا را بنده ن ینکها

برخورد  یمانع یکبا  ،کندمی یداپ یعمل یازامابهزمانی که رشد  یژاسترات. [شودمی
 کند. برخورد می آن مانعچگونه با که خدا  ینیمبمی در ادامهکند. می

را به  ینقرآن است. او  خدا هاییینو از تب یفیهای کیهاز آ 1بقره یسوره 681 ییهآ
همه  یعنیمن سوال کنند ) یکینزد و یآن زمان که بندگانم از دور»: ویدگمی )ص(محمّد

هر  یک(نزد یکنزد) یکم( بگو که من نزد؟کجاست؟ هست هک گویییتو م که ینبپرسند ا
. پس آنها هم یجابدهم به اکنم، جوابش میبرخورد می یجابیخواند با او ا یمکه فرا

بعد از طرح  ،دهمشان را میجواب و کنممی وردبرخ یجابیابا آنها من  که حال)
آنها هم  (چنینم ینپس، حال که من ا ،کنمفراهم می شانیرا برا یموجباتشان، یتقاضا

 . «یابندباشد که رشد یاورند، ب یمانبه من ا ،یرندمن را مبنا بگ ،یرنددعوت من را بپذ

                                                                                                        
قَرِیبٌ  أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ  فَلْیسْتَجِیبُواْ لىِ وَ لْیؤْمِنُواْ بىِ لَعَلَّهُمْ  ىِّفَإِن وَ إِذَا سَأَلَکَ عِبَادِى عَنىِّ. »1

 «.یرْشُدُون
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 یعمط ناتوان ونخواسته پادگان درست کند. نخواسته خلق  ینجاخدا ا است. مهم یلیخ ینا
هم فرعون  ؛نه ناتوان رضایت حاصل کند.خلق  یریپذینز تمکاو  کند جهانوارد 

 تواندیفرعون هم م ،انجام دهد یخیتواند کار تاربکند، فرعون هم می یتیکار هدا تواندیم
با خدا  ههم ک ییهاانسان صورت دهد؛ یانسان یتوسعه و یزیکالف یتوسعه و رشد بدهد

 یا استعداد یاموجبات  ینحال ا ؛کندیهم مفرا یموجبات شانیخدا براخورند، یم یوندپ
هم « او» ت،هس هچ هر یا تمکن مالی، یتوان سازمانده یا یتوان طراح یامکان  یازمان 

« او» ،یافتداتفاق ب یناگر ا .اعتنا بکنند و انتظار دارد که آنها هم خدا را مبنا قرار بدهند
 کند. می یداشد سامان پر یاستراتژ ینا و کندیبرخورد م یجابیا و ندکیکمک م

های نشستمن هم در  ؛درست بود تذکراز  یبخشاست که اوال  ینپس پاسخ دوست ا
کرد که خدا از اول در  یدارا پ یتلق ینجمع ا یدشا و دادم یحکم توض یدشا گذشته

فرعون هم ] داده، یزمان یخدا همچنان که به موس ؛حذف بود. نه یمواجهه با فرعون در پ
 ینده سال فرصت داد تا برود در مد یبه موس . خدا[انی در اختیار داشته استزمان و امک

سر راهش  یتوافق اهل و یزرپدر همسر برنامهی، بخشبدهد. همسر آرام یلتشک یزندگ
فرعون  اختیارکه در  یامکانات و یزمان .کند یداکار درازمدت را پ یآمادگتا موسی بگذارد

 یبود. خداوند برا یاز موس یشب یتشمقبول ،مدارش ،انشزم ، بلکهنبود یبود، کم از موس
در پایان  که ای هستیهآ .[آفرینی کرده استامکان]ـ  یدد یمخواهـ همچنان که  فرعون 

ایم. هر فرعون کم نگذاشته یما برا ویدگمی ؛گویدیقشنگ م یلیخدا خ کار فرعون،
انکار  واستکبار  1پشت کرد، ابا کرد. .یمکن یمتفه او به ردیمک یرا سع یینیای و هر تبنشانه
 .رسیمیم آن مدار آخر است که حال به ،لذا حذف ؛ای جز برخورد نبودکرد. چارهپیشه 

 است، رشد  یاستراتژ استراتژی، را من داشتم که یحتوض ینا ،مانتذکر دوست یدر پ لذا
برخورد  یجابیا، دهمیم یکه من امکانات وردآیم ینیتشمصر، خدا در ع یمستقل از اهال

خدا در مواجهه با  ی. استراتژدیرشد برس یکتا به  یدبرخورد کن یجابیشما هم ا ،کنممی
و تمسخر و  یرسرکوب و تحق یاستراتژ ،وجه هیچ به ؛رشد بوده یاستراتژ یهر انسان
 یعبود. اما فرعون اهل توز طورهمینبا فرعون هم  جهه. در موااست نبوده یسوزفرصت

 یحطه تصری سوره 33 یآیه به نفع خود بود. لذا یعتجم وبوده، اهل انحصار امکانات ن
لعزم وااول ءیاکه فقط انب یباشد. هاد یتوانست هادمین ؛نداشت یدر پ یتیکه هدا یکندم

                                                                                                        
[ نشان در حقیقت، ]ما[ همه آیات خود را به ]فرعون« : »وَ لَقَدْ أَرَینَاهُ ءَایاتِنَا کلَّهَا فَکَذَّبَ وَ أَبىَ . »1

 (.28)طه: « ا را[ دروغ پنداشت و نپذیرفت.دادیم، ولى ]او آنه
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 یرشد ،امور بردپیشد که فرعون در کنیم یدتاک ینجاباشند. ا یتوانند هادهمه می ؛ستندنی
 نداشت.  مصر در بر یجامعه یبرا

و  ینشدوم گز یمرحله است. رشد یبر استراتژ یمبتن یطراح ،اول یمرحله ینکها
چند بار قبالً  (41: )طه «وَ اصْطَنَعْتُکَ لِنَفْسى»معروف  یههست که آن آ یمجر فرآوری

 یوردم تا بتوانآفرخود  یرا براتو من  یدگومی یکه خدا به موس قرار گرفته یحتصرمورد 
که  یتی. برخالف وضعکندیم یط یفرآور یرسخدا . یریپروژه را به عهده بگ ینا یاجرا

باب شده  یکه چند سال یالییعمه ل ینما فقط هم یظاهراً در جامعه ؛ما دارد یجامعه
سمنو،  یلپات یپا یندآمیرا  یشب تا صبح یکدارد.  یفرآور یحوصله ،پزدسمنو می
 یرا برا یمتعدد یهاهاست. شبانگاهشبانگاه یی همهپرحوصله یالیعمه ل یکخدا هم 

و  قانونتحول و و اهل  یمشناسکه ما می یمعاصر یهاانسان یبرایم، ابراه یبرای، موس
 یختار یالیم. خدا هم عمه لهست یالمن عمه ل گویدیهم م ینجاکرده است. ا یط ،اندقاعده

که تو انباشته و  یانعجله نداشتم. در زم ومن شتاب  دهدیم یحتوض یاست. به موس
 کرد،می آزاد ی کهیتظرفی، را آزاد کن اتیتظرف خواستییمی، بود یتملتهب از ظرف

 یرا آزاد کن فیتظر خواستییاگر با آن شتاب م را به قتل رساندی. یقبط ؛بود یکیمکان
 ،یمحوصله به خرج داد ،یمفرآوردتو را . پس ما یبشو یخیقاتل تار یکممکن بود اصالً 

 یمجر یکتا  یمای زمان مصروف تو کرددوره یکده پانزده سال در  ،یمکرد یالییه لعم
 . یایدوجود به پروژه ب ینا بردپیش یبرا ییکارا

 یوح یبه موس وادی طویکه در  یدر مقطع .بود یکاستراتژ یکارسپار ،سوم یمرحله
که در طه  یغزال ـ بال شو، غزال شوپابرهنه شو، سبک: رسدمی یدوران یامپ ،شودیم

 گوش از تو.  ،از من یوح یدبگو یخواهد به موسمی یهخدا در آن آ .دودمی
عصا و  ییژههای وو جلوه یدمبناست. توح یمو تفه یموس یفیک یزچهارم، تجه یمرحله

 یهو توج یحپنجم خدا پروژه را توض یمرحلهدر . یمکرد مرورکه قبالً  یضاستب ید
از حد خودش  ؛«کرده یانطغکه  فرعون برو یبه سو»؛ «فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى اذْهَبَا إِلىَ»: کندمی

 که ما به ینیها و قراتو برو با نشانه شده است. ناشناسناشناس اندازهیتظرف و زده یرونب
 ،یوجه حذف یچه به در آغاز،شروع کن. مواجهه هم  فرعون مواجهه را با یمداد تو

 . یدد یمجلوتر خواهنبود.  یانهاگرسرکوب و یستیآنتاگون
 ییکمبودها یکه موس یبترت ینبه ا ؛است یمجر یفهرست تقاضاها ینششم تام یمرحله

. و کندیم یجابیبرخورد ا آن، گذارد، خدا هم بااز تقاضاها مقابل خدا می یداشته، فهرست
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های توده ،تو یکمخاطب استراتژ یاگروه هدف  گویدیم یهفتم هم به موس یمرحله
 مردم هستند. 

در  شاءاهللانبحث نو هست که  ،ینجااتصال به گذشته بود، از ا ،کار، به اصطالح ینجایتا ا
داشته باشد. دوستان هم با دقت و وسواس خودشان توجه کنند،  ییحرف نو ،کنه خود

 ینعنوان شد ا ینجاا همبخورد. بارها  یجمع یبحث بتواند ترکه شاءاهللاننقد کنند و 
. یستن ایهشدیکارمتقن چکش یزچ یک. شودیاست که ارائه م یسینویشحث پب

 ین. ایمانتقالش فراهم کن یبرا یبستر ،یدیمکه رس یزهاییبه چ توانیمیهرکدام از ما م
 اشافتاد و ترکه ی بحثرو شودی. لذا میشترنه بیم، کن یانتقال تلق یای برابحث را بهانه

 : است یزتجه یهشتم، مرحله یه. مرحلاش کردیزد و فرآور
 

 ؛ متن؛ روش یادی هشتم ـ تجهیز  به مرحله
 تجهیز به یاد؛ 

  وسستی نکنید در یادم: جناق ناشکسته
 طه( 72)

 به  متن؛  زیتجه
 ؛ گررهنمون؛ روشنگر؛ کیاستراتژ میداد یکتاب

 کارساز ؛ از رحمت زیسرر
 سجده( 23فرقان،  35مومنون،  72صافات،  114قصص،  73) 

 به روش؛  زیتجه
 یراه، حدشناس ،یزگیدعوت به پاک؛ نرم انیمواجهه با ب

 نازعات( 11-12طه،  77)
 

به کارش مکمل و کمک ،یروز ،مراه هارون، برادر، معاونه مرحله به ینرا در ا یخدا موس
تصریح شده ] 1طه 41 یدر آیه یادبه . تجهیز کندیمجهز ممتن، روش یاد، سه عنصر 

 یادهر دو طرف به  ینکها یشد براها شکسته میکه جناق هاییراندا به سنت اخ. [است
اول ازدواج  که شناسمیزوج را م یک .[شکندبا موسی و هارون، جناقی می]، هم باشند
 یچسال هنوز ه یبعد از ساآلن  ؛جناق را شکستند یک ـسال قبل  یس ـ خودشان

 یلیشان خبا هم روابط روییشان که مخانه !اندرا فراموش نکرده یگرهمد یادشان کدام

                                                                                                        
 «.اذْهَبْ أَنتَ وَ أَخُوکَ بَایاتىِ وَ لَا تَنِیا فىِ ذِکْرِى. »1
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 یکآن خانم مثالً شود، شان هست و خانه شلوغ میخانه یکس یاست. وقت یزآممسالمت
 یادش ،کندیشوهرش دارد با ما بحث م کندیم تصوربه سمت شوهر،  کندیبالش پرت م

. «یاد» گویدیمو  گیردیبالش را هم م ،کنددارد بحث می ینکهشوهر ضمن ا یول !یستن
ما  یحواش ،شودمی تمان پربالش که به سمت ینا ،ما یخدا هم انتظار دارد که در پروژه

 دهد که جناق را ناشکسته نگه دار. می یحو توض نشویمغافل « او» یاداز  ،کندنرا منحرف 
، یککتاب استراتژ ینکه ا دهدمی یکتاب ؛کندیم یزتجهبه متن  [موسی و هارون را]

 113، 1صصق 49 یاتاز رحمت و کارساز است. در آ رریزگر، سنگر، رهنمونروش
تجهیز موسی و هارون به متن و کتاب ] 2سجده 19و  4فرقان 92، 9مومنون 43، 1صافات

 . [مورد تصریح قرار گرفته است
و  8طه 44 در آیات روش هست کهتجهیز به و متن،  یادتجهیز به مهمتر از  یدشا ،یتاًو نها

روش از  ،توجه کنند یژهطور وه . اگر دوستان ب[طرح شده است] 3نازعات 13و  16
: کندیم یزتجهبه روش  [موسی و هارون را]. یدآیدر نم یهاول میسآنتاگون ،یزآممسالمت

 . «شناسیبه راه و حد د ویکن یزگیپاک بهدعوت »و  «دینرم مواجه شو یانبا فرعون با ب»
خدا  .هشتم سه عنصر دارد ی. مرحلهمیستیبا ی، قدرهشتم یمرحلهخوب است که روی 

 درکند. مجهز می یادبه نخست، . کندمجهز می به روش و سپس به متن بعدیاد، اول به 
 ،کردن من یاداما در  ،یدهای مرا ببرتو و برادرت نشانه»: شودتصریح می طه 41 ییهآ

بطور مستمر و  ؛ستا یاستمرار [لهفعل جم]. «ا فىِ ذِکْرِىیوَ لَا تَنِ»:  «یدنورز سستی
پروسه و پروژه را ما مشترک  یعنی یاد ین. ایدمن باش یاددر پروژه و پروسه  یکاستراتژ

 ؛یدنشو حوصلهیب ؛یدنرو [جاده] یخاک ینهاش به ؛یدنکن یروچپ ؛کنیمیآغاز م یمدار
عدم  یبرا مینیتض [این آیه]. یدمن باش یادبه  و یدحوصله کن ؛یدنشو یونسمثل 

                                                                                                        
بَصَائرَ لِلنَّاسِ وَ هُدًى وَ رَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ  وَ لَقَدْ ءَاتَینَا مُوسىَ الْکِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَکْنَا الْقُرُونَ الْأُولىَ. »1

 «.کَّرُونَیتَذَ
 «.وَ ءَاتَینَاهُمَا الْکِتَابَ الْمُسْتَبِینَ. »1
 «.تَدُونهْوَ لَقَدْ ءَاتَینَا مُوسىَ الْکِتَابَ لَعَلَّهُمْ ی. »9
 «.وَ لَقَدْ ءَاتَینَا مُوسىَ الْکِتَابَ وَ جَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَرُونَ وَزِیرًا. »4
 «.یلَئبَ فَلَا تَکُن فىِ مِرْیةٍ مِّن لِّقَائهِ  وَ جَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنىِ إِسْرَوَ لَقَدْ ءَاتَینَا مُوسىَ الْکِتَا. »2
 «. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّینًا لَّعَلَّهُ یتَذَکَّرُ أَوْ یخْشىَ. »8
 «. (13)رَبِّکَ فَتَخْشىَ وَ أَهْدِیکَ إِلىَ (16)فَقُلْ هَل لَّکَ إِلىَ أَن تَزَکىَ. »3
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 یدبرو است؛ مهم یلیخ یاد. است یکور و افراط یکالیزماز راد یزپره یبرای، روچپ
 .یدمن باش یاددم به هباما دم ،یداستارت پروژه را بزن

به  ما یقینو به »: کندمی یحفرقان تصر 92 ییهآاول؛ در . است متن هم مهم تجهیز به 
ـ و ما آن دو »: شودتصریح می صافات 113 ییهآدوم؛ در . «یمکتاب عطا کرد یموس
اظهار  قصص 49 ییهآ سوم؛. «یمو روشن داد ینرا کتاب مت ـ هارون ،و مکملش یموس
و  ـ بَصَائرَ لِلنَّاسِـ ها توده یبرا هایییرتبص یکه حام یمکتاب داد یبه موس»: داردمی

و  یهم موس یعنی «دارند یادآنان به ». «دارند یادکه آنان به  یدام ؛بود یرهنمود و رحمت
درازمدت  یدو د یرتان اسباب بصشیها که ما براهم توده ،دارند یادهارون کتاب را به 

 یمکتاب داد یما به موس یو براست»: سجده است 19 ی، آیهچهارم ی. نشانهیمارسال کرد
ه وج. است مهم یلیخ «یمقرار داد یتهدا ییهما یلفرزندان اسرائ یبرا را و آن کتاب

 ک پیامین زمان مصر هم که مخاطب استراتژآهای توده بهمشترک  یپروژهی این اشتراک
 آنها هم هست.  یکتاب برا ،اندآنها هم در پروژه مشترک یعنی. گرددیبودند برم

قابل  و ما هم هست یکتاب برا ینا ،عموم هست یکه کتاب برا ینلذا با استناد به ا
معطلش  یکاف ی. به اندازهمیکتاب را معطل نگذار نیاز ا یشب ؛یستنظر کردن نصرف
پرمالت است. ما از  یلیخ یلیخ یلیکتاب راه است. کتاب خ ،. کتاب به واقعیمگذاشت

کتاب راه است.  ،کتابیم، نباش یا یمباش یمذهب ینکهنظر از ا. صرفیمکتاب غفلت کرد
حساب  یال هستخودش را فع هر کسدارد، هدف دارد.  یرمس یرمذهبیانسان غ یبرا
، یمکتاب داد ینکه. از اکندیم یحتصر ینجااو هم کتاب راه است. حال ا یکند، کتاب برامی

 یندر اخواهد خدا می ،آمده یشهاپنج نشانه که آدرس یناز ایم، کتاب دادیم، کتاب داد
 ینکه از ا هایییژگیروشن است. و ،متن راهنماست ینا که یردرا بگ یجهنت ینامرحله 

 یبرا ؛است یکاستراتژ یناییب ییهما ،روشن، شفافکتاب  ینا، شوداستنباط می تیاآ
این  درون دیاعنصر  ؛یدشوکتاب رهنمون می اینبا  ؛های راه استنشانه یها حاوتوده

اهل و  یمخدا رح ؛کارا یزهایسرر یعنیکارا دارد. رحمت  یزهایرسر ؛است کتاب
 کند؛می یزربه طور دائم سر هست که یقنات ،هست یزیکار ینا یعنی، است رحمت

 یزکتاب هم مثل خود خدا سرر ین. ااست یزو رهنمودر یزریز، فرصتریز، امکاناترمهر
 یلیخ این است. یرهست. کتاب مس در آنای ت تودهیاز عناصر کارا. عنصر هدا است

اب کت یما به موس یقینو به »: کندمی یحخدا تصرمومنون  43 ییهدر آ است؛ قشنگ
، است. درجا زدن یرمس یپس کتاب برا«. گام نهند یتهدا یرمس هبباشد که آنان  ؛یمداد
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 ،و  پروسه و حرکت یر، پروژهمس یول ؛خواهدکتاب نمی ،تجربه ینف ندارد؛کتاب  نیاز به
 . یشمتن راهنما هم ینا ،یحاال پروژه شروع کرد یدگوخواهد. میکتاب می
قابل آن  در خدا یتدرا یلینظر من خه ب است که شروتجهیز؛ تجهیز به  یناما آخر

هم  یباشد، احترام عقل یصرفاً احترام عاطف ،مان به خدااحترام یدست. ما نبامشاهده ا
 یکه به موس یرهنمود یول ،است. خدا با فرعون مساله دارد یتمظهر درا« او» یعنی ؛باشد
 یترورش کن. به موسبرو  گویدینم یاست. به موس یمهم یلیدهد، رهنمود خمی
به توافق  او در خفا با و کنزنی و چانه یالب فرعون با ،برو مردم را دور بزن گویدینم

بر این امر ] عاتناز 16-13طه و  44 ییهآ سه. کندینم یزهم خدا تجو را یبرس. آنارش
 فرعون یبه سو»: کندیم یحو هارون تصر یبه موس، خدا طه 49ی در آیه. [تصریح دارند

حد خودش را  «.فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى اذْهَبَا إِلىَ» ؛«زده است یرونکه بسا از حد ب یدبرو
اندازد، یتخته مشلنگ یکیوقت هست  یکاندازد. تخته میشلنگ یلیخ ؛شناسدنمی

 یتیحاکم ی، یکفرد ی، یکامجموعه یک [اما گاه]. کندامکانات خودش را اتالف می
 ینرا از ب یخیو تار یامکانات مل کهکند، می یسوزو امکان یسوزتقدر فرصنآ یدآیم

و نابودی م ده ییهاست. از ناح یهناح یناز ا یشترخدا با فرعون ب یهبرد. مواجهمی
 . آن زمان مصر است یجامعه یو مل یخیامکانات تار

«. خْشىَیتَذَکَّرُ أَوْ ینًا لَّعَلَّهُ یفَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّ»: کند کهمی یحتصرخدا  هط 44ی در ادامه در آیه
 ورآیادکه  یدشایید، سخن گو یمتبه مالفرعون، کند، با می یح. تصرینجاستجان کار ا

نرم شما باعث شود  و یمدعوت مال وکه برخورد  یدشا یعنی .کند یشهپ «تیخش» یاشود 
. شدینمحذف  یگررفت که دخودش می دکه او به حد خودش برسد. اگر او به ح

را  «یدشا. »«به حد خودش برسد یدشا»: الزم نبود یگرد ییشد. اژدهاشکافته نمی یاییدر
 ،مرزدار شودخودش  یبا گذشته  [شاید فرعون]؛ بنددنمی را گذارد، روزنهخدا باز می

و هارون  یبه موس ،یمصحبت کن یمساده بخواه یاتکند، فروتن شود. با ادب یشهتواضع پ
 ،یگالب. [به سراغ فرعون بروید]دارد  ینتلکه  ـ یگالب ـ ودامراز  یا ظرفکه ب گویدیم
 یظرف گالب یکهست. با  نیّمل با خود دارد؛ ینتیل یکهم به  دامرو یواژه دارد؛ ینتل
 ؛یاندازیدن واکنشبه او را نرم، روان.  ید،صحبت کن با او یّنزبان لبا . یدبرو یش فرعونپ

دعوتش  ؛یدوادارش کن یمش ییربه تغ ؛یدوادارش کن یشهندبه ا ؛یدنکن اشیخروس جنگ
  .یبه بازنگر یدکن

 یبه سو»: کندمی یحباز تصر طه است، 49-44که مکمل آیات  نازعات 13-13در آیات 
تکرار « فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى اذْهَبْ إِلىَ»)همان  زده یروناز حد ب یکه بس یدفرعون برو



 285      (4) کیاستراتژ دید: او یها و کارکردهاداشته: کمیو  ستینشست ب
 

 

 منش وروش  و یمش ییرتغ؟ ییدرآ یزگیکه با پاک یه سر آن دارک ییدبگو به او. شود(می
. «؟یکن یترعا ااو ر یمو حر یتا حدشناس یمتو را به جانب پروردگارت راه نما تا؟ بدهی
 یلیخ ین. ایستن یسمو آنتاگون یالتجنگ و تشک یامهست، پ ییمحتوا یامپیام، پ یعنی
 ، روش حذف نبودهروش رشد بوده ،از اولهست. روش،  یگریتلنگر د ینجاا است. مهم

به به متن راهنما و یاد، به کامالً هارون را  ی وموسخدا، که  کنیمدرک می ینجاپس ااست. 
 : است یباییز یمرحلهی هشتم، مرحلهی در ادامه ی نهم،کند. مرحلهمجهز میروش 

 

 مرحله نهم ـ تجهیز روحی ـ روانی 
 طه(  73) روید به سوی ب: فرمان حرکت به سوی فرعون 

 طه( 75) اش رسانی او یا سرکشیترسیم از آسیبمی: احساس و بیان ترس

 طه( 76) مترسید : جرات بخشی ـ اعتمادآفرینی 
 

هم مثل ماست. بله،  یتوجه کنند، موس ینجاا ـ خصوص دوستان جوانه ب ـ دوستان
هم مثل ما  او ی. ولاسته ما بوده، تقاضامندتر از ما بود هاییتاز ظرف یشترب شیهایتظرف

 ،ورندآیم یاول باز 8و  2بازها تختهاز  ی. بعضهست و بش یشاهل ش ،بازهاقول تختهه ب
 یآستانه خانهبرده و دردر ه ب یفحر یشان را از خانهمهره یکمانند که می ینادر 

 یندگویم یا ؛و بش یشش یندگورا می ینا؛ بکنند یگرد یباز یک یا قرار دهند، خودشان
طه  49ی در آیه ینجاو بش داشتند. ا یشو هارون هم ش ی. موسیشروشن، گرگ و میهسا

 احساس ترس 1طه 42 یدر آیه . آنها«یدفرعون برو یبه سو»: دهدفرمان حرکت می خدا
بخشد. پس می شانتاخدا جر ،1طه 48 یآیه . در«یمترسمی»: کنندمی یانرا ب خود
 یتاهراس و کامالً پرجریترک، کامالً منسجم، بیبیرالعقول، حم ییهاپروژه انسان یانمجر

 .تریجد یهاو صرف زمانها یگیری، پهایتاز نوع ما هستند با ظرف ییهاانسان !نه ؛نبودند
رغم هم به ی. خدا حوصله دارد. موسگذاردیمرسالت  یبراهم چهل سال را  یموس

 یاتهم آ یاتگردد. آیبرمخدا  یسو هب. کندیعجول بودن و پرشتاب بودنش، حوصله م
آن دو گفتند پروردگارا »: طه 42 یآیه .«یدفرعون برو یبه سو»: طه 49 یآیه است. یباییز

کامالً شفاف  «برخورد کند یافراط یاکند  یانطغ یابه ما رساند  یکه او گزند یمترسما می
 دنویگمی کنند.نمی یدننترس بهتظاهر یچیدگی، نه با پیم، ند. مثل ابراهنکبا خدا برخورد می

                                                                                                        
 «.ا رَبَّنَا إِنَّنَا نخَافُ أَن یفْرُطَ عَلَینَا أَوْ أَن یطْغَىقَالَ. »1
 «.قَالَ لَا تخَافَا إِنَّنىِ مَعَکُمَا أَسْمَعُ وَ أَرَى. »1
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کنند، مگر تو برخورد  یبا ما افراط یمترسبرو، ما می گویییبه ما م تویم، ما مشکل  دار
تو : کنندبرخورد می داللیبا خدا است؟ هکرد چ یاناگر با ما طغ؟ است یانگرطغ ییگونمی
 یمداراآلن  یم،دار یما هم آمادگی، ما را مجهز کردی، کرد یفپروژه را تعر ینکه ا
 به ما اصابت کند شایانگریطغ یژگیآن و ترکش. اگر یمدار یمبیم، ترسمیاما، م، یورمی
موسی و  . خدا بازندیدو تلنگر م ینجاهم ا خدا؟ یمما چه کن ،ما بپاشد یترشحش روو

 دازند. خنمی یبکند، نهکند. تمسخر نمیاعتمادبخشانه برخورد می وهمدالنه  هارون،
 12 یدر آیه و. یداهل ترس نباش، «یدنترس»: یدگوقشنگ می یلیخ ؛«تخافا ال»: یدگومی

. یستن چنینین. اصالً ا«اکلَّو حاشا  »: یمهم دار یفارس یاتدر ادب .«کلَّا»: یدگومی 1ءشعرا
 یدالدل خدا با مجر یهمراه ی دهم  ـبه مرحله. دفرستمیآنها را جلو بخشد و اعتماد می

 : رسیمـ می
 

 مرحله دهم ـ همراهی دالدل با مجری 
 طه( 76)تان هستیم همراه: پروژه مشترک است 

 

تان هست، من همراه یمشترک یکه پروژه یدرا بگو ینا خواهدیم داطه خ 48ی در آیه
 تانهمراهید، مترس ،«إِنَّنىِ مَعَکُمَا أَسْمَعُ وَ أَرَى»ید، مترس ،«ال تخافا»: هستم. خدا گفت

هم  بایم، هست تان، با هم، دارمیمکرد یفپروژه را مشترک تعر .ینمبو می شنومی، مهستم
 چنینینکلَّا، نه اساسا ا یدگومی ینکهبعد از ا ءشعرا 12 یدر آیه .یمرومی یشپ یمدار

إِنَّا مَعَکُم » ؛مجهزتان کردم ،های منبا نشانه یدبرو، «اتِنَایفَاذْهَبَا بَا»: دهدادامه مییست، ن
فرعون سخن فقط شما ید فکر نکنید، گوو هارون می یقشنگ به موس یلیخ. «سْتَمِعُونَمُّ

 یمبا هم دار یولبینیدم، یهستم، نم انشتیبهم پ م، منامن هم اهل استماعید، شنومیرا 
را  یژهو یرابطه ینا ؛ای داشتهیژهو یرابطهبا خدا  یموس. رویممی ییتا. سهیمرومی

 : ای هستدرک کرده، قطعه یباو ز یفلط یلیخ یلیخ یمولو
 

 یبعت ینا یموس یآمد از حق سو
 یبتو ز ج یدهطلوعِ ماهْ د یکا

 یزدیکردم ز نور ا مَشرِقت
 یمن حقم، رنجور گشتم نامد

                                                                                                        
 «.قَالَ کالَّ  فَاذْهَبَا بَایاتِنَا إِنَّا مَعَکُم مُّسْتَمِعُونَ. »1
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 یمن حق هستم، خدا هستم، ولکه درست ؟ یامدیسر قرار ما ن: یدگومی یخدا به موس
 ؟ دهدجواب می هچ یموس !رنجور شدم

 

 یاناز ز یسبحانا تو پاک تگف
 یانرب ب یابکُن  ینا؟ چه رمزست ینا

 

 ییتقاضای، امظهر عرضهی، هست یازینیمظهر بی، و که مظهر انسجامت: موسی گفت
 : دهدخدا باز ادامه می؟ یتو رنجور شد ،سر نزدم تو چطور من بهی، ندار

 

 یَمفرمودش که در رنجور باز
 ؟ کرم یتو از رو یدیچون نپرس

 

 است با من چند وقتی، من رنجورم، چون تو احوال مرا نگرفتیرم، من دلگ یدگومی داخ
 : گفت ی. موسیزننمی یبه من سری، کنخوش و بش نمی

 

 ترا ینقصان یسترب ن یا گفت
 سخن را برگشا ینعقل گُم شد ا

 

از  یناشی، کنکه تو مطرح می یبحث ینایرانم، . من حیندار ینقص و یکه کمبود تو
: یدگوخدا می؟ یداشته باش یشود کمبودمگر می؟ یوشود رنجور شمگر می؟ ستیچ
 : یآر

 

 ینخاصِ گُز یِبنده یآر گفت
 ینبب یکون ،منم ،او ،گشت رنجور

 من یمعذور یشمعذور هست
 من یرنجور یشهست رنجور

 

 ؛نه: یدگو. میییرمدار تغ یهاخصوص انسانه ب ـ خدا با انسان است یکنه رابطه این
 ،شما یمن از رنجور ،یدشما رنجور باش، [که من نقصی داشته باشم] یستن طورینا

هم « یمشوفرعون حاضر می یشپ ییتامن با شما هستم، سه» یدگومی یرنجور هستم. وقت
 ینا است. داشته یبرخورد خصوص یهم با موس . قبالًخواهد بگویدمی همین سخن را
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 ما رخت بربسته یکه از جامعه اییخصوص مهم است. برخورد یلیخ یبرخورد خصوص
با فرزند، معلم با  ینوالدین، همسر با همسر، فرزند با والد یبرخورد خصوص است.

. لذا است رخت بربستهیت، با مردم، مردم با حاکم یتحاکمیکن، با باز یشاگرد، مرب
 یاجیتخواست فرعون را از اول حذف کند که احخدا اگر می !یسماش شده آنتاگونهمه
یک، آموزش استراتژ یکار را بکند. ول ینتوانست اکرد مینبود. اراده می تمهیدهمه  ینبه ا

 .[دهد مشی خدا حذفی نیستنشان می] پروژه یمجراز  یمارداریت یحوصلهین، زبان لَّ
 است.  تروخشک کرده ینجاپروژه ا یرا به عنوان مجر یخدا موس
ذکر  یاز مرحوم طالقان یژگیو یک ،اندباط بودهدر ارت یکه با مرحوم طالقان دوستانی

 یکارسپار یبه کس یطالقان یاگر آقا یندگومی ؛کم بوده یلیخ یگرانکه در د کنندمی
کرد، او را رها نمی یخالپای او را  یرکاملش بود، ز یحام، در کل آن پروژه ،کردمی

کرد. نمی انباشتهاو  یرا رو یتلمسئو ،اددهل نمی یینپابه بام او را پشت یاز باال ،کردنمی
 است. این گونه  ینوع برخورد خدا با موس

فهمم، از کند مسائل را من میعنوان می یبا موس یدر برخورد خصوصخدا  ینجاا
ها و با مسائل انسان] که من خدا هستم یستن طورینهم رنجورم، ا بندگانم یرنجور

منفذ و حباب هستم. یبتون ب وروزن یی برهیواصمدم، دنیازم، یمن ب ؛بله. [کاری ندارم
. با یمهم هست همه باپروسه  ینو در اپروژه  ینباالخره در ا یول ؛درست ینهاا یهمه

 .هستم یرتو من درگ یهستم، با رنجور یرمشکالت تو من درگ
پربها دادن  ینجا. اکندیم یحتصر کامالً یموس باخودش را  یخدا همراهی دهم، مرحله رد

، «باب بگشا»، «یدالباب کندقَّ» یدگوخدا می ینکهاست. ا یدنبه سر کش و یمارداریتبه 
را  یموس یخانه زند. درِرا می یمجر یخانه لباب است، درِاهم اهل دقَّ« او» یعنی

 کالفه است، سرمحمّد)ص(  ،قطع شده یوح که یزمان ،)ص(محمّددر برخورد با  .زندیم
 1.کشدیزند، سر ممی او را یخانه درِیزد، ردارد، عرق می ایکند، گمشدهلحاف می ریز

                                                                                                        
ی آن، شان سپس نزول دوباره ی شهید صابر در خصوص قطع وحی به حضرت محمّد )ص( و. اشاره1

اهلل طالقانی در ی ضحی از سوی مفسران ذکر شده است. از جمله آیتنزولی است که برای سوره
هاى قرآن و نزول را، از نخستین سورهی ضحی[ ]سورهمفسرین این سوره »نویسد: می« پرتوی از قرآن»

هاى این سوره نیز ها و خطابقسمدانند. آن را پس از اولین ظهور وحى و سپس قطع شدن آن مى
ی اقرأ، براى مدتى که گویا از دوازده داللت بر چنین وضع و زمانى دارد. پس از نزول اولین آیات سوره

سره وحى قطع شد، و آن حضرت دچار نگرانى و اضطراب روز کمتر و از چهل روز بیشتر نبوده، یک
  



 289      (4) کیاستراتژ دید: او یها و کارکردهاداشته: کمیو  ستینشست ب
 

 

توام با داشتن  یکارسپار . لذااست خود ما گم شده ینما و ب یدر جامعه یژگیواین 
توام  ،تر از همهالباب کردن، و مهمبا حل مساله، توام با دقَّ یمارداری، توامطرف، توام با ت

 مهم است.  لییخ یلیخخیلی  ،با پربها دادن به وجود
پروژه حساب باز نکرد. خد ا با  یلخشک و خا یفقط به عنوان مجر یموس رویخدا 
 یموس .بها داد هایشییو توانا هایژگیمقدم بر و ینکرد، به موس یابزاربرخورد  یموس
است،  یرویادهبرده و آورده، اهل پ یابانبه ب هسال رم است، ده یرناپذیخستگ و یکانرژ

اش یزندگ یسمبل برا 1یقاتبه م یرفتن موس .است یابانن به کوه و باهل سر گذاشت
 و یالتیتشک یتظرف ،یانرژ یخواسته رواهل رفتن بوده، پس خدا فقط نمی یشههم .است

 !خدا یدبفرستدش به ام ،شد ماماش نسبت به فرعون حساب باز بکند. پروژه هم که تینهک
و  یالتیرهبران تشک ینب، رفت یالتتشک به سمت یرانا یجامعه یکه از وقت یبرخورد

 نزدیکمردم که فقط  .یدد یمهاو باز خو ینیمبمی یمو دار یدیممتعدد د یالتیهای تشکتوده
 رقرا یالتتشک یها مورد توجه رهبرکه فقط در بزنگاه یالتیفرد تشکیستند، انتخابات ن

. نیست ی عجیبیپدیدهکه  یالتاست، تشک یالترهبر تشک ینجاخدا هم ا !یردگنمی
هم  ینایست، ن ینآهن و تشکیالت و حزب توده یناستال یکه فقط شبکه یالتتشک
توانست کادر هم کادر است، فرعون هم می یاست. هارون هم کادر است، موس یالتتشک

 خواست کادر خودش باشد. می ؛باشد، نخواست
                                                                                                        

د که بر اثر قطع وحى، آن حضرت خود نگران و رسانظاهر این آیات نیز همین را مى شدید گردید.
، و ترتیب آنها، چگونگى «ما قلى»و  «ما ودعک»دو فعل ... اندیشناک شده و این آیات نازل گشته است

اش را رساند: آیا پروردگارش او را رها کرده و رابطهآن حضرت را در مدت قطع وحى مى یاندیشه
، ص: 4پرتوى از قرآن، ج) «مهر شده یا خشم نموده است؟و بىبریده است؟ آیا بیش از رها کردن، به ا

( ما وَدَّعَکَ 1) ( وَ اللَّیلِ إِذا سَجى1) وَ الضُّحى»ی ضحی نیز بدین شرح است: (. آیات آغازین سوره196
به هنگامى که « : »(2) فَتَرْضى (وَ لَسَوْفَ یعْطِیکَ رَبُّک4َ) ( وَ لَلْآخِرَةُ خَیرٌ لَکَ مِنَ الْأُولى9) رَبُّکَ وَ ما قَلى

 (1و به شب آن گاه که تاریکیش همه را فرا گیرد و آرامش بخشد. ) (1روز برآید و نور بتابد، سوگند. )
و  (4براى تو همانا فرجام بهتر از آغاز است. ) (9نه پروردگارت ترا واگذارده و نه خشم نموده. )

 «.(2تا خشنود شوى. )پروردگارت آن چنان درآینده به تو عطا کند 
ای در حیات ذکر شده است، اما معراج غالبا به عنوان حادثه« رفتن موسی به معراج». در سخنرانی 1

شود. مقصود معلم شهید، میقات یا میعادی است که موسی با خدا در کوه طور محمّد )ص( ذکر می
 وَ وَاعَدْنَا مُوسىَ»ف نقل شده است: ی اعرابه بعد سوره 141ی بقره و به بعد سوره 21داشت و در آیات 

 لِمِیقَاتِنَا وَ کلَمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ وَ لَمَّا جَاءَ مُوسىَ ...ثَلَاثِینَ لَیلَةً وَ أَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِینَ لَیلَةً
 . (141-149اعراف: ) «أَرِنىِ أَنظُرْ إِلَیکَ  قَالَ لَن تَرَئنىِ
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در  هازانیسمپاتو  تییالی تشکتوده یاناتجر بااز نوع رهبران  یدبرخور ،برخورد خدا
 [خداگونه] چنین ینخودش ا ی. مصدق هم با کادرهایستجوامع ن رخیما و ب یجامعه

 یکارمندمصدق کرد. صرف می یمهم بود، مصدق وقت خصوص یلیخ .کردبرخورد می
 ،رسد پنهان از همسر اولونوا که مینرسد. به نامی یینان و نوا یککارمند به  ینا .داشت

کار دارد و شب ما  یروزگفت نخستکارمند به همسرش می .کندمی یاراخت ینهمسر جوا
مگر شما چقدر  یدگورود. میمیمصدق  یشپ و شوددارد، همسر مشکوک میرا نگه می

وقت  مکه من تما یدگومی ینا: یدگومی؟ چطور یدگومصدق می؟ یدبا همسر من کار دار
 یو مراقبت فقط برا یبگذارد. تعقمراقبت میو  یبکارمند تعق ی. مصدق برامهست ینجاا

شود که این مشخص می !یستکدام سوراخ رفت نکه کدام مورچه در  یتیهای امنپروسه
جمله  ینا او، خواهد، بهمی [مصدق، کارمندش را]. است داده یلتشک مدو یزندگکارمند، 

کار ه . بعد چیدوگقشنگ می یلیخ .«؟تنبان آقا دوتا شد ،وضعت بهتر شد»: یدگورا می
ساقط  یدهد. فرد را از هستمیبه همسر اولش کند و او را قطع می حقوق؟ کندمی

 یول ؛بوده یادار مندکار یککند. می یبازگشت به زندگ یکند. آن فرد هم بعد از مدتنمی
به صرفاً اینکه نه  ؛قرار دهد ینبذره یررا ز یرامونشافراد پ ، بایدبرندهیشباالخره فرد پ

. لذا منش ستا ینا ،توجه کند. منش خدا بردپیش یبراهای فرد ییو کارا هایژگیو
از برخورد خدا ]شود، میها ساطع از انسانشود فقط تصور میکه  رایج برخالف تصور

 یکدارد، وجود  یتربزرگ یهست یک یول ،شودها ساطع میاز انسان .[گیردهم نشات می
 یلیخ یست. با موساهمه تر از منش، صاحب«او»هست که گذرها  یهمه کالن سر یلوط
بها  هایشیتها و ظرفییمقدم بر کارا یکند. به وجود موسمنش برخورد میصاحب یلیخ

. یمابا هم یدگومی آنها . همه جا بهمهستی با هم گویدیو هارون م یدهد. لذا به موسمی
 رود. می یشه و مشترک پشد یفمشترک تعر ،شنوم، هستم، و پروژه. مییدنترس

*** 
 یگیریپ یگررا از جلسات د یازدهم یمرحله شاءاهللان. یمآمد یشدهم پ یتا مرحله

 ما هم یبرود، ول یشند پکُ بحث یدشا .است یضرور ینجاادر  نکته یکیح وضت. یمکنمی
 یک شدند. یتهاز محتوا ، آحاد جامعه یمشد یتهاز محتوا . ما هم یمای ندارعجلهاآلن 

یدیم، دو یالتدنبال تشکدائم را  ییهاندارد. دوران ی، اشکالیمبگذارسر محتوا  دورانی
و  ییمحتوا یبدون پشتوانه یولت، . آرمان محترم اسیدیمدودنبال آرمان را  ییاهدوره
یده، ماس یتهم در حاکم، اآلن .[شودو به رخوت و رکود دچار می]ماسد می یالتیتشک

مقدار با  یک است بحث ممکن ینکهکرد. ا یکار شودینم یلیخیدیم، . ماسیروهاهم در ن
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در مواجهه با  یخداوند با موس یاستراتژ بردپیش یاگر که ما برا یبرود، ول یشپ یتان
 [یبحث، نتیجه] اول شودمیندارد.  یبه نظر من اشکالیم، بگذار راچند هفته  یکفرعون 

 است.  یجردر تد یفیتبه نظر من ک یآخر را گفت، ول
تر فعال] دادند یلرا که تشک ییهادوستان هم، گروه شاءاهللان، بحث بردپیشدر کنار 

 یکاال یکما  یوقت در جامعه ؛وقت فرَّار است یننند. اکرا کار  شانیها، بحث[کنند
 و تریبا وسواس جد ،دم با زمانهبجهان دماآلن  شود.می یای تلقهو فلَّاهمیت کم

ها کار کنند، کارشان هم شود، بچه یلتشک یستیجمع با ینا .کندیخورد مرر بتمسئوالنه
 .نقد کنند را شودمی ینجاکه ا ییهاهم بحث ،یاورندهم بحث خودشان را ب ؛باشد یجابیا

 یت، پس ترکه هم رویسترکه دردآور ن .بخورد یرهدا  یها روها باال برود، ترکهترکه
 .یمبرس ییجا یکبه  مشترکاً ؛بشود یورآفر ،شودمی ینجاکه ا یبحث
 یکپارچ آب،  یکبسته خرما و  یکها با در کنج کتابخانه یمبرو یمتوانتک ما میتک

شود،  یچیدهمان پذهنیم، شو یچیدهپیم، خودمان، خودمان را رشد بده ؛یمهفته را سر کن
ها اهلل بچهءشاان .یمببر یشها را خردخرد پبحث ،با هم یمبتوانباید ندارد. ما  زشیار یول

 ،هو پا به سن گذاشت یدسف یعبوس و مو یرو ینکنند. ما با ا یجادا یتحول یکهم بتوانند 
را  یرانا یجامعه ،هاهاست. بچه. طراوت نزد بچهیمنداشته باش یطراوت یگرد یدشا یلیخ

 شاءاهللان. یدپاش دوران شما هستباز طراوت خودشان محروم کردند. باالخره آ
 یشپ شاءاهللانخودمان یم، ای در محتوا بکنولوله یکشود.  یها هم جدبچه یهابحث

 ینجاا یصندوق مشترک یکهم هست، از طرف دوستان مطرح شده که  یشنهاداتی. پیمببر
مشترک  یکه پروژه یها و افرادهم هست که تجارب جمع یگرید یشنهاددرست شود. پ

روزه هست که یک یهاسفر یشنهاد. پیمن هستآ یمطرح شود، در پ ،بردند یشبا خدا پ
 یلیخ .یمهم هست یدنسل جد یفیهای کبا دوستان مطرح شود. در انتظار بحث شاءاهللان

 . ممتشکر
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 های مشارکت کنندگانآورده
 

 ی اولکنندهمشارکت
 1انسان یبرا یدحول توح هایگاهو جا هایدگاهد ییرتغی، استراتژ: عنوان بحث

 وقت را در ینصابر که ا یعرض سالم خدمت دوستان و با تشکر از آقا با، نام خداه ب
 یدحول توح هایگاهو جا هایدگاهد ییرتغ، یاستراتژ»قرار دادند. عنوان بحثم  نم یاراخت
 [های اصلیسرفصل] که داده شدههم خدمت دوستان ای برگه یک. است «انسان یبرا

قبل هم  یکه من جلسه ی. دو سوالاست ع شدهبا دو سوال شرو کند وترسیم میرا  بحث
 خدمت دوستان مطرح کردم. 

اکثراً  یول ـ همه یمگونمیـ بود که در جامعه ما  ینکه مطرح کردم ا ییهااز سوال یکی
. استارکرد پرک داشته وپر یلیخ، خوب یلیخ، بزرگ یلیندارند که خدا خ یمشکل ینبا ا

رسند که پمی همه یدشا یول ،دانندمی را ینهمه ا است؛ صابر خدا همراه یآقا یاتبا ادب
چگونه  یا یدنترس یگرد ،هستاو خدا همراه  یدفهم یافتاد که وقت یموس یبرا یچه اتفاق
به  ،یستداها مییطقباز قوم  یآدم معمول یکمقابل  یموس گونهچ؟ شد یزتجهیّن به قول ل

که  یدنظرم رسه من ب .کندیم حرکت یّنل یدآیفرعون م یجلو یزند ولمی کشتن دست
 یآقا یهابحث در؟ افتاد یبود که چه اتفاق ینسوالم هم ا .شود یینبحث تب در یدبا ینا

 .سوال را مطرح کرد ینا شودیتر هم مکالن و در تاریخ، از منظر صابر
 شانداشتند که همه ینکال یپروژه یک، نوعاً دو پروژه داشتند یامبرانپمطرح شد که 

. عنوان است بوده یدوران یپروژه و دیگری،، یدیتوح ینام پروژهه کردند بمی یگیریپ
 ینهم یدمثالً شا یدوران یکه پروژه یدمهم رس یجهنت ینبه ا .گرفتم همیناز  را مبحث

از  او یدننترس یاانتخاب کرد  یکه موس یروش ینامثالً باشد.  [هاسازوکارها و چگونگی]
 یزشخداوند تجهو عنوان شد  یموس یتقاضاها عنوانبه که  اموری ینسحر و جادو و ا

افتاده که به  یچه اتفاقات؟ هستای اتفاقات چه رابطه ینو ا یدتوح یکرد. باالخره رابطه
 .بود ینسوالم ا یک؟ شودمی حاصل یتموفق یدورانهای پروژه در آنصابر  یقاآقول 

و  یداراز هدف شان،یحث استراتژبمشخصاً در  و صابر یبحث آقا سوال دیگر، اینکه در
 یدارافق با یاستراتژ: معنا گرفته شد یک هباین دو اصالً شد.  سخن گفته یلیخ یدارافق

                                                                                                        
کننده، در نشست بیستم )به عنوان دومین ی بحثی است که همین مشارکت. این بحث در ادامه1

 کننده( ارائه داد. مشارکت



 293      (4) کیاستراتژ دید: او یها و کارکردهاداشته: کمیو  ستینشست ب
 

 

 ییهامرارت مثالً یا، بود یسال تالش موس یس مثالً ،که آورده شد یی. کدهایدارو هدف
مطرح کردم که هم قبل  یجلسه راسوال  اینکرد.  یدامتحمل شد تا تحقق پ یرس درکه 

 یک یبرا [را تحمل کند]چهل سال تحمل رنج و درد ـ  یس پذیرد کهنمی نسل ما لحداق
 که قرآن مطرح یدگاهیواقعاً د یاآ .کند یداتحقق پ یک یستکه معلوم هم ن اییندهآ

بحثم  دو سوال وارد بحثم شدم. حال ینمن از ا؟ ستامتفاوت  یا ، این گونه استکندمی
 کنم.می ان عرضرا خدمت دوست 

انسان  یهمان پروژه یااعتالست به  یلطه مجموعاً ما آقای صابر چند جلسه پیش گفتند
 یدها به ذهنم رسبرداشت یسر یک ین جااز هم یعنی .جالب بود یمبرا یلیمن خاست. 

 ازمتفاوت بود.  ،عنوان شد [توسط آقای صابر]از مطالب جلسات بعداً  یبا بعض یدشاکه 
خواهم که می یبحث یبرا که یگریعنوان د یکبتوانم  یدشااستنباط کردم که  جلسه ینهم

 یتگفتند که طه روا یشان. ااست متفاوت صابر یبحث اقاکه از  بگذارمارائه بدهم 
بهتر  یتوحید یدگاهد یانسان دارا یترسد که روامی نظرمه مواجهه با فرعون است. من ب

؟ است یتضاد [ی شمای مواجههآیا شیوه] یدبپرس دیفرکه اگر از  دانیمیمان مهمه است.
ما وجود دارد که  یهمه درها از رگه یبعض یدشا ی. ولیستمن یمن تضاد ؛نه یدگومی
 اهلتو تا حاال  یدبپرس یاز هر انسانمثالً  یاشود. می عمده مانیتضاد هاییدگاهد ،آرامآرام
 مواجهه یتروارا طه  کهینرست کنم. اد یریخواهم درگنمی، نه یدگومی؟ یبود یریدرگ

 یکند. وقتمی یلتحل طورینانسان ا یددهد شامی خودش نشانعنوان کنیم،  با فرعون
 یپروژه را همراه ینا یدبا یزنها متن هاییاستراتژ ،انسان است یپروژه ،یهست یپروژه

بحث  ینکه در اطه  یسوره یننکته و همچن ینرسد نگاه به امی نظره ب .کنند ینو تضم
  .کندمی یینرا تع یاستراتژ، مورد توجه است

بود که دوستان هم  یکوچک یلیبحث خ یک بروم،رابطه  سراغ توضیح این ینکهقبل از ا
 یعنی ،یستشر ن و یراعتقاد دارند جهان خ هایبرخ ینکها مبنی بر قبالً ارائه داده بودند

در جهان  یوجود یرویما دو ن یعنید و منظورم از تضا یستمعنا ن ینبه ا جهان تضاد
نه از ، مبنا بحث تضاد را گفتم ینشر. حال من از ا دیگری، باشد یرخ یکیکه  یمندار
 خواستیم یورود نکردم که موس یهن زاوآخشونت. من اصالً از  یا یریدرگ یمبنا
 منظوم از تضاد درست مقابل .خواست رفتار کندمی با خشونت یادرست کند  یریدرگ

 یاست. شر هم ذات یرسراسر خ، جهان وجود نظر کهم یناز ا هم یدبود. توح یدوحت
 یچون اگر همه؟ یم. چرا نداریمفرعون ندار یمعناه پس ما کافر ب ؛است یضرَعَ، یستن

ای نقطه یکانسان به  ینا تواندیپس نم ،از وجود است ییانسان هم جز، است یروجود خ
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بود، قائل توان نمیانسان یک  یبرا یتیموقع یننچ، حذف شود ضروری باشدبرسد که 
 ،کفر یتموقع یکه برا شودیقرآن هم گفته م در. توان قائل بودها میهرچند برای موقعیت

کفر اصالً . یستن هم در آن یو رشد یتیهدا ،وجود ندارداصالً  چون کفر یستن یتیهدا
پس  یموارد شو منظر یناز اخاطر اگر  ینمه . بهیستن یذات، هست یضرَعَ، وجود ندارد

پس ، از وجود است ییتنها وجود معنا دارد و انسان هم جز انسان موضوع خلقت است و
 یدگاهد یناز هم ،نظر منه باست.  مهم یلیخدا خ یدگاهد ینا .یشداندمی خدا به رشدش

 کند. می یزرا تجه یامبرانکه پ است
هم رشد  ؛ستاو و خلق و رشدان انس ،خدا یاستراتژ، شد یزتجه یرس یندر هم یموس
 یستن یزیچ، یحتوض ینا ییههم رشد قوم. رشد البته بر پا، هم رشد فرعون، یموس

آن  یعنیباشد.  یگاهیو جا یدگاهیرسد دمی نظره . بیستن یدستاورد یحت یا یزیکالف
گذارد به عنوان می دستروی آن  یلیخدا و مخلوق خدا خ یکه خدا و رابطه یزیچ

 است.  یمحوریدتوح ینهم که یدگاهو ده یگاجا
 .کند یحش را تصحااتیمبارز یدگاهد یدباکه شود میاین  یموس معنای استراتژی خدا برای

اش مبارزه یگاهشود. پا ییدتوح یدبا یول ،و تضاد هست یریاش درگمنطق مبارزه یموس
 بر مبنای ؛ یعنیباشد «نسانا» تواندمیاش اما پایگاه مبارزاتی .است ییگراقوم یا ییگرایلهقب

 نباشد.  یتیقوم هاییبندیمتقس
 و یمبان یهمان رابطه یکی: کنم پاسخ دهمسعی می دو سوال را هم که مطرح کردم این

 یاستراتژ یناگر ا ینکها دیگری هم؟ کندمی یداپ یچه ربط یو استراتژ یازهان ینا ینکها
به  و رنج بردنآن مفهوم آیا ؟ ن چیستمفهوم درازمدت بودن آ، که عنوان شد یدرازمدت
؟ شودبه چه صورت تبیین میموجود  یتینارضا، یدیناام، یخستگ ینا؟ است یدنفنا رس

 ؟ یعنی ما باید به این شرایط تن دهیم یا نه
 ییمعنا یننظرم به اه ب )ص(،محمّدخطاب به  1طه 1 ییهآ ،یمطه که برو یاتآ یحال رو

در  یامبررسد که پمی نظره . بکندیرا نقد م رمحویندهآ یاستراتژ ،که آنجا مطرح کردم
را معطوف به  یشهاو کنشها رنج یسر یک، ولی یدهدمیرا  درخشان یندهآخود  یدگاهد
قرار کند که می یحتصر یه. آاست دانستهمی رنج ومشقت کرده ومی تحمل یندهآ ینا

 خدا .یدد یموس یرس باید درا ن مشقت رینظرم اه من ب !بریامپ یافتیبه مشقت بنیست 

                                                                                                        
 «. مَا أَنزَلْنَا عَلَیکَ الْقُرْءَانَ لِتَشْقَى. »1
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را  یتانسان است که خش یانگرب هقرآن هم یپروژه ،یرا اگر اصالح کن یدگاهتد یدگومی
 یدگومیمحمّد)ص(  بهدهد.  یگاهجا ییرتغ و کند یکند و بندگن ییخدا یعنیتجربه بکند. 

است.  رانیامبپ یو هدف همه هدف تو ین، همیبکن یااحبتوانی را در هر لحظه اگر  ینا
کند که تو  یدابخواهد تحقق پ یندهآ درکه  یزیدهد نه چمی را نشان ینهم هم یموس یرس

 . یاکنون خودت را در رنج تصور کن
روشن  ییندهآ یدداند و به اممی کند که مبارزه را رنجمی یانرا نما یانسان یرتصو «یلتشق»

اتفاق  یناچرا کرد. حال  ینیرا در هر لحظه تب یتو خش روشنی یدنشسته است. اما با
 «الرَّحْمَانُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتَوَى» یدگومی که یبعد یهنظرم آه ب؟ یافتدانسان ب یتواند برامی

اتفاق  ین. ااست فرما شدهو روندها حکمها عرصه یهمه خدا بر یترحمان ینکها یعنی
 یرس رهست. دمحقق هم  یتشمحقق است و رحمان یخر تاردخدا  یارادهیافته،  تحقق
معطوف به که  یریدرگموسی از دهد که چگونه می نشان: ه استبودهمین هم  یموس

 یتهدا ،مشت و لگد یبه جا ،اشمنطق مبارزه رسد ومی یدتوح یبه استراتژ ،است یندهآ
 و گفتگوست. 

باشد که اکنون  یزیشود که انسان به دنبال چمی ییدهزا ینظر من هم خشونت وقته ب
 ،است یتخدا بر رحمان یاراده یبرد. اما وقتمی به کار اهم آن ر یلدل ینمه . بهتیسن

. یوستروند پ ینبه ا یدفقط با، بر آن سوار است یتکند. رحمان یعرا ضا یکس یستقرار ن
آرام در آرام صالح،ا یرسدر  یچون موس .متفاوت است یریبا خود درگهم  یریمنطق درگ

 یریتعب است جالبمثالً  شود.می دور لیقب یاز آن فضا و یردگمی قرار یمنطق آرمان ینا
خدا ، شودیاز فضا دور مده سال  یوقت یموساین بود که کار بردند ه صابر ب یکه آقا

 [خدا] شود گفت کهمی یگرطرف د یکاز  اما .یردبگ یاد مرارت و حوصله را هخواستمی
 یقدر که زندگآن، ده سال ینا در یعنی ؛دارد یانجر یبدهد که زندگ یاد او به خواستمی

و  که خدا اراده شوی یرتو درگ یست. قرار نیستین یختو موتور تار، یرا تجربه کن
 یموسده سال هم  ینا در، دارد یانجر یکند. زندگ یداتحقق پ شیهایو خوب یترحمان
به انجام  اگر هارزمب ینچون ا ؛یستن یگراند یاش نفکند تا بفهمد که مبارزهمی اشتجربه
 یهرلحظه به موس ،ده سال و بعد از آن ینا .ندارد شایزندگ یبرا یزیچ ،برسدهم 
  .ندارد که آن را محقق کند یبه کس یازن یتشخدا و رحمانکه فهماند می

رسد می به ذهن ینا. [مساله دارم] یلفظ مجر ینمن با ا ، امادادند یحصابر توض یالبته آقا
محقق هست.  [ی خدادر حالی که اراده]خداست.  یدهارا یهقق کنندکه انگار انسان مح

 است یدگاهد یحتصح یندر هم یدر هر لحظه فقط با آن هماهنگ و همراه شد. موس یدبا
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 یستمانع تکامل ن یکفرعون  یت،هدا یبرا ،یدگاهد ینا دررود. می فرعون یسوه که ب
 ،یافته یالو روندها استها عرصه یهمهکه بر  یو رحمان یمرح یخدا یچون تکامل بر مبنا

از روند  یکی که فرق دارد یلیخ ینا ؛روند دور شده یناز ااست که فرعون  ؛است حققم
به  یدشود. ما با یتهدا یدشود که شامی با او گفتگو ،مانع تکامل بشود یکی ،دور بشود

خدا ی ا او دربارهببرود  یدچرا انسان با ،مانع تکامل است یاگر انسان یمتوجه کن ینا
روش  ،ییمبگو توانیمیکه م یزیاست. ما حداکثر چ یسوال مهم یلیخ ینا؟ صحبت کند

رفت با اصالً بعد بد برخورد کن. چرا  ،آرام برخورد کناول گفته شود که این میخدا 
آدم  اسرائیل را به من بسپار،بنیقوم  گفتیبه او م رفتیم باید؟ حرف زداز خدا  فرعون

  .حرف زدو صفات خدا از خدا با او رفت اما موسی  و ... . باش یخوب
از آن فضا و منطق جدا شده بود. او به فرعون گوشزد  یموسکه  دهدینشان م ینا نظرمبه 

دور  [از این مبنا]اآلن  تو ؛کندیم یکتو را به روند تکامل نزد یدتوح یکه مبنا کندیم
 توانیمیم ینجادار کرده. افاصله یراو را از مسنگاه فرعون هست که  یقت. در حقایشده
سوال  یلیخ ین. به نظرم ازندیاز خدا حرف م رودیفرعون م یشپ یچرا موس یمبفهم
. چرا دهندیارائه مـ همه  ـ هایلیکه خ ایدینی یهاهست در مقابل کل بحث اییجد
 یچه ربط؟ دنزنیمز خدا و صفات خدا حرف  شانیدوران هایهپروژ در پیامبران یوقت

انتخاب  یموس ای کهیدوران یاستراتژها و زمین است و خدا خالق آسمان ینکهمثالً ا ینب
 ینا؟ ، وجود داردقوم را نجات بدهدو ببرد  یگرد یبه جا ییجا کیکه قوم را از  کندیم

و منطق را  یمنگاه داشته باش یناست با انحرافات در جامعه. اگر جز ا یدتوح ،ربط
فرعون برود و از خدا و صفات خدا با او  یشپ یندارد که موس یلیدل یجه ،یمبدان یریدرگ

به اصطالح  با یاروییسراغ داشت که در رو شودیم ییدحرف بزند. کدام منطق توح
ما ، مان فرعون باشددشمن شودیمگر م؟ صحبت کند هایشیژگیاز خدا و و ،دشمن

 ؟ یمکن حبتبا فرعون از خدا ص یمبرو
 اما. دهمیم یحرا هم توض یدگاهشد ؛شده یزتجه یدگاهید یکبه  یقاًدق یموس پس

همه  یش. مبنایستن [ی توحیدی] در آن مبنااست که فرعون هم جالب  یهاجواب
با فرعون  ی. موسکندیم یسهمقا را دائم طرف دو ،کندیسحر را مطرح م ؛است یریدرگ
با  یوقتن، نوع دیگری از دیالوگ را دارد. ، با ساحرادر داستان طه دارد یالوگد نوع یک

 یدگاه. دکندیم یداپ ییربرخالف فرعون تغ شانیدگاهد انساحر، کندیها برخورد مساحر
. بعد آنها دهمیتان مکه من عذاب گویدیفرعون به آنها م؟ کندیم ییرطور تغهها چرساح

و  یریمنطق مبارزه را درگ میبخواهاست. اگر  ینالراحمو ارحم تربزرگخدا  گویندیم
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اگر  ی. ولکشدیمرا  [ساحران]ن باالخره دارد م [فرعون] ینا ،یمکن ایسهمق، یمتضاد بدان
من ندارد که بخواهد  یبه زندگ یربط و وجود ندارد اساساً [فرعون] او ،تضاد نباشد

 را ساقط کند.  امیزندگ
. یدترس یموس ،ان را رو کردندها سحرشساحر یوقتمطرح شد.  تریشکه پ یسوال ینا یا
در منطق خودش را مانند ماست.  انیهم انس موسیصابر  ینظر من آنجا به قول آقا به

 یفیکاست،  یمبارزه کمّ ،یریمهم شد. در منطق درگ یشکرد. امکانات برا یلتحل یریدرگ
 کنمی. چون من حس مشودمهم می. امکانات طرف مقابل استمثل شطرنج  ؛یستن
 مااگر  یعنی ؛کندیم یینتکامل را تعاست که مبارزه  ینو شکست در ا یروزیپ ییجهنت

 یداصفات خدا تحقق پ یا کندینم یداخدا تحقق پ یترحمانو تکامل  یمشکست بخور
خدا ، یستها مهم نآن وقت امکانات و ضعف ،یاییمب یرونب طقمن یناگر از ا یول !کندینم

که  یدترس ینخاطر اه ز انداختن عصا به نظر من با ی. موسگویدیرا به او م ینهم هم
دو طرف خاطر  ینبه هم ؛یزیچیک تحقق  یبرا کندای میبارزهم یکحس کرد که دارد 

مان ترس در وجود همه ینبه نظرم ا. یدلحظه ترس یک ؛کنندیرقابت م هم دارندمسابقه 
که تو  است ین. امحقق هست یتکه تکامل و رحمان گفتیباشد. خدا به او م تواندیم

و که اراده و تکامل  اش شود کهونیمجهز شود و در یدگاهد ینانسان به ااگر  !یبرتر
 یکتو در  یستقرار ن یعنی کند.پیدا می یذات یبرتر ینا ،خدا محقق است یترحمان
تر تر و کوچکمن گنده ینکند عصا ،که در سحر یتا حاال بترس یبشو یروزپ یامسابقه

 یندهشان به آ. آنها همواره چشمیهست مسلط گاهدید ینچون تو به ا یرتر. تو بدنشو
 گونه ینآن. آنها ا ییجهمسابقه است و نت ینشان به اهم چشم و دل یلدل یناست. به هم

دوباره  ،[نگرش توسط خدا، موسی] یحتصح ینهم یلبه دل !تو نترس ی!موس یول ؛هستند
 . ترسدینم
بود که  ینا نهایتشبه نظر من  ،مطرح شده که توسط آقای صابر گوناین «معکما یانن» ینا

من به  ی. ولمتوجه شدمهم من اشتباه  ید. شایخدا با هارون و موس یروهاین معجیعنی 
 یرتفس گونه ینا «معکما یانن» ،یمنگاه کن یتضاد یدگاهد بااگر . رسدیم گونهیننظرم ا

برنده  یجهاست درنت گبزر یلیا خخدا. خد یهارون به اضافه و یکه موس شودیم
ها و در عرصه یدمندحضور توح «معکما یانن» ینا ؛یستن ینبه نظر من ا ی. ولشویمیم

وجود ندارد که تو اصالً  یزیچ، یستو صفات من ن )خدا( جز من یزیچ ست؛روندها
 یدنبا یخاطر موس ینبه همشر ذاتی نیست. . یستن یآن طرف ذات یعنی. یبترس یبخواه
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مقابل  خواهندیگرفت که م یروسه نفیزیکی جمع  یدرا نبا «معکما یانن» ینا یعنی. سدبتر
 . یستندفرعون با

استفاده از ]احتمال اینکه دانشجویان به سمت به نظرم همواره  ،بشود یاگر مبارزه کمّ
 یمبارزه کمّ ی. چون وقتبروند، وجود دارد احزاب یا صدای آمریکا [امکان و فضای

خاطر هم من دنبال  ینبه هم ؛چربدیم زورشکه طرف مقابل  فهمیمیاالخره مب ،شودیم
ی ی حمایت از حملهو گزینه] سراغ بوش رومیم یاسراغ احزاب  رومیم یا گردمیزور م

 ی. آقایستن یمبارزه کمّ ی. ول[نظامی آمریکا به ایران بیرای تغییر وضعیت موجود
 کنییفکر م یشطرنج است. وقت یمهم فکر کرد به ما گفتند شطرنج. ما یلیخ یانحجار

ف طرولی  ی،ندار یروز، یشاه ندار، یرخ ندار، یسرباز ندار بینییم، شطرنج است
  !دارد یزهمه چ مقابل

 «وجود» ،شر یرویو اصالً ن یستو تضاد ن یریدرگ ،خدا یدگاهدمنطق  چونبه نظرم  یول
با این منطق به . اگر دیگر کمّی نیستارزه مب ینآن وقت ا م،یبا او بجنگ مواهیبخندارد که 

 ین. اگر ما ارودیم ینهم از ب شکستو  یروزیپمنطق یم، رفته باش یاتآی سراغ مطالعه
 یمعروف یجملهبه این صورت معنا ندارد؛ همین و شکست  یروزیپ یریمرا بپذ یدگاهد
شده  [از معنا تهی و]شاید لوث  تکرار کرده که یاسالم یقدر هم جمهورکه آنـ  شودیم

 قعیتوا؟ چه یعنیجمله  ینا یمبفهم ید. ما با«یروزیمپ ،یماگر کشته هم شو یما حت»ـ  
که  یمتحقق بده است را قرار یزیکه چ یستن ینمان امنطق چون یروزیماست که پ ینا

 کنیم.  نقش مسئوالنه یفایا خواهیمیما فقط م .یمحاال شکست بخور
 ین. اب نبودعذادیگر مبنای  شانیمبنا که یستادندا خالق یخدا یمقوله یرو انساحر

بسته به اینکه  ،یتضاد یدگاهد دراست. به نظرم  1طه یسوره 31و  31 یاتنکته در آ
سال  20-80 یندر ا .دهدیعذاب م یا کشدیعذاب م یا ،باشد یانسان قو یاراده چقدر

است.  یشان تضادراً به نظرم منطقعذاب دادند. اکث یا یدندعذاب کش یا یروهان ،یرماناخ
ی را به عنوان یک پدیده« شر»] یمبودند. اگر ما بخواه یرفتهپذشر را  یروین« وجود» یعنی

 یدننه عذاب کش یداما از دل توح !کشندها عذابی یمادهندهعذاب یا ،یریمبپذ [وجودی
 نه عذاب دادن.  آیدیم یرونب

                                                                                                        
لَّمَکُمُ السِّحْرَ  فَلَأُقَطِّعَنَّ أَیدِیکُمْ وَ أَرْجُلَکمُ مِّنْ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَکُمْ  إِنَّهُ لَکَبِیرُکُمُ الَّذِى عَ. »1

مَا جَاءَنَا  قَالُواْ لَن نُّؤْثِرَکَ عَلىَ (31)خِلَافٍ وَ لَأُصَلِّبَنَّکُمْ فىِ جُذُوعِ النَّخْلِ وَ لَتَعْلَمُنَّ أَینَا أَشَدُّ عَذَابًا وَ أَبْقَى
 «.(31رَنَا  فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضىِ هَاذِهِ الحَیوةَ الدُّنْیا)مِنَ الْبَینَتِ وَ الَّذِى فَطَ
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 ینبه هم، اگر خارج شود .منطق خارج شود یناز ا انسانکه  یستاالعادهفوق یرشد درون
که اتفاقاً در  یتیوضع .رسدیهم م «اکنون»و مبارزه در  یددرک توح یواقع یمعن

که در بحث آقای صابر ] طور اینشان مبارزه یحتوض یدکه شاشود مشاده می ییهاانسان
ـ ها که چپ ییهابحث یا نژادیفحن [هایدیدگاه]. مثالً ه استنبود [شودمطرح می

ما  یبهشت برا»ش دارد که در خاطراتآقای میثمی  یاجمله ؛دارندـ  گوارا و امثال اوچه
و هم خوب  و این استعاری بودن،  ستاستعاری اما  یات. ادب«بود یمیت یهاهمان خانه
اگر واقعاً  ! اماتاس یکیحرف رمانت یک کندیزننده است. آدم احساس مهم گول

 یواقعاً برا یعنی ؛استبوده  یمیت یبهشت همان خانهبیند که ، میا نگاه کندراهبردشان ر
از  یلیخ یا !باشند یختار یقرار نبود حاملهاصالً  یعنی .کردندیهمان داشتند مبارزه م

پنجاه سال  درقرار نبود  گویندیخودشان م یمبارزه اتکه در خاطر ینیمبارزان آرژانت
و  یو خوشحال یزندگ خواستیمیلحظه مبهلحظه، دل بورزدبشود که ع ومتیحک یندهآ

 تروقتخاطر هم هرچه تمام ینمه به .یمخودمان را محقق کن یرامونخودمان و پ یشاد
 ینب یتضاد یک یمکنمی حس .یستن یندر نسل ما واقعاً ا یبردند. ولمی لذت ،شدندمی

سال رنج را  یما س یگرد ،یمگذرب یکیو نشاط هست که حاال باالخره از  یمبارزه و زندگ
  !و نشاط یبه شاد یمتا باالخره برس ،یمزنمی مانیاز زندگ ،یمکنمی تحمل

وجود  یشر یروین یمه باشما اعتقاد داشتکه  یتقو؟ شودیم ید زندگرواگونه مبارزه چ
 یصفات خدا رو یما حاملهو  ،کرد یداتحقق پ کامل،خدا بر ت یاراده ینکهندارد و دوم ا

 . یستیمن ینزم
و وحدت است نه  یرجهان مبنا و منشاءاش خیعنی  یدپس سه سوال مطرح شد. اگر توح

از وجود است پس انسان شرور  یچون جزئ یزوجود ندارد و انسان ن یتضاد و شر ذات
است بر نبودن  یعرض، است یضرَهم عَ که آن ردوجود داشرَّ  یتبلکه موقع ،یمندار
 یدر تکامل که بندگ یگاهشانسان را به جا ،یدگاهد ینه اب یزخوب. پس تجه یتموقع
ی کنندهی و محققسازنده] کندرستمن تکامل ینکها یعنی یبندگ؛ [رساندمی]، است

 ینبه او ا ،دوآشنا ش یدگاهد ینبه ا ی کهخدا محقق است. انسان یت. رحمانیستمن [تکامل
 یحتصح ،باشد یزیخدا اگر چ یراتژکند. است یگیریپ یحکه مبارزه را صح دهدیتوان را م

است که  یدگاهد ینهم. طبق است یتهدا یبا مبنا یدبه توح یاز تضاد یموس یدگاهد
و  یگانگی، انسان به یدچون توح ؛ندارد یمفهوم یندهدر آ یزیتحقق چ یمبارزه برا

 دیابیرا م یزندگ یلدل ینو او به هم دهدمیشده را محقق نیتبا تکامل و رحما یهمراه
تکامل رو به حرکت ، که خدا یابدیو در آن م کندیرا تجربه م یزندگ یچشد. موسمی و
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 یمعنااو، هر حرکت پس  یناز ا .بولدوزر ندارد، کشنده ،موتور یکبه  یازیاست. ن
هم  یو تشق کندیفت نمیاخود  در [مشقتی]یی «یتشق» یلدل ینو به هم یابدمی نگیایگ

 . کندینم یجاددر جهان ا
که از تضاد  یانسان .یابدیم یزن یدنرا با نترس یدتوح یرابطه یانسان معنا یدگاهد ینر همد

 ییجهبه مسابقه و نت یقتو در حق  طرف مقابل قائل شده یهم برا یامکانات ،شروع کند
 یابدیمعنا م یوقت نیدکه ترس کندیرا مجهز م سانان یدگاهد ین. اما استا آن اصالت داده

وجود  گیرد کهی را مبنا میدو طرف ،یری. انسان در درگدرا اصل گرفته باش ییرکه درگ
 . زندیرا به هم م اییبندیمتقس ینچن یداما توح، دندار

 ییهآ ینو چند «ثُ مُوسىیوَ هَلْ أَتَئکَ حَدِ» قبل از ی طه وسوره اول یاتاز کنار آ
گذشت. قبل  یدنبا یبه سادگ ،رانفرعون با ساحگفتگوی با فرعون و بعد  یموس یگفتگو

که خدا اصوالً چه  یشیداند ینبه ا یدبا آ هم مهم است که آن ـ کردن روش یدااز پ
 باشد.  تواندیمای چه مبارزه یشرا دوست دارد و مبنا یامبارزه

در رابطه  صابر یآقا یاتمختلف در ادب یدگاهد ؛دارم یگریبحث کوچک د یکمن فقط 
 یهاپروژه آنهایی که یکی. داریم یدگاهبه نظرم چهار د .یدوران یهاو پروژه وحیدبا ت

اند. راستا انجام نداده یندر ا یتیفعال گویندیمو  دانندینم یرا اصوالً اجتماع یامبرانپ
 ؛مطرح بودهیت، در روحان، بشود یاسیس یتروحان ینکهکه قبل از اهمین دیدگاه سنتی 

 یدگاهد یول .یمندار یکار یدگاهد ینبه ا ند.خداوند آمداثبات  یبرا یامبرانپ اًاساس ینکها
: پروژه وجود دارد نوعکه دو  گویندیم ،زنندیمطرح است و اکثراً مثال م یشترکه ب دوم

متاثر که  یدوران یپروژه، است. دوم یدکه توح یاءانب یهمه ینمشترک ب یاکالن  یپروژه
 ینصابر به چن یکه آقا است یناتصورم خودش را دارد. من  یناست اما قوان یداز توح

که متاثر از  یدوران یو پروژهاست  یدکالن که توح یپروژه یعنی ؛دارد اعتقاد یزیچ
با  یدر رابطه اییدوران یپروژهاینکه هم  دیدگاه سوم، .خودش را دارد ینقوان که یدتوح

مطرح  کران ایشانو همفسروش  یکه آقا ییهابحث ینهم ؛وجود ندارد یامبرانخدا و پ
 یدبه توح یربطاساساً دشان است و رخ ییهبر پا پیامبرانعمل مبنی بر اینکه  کنندیم

یعنی دیدگاه چهارمی داشت مبنی بر ]نگاه کرد؛  شودیهم م طور دیگری یول .ندارد
 ییرتغ یدتوح ؛عوض کردها انسان یهمه یبرارا  هایدگاهد ینا یداتفاقاً توح [اینکه

و  یدگاهها دانسان که ستا ینو مبارزه ا یدتوح ینهاست. ربط ایگاهو جا اهیدگاهد
هم که  یحتوض ینا .کند ییرتغ شانیرامونو نسبت به خودشان و پ هستی در شانیگاهجا
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سرتان را  ید. ببخشکند ییرقرار است تغ هایگاهو جا هایدگاهد ینا که بود یندادم برابر هم
 درد آوردم. 

 

و قرار بود این ] که فرصت دارند یدوستانانتهای وقت است، ، ممنونم لییخ: هدی صابر
 یلیبتوانند استفاده کنند. خ یدر جلسات بعد شاءاهللان [ای داشته باشندجلسه ارائه

 .متشکرم
 



 

 

 
 


