
 

 

 
 
 
 
 

  1(۵) یکاستراتژ یدد :او یها و کارکردها: داشتهیینو دوم: تب یستب نشست
 

 نام همراه یاریگر به
 گشایم، باب بگشا، نزد من آفیقم، رهر من
 گاهی و استراتژیک با خدادالنه، مستمر، همهی صافضرورت رابطه

 

تر مرور را برگزار یعامروز سر یم،بر گذشته داشت یچند بار در هر جلسه مرور چون
 یاست که رو یاجلسه ین. پنجمیمبحث متمرکز شو یبر رو تریتا به طور جد کنیمیم
پروردگار  یبرنده بودن به حساب و با محاسبهیشدار، طراح و پدار، افقاندازچشم یژگیو

 . باشیمیمتمرکز م
 روندهیشپ هایدهپد ،حداقل در مدار کالن .رودنمی یشپ یزیچ یچکه ه یمهست یعصر در

 یانیم یهادر سطح یاو  یدر سطح مل یهاست که شاهد دستاورد جدمدتیستند؛ ن
 ها،یدیناام ها،یاندازچشمیب ها،یگبرنامهیو برعکس شاهد ب ستیمیخودمان ن یجامعه

 پس بودن شفق انهنفقط غمگهستیم و بدون اتفاق و بدون افق  یو جامعه هایافسردگ
 یکاگر  یطیشرا ینچن بطندر که  کنمیمن فکر مماست.  یجامعه یاغلب اهال منظر

 یحالجمان یشانیبودن خدا را در پس پ تیساستراتژ یژگیو ،یو با تانَّ یممقدار درنگ کن
به  توانیمیبلکه م ،یمااز دست نداده ار یزیتنها چنه  یندازیم،مان بپز ذهنو در آرام یمکن

مجهز  یکطرح استراتژ یک بردپیشمنش خدا در  ینروش، متد، اسلوب و همچن یک
نشست سیزده  در]تحرک و کنکاش خودمان دارد.  یت،به فعال یکه البته بستگ یمشو
 [:یمرا با هم به گفتگو گذاشت یمباحث یینورود به فاز تب یبرا ییابتدا

 
 

                                                                                                        
 باشد.می 1966ماه فروردین 12شنبه سه. تاریخ برگزاری این نشست 1
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 فصل یکنشست،  یزده؛ سینجاآغاز تا به ا از
 از خود آغاز

  یراموننظر به پ
 « او» بحران رابطه بایت؛ درک وضع

 یانفعال در هست
   یتضرورت خروج از وضع

  ینیپساتب یین،تب یشاتبیین،متد خروج؛ پ یطراح
 « او»دو مبنا: خود و  یانما؛ حرکت در م یینتب

 «او»و  یمالگو؛ ابراه یکدقت بر 
 

از  یادراک یکشد که مقدمتاً به  یسع یرد،گیجلسه را در برمسیزده  در فصل اول که
و به اسباب  یمبده یصرا تشخ یتوضع ینضرورت خروج از ا یم،خودمان برس یتوضع

گذشته شاهد  ی، متد دست ساز. در دو ـ سه دههکه همان متد است یمخروج مجهز شو
صحبت  یستم،س یطراح یو حت یادار تیو ح یدانشگاه ی،هر وقت در مجامع علم یمبود

 یرانا یطشده است که به زور با شرا یآمده و سع یااز متد بوده، متد شسته و رفته و آماده
قابل کاربست است، اگر نه،  داشته باشد، یخوانهم یماقل یطمتدها اگر با شرا .منطبق شود

 .یمخود را بدوز ورسیو ا یوهگ یدبه قول مهندس بازرگان ما با نخ و سوزن خودمان با
 یدجد یساز تکنولوژکرپ پرسته یهاما از کفش ییوهگ یا یممکن است اورس

راه  توانیمیتر متر باشد که هست، اما به هر حال در خاک خودمان با آنها راحتماندهعقب
هر بحث و هر  یبرا توانیراحت م یلیانس دارد. خ یشترخودمان ب یو به پا یمروب

گرفت  ،هاستیآب یمتد را که محصول کار، مرارت و سوزاندن فسفر آن سو یک یاسوژه
 یو اطالعات جامعه یالتتما یمآورد و بخواه جاینبه ا ییمحصول نها یکو به عنوان 

جواب نداده است؛ در  اینکهدهد! کما جواب نمی یعتاًالبته طب یزیم،خودمان را در آن بر
و  یراز س یبردارمدل ،یالتیتشک یو در طراح یدر نظام ادار ،ما یتوسعه یبرنامه

خروج از  یبرا کنیمیم یاما حال سع .کمتر جواب داده است یگراند یتوسعه یاستراتژ
نوعان ما هستند، ما هم به همکه  هایآب یآن سو یاستفاده از دستاوردها رغمیبحران، عل

از آن  یزگونه نباشد که همه چینا یم،بشر افزوده کن یهابه داشته یاندک یزسهم خودمان چ
گفت  توانیلذا، م .یمآب باش یآن سو ییمحصول نها یکنندهو ما هم مصرف یایدسو ب

معاصر  یاو قبل  یهاانسان ینیممفهوم که بب ینبه ا کردیم، درنگ جلسه 9-4متد  یکه رو
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 یکمتد هاییهتوص یگراز طرف د یافتند،دست  یخروج از بحران به چه اسلوب یبا ما برا
و از فعال شدن  یفوق بشر هاییهو از توص یاز تجارب بشر یتاًپروردگار چه بوده و نها

سطح بود:  سهدر  یمکرد یداکه به آن دست پ ی. متدیمرا بساز یزیچ یمخودمان بتوان
بشود  یچرا به ذهن تلنگر بزند و پژواک پ ینا خواستیمیین؛ که و پساتب یینتب یین،تبیشاپ

کالن است،  یکه مبنا« او» با یم،مبنا هست یکخودمان که  ینعبور از بحران، ب یبرا ماکه 
 . یمآزاد گرد یتوضع یناز ا یتاًنها یمو بتوان یمدر رفت و آمد باش

است و « او» ،سوط و منتشر و گستردهمب یمبنا یکما،  یکوجود دارد و « او» یک پس
در شش  یمقدم بزن یمپاگرد بهتر بتوان یندر ا اینکه یهم خودمان. برا ]مبنای محدود[ یک

متمرکز  یموس یگونه یمقدار رو یکهم اآلن  و یمرا ورانداز کرد یمابراه یگونه ،جلسه
که از بحران  ییها. انسانیمکنمیحرکت  صرمعا یهاآرام به سمت گونهو آرام یماشده

شان موفق یهاخودشان را هم از بحران خارج کردند؛ با نمونه یرامونخارج شدند، پ
پس ذهن آنها استفاده  یهااز داشته یمدفعه بتوان یک یشاءاهلل ماهصحبت شده است که ان

زده و  دمخودشان و خدا ق ینپاگرد ب یندر ا چگونهبدهند که  یحو آنها هم توض یمکن
خدا در  یااند؟ آبرده یشپروژه را پ چگونهاند؟ کرده یفبا خدا تعر یاجتماع یپروژه
به آنها  یابرخورد کرده  ییاعتنایبا آنها با ب یانه؟ آ یاآنها ظاهر شده  یو پروسه یپروژه

از تجارب آنها  یمشاءاهلل که بتوانکارشان شده است؟ انو کمک یدهامکان و روش بخش
 :یمآغاز کرد فرضپیشدوم باب بگشا را با دو فصل  1.یمکن هاستفاد

 

 فصل؛ باب بگشا  دوم
 : فرضیشباب با دو پ یآستانه در

 به او اتکاء
 یکمستمر ـ استراتژ یرابطه

 

 مندیفهمسئول و وظ یزن« او» و یماز بحران خارج شو« او» به کمک خواهیمیمکه  ماببینیم 
ما در ذهن  یکه برا یبر خالف تصور .کمک بگیریم[« او»توانیم از ]چگونه می است

 یست،ن طوریننه! اساساً ا یم،هست« او» یتارباب جهان و ما رع« او» ساخته شده که

                                                                                                        
ی اجتماعی برای تشریح سیر کار خودشان است که ی شهید صابر به دعوت از فعاالن عرصه. اشاره1

ی دوم در نشست ی محک( و نمونهست و ششم )سخنرانی بانی موسسهیک نمونه از آن در نشست بی
 ی مادر و کودک( رخ داد. ی خانهام )سخنرانی بانی موسسهسی
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کرده و  انهبرابربرخورد شمولش با بشر یهست ییمنهبه رغم جبروت و ه ییجاها
 بوده است.  شرکار بکمک

ما  یتالبته در حد ظرف ـ یمباش را داشته مانیها و پروژهادر پروسه« او» قصد حضور اگر
« او» اول آنکه :یمرقرار دا فرضپیشدو  یدر آستانه ـ او یهاو در حد نامحدود داشته

است و ما هم اگر فرض  ـ یمدار و هم یدوران هم ـ یماندگار و پابرجا ید،عنصر جاو
و  یدافق، د صاحب« او» به مانند خود خواهیمیکه م ایمهعنصر روند یک یریم،را بپذ اول

 یجهان ما هم سهم ینا یپرتالطم و پرولوله ییرِشاءاهلل در مدار تغکه ان یمباش اندازچشم
وارد فاز  یم،که با آن مواجه هست یکه با آزمون و خطا و با مشکالت یزمان از. یمکن یفارا ا

 :است یهرابطه دوسو ،یینتب یندر اکه  یمداد یحمرتبه توض ینچند یم،شد یینتب
 

 رابطه؛  ی؛ دو سویینتب
 هستان   هستنده

 یشاءفعال ما  فعال به اندازه
 منشاء عرضه   نقطه تقاضا

 

سرچشمه « او» از یاست؛ هست یهست ،و ما« او» ینفصل مشترک ب «.او»و  یمما هست
با هم ممزوج  توانندیم هستانهستنده و  .هم هستان« او» و یمما هستنده هست گیرد،یم

 یمشخص است، ما هم جا« او» یکند، البته جا یداخودش را پ یشوند و هر کس جا
البته نه تعصب  ؛یمرفته تعصب بورزازدست یجا ینو بر ا یاییممان را برفتهازدست

و  یمصاحب سهم یهست ینو در ا یمما هست اینکهکورکورانه، نه! بلکه تعصب به عنوان 
 وجه. یمداشته باش یدمان سهمبا رفع انفعال خو یهست یهادر فعل و انفعال یمواهخیم
 دارد: ییها و کارکردهاداشته« او» بود که ینمرور شده در جلسات گذشته ا ییناز تب یگرد

 

 ؛ تبیین
 او یکارکردها؛ او یهاداشته

 

خودمان  هاییتاست و ما متناسب با ظرف یزو سرر یزلبر« او» یو کارکردها هاداشته
وار یلکه ما باران را س دهدیم یحتوض اییهدر آ« وا». یماستفاده کن« او» از توانیمیم
استفاده کند،  یزسرر یناست که چقدر از ا ینزم یارهایش یتبسته به ظرف بارانیم،یم
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از آن رود و  یاز آن در حد نهر، بخش یبخش ی،در حد جو یارهایشش یناز زم یبخش
و نه  یلحال ما نه ن؛ 1دهدیم یحاست، که خدا توض اییهآ ینگونه است؛ ایلهم ن یبخش

 طوریناقبل از آن  یدسال و شا سی ین. ایاییمکوتاه ب یدو نهر نبا یاما از جو یم،رود هست
رجل به مفهوم هم مرد و هم  ـ یاست و نه رجل یخشکسال یرانشده که ا یینما تب یبرا
ت و قنا یزدارد، خاک نه مرطوب و نه نمناک است و تنها مجرا، کار یو نه طراوت ـ زن

امکانات  بارانیم،یما م گویدیم« او» ید،گورا نمی ینخدا ا !هاستیتجوشان دست حاکم
 یکحداقل شما  گویدیباران و م گویدیم یکبا زبان سمبل کنیم،یم یزها را سررو فرصت

 نسلبا کمک هم و به خصوص  یمجلسه فعالً رگه است، اگر بتوان ینا .یدباش یارگه
کار  یم،به نهر عبور کن یو از جو یمخودمان را قطره قطره بچکان هایهیافتآرام جوان، آرام

خودمان  یکه ما فعالً جو کندیامکان را فراهم م ینا« او» یهاه. حال داشتیماکرده یبزرگ
 ینامیسمو نهر که مظهر د یبا جو یمآرام بتوانو آرام یمرا و بعد نهر خودمان را داشته باش

. یریمبه عهده بگ یو نقش یو تحوالت سهم ییرتغ ینر اد یزاست، خودمان ن یهست
همه جا حاضر و به قول « او» که کندیم یمرا تفه ینبه ما ا« او» یها و کارکردهاداشته

 40و  90، 10 یهادهه یرانورزش ا یاست. در جامعه نگشتاشصت هایمیقد
خدا گفتند؛ یمانگشت که چند رشته بودند، پنج یبود و به کسان یاتیادبخورشیدی 

انگشت ما پنج یدر جامعه یریداوود نص یمثالً، آقا .ها را نداردانگشتهای پنجیتمحدود
نجات، داور بسکت، داور یقغر الیست،فوتب یبالیست،وال یشانهم هستند. ااآلن  بودند که

مشاور  یسالگ 30هم در سن اآلن  نجات بود ویقغر یونفدراس یسو رئ یبرداروزنه
ما  یرامونها پانگشتپنج ینهم کوهنورد است. از ا و کندیجات است، هم شنا منیقغر
ها است و به قول فراتر از پنج انگشت و شصت انگشت یارخدا بس یول ،هستند یادز

 :یمراغ اوحدی
 

  یداییهو یناز من؟ تو با چند یپنهان شد چرا
 

و  ینیمرا بب هایداییو هو زیمیندااست که ما چشم ب یدارد، کاف یداییمکرر و متعدد هو او
 یامروز سراغ داشته یدر جلسه اینکه. قبل از یمبنگر« او» یها و کارکردهابه داشته

                                                                                                        
 [ از آسمان، آبى فرو]همو که...« : »أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِیَةُ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّیْلُ زَبَدًا رَّابِیًا. »1

هایى به اندازه گنجایش خودشان روان شدند، و سیل، کفى بلند روى خود فرستاد. پس رودخانه
 (.13)رعد: ...« برداشت
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هم  یگرد یگزاره یکبه  ییندر تب]این نکته را یادآور شویم که[  یم،برو یکشاستراتژ
 است: یمتن اصل هاربه چ یمتک کنیمیکه ما م یینیتب .یمکرد یدادست پ

 

 متون:  ی؛ در البه التبیین
 کتاب؛ ما؛ یختار؛ یهست

 

اگر  .بخورد یوندبه متون پ یدبا یعتاًمتن باشد، طب انسان بخواهد در متن برود و انسانِ اگر
 یوندپ هایهبـه تحش یهحاش یهاانسان یندازیمها نظر بـخودمان و به گذشته یرامونبه پ
 های. بعضگویندیرا م یتاب و مکتوبنوار کنار چپ و راست هر ک ینا یهاند؛ تحشهدخور

به  یست،، به کناره، به بغل پیهو تحش یهروند و دلخوش به حاشسراغ متن نمی یلیخ
 یم،که خواستند به متن بروند، از نوع ابراه ییآنها یول .و به هاله هستند یتماشاچ یگاهجا

متن  یهاودشان انساندر حد خ آیند،یم ینجاشاءاهلل اکه ان یو از نوع کسان یاز نوع موس
 یهبخورد نه با تحش یوندبا متون پ یدبا یونددبپ ییراگر بخواهد به مدار تغ نانسان مت .اندبوده

و نه با پشت بام  یتماشاچ یگاهنه با جا یست،نه با بغل پ ی،کنار یها، نه با نوارهایهو حاش
تن بزرگ و نامحدود عبارتند از: م یم،که ما انتخاب کرد ییها. متنیوممشرف به استاد

متن در حد  یکخود ما  هم  ست،است که محصول کار بشر یخمتن تار یگرید ی،هست
ها متن یناوست. ا یفکه انشاء و تال باشدیکتاب آخر م یگرو متن د یمخودمان هست

عنوان  یلفصول گذشته در ذ دربسرشته است که قبالً بحث شد. « او» با یهرکدام به نوع
و دو  یدبه ما  دو کل« او» اینکهبر  یمبن یمرا با هم مرور کرد یگرید یباب گشا گزاره

 :دهدینشانه م
 

 روش  یک یژه،دو نشانه وتبیین؛ 
 انسان؛ یعت: طبیژهدو نشانه و

 

 یهمسنر»است،  یگسترده و اصل یها نشانهآفاق و کرانه یعنی،، یعتطب [ی اولنشانه]
دوردست  یهاها، کرانهافق اینکهالبته ضمن  (.29)فصلت: «انفسهم یآالفاق و ف یف یاتناآ

 ییهانشانه یم،مسلح مشاهده بکنیربا چشم غ توانیمیکه ما م یعتیطب یاو  یهست یو همه
مان نشانه و متن درون یعنی،انفس؛  .یمانشانه هماست، خود ما  یقو تحق یینتب یبرا

مورد نظر  یود به حوزهور یبرا تواندیمتن کوچک و متن بزرگ م یزکوچک است. سرر
 یزروش را ن یک ،باب بگشا باشد. در کنار آن دو سرپل یزوه و مفتاحرِخوش یدکل

 :کنیمیخودمان انتخاب م
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 روش  یک یژه،دو نشانه وتبیین؛ 
 روش:  یک

 مواجهه با کتاب
 انتخاب نشانه و گزاره 

 نشانه و گزاره یموضوع یدانم یبررس
 شان انتشار

 ناز واژگا یریبارگ
  یلتحل

 متنبهره از منابع کمک
 یینها یافتدر

 

ها و گزاره یات،در انتخاب آ یدنمواجهه با کتاب آخر عبارت است از: دقت ورز روش
 یخیها را نشانه رفتن و شان نزول تارگزاره ؛هایهآ یموضوع یدانم یبررس ؛یاتمجموع آ

استفاده از لغت  ؛قت قراردادنداشته را مورد د یاتانزال آ یکه بشر آن روز برا یازهاییو ن
استفاده  توانیمیهم م یاز فرهنگ عرب ـ خودمان یبا فرهنگ فارس سبمناسب و متنا یمعن
 یامروز یمتا بتوان یمو به زبان امروز برگردانش کن یبه فارس یدباالخره با یول یم،بکن

بشر،  یمثل دعا هامتنو از کمک یمبرس یلتحل یکها به اتفاق یناز ا یتاًنها .یمدرکش کن
که بودند و  ییهانام و نشانهاز گمنامان و کم ایههر گزار یاشعر حافظ و  ی،شعر مولو

 . یماز متن آخر برس یافتدرک و در یعصاره یکبه  یتاًو نها یمهستند، استفاده کن
 یسنت یهاداشته یکه از حوزه یمکرد یسع یم،را شروع نمود« او» یهاداشته بررسی

 یـندر ا آیند؛میدارند: بـه کـار  یژگیکه چند و ییهابه داشته یمتا برس یمخارج شو
 موجود عبور دهند.  یتما را  از وضع توانندیمو  اندبرندهیشحلَّال و پ ،عصر

 

 ؛ یشارویپ بحث
 او  یکارکردها ؛او یهاما: داشته یینتب

 طراح ـ مهندس  یخدا 
  خدا خالق 

 (5) یکاستراتژ یدد
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و فاطر  یعطراح و مهندس بودن خدا و بعد خالق، خالق، بد یژگیبر و یاجلسه چند
 یکه امروز نشست پنجم آن را ط یراخ یو در چند جلسه یستادیمبودن پروردگار ا

 :یمها برگرفت. چند ادراک از متنیدیمبودن خدا رس یکاستراتژ یژگیبه و کنیم،یم
 

 ؛ یدیکل هایدریافت
 اعتبار راه 

 « او»و  ی مشترک ماپروژه
 روش او 

 سهم ما
 

راه، صاحب سهم جهان راه ینراه است و ما هم در ابود که جهان راه یناول ا ادارک
 یشبشر که با شراکت خدا پ ییهالنها یرغ یال ی مشاع، گسترده وو در پروژه یمهست

 یاتکهو در چهل یمرا به خودمان اختصاص ده یاو تکه گوشه توانیمیم یزما ن رود،یم
 یشکوچک و بزرگ پ یهاپروژه یفبه کمک خدا و با تعر نونکقبل از ما تا یکه بشرها

از انسجام برخوردار است و  یاتکه بر خالف ذهن یاتکهچهل ـ یمشو یمسه ،اندآورده
 حالببرند.  یشرا پ یرس یناند که ابشرها در حد توان خودشان کمک کرده یهمه

 یخدا و موس یکبه مراحل کار استراتژ اینکهاز  قبل؛ خدا یکاستراتژ یژگیبه و رسیمیم
چند که  کندیم یحتصر« او» که جلسات قبل چند بار مرور شد،همچنان یم،دقت بورز

 :نگردیها مکه به فرجام یدهاییدارد و تاک یککه جنس استراتژ یهتوص
 

  یکاستراتژ یاتادب: متن مکتوب در
 به فرجام  یتعنا
 کردن یـ فرع یاصل
 «او»عهد با  پاس
  سازییرهذخ

  یفیک یهاانباشت
 ورود و خروج صادقانه به روندها

 

ثاق با او، یکردن، پاس داشتن عهد و م یفرع ـ یمثل توجه به آخر کار، اصل یدهاتاک ینا
ها و ورود و خروج به صدق و صفا به پروژه یو دعا برا یفیک یهاسازی انباشتیرهذخ

از پوسته به هسته  ،میاییبورزد که از سطح به عمق ب یدتاک ینابه  خواهدیها است. مپروسه
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از نقطه به  ،میکن یدادست پ یرینز هاییهگذر و به ال یینرو هاییهاز ال ،میرهنمون شو
به  میاست، بتوان یهماو بن یهاصول که از جنس توص ینا یتآرام با رعاو آرام میافق برس

 یخدا توان طراح یاکه آ یابیمدر خواهیمی. ممیشومجهز  یککار استراتژ یبرا هایییژگیو
 یازمندن اینکهضمن  برد؟یم یشپ یازنیشبا تدارک پ یانه؟ کار را دفعتاً  یادارد  یکاستراتژ

متناسب را انتخاب  هاییکتاکت کند؟یم یبندتوجه دارد؟ مرحله یازهانپیشبه  ، آیایستن
 [:یمپاسخ به متن مکتوب رجوع کرد یافتن یراب]نه؟  یاهست  ینچن ینا یاآ ینیمبب کند؟یم

 

 ؛ یصاحب استراتژ یخدا
 یکاستراتژ یطراح یک

 نشانه  ینو چند)طه، اعراف، شعراء( گزاره ـ سه یکدر  
 مرحله 16بند،  31نشانه،  42با  یانهدر م ینیطه: نگ

 

 یومو سشعراء  3-86 ، آیاتیطه، دوم 3-60 یاتآ یاول و اصل یگزاره بود: گزاره سه
 ینچند یطه و به اضافه یسوره یتسه گزاره به محور یناعراف است. ا 109-196 آیات
پرسش پاسخ  ینبرسانند و به ا خواهندیرا م یزچ یک یگرد هایهپراکنده در سور ینشانه

را با نوع بشر و با  یمشترک یکاستراتژ یروژهاست که خدا پ یرپذامکان یادهند که آ
 نه؟ یاببرد  یشاز بشر پ یاگونه

 گیریم،یم یو از آنها کمک مورد کنیمیها توجه مها و نشانهگزاره یهبه بق اینکهضمن  ما
آواز در وسط قرآن قرار گرفته، بلند ه. طکنیمیها توجه مگزاره یهمه از یشاما به طه ب

 .شودیتمام م« آ»اش با و چند نشانه یستاش، صد و بو پنج نشانه یاست و از صد و س
که بر  یمثل موس کند،یاست که فرود ندارد، انسان را بر موجش سوار م یجوشان یوارهف

طه در قرآن  یجا یم،کن یسهمقا یمرفت. اگر بخواه یشموج طه سوار شد و تا به انتها پ
بم  ینوسط طن یهاارگ است؛ آرشه یا یانوپ یسدر د یانووسط پ یهاآرشه یمثل جا

اوج بدهد از آن  اشیقیهر وقت که بخواهد به موس یانیستو پنازک ندارند  یدارند، صدا
انگشت هستند و با ده انگشت  دههم که  هایییانیستپ کند،یاستفاده م یانیم یهاآرشه
دست باشند با شان، انگشت وسط دست راست و اگر چپبا انگشت وسط کنندیکار م

 یگرد یهاو با انگشت ندنوازیرا بلند م یانیم یهاانگشت وسط دست چپ، آن آرشه
است؛ اگر طه  یانیم یها. نقش طه در قرآن مثل آرشهکنندیکار م یکنار یهاآرشه یرو

و دوران  یو هست یخدر تار یقیموس نیهم یبه اجرا یم،را در خلوت خودمان بلند بخوان
 یهااست که آرشه ینا یدهندهخدا بر توجه به طه، نشان یدهمه تاک ین. ابریمیم یپ
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طه ی سورهدر  هایژگیو ینبا ا یاتیآ یرید،بگ یتحول را جد یانویپ ینا ینو وسط یانیم
 شانیعمرحله توز 18و در  یمبند تقس 90به  شودیاست که م اتییآ 31، 60تا  3هست؛ 
 خدا: یتابلو یپا یمکرد. برو

 

 ؛ یآموزش یاستراتژ یک مراحل
 ی. طراح1
  یمجر یو فرآور ینش. گز2
 یکاستراتژ ی. کارسپار3
 یفیک یز. تجه7
 در بزنگاه اقدام یمجر یه. توج5
 یمجر یفهرست تقاضاها ین. تام6
 متن         مخاطب یین. تع4
 به روش  یز. تجه1
 یـ روان یروح یز. تجه2

 یدالدل با مجر ی. همراه11
 . اقدام11
 (یبا استراتژ ی)انسجام مجر یمجر یین. طرح موضوع ـ تب12
 ـ عمل هیش. آوردگاه اند13
 یزتجه ی. ادامه17
     ینامیسمد یبرتر؛ یدتوح یبرتر: یانیماقبل پا ی. برتر15
 ینی: محو ـ جانشیی. اقدام نها16

 

 یبحث را پ «باب بگشا نزد من آ یمرهگشا یقم،من رف»ها: مجموع نشست یتربا ت همچنان
است  ینانش اترجم یکدارد،  یترجمان یمکنمطرح می ینجاکه ا ییباب بگشاگیریم؛ یم

اش ترجمه یکمهندس هستم و  ـاست که من طراح  ینا یگرد یکه من خالقم، ترجمه
را  یزیچ ید،در ما را بزن ید،بکن یزن یککار استراتژ یداست که من استراتژم، اگر بخواه ینا

طراحم، اهل  یشم،دارم، دوراندمن افق ،اینکه یعنیمن استراتژ هستم؛  ید،دهاز دست نمی
را  ینا خواهدیطه م ید،به ما بزن یمنظر هم سر ینهستم و صبورم، پس از ا یفرآور

 . یدبگو
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 یعنی،خدا است؛  یی اول طراحمرحله یم،عبور کن یعمرحله سر شانزدهاز  یمبخواه اگر
بوده، پهناورتر از مصر  یپهناور ینسرزمدر آن زمان در مصر که  خواهدیرا م یاپروژه
آن  یرا اجرا کند، برا یاببرد. خدا قصد داشته پروژه یشپ ی،یایبه لحاظ جغراف یامروز
خودش را  یرس یمجر گیرد،یدر نظر مرا  یی دوم مجر. در مرحلهکندیم یطراح ،پروژه

دو  ینا اینکه. بعد از دهدیرا صورت م یمجر یرو یفرآور یرخدا هم س کند،یم یط
سوم خدا به  یدر مرحله د،نرسیمشترک م ینقطه یکبه  ]وادی طوی[ یناخط در طور س

 سپاری، به او کار«آوردمخود فر یمن تو را برای؛ و اصطنعتک لنفس: »گویدیم یموس
 یمهم خواه یندهو در آ یدیمکه قبالً د یفیرا به عناصر ک یی چهارم مجر. مرحلهکندیم
آن از  یکه بخش ستهابه نشانه یزی پنجم، بعد از تجه. در مرحلهکندیمجهز م ید،د

قدم به صحنه  خواهدیم یکه مجر یدر زمان .است یرالعقولهم مح یو بعض یاستدالل
عمل را  یاَقدام، عرصه گویندیها را م. مجموع قدمکندیه میرا توج یاقدام بگذارد، مجر

ورود به اِقدام،  یاَقدام بردارد برا خواهدیم یکه موس یاِقدام. وقت یعرصه گویندیهم م
. در دهدیصورت م یموس یبرا یهیو کار توج یکار آموزش کند،یم یهشجخدا کامالً تو

که  دبینیم شود،یبزنگاه اقدام م بهورود  یآماده برا یکه مجر یی ششم زمانمرحله
بها  یشکه به فهرست تقاضاها خواهدیدارد، از خدا م یو نقصان یدارد، نقص هایییکاست

 . دهدیماو بها  یدهد، خدا هم به فهرست تقاضاها
را  یاستراتژ ینا یهاخدا مخاطب یفی،و ک یجد یهااتفاق ینی هفتم بعد از امرحله در
به  ، موسی راتر از مراحل گذشتهیی هشتم خدا جد. در مرحلهکندیم یینتع یمجر یبرا

و  یروح هاییها و کاستکمبود یی نهم مجر. در مرحلهکندیمتن و روش مجهزش م
 یاصل یدهندهخود خدا که سفارش دهمی . در مرحلهشودیم یزتجه دارد و مجدداً یروان

هم خودش  یالبته موس ؛دارد یدالدل با مجر یاست، در طول پروژه و پروسه همراه
که  رسدیاقدام م یدر حد خود داشته است. بعد نوبت مرحله ییهااندازچشمتقاضاها و 

 یینکه توان تب گیردیضوع صورت مدوازدهم طرح مو یاست. در مرحله یازدهمی مرحله
و  یشهآوردگاه اند یزدهمی س. مرحلهیدد یمامروز آن را خواه دهد،یرا نشان م یمجر

ی خدا کماکان ادامه دارد. مرحله یزی چهاردهم تجهو فرعون است. در مرحله یعمل موس
رخ  افتاد،یم یدکه با یی شانزدهم آن اتفاقاست. در مرحله یرخبهرخ یپانزدهم، مرحله

 . شودیم طلب ـ فرعون[]برتری یعنصر عال ینجانش ایمعهعنصر محو  و جا یک دهد،یم
 



 1تبیین ما ـ : باب بگشا؛ دفتر دوم     314
  

 

 : یاول ـ طراحی مرحله
 ی؛ تضاد اصل یسازبرجستهیط؛ شرا یلتحل

 یکاستراتژ یک؛ گزینشهدف استراتژ
 

محمّد با حضرت  یبزنگاه یکطه، خدا در  یانشانه 31 یاول گزاره ییهآ یا 3ی آیه در
ما تو را  خواهییم یاآ ؛ یعنی،«یده؟به تو رس یموس یتروا یاآ: »گویدیو م کندیبرخورد م

که از آن  یمتو رقم بزن یرا برا یارتفاع یم؟مشرف و واقف کن یکاستراتژ یپروسه یک به
اول  ییهآ یابی؟در ،و فرعون گذشت یموس یکاستراتژ یررا در س چهآن یارتفاع بتوان

که آماده شو، حواست  گویدیممحمّد)ص(  خطاب به یعنی،است؛  ییدکل ییهآ
و سنن  ینمجهز شدن به قواعد، قوان یدانگ باشد و از درون ذهن و از کنج دل براشش

حضرت  یی اول که خدا برابردار. مرحله یزکامالً خ یکاستراتژ یپروسه یکموجود در 
مصر قبل از رسالت  یطست؛ شراا یطشرا یلتحل دهد،یم یحتوض یتروا یندر ا محمّد

و خودش را  گیردیکه فرعون ارتفاع م کندیم یانو ب دهدیم یحرا توض یحضرت موس
ارتفاع بوده است را  ینکه هم یخدا تضاد اصل یط،شرا یلبعد از تحلکند؛ یفرض م یعال

 یزچخرد و نا ینی،برا ذره یهاست، بق ینخودبرترب گیرد،ی؛ فرعون ارتفاع مکندیم یانب
با قواعد خاص خودش،  ی،دوران یک یاست که در ط ینخدا ا یک. هدف استراتژبیندیم

برسند.  یفیکنند و به رشد ک یداپ قاءها ارتآن توده یجا حذف شود و به جاهارتفاع ناب
 :است یمجر فرآوریو  ینشگز م،دوی مرحله

 

 : یمجر یو فرآور ینشدوم ـ گزی مرحله
 ـ فرآوردم خود پروردم  یتو را برا

 

 دهدیم یحتوض یداده شد؛ خدا خطاب به موس یحمبسوط توض یمجر یو فرآور ینشگز
 ینا یآماده شدن به قصد اجرا یبرا ،یکرد یرا که تو ط یریکه س کندیم یمو به او تفه

کار  ،سومی مرحله .استبوده پروژه  ینا یدر کنار اجرا یدوران یامپروژه و انتقال پ
 :دبو یبه موس یسپار

 

 : یکاستراتژ یسوم ـ کارسپاری مرحله
 بال شو! غزال شو! پا شو! سبک: برهنهیدوران یامپ

 ؛ «تو»، گوش از «من»از  یوح
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از من و  نیّب یناز من گوش از تو، استدالل و براه یکه وح این مرحله این بود مضمون
 شود:یم یزتجه یی چهارم موسمرحله دراز تو.  یدانکار در م

 

 : یفیک یزچهارم ـ تجهی مرحله
  یژهو یهامبنا؛ جلوه یمتفه

 

]صورت  یژهو یهاو هم به جلوه یشهاند یاصل یبه عنوان مبنا یدهم به توحتجهیز 
داشته است مشابه اژدها و  اییژهو ینامیسمبوده که د ییعصا ،های ویژهگیرد[. جلوهمی

 توانیامروز م یاتوعاً با ادبمنجر به اژدها را مجم یو عصا یددستان سپید؛ سپ یدستان
 :کندیم یهرا توج یی پنجم خدا مجرمرحله درترجمه کرد.  یژهو یهاجلوه

 

 در بزنگاه اقدام:  یمجر یهپنجم ـ توجی مرحله
  ینها ـ براهرو با نشانه گریانفرعون طغ یبه سو

 

 زده و یروناست که از حد خودش ب یکه فرعون]مضمون توجیه مجری این است[ 
 به سمتش برو.  ینها و براهها و استداللکرده، تو با نشانه یانناشناس است، طغحد

 

 : یمجر یفهرست تقاضاها ینی ششم ـ تاممرحله
 و چون او  چندیـ اجابت ب یشفاف مجر یخواهندگ

 

محدود  یشبا گنجا ایینهکه من زبان الکن و س کندیعنوان م یی ششم موسمرحله در
و روان صحبت  یسرا گشاد و برادرش که سل اشینهکه س خواهدیخدا مدارم و... و از 

و  یالتیو زوج تشک ، او را تکمیل کندبوده است یو آموزش یحیو اهل کار توض کردهیم
 ینا است. د که آن زوج، برادرش هارون، بودهگیریخودش در نظر م یبرا یکاستراتژ
اجابت خدا ، شفاف بوده یمجر یخواهندگ اینکهو با توجه به  کندیها را مطرح مخواسته

بوده به او عرضه  آن خواهان یرا که موس یموارد یچند و چون بوده است و همه یهم ب
 [گردد:مشخص می یموس یسپس گروه هدف برا]. کندیو ارائه م

 

 : یمخاطب، گروه هدف استراتژ یقینی هفتم ـ مرحله
 مردم یتوده
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مردم  یککار استراتژ ینمخاطب ا ،یتکه در نها کندیم میتفه یهفتم به موس یمرحله در
اقدام  یندر ح]برسند.  یسرفصل یکبکنند و به  یداتحول پ یداند که بامردم ینهستند و ا

 [:شودیم یزتجه یباز مجر
 

 متن و روش:  یاد،به  یزی هشتم ـ تجهمرحله 
 ذکر مستمر، کتاب رهگشا، روش متناسب مواجهه 

 

و هارون را مجهز  یبود، خدا موس ]موضوع بحث[ گذشته یم که جلسهی هشتمرحله در
ی من در ضمن پروژه یعنی،؛ 1«یذکر یف یاو ال تن»... که  کندیم یحو تصر یادبه  کندیم

و نه  یروو نه چپ یدن نزنتاز م یزگر ید،منفرد نشو بریم،یم یشباشم، با هم پ یادتان
 .کندیم یریلوگج یروو راست یـدنبـر ی،رواز چپ «یـاد». یدرو نه ببُ یدکن یروراست

متن کند؛ یدوم، به متن مجهزشان م یز. در تجهیدکن یمبه آنها تفه خواهدیرا م یـنا
و... در آن بوده  یکمالت کار استراتژ یت،که چند کارکرد داشته، روش و شفاف ییراهنما
ن است یا دهدیو هارون م یکه خدا به موس یروش است. روش]تجهیز به[  یتاًنها .است

و  1«یناقوال ل»باشد:  نییّی نخست با فرعون روش ملکه برخوردتان مقدمتاً و در مرحله
 یموس .خارج شود یرا باز کند و از فردمحور اشیشهاند اینکهبه  یددوم دعوتش کن

مهم است،  یلیروش خ یی؟گراب یزگیکه به پاک یقصد آن دار یاکه آ کندیم یحتصر
و  یدهتنرعون بزند و فرعون را از مدار دربه ذهن ف نگریتل توانستهیت که ماس یروش

 یوارد کند؛ در مرحله یدیبه جهان جد او را خودش خارج و یدئولوژیکا یحلزون
 [ی نهم، تجهیز روحی ـ روانی است:مرحله]. گیردیصورت م یزاتتجه ینهشتم ا

 

 : یـ روان یروح یزی نهم ـ تجهمرحله
  ینیاعتمادآفر ،یبخشجرات

 

و هارون  یاما موس دهد،یفرعون را م یی نهم خدا فرمان حرکت به سومرحله در
 دهییم یحکه تو خودت توض کنندیو عنوان م نمایندیم یاناحساس ترس خودشان را ب

                                                                                                        
هاى مرا ]براى مردم[ ببرید و در تو و برادرت معجزه« : »اذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوکَ بِآیَاتِی وَلَا تَنِیَا فِی ذِکْرِی. »1

 .(41: )طه« یادکردن من سستى مکنید
: )طه «و با او سخنى نرم گویید شاید که پند پذیرد یا بترسد« : »فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّیِّنًا لَّعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشَى». 1

44). 
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ا ما که در مواجهه ب ترسیمیما هم م«. اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى»است:  یانکه او اهل طغ
 یمجادله ی،یاقارت یالبته مجادله کنند،یمجادله م یبا خدا به نوع. ون بزندیراز حد ب یزن

از  یمزدن است، ما هم ترس دار یروناز حد ب ینکه ا کنییتو عنوان م گویندیم. یمترق
به ما بزند و نابودمان  یبیبرخورد کند و آس یکالو راد یافراط یزبزند و با ما ن یرونحد ب

طه به  48 یآیه و د بخشدیخدا به آنها جرات م ینجاا .کنندیم یانرا ب ودشانترس خ .دکن
قطعاً  یعنی،؛ «اکلَّ» کندیم یحشعراء  تصر 12 ییهآ در؛ یدکه نترس کندیم یحآنها تصر

 :بود یفیک بس یادهم مرحله یمرحله. یستن ینچن
 

 : یدالدل با مجر یی دهم ـ همراهمرحله
 ی مشترک استژهپرو یاب،در

 

 یانو هارون ب یبا موس ینخودش را با پروژه و همچن یجد یوندی دهم خدا پدر مرحله
هم شعراء  12 یآیه تان هستم و درهمراه یدکرد که مترس یحطه تصر 48 ییه. آکندیم

 باکه  کندیم یحطه تصر 48 ییه. خدا در آ«یستن ینکالً: اساساً چن»که  کندیم یحتصر
پشت شما هستم بلکه درون  اینکه، نه « قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِی مَعَکُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى»تم: شما هس

که من  منتشر و با شما  یدبگو خواهدیخدا م ینجاشما هستم، در ذات شما هستم؛ ا
 باشید،نداشته  یمب روید،یفرعون م یشکه شما پ یطیدر شرا !یمحضورهستم، هم

و  یدنوجود دارم و با د شنوم،یو م بینمیمن با شماست، م یتوجودم یم،محضر هستهم
با شما  یلددال یکه همراه کندیم یحتصر ینجاهمراه شما هستم. ا ،و وجود داشتنم یدنشن

. بخشدیم یجرات مجدد یک یتاًو نها یاعاطفه ی،مشترک است، دل پروژه یندارم و ا
 است:اقدام  یمرحله یعنی، یازدهم یکه مرحله شودیشروع م ینجاامروز از ا بحث

 

 ـ اقدام ی یازدهممرحله
  یدپس، برو

 طه( 74)           یدطرح مساله کن
 یدجو باشمطالبه
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 یهآ ید،جو باشمطالبه ید،طرح مساله کن یدپس برو کند،یم یحخدا تصر 1طه 43 یآیه در
دهد؛ یم یرا جا ییدر عمق خودش محتوا ،«یدپس برو»عبارت  ینا .است یفیک یلیخ
 آید یعنییکه م« ف» است. شده یط یمفهوم است که مراحل ین، به ا«پس» یواژه ینا

بعد از آنکه دهد؛ یخدا تذکر م ینجاا راشده  یکه قبالً ط یمراحل است. شده یط یمراحل
قبالً تذکر  ی. دوسترسیمیم یدستاورد یکبا توان درک ما به  شودیم یآن ده مرحله ط

نگاه کند  ییگرد فرد یاو  یدها را بتوان ادغام کرد و به پنج مرحله رسمرحله ینا دیداد شا
که به  قدرآن. است همرحل یکاش همه یدبگو یگرید یامرحله است و  دوازده یدو بگو

که  کنیمیفکر م ـ های خاص خودش را داردیتکه عقل ما هم محدود ـ یدهعقل ما رس
 است.  یت که پس از مراحل قبلاس یازدهم یمرحله، مرحله ینا

حال به آن مفهوم است که « پس )ف(»«. پس بروید: »گویدیآنها م یخدا به هر دو اینجا
 ین. ایدبرو« پس» و مرحله به مرحله مسائل حل شده، یآمد یشمرحله به مرحله پکه 

 یخدا به موس یاتفاق مهم است؛ در اتفاق قبل یکخودش نشانگر  ،«یدپس برو»عبارت 
 «اذْهَبَاف» گویدجا میین؛ ا(14)طه: «فِرْعَوْن اذْهَبْ إِلىَ» ،کار گفته بود برو یابتدا در

ی این هست که تو نشانه «اذْهَبَاف» .[یعنی شما دو نفر ـ موسی و هارون ـ بروید]، (49)طه:
اول  ]هارون را در کنار تو قرار دادم[. یخواست یالتیو زوج تشک یکزوج استراتژ]موسی[ 

زوجت  یخودت و رو یرو یزاتانواع تجه یدید،و بعد مشترک ترس یدیت ترسخود
 بایدیکه م یزاتیتجه یبشود و همه یط یدکه با یرهاییس یهمه یگرانجام گرفته، پس د

 اییهتوص ،«یدپس برو»خدا با عبارت  ینجا. ا«یدبرو سپ» ،صورت گرفته ،یردصورت بگ
پس  .تک ماستبه تک اییهبشر و توص یهمه به اییهکه توص کندیو هارون م یبه موس

خدا  یحجو بودن تصرطرح مساله کردن و مطالبهید؛ جو باشمطالبه ید،طرح مساله کن یدبرو
 یاکه  یاانباشته یهاکپک ینا یم،جو نباشمطالبه وبه ابناء بشر است. اگر ما طراح مساله 

تر و یهالیهتر، البسته، شکلاستشده ما سوار  یتوسط ابناء قدرت رو یاتوسط خودمان 
 یروننفت ب اشیرابهها از شاست که بعد از قرن یلیفس یکوقت  یک. شودمیوارتر یلفس

از آن  یزیچ یچاست که ه ینوع نکپک از آ ینا یول خورد،یو به کار بشر م زندیم
 ینازند! نمی یروناز آن ب چیز یچه یکشیتعَفَن! و جز ظرف یزند جز بونمی یرونب

آدم  ید،ماست که طرح مساله کن یخطاب به همه یست،و هارون ن یخطاب فقط به موس

                                                                                                        
اکَ بَایَةٍ مِّن رَّبِّکَ  وَ السَّلَامُ فَأْتِیَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّکَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنىِ إِسْرَ ءِیلَ وَ لَا تُعَذِّبهُمْ  قَدْ جِئْنَ. »1

 «.مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى عَلىَ
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 .یدکه از اول بنا بود باش یدباش یموجود یعنی، یست،ن ینبه مفهوم توه «یدآدم باش» !یدباش
 کند،یم ییخطا یاو  گویدیم یمتلک کند،یم یطنتش یکی یها وقتدر خانه یاها سرکالس

آن  یاست، ول گرانهاهانت «آدم باش» ینا «!آدم باش» گویندیمعلم به او م یاپدر، مادر و 
 گرانهاهانت «آدم باش» گوید،یو هارون و به ما م یبه موس ینجاکه خدا ا «آدم باش»
بکند؛  یکجو باشد و کار استراتژباشد، طراح و مطالبه ینچن ینا هآدم اول بنا بودیست؛ ن
وقت  دهد،یم یحخدا توض ینجا. اییمهاآدم ی، ما هم ادامههاستآدم یادامه یموس ینجاا

 !یدجو باشو مطالبه یدطرح مساله کن ،«یدپس برو» یدهاقدام رس
 یداو برو یسوهپس ب»دارد:  یروان بیان ،فوالدوند یآقا یطه با استفاده از ترجمه 43ی آیه

 ینجاا .«ا روان کن...را با م یلپس فرزندان اسرائ .یمتوا پروردگار یما دو فرستاده ییدو بگو
مردم  چنانچهمردم بودند، وگرنه،  یک،استراتژ یمطالبه است؛ سوژه و مخاطب پروژه

موضوع مردم  ؟یفتدب یخبنا بود در تار یهارون و فرعون چه اتفاق ی،از مثلث موس ،نباشند
 یک، هم بود یداشت، فرد قرآن ییباصفا یاطح 1یبیمرحوم مهندس حسی خانههستند. 

با خدا  اینکهنه  .بود ]مندرج[ اشیزندگ یهابزنگَّاه یاش همهیهقرآن داشت، در حاش
 یآقا 1984تابستان سال  است. واستهخیبلکه از خدا در مراحل مختلف نظر م ،ل بزندأتف

 یونالیست، ناساندیافراط یگرایکه مل ینهاییا»به ما گفت:  یفیک یجمله یک یبیحس
 یگرنباشند که د یراناگر مردم در ا یران،مردم ا یران؛ یعنی،ا گوییمیا مم .روح هستندیب

مردم هستند،  موضوع ،از نظر خداهم  ینجاا«. ندارد ینفسه ارزشیخاک و خل و بنا و... ف
 کردهیکه فرعون در درون خودش حس م یومردم آکبند دست فرعون بودند؛ آن عُلَّ

]سبب  و کوچک کرد، یرتحق یفت،دم را فرکه مر گویدیو خدا هم چند بار م ،است
 ید،که اصل مساله را از او بخواه گویدیم ینجاا ی فرعون باشند[.شد مردم تحت سلطهمی

 یما دو فرستاده ییدو بگو برویداو  سویبهپس : »یدمردم را بخواه ید،جامعه را بخواه

                                                                                                        
 ن. او از فعاالبود سیپار کیتکنیپل لیالتحصو فارغ زدیدر شهر  1162متولد  یبیمهندس کاظم حس. 1
و  رانیموسس حزب ا اتیه یاز اعضا ی. وباشدیم یمل یی مجلس شوراندهیگرا و نمایمل یاسیس

دکتر مصدق در امور اقتصاد و نفت  یشدن نفت از مشاوران اصل یمل انیبود و در جر یلم یجبهه
بعد از  یبیجزء همراهان دکتر مصدق بود. حس 1991 مرداد 16 ی. در زمان کودتادیگردیمحسوب م

در  و ریدستگ یشهربان نیدر تهران و قم داشت و سرانجام توسط مامور انهیمخف یماه زندگ 13 ،کودتا
 1983در سال  شانی. ادیمحکوم گرد یاجتماع یهاتیاز فعال تیحبس و محروم لسا کیاه به دادگ

 درگذشت.
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تو  یان مکن، مسلم ما براشرا با ما روان کن، عذاب یلپس فرزندان اسرائ .یمپروردگار توا
هم مطالبه و هم  ی،هم دعو ]گزاره،[ یندر ا یعنی، .«یماپروردگارت نشانه آورده یاز سو

 ینا .«الْهُدَى بَعَوَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّ»است:  یهآ ینفراز ا یباتریناستدالل هست. آخرش ز
 ین. اآورندیم شانیاهیهاز آن را در اعالم یاست که معموالً آخوندها بخش یاجمله

گزاره را به او  ینا گویدیو هارون م یاست؛ آخر سر به موس یفیک یگزاره یکگزاره، 
 یپروژه، پروژه یاداد که آ یحتوض یشمان که دو جلسه پمهم است! دوست ینا .ییدبگو

حذف نبوده، آخرش به حذف منجر  یرشد است؟ نه! از ابتدا پروژه یا پروژهیحذف 
مهم است! و خدا به  یلیخ ینفرعون هم باز است، ا یبرا یتباب هدا ینجاا .شودیم

 یرویپ یتو هر آن کس که از هدا»که  ییدآخر سر به او بگو گوید،یو هارون م یموس
اتفاق صورت  ینا ینجاهم باز است، ا رعونف یبرا یتکه باب هدا .«کند بر او درود باد

. کنندیدعوت م یتو او را هم به هدا کنندیم یطرح مساله و طرح دعو روندیمگیرد؛ یم
را  یزدهمو س می دوازدهمرحله یمبتوان در ادامه شاءاهللازدهم بود که انیی مرحله ینا

 . تحلیل و بررسی کنیمامروز 
 

 ( یبا استراتژ ی)انسجام مجریمجر یینتب ـدوازدهم ـ طرح موضوعی مرحله
 رسالت
 مطالبه

  مشترک یینتب
  «او»و  یمجر

 دعوت
  یمافرستاده

 با ما روانه کن  یلفرزندان اسرائ
 یماصاحب نشانه

               ی؟دار یزگیسر پاک
  ی؟تا حد خود بشناس یمراهت بنما

 گذار نشانه ین،آفرامکان ی،پروردگار ما: خالق، هاد
 یدمجوئ یبر خدا برتر

 نازعات( 11ـ  12 ؛خاند 11ـ  12 ؛شعراء 16ـ  14 ؛اعراف 117ـ  111 ؛طه 74ـ  55)
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گر یینو خودش تب کندیطرح موضوع م یبه عنوان مجر یی دوازدهم موسمرحله در
به قول  افتد،یاتفاق م یک ینجابا خداست، ا یینمراحل تب یتاکنون در همهشود؛ یم

 هایییژگیو یلب حوض، موسآورد؛ یرا تا لب حوض م یآرام موسخدا آرام هایمیقد
 شود. یم یینکه خود او اهل تب کندیم یداپ

 یما فرستاده یدو بگوئ یدفرعون برو یپس به سو: »گویدیم 1شعراء 18 یآیه در
را با ما  یلفرزندان اسرائ»د که: نخواهمی فرعونباز از  13 یآیه ؛ در«یمپروردگار جهان

طه است  43 ی، آیهاش بند دومی دوازدهم است و ادامهبند اول از مرحله ینا«. بفرست
قوم را با ما روانه کن،  ییم،خدا یهاست که ما فرستاد ینمضمونش ایم؛ که قبالً مرور کرد

که  دنگوییو سرانجام به او م یماتو آورده یبرا« او» از جانب یاشان مکن، نشانهعذاب
 1اعراف 102و  104 ، آیات. بند سوم«یتسالم و درود بر برخوردکنندگان فعال با هدا»

 .تمهس یاناز جانب پروردگار عالم یافرعون قطعاً من فرستاده یگفت: ا یو موس»است: 
پروردگارتان  یروشن از سو یلیقطعاً دل یم،جز سخن حق نگو که بر خدا ستا یستهشا
هم در طه، هم در اعراف  .«را به همراهم بفرست یلپس فرزندان اسرائ .امشما آورده یبرا

 هاییهزاوخدا  ،یلمبرداراناست و به قول ف یدهگرد انیب یاروییرو ینو هم در شعراء ا
 یینو تب یموس یینها و تبگفته کند،یارتر مبرا پر هایالوگدهد و دیم ییررا تغ یندورب

گوناگون و با  هاییهکه از زاو دهدیقرار م ییما را در جا کند،یارتر مبخودش را پر
 یآیه در یموس ی،. در بند بعدیماشسر آن صحنه حاضر ب یمهای گوناگون بتوانیالوگد

چرا که  ،یدبسپار نم بهرا  ابندگان خد»که:  کندیم یحتصرخطاب به فرعون  9دخان 16
  .«هستم ینام یامن شما را فرستاده

ما  یبه واقع به سو»آمده  46 یآیه است. در 4طه 20و 43، 46 آیات پنجم و ششم، بند
( که عذاب بر یستخود نیپروژه است، ب یک ینکه ا یابباورکن و در یعنی،آمده ) یوح

 یکو  شودیوارد گفتگو م ینجافرعون ا«. گرداند یکند و رو یبآن کس است که تکذ

                                                                                                        
 «.(13یلَ)ئِأَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنىِ إِسْر( 18)الْعَالَمِین فَأْتِیَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ. »1
حَقِیقٌ عَلىَ أَن لَّا أَقُولَ عَلىَ اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ  قَدْ  (104الْعَلَمِینَ) ن رَّبِّرَسُولٌ مِّ یَافِرْعَوْنُ إِنىِّ وَ قَالَ مُوسىَ. »1

 «.(102یلَ)ئِجِئْتُکُم بِبَیِّنَةٍ مِّن رَّبِّکُمْ فَأَرْسِلْ مَعِىَ بَنىِ إِسْر
 «.رَسُولٌ أَمِینٌ مْلَک یِّنْ أَدُّواْ إِلىَّ عِبَادَ اللَّهِ إِناَ. »9
قَالَ رَبُّنَا الَّذِى  (43)قَالَ فَمَن رَّبُّکُمَا یَامُوسىَ (46)مَن کَذَّبَ وَ تَوَلىَ ا قَدْ أُوحِىَ إِلَیْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلىَإِنَّ. »4

 («.20)هَدَى مَّکلَّ شىْءٍ خَلْقَهُ ث أَعْطَى
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شود؛ یم گرپرسشو  آیدیسخن م هفرعون ب ،43 یآیه . درشودیبرقرار م یفیک یالوگد
جام نسبتاً نداشته، انس یبحران یچپرسش و ه یچکه تاکنون ه یمهم است! فرعون یلیخ

خودش را بر قدرت و  کرده،یحساب م یرا دان یگرانو د یداشته، خودش را عال یکامل
محسوب  یخدوران و تار یترا پاراز یگرانشوکت و بدون خدشه و دیرقدرت و قودَقَ
پروردگار  ی،موس یا: »گویدیو م شودیگر ماول بار پرسش یبرا ینجاکرده است، ایم

 دوازدهم ی. در بند ششم از مرحلهدهدیجواب او را م یس؛ مو«یست؟تن ک شما دو
را بر هر  یستهاست که خلقت شا یپروردگار ما کس: »گویدیم ی، موسطه( 20ی )آیه
ما  یخدا :زندیم یینبه تب تدس یموس یعنی،؛ «کرد یتو سپس آن را هدا ءاعطا یدهپد

است؛ کل  یتاهل هدا یتاًااق و اهل خلق و نههم خلَّ است؛ یدو تول یمهندس ی،اهل طراح
 بند شش بود.  ینا ؛دهدیم یحاو توض یخدا را برا یدیهای کلیژگیو

فرعون  یخودش برا یینرا در تب یهکنه قض یموس ی دخان(سوره 13ی )آیه بند هفت در
ه ارتفاع ب یمساله ینجاا؛ «یمجو ینْ لَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ... بر خدا برتراَو : »کندیمطرح م

نْ لَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّی وَأ» :کندیعصاره را مطرح م یمطرح است، موس یصورت جد
 «. آشکار آوردم یکه من بر شما حجت ییدمجو یمُّبِینٍ؛ بر خدا برتر آتِیکُم بِسُلْطَانٍ

. بریمیم یپ یدربند آخر ما به انسجام موس رسیم،یی دوازدهم مبه بند آخر از مرحله 
 یداریو پا ییدجو یاریبه قوم خود گفت: از خدا  یموس: »1اعراف 113 و 116 تیاآ

نه خدا( آن را به هر کس از  گویدیم یرا موس ینهااز آن خداست )ا ینکه زم یدورز
به او  یاوست، قوم موس یمکنندگان حریترعا برایو فرجام  دهدیبندگانش بخواهد م

مورد آزار قرار  ،یپس از آنکه به جانب ما آمد یتو ح ییاز آنکه تو نزد ما آ یشگفتند: پ
 یاست که پروردگارتان دشمن شما را هالک کند و شما را رو یدگفت: ام یموس .یمگرفت

است  ینا یدهندهنشان ینجاا .«کنیدیآن سازد، آنگاه بنگرد تا چگونه عمل م ینجانش ینزم
که  کندیم یحده است؛ تصرکر یداحذف ارتفاع پ یاز استراتژ یدرک وجود یک یکه موس

و هم  یفکر]از لحاظ[ هم  ید،د یدطور که خواهها، همانو توده شودیارتفاع حذف م
آرام و آرام شودیفکرشان برتر از گذشته م کند،یم یداپ ءاقآنها ارت یگاهو هم جا یالتیتشک

از دو دهه  یش! خدا بیفتدب بایدیم یاتفاق ینجاا .رسندیم یاجتماع یریتمد یعرصه به

                                                                                                        
الْأَرْضَ لِلَّهِ یُورِثُهَا مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ الْعَقِبَةُ  إِنَّ لِقَوْمِهِ اسْتَعِینُواْ بِاللَّهِ وَ اصْبرُواْ قَالَ مُوسىَ. »1

رَبُّکُمْ أَن یُهْلِکَ عَدُوَّکُمْ وَ  قَالُواْ أُوذِینَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِیَنَا وَ مِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا  قَالَ عَسىَ (116لِلْمُتَّقِینَ)
 «.(113رَ کَیْفَ تَعْمَلُونَ)یَسْتَخْلِفَکُمْ فىِ الْأَرْضِ فَیَنظُ
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دو دهه وقت  یول ،یستن یزیچ یشکه البته زمان برا ییوقت صرف کرده است، خدا
با  یمشترک شدن و منسجم شدن مجر یست؟اتفاق چ ینا یفتد،اتفاق ب ینصرف کرده تا ا

 کند،یبرقرار م یالوگبا قومش د یاعراف که موس 113 و 116 یاتاست. در آ یاستراتژ
 یموس یینتب یست،قول خدا ن یگرد ینجااتفاق افتاده، ا یناست که ا ینا یدهندهنشان

 ید،بله، مورد آزار قرار گرفت گویدیم کند،یم یمآنها ترس یبرا اندازچشمهم  یاست؛ موس
فرجام آن حذف ارتفاع فرعون و  هک یدقرار گرفت اییخیتار یاناما در جر یدید،عذاب کش

 یو تصور برخ یتصور نوعاً سنت ینف ابر خال یکردن شما است. سخن موس یداپ ءاقارت
که  کنندیم یانو ب گذارندیم یاءاز انب یاز روشنفکران است که عامدانه به حساب برخ

 ردهک زارخدا آنها را استخدام و اب یعنی،چشم و گوش بسته هستند؛  یمجر یک یاءانب
 حیهمان توض ،دهدیم یکه موس یحیتوض ینجاا .مقاصد خودش بردپیش یاست برا

 ـ ینو نه عـ مشابه  یینیکه توان تب رسدیم یخیتار یتظرف ینبه ا یموس یعنی،خداست؛ 
 . کند یداپ خدا یینتوان تب

فرعون و امثال فرعون  .است یقدرت گردش یکه چرخه یدبگو خواهدیخدا در طه م 
ای ییدئولوژبنا نهاده شود با هر ا یهر جا که ارتفاع یستند،مدت نبرخالف تصورشان تمام

بخورد،  یخیتار یسمباده یدپرچ شود، با یدآن ارتفاع با ـ یمذهبیرغ یا یچه مذهب ـ
 خواهدیرا م ینو هم بـه دست بشر است. کل طه ا نبیاءهم به دست ا یخیتار یادهبسم
 .یدببر یشی خودتان را پپروژه ید،جو باشمطالبه ید،کن یکه طرح موضوع و دعو یدبگو

 ءاقارت ؛هاستءاقها، باال زدن ارتضمن حذف ارتفاع باشد،یرشد م یاصل پروژه، پروژه
 یحرا درک کرده و توض ینا یاشکال دارد. موس یارتفاع فرد یول ،ندارد یاشکال یجمع

قومش  ینب کند،یپخش م یخیتار ینو انگب دهدیبشارت م شود،یمبشر م دهد،یم
]به تان را تان را کشتند، دخترانپسران ید،مورد آزار قرار گرفت یدید،بله، عذاب کش گویدیم

او حذف  کهاست  ینپروژه ا ینکه افتاده، اما فرجام ا یگریو اتفاقات د اند[اسارت گرفته
گاه خدا بنگرد تا شما چگونه که آن کندیم یح. دست آخر تصرشویدیم ینو شما جانش

مه دارد. حال ارتفاع چرخه ادا ینا یست،ن یختار یانآن هم باز پا کنید؛ یعنی،یعمل م
 یشما هم مجموعاً و مشاعاً به جا شود،یشده حذف میفرد عال یکو  یفرد علوّ ی،فرد

 . کنیدیشما چه کار م یندعمل شماست تا خدا بب یدان، اما آنجا مگیریدیاو قرار م
که  گویدیرا م ینا یاتی دوزادهم مجموع آدر مرحله ییم،بگو یمطور خالصه بخواه به

 یانمجر یدیمهمانگونه که د]یرد؛ صورت بگ یدبا یاز جانب مجر یینوضوع و تبطرح م
باور کن  یم،هست یامیو پ حامل پروژه یم،اما فرستاده [پروژه به فرعون گفتند که ینا
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را که موضوع تحول هستند با ما روانه  یلفرزندان اسرائ دهد،رخ ب یخیست اتفاق تاربنا
 یماکه نشانه آورده یحیتوض ینالبته ضمن ا یم،اآورده یقابل تعمق یهاکن، ما نشانه

تا حد خودت  یمراهت بنما خواهییم یاآ ی؟دار یزگیسر پاک یادعوت هم هست؛ آ
هم اگر  تو ی،پروژه وارد شو یناست که تو هم در ا ینا یمتصم یبه نوع یعنی، ی؟بشناس

ب، منزه و اهل مذهپاک یبخواه ی،خودت بردار یلیتخ یی عالمرحله یندست از ا
و  ینآفرامکان ،یتو هم هست؛ پروردگار ما خالق، هاد یفرصت برا ی،رهنمون بشو

ی لذا، مرحله .است ینا یهکنه قض !ییبجو ینکن بر او برتر یگذار است، سعنشانه
پروژه،  یریتمندرج دارد: عنصر رسالت، عنصر مد دوازدهم چند عنصر در درون خود

 یموس آید،یم یموس یشانهبهخدا شانه ینجاای؛ خدا و موس مشترک یینعنصر مطالبه، تب
قوم خودش  یخدا را برا ییناما مشابه تب ید،تواند بسانمی ید،ساخدا نمی یشانهبهشانه

ی به مرحله رسیمیدوازدهم بود. م یمرحله ینا ؛دعوت از فرعون یتاًو نها کندیمطرح م
 :یزدهمس

 

 ـ عمل  یشهدـ آوردگاه ان یزدهمسی مرحله
 دعوت، رؤیت یین،تب

 یمجر یها، افسونگر پندارسحر خواندن نشانه
 پدران یوهبه ش یستادنا

 سحر با سحر ی؛ مقابلهراهکار
 یفیساحران ک یجبس 

 ـ عمل یدئولوژیروز موعود؛ آوردگاه ا یینتع
 اسراء( 111ـ  112 ؛اعراف 116ـ  112 ؛یونس 46ـ  42 ؛طه 56ـ  52)

 

و  یشهآوردگاه، اند ینو هارون در ا یموس یعنی،آوردگاه است؛  یزدهمسی مرحله
او هم بدون  آید؛ یعنی،یو عمل خودش م یشهفرعون هم با اند برند،یشان را معمل

تا  28 یاتکه در آ یزدهمی سو مدار عمل نبوده است. مرحله یدستگاه فکر یدئولوژی،ا
 ین، متبلور است اءاسرا 101 و 101اعراف و  111تا  108 یونس، 33تا  38طه،  23

 . کندیم یمآوردگاه را ترس
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 درقابل مطالعه  ییالوگاست، د یالوگ، د1طه 22تا  43 آیات یزدهم،س یاز مرحله یک بند
( پروردگار شما یموس یا: »)گویدیم یفرعون به موس .ی قبل استمرحله یالوگد یادامه

 یخلقت یدهاست که به هر پد یکس پروردگار ما: »دهدیجواب م یموس «یست؟دو تن ک
 یگرمهم است! پرسش ین؛ ا«کرد یتو سپس آن را هدا ءش( اعطایتخور )درخور ظرفدر

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى؛ حال : »گویدی، فرعون م21 ی. در نشانهکندیم یدافرعون ادامه پ
و  خوردیشناسانه به او میتلنگر هست یکقبالً  یعنی،؛ «؟های گذشته چگونه استنسل

مدار، وزن  یگاه،کجاست؟ جا، دیگوییکه م ین موجودیا یست؟ک تانیخدا پرسدیم
هم در ذهنش مطرح  یخیپرسش تار یک ینجاچقدر است؟ ا یریتشو توان مد یالتیتشک

مهم است!  یلیخ ینا ی؟انقطه یااست  یروند گوییدیکه شما م یزهاییچ ینکه ا شودیم
باز  ینا ینیمبوده، بب شدنتنلگرها در حال باز  ینآرام با افرعون آرام زده ذهنکپک یشبکه

را فراهم  یطشرا یننه؟ خدا ا یااستعداد آمدن تا انتها را دارد  آید؟یم یاشدن تا کجاست، آ
به  اییلهبخورد. اگر با وس یآرام تکانمنجمد ذهنش آرام هایلیستارتا با تلنگرها ک کندیم
 ینشد؛ ا دهخوا یجادسالن ا یندر ا ینیطن یک ،شود یاداخل سالن اشاره لوستر ینا

لوستر در ذهنش دارد  یناست که ا ینتوسط فرعون، نشانگر ا یپرسش و پاسخ با موس
نزد پروردگار من است،  یبعلم آن در کتا: »دهدیبه او پاسخ م ی. موسخوردیتکان م

 خواهدیم یامروز، موس یات. با ادب«شودیم ینه دچار فراموش ،کندیپروردگارم نه خطا م
و  یخیمطرح شده و هم پرسش تار یششناسانه برایپرسش هست مبه فرعون که ه

انسجام  یاربس یاربس کنم،یکه من در موردش صحبت م ییدهد که خدا یحتوض ی،روند
 یهاذهنت را به استدالل یاز شبکه یدارد، به او اعتماد کن که قابل اعتماد است و بخش

 او بسپار. 
پروژه  گوییمیهمه ما م ین! اینجاستا یهمهم و جان قض یلیخ]طه[  22تا  29آیات 

ببرد، در  یشکند و پ یزو تجه یفمشترک تعر یبا خدا پروژه تواندیمشترک است، بشر م
 ینتاکنون خدا آنچه ب .[گرددیم یانموضوع ب ینا یباییبه ز]طه  یسوره 22تا  29 یاتآ
حاضر  ،یّعنصر ح یکجا به عنوان ینا کرد،یم یتگذشته را روا موسی و فرعون[] دو ینا

                                                                                                        
قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ  (20)کلَّ شىْءٍ خَلْقَهُ ثمَّ هَدَى قَالَ رَبُّنَا الَّذِى أَعْطَى (43)قَالَ فَمَن رَّبُّکُمَا یَامُوسىَ. »1

الَّذِى جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَ  (21ىَ)قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبىِ فىِ کِتَابٍ  لَّا یَضِلُّ رَبىِ وَ لَا یَنس (21)الْأُولىَ
کلُواْ وَ ارْعَوْاْ أَنْعَامَکُمْ   (29)سَلَکَ لَکُمْ فِیهَا سُبُلًا وَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتىَ

 «.(22)ا نخْرِجُکُمْ تَارَةً أُخْرَىهَا خَلَقْنَاکُمْ وَ فِیهَا نُعِیدُکُمْ وَ مِنهَمِن (24)یَاتٍ لَّأُوْلىِ النُّهَىإِنَّ فىِ ذَالِکَ الَ
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 یتخدا روا اکنونخود خداست، تا  یانب 29 ی. آیهشودیم یینوارد تب یدجاو یشهو هم
البته حسن  کند،یخودش استفاده م یمبان یحتوض یحال خودش هم از فرصت برا کرد،یم

در  کرد،یم یففرعون توص یخدا را برا ،یموس 21 یآیه استفاده و نه سوءاستفاده. در
گهواره  تانیرا برا ینکه زم یهمان کس: »دهدیم یحتوض راخودش  ،خدا 29 یآیه

 ید،کرد؛ از آسمان آب فرو بار یمرفت را ترسبرون یهاشما در آن راه یساخت و برا
فعل، فعل  یگرد نجایا  «.یمآورد یرونزوج بهای گوناگون زوجیآن رستن ییلهسپس به وس

را  تانیهاو دام خوریدب: »گویدیم 24 یآیه . دریستن یراو یگرد یخود اوست و موس
 «یدرا بچران تانیهاو دام یدبخور» ؛یدها استفاده کنهمه فرصت یناز ا یعنی،) یدبچران

 22 یآیه و در  .«است ییهاصاحبان خرد نشانه یبرا ینهادر ا یقتاست( که به حق یلتمث
 گردانیمی( و در آن شما را باز میم)ما خالق یمشما را خلق کرد ینزم یناز ا: »گویدیم
 درانهبهیزدهج سفرَّت یست،ن یحتفر یست،ن یدار است خود به خودجهان هدف این)
و  یخداست، ورود یکاستراتژ یدد ینا .«کنیمی( و دگر بار شما را از آن خارج میستن

امکانات  ینورود و خروج، از ا ینکه در حد فاصل ا گویدیل مقب ییهدارد، در آ یخروج
 یدوازدهم موس یدر مرحله دهد،یرخ م یگریاتفاق د یکنجا یاید؛ حداکثر استفاده را بکن

خدا کند؛  یینتب]توان[ توانش را مشابه  ،یتا توانست در ابعاد یدباال کش قدرآنخودش را 
 یمقدم جلو برو یکما  یچنان که در پروژه وقتهم [توجه کرد که یدبا] یت،موقع یندر ا

 ارزقد و همهم شود،یم یکار موسکمک یینخدا در تب آید،یجلو م ترییفیهم قدم ک« او»
، 29 یاتآ ینا .آیدیم یبه فرعون به کمک موس یخیتار یمتفه یشود، اما برانمی یموس
و  یموس یاتکنار ادب خدا در یاتنظر که ادب ینطه مهم است! از ا یسوره 22و  24

و فرعون به قصد  یموس یالوگمجراست. خدا در د ینتحول از ا گیرد،یفرعون قرار م
فرعون هم کم  یمهم است! خدا برا یلیخ ینا کند،یفرعون دخالت م یشترب فهیمت

بازگشت کم  یفرصت برا یجادآورده و در ا یینتب یکه برا یادر نشانه یگذارد؛ موسنمی
 گذارد. نمی
 یم،که ما از آن صحبت کرد یمراحل یندر ادهد؛ یفاز م ییرآرام تغبند دوم، فرعون آرام در

به سراغ  ینجاا یول شود،یگر مشده پرسش یکه ط یو مراحل یختار ی،هست یفرعون رو
 106و  103، 108 یات. در آکندیو به خودش بازگشت م رودیخودش م یدئولوژیا
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و  یاآورده یااگر نشانه»فرعون گفت:  108 یآیه در ید،د نتوایرا م ینا 1اعرافی سوره
 یدئولوژیکه ا اشیدئولوژیا یباز رفت سراغ نشانه یعنی،. «آن را عرضه کن یدار یصدق
 یینهست، خدا هم وارد تب ییهاکرده که نشانه یحتصر همهینا یاست؛ موس یانهگراجلوه

همه نشانه است، چرا تو فقط  ینهادام و...  اآسمان، چراگاه،  ین،زم یم،شد که ما اهل خلقت
 خواهی،یاگر آن را هم م خواهی؟یم یرالعقولچرا کار مح خواهی؟یم یژهو یجلوه

 هست. 
معجزه  یشدر جواب برا یموس]و معجزه شد  یرالعقولمح یفرعون خواهان نشانه وقتی
را افکند  یشصاع یپس موس: »[آن آمده است یحاعراف توض 106و  103 آیات در .آورد

 یو ناگهان برا یدکش یرونب یبانشد؛ و دست خود را از گر یداهو ییو به ناگاه اژدها
شاهد بازگشت  ینجااست؛ ا یزدهمی سبند دوم از مرحله ینا .«بود یدکنندگان سپنظاره

ذهن  کندیفکر میم؛ یعنی، ذهن خودش هست یتارعنکبوت بسته یخانهفرعون به صندوق
بنا نهاده است، قبالً هم به قوم گفته بود:  یرالعقولیعقول است و تمدن محالیرخودش مح

 یبزند، قنات یرونب هرین یشهر مجرا یربسازد که از ز یهست که کاخ یاز ما کس یرغ یاآ»
وقت فکر  یچکه فقط خودش طراح، مهندس و خالق است، ه کردی؛ تصور م1«بزند یرونب

سر  رودی. مه باشدهم وجود داشت یتررب لقاطراح، مهندس و خ یککه  کردینم
 یوقت .کندینشانه عرضه م یموس ینجانشانه به نشانه و جلوه به جلوه که ا یمواجهه

تا با  یاآمده یموس یفرعون گفت ا: »خوانیمیم 9طه 23 یآیه در شودمیها عرضه نشانه
ن خودش اهل تصور کرد که چو یعنی، .«؟یکن یرونبمان ینرا از سرزم ، ماسحر خود

در پی آن است که با  یزن یموس]است،  ییمدار کاراپیرامونش، و مدار است  یژهو یجلوه
 یکارها شانییکارااما  . مدار گرد فرعون، مدار کارآیی بودند،[جویی کندسحر، سلطه

بودند، آنها  ییکارا یفساحران، ط یفبوده است. ط یباز سر فر و العقولیرو مح یتردست

                                                                                                        
 (103عَصَاهُ فَإِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِینٌ) فَأَلْقَى (108ا إِن کُنتَ مِنَ الصَّادِقِینَ)هَقَالَ إِن کُنتَ جِئْتَ بَایَةٍ فَأْتِ ب. »1

 «.(106ضَاءُ لِلنَّاظِرِینَ)وَ نَزَعَ یَدَهُ فَإِذَا هِىَ بَیْ
وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِی قَوْمِهِ قَالَ یَا قَوْمِ أَلَیْسَ لِی »سوره زخرف بیان شده است:  21. این موضوع در آیه 1

و[ و فرعون در ]میان[ قوم خود ندا درداد ]»: « َمُلْکُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِی مِن تَحْتِی أَفَلَا تُبْصِرُون
هاى[ من روان است از آن من گفت اى مردم ]کشور[ من آیا پادشاهى مصر و این نهرها که از زیر ]کاخ

 .«بینیدپس مگر نمى ؟نیست
 «.مُوسىَا قَالَ أجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِکَ یَ. »9
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کنندگان مشاهده یشانیو پس ذهن و پ یدهکه در د دادندیانجام م یعمل کردند،یهم فکر م
داشتند،  یکیداشتند، تکن یخودشان مهارت یآنها هم برا یعنی،بوده است؛  اییژهو یجلوه
را مورد  یو موس دهدیفرعون در آوردگاه عمل واکنش نشان م ینجا. اکردندیم یفکر

 یرونب مانینتا با سحر خود، ما را از سرزم یاآمده یموس یا» :که دهدیخطاب قرا م
 «. ی؟کن
 یفمالء ط .شوندیهم وارد م «ءمال» [،1اعراف 111تا  103]آیات  یبند بعد در

و به  گیرندیآنها بعد از فرعون موضع م .فرعون هستند یدوران یدئولوژیا یفرآورنده
سران قوم »دانا هستند:  یرساح یدترد یو برادرش ب یکه موس کنندیم یحفرعون تصر

کند  یرونب تانینشما را از سرزم خواهدیم ،ستدانا یساحر ینا یدترد یفرعون گفتند، ب
 1.«را به شهر فرست یاو و برادرش را بازداشت کن و گردآورندگان کنید؟یپس چه امر م

ه با هاجمو یفرعون رو 9مان جدا کند.که او آمده تا ما را از سنن پدارن کنندیم یحتصر
هم واکنش دوم را  یدئولوژیک فرعونآن مدار ا یاقوم  دهد،یواکنش نشان م یک یموس

آمده تا با  یموسیم؛ مان هستاست که نه! ما بر سنت پدارن ینواکنش دوم ا .دهندمینشان 
 یجادتحول ا هاینشها و بدهد، در نگاه ییردوران را تغ هاییشانیپس پ یژهو یهاجلوه ینا

به  یشهرا از اند یکه موس کنندیو فرعون را مجاب م دهندیم یحخطر را توض نیکند، ا
 ینجاادهد؛ یمرحله رخ م ینمهم است! اتفاق در ا یلیخ ینا ؛یاورآوردگاه سحر با سحر ب

دو  یموسو خدا که قبالً  یدر حال کنند،یورزانه عبور میشهاند یفرعون و مالء از مواجهه
شناسانه و یپرسش هست یاز موس باریکن زده بودند؛ فرعون به ذهن فرعو یتلنگر جد

 یعنی، .رودیها کنار مپرسش یگرداآلن  ولی .کندیم یخیبار پرسش تاریکو  یینیتب
 یدیکند و از پرسش به جهان جد یرا ط یگرپرسش یهاپله توانستهیکه م یفرعون

هم اجازه  یدئولوژیکشا یفرود، طباال نمی ایستد،یدوم م یرهنمون بشود، سر پله

                                                                                                        
یُرِیدُ أَن یخْرِجَکمُ مِّنْ أَرْضِکُمْ  فَمَا ذَا  (103رٌ عَلِیمٌ)قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَاذَا لَسَاحِ. »1

 («.111)یَأْتُوکَ بِکُلِّ سَاحِرٍ عَلِیمٍ (111قَالُواْ أَرْجِهْ وَ أَخَاهُ وَ أَرْسِلْ فىِ الْمَدَائنِ حَاشِرِینَ) (110تَأْمُرُونَ)
 مده است. ـ نیز آ 98تا  94ی شعراء ـ آیات . مشابه همین آیات در سوره1
قَالُواْ أَ جِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَیْهِ ءَابَاءَنَا وَ تَکُونَ »ی یونس امده است: سوره 36ی . این گزاره در آیه9

اى که از شیوه اى تا ما راآیا به سوى ما آمده»گفتند: « : »یَاءُ فىِ الْأَرْضِ وَ مَا نحْنُ لَکُمَا بِمُؤْمِنِینَرِلَکُمَا الْکِب
ایم بازگردانى، و بزرگى در این سرزمین براى شما دو تن باشد؟ ما به شما دو تن مان را بر آن یافتهپدران

 «.«ایمان نداریم.
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 گویندیم .که باال برود گذارندیم یفدارد و نه ط یلدهند باال برود، نه خودش تمانمی
 یاتمان در تضاد است، با ادبدار شدن، با سنت پدرانگر و مسالهپله باال رفتن، پرسشپله

 مانسنت پدران ی! ما رویستبس است، با یختار یو رو یهست یرو یعنی،امروز؛ 
  !ایمیستادها

 یکه بعد از رها شدن سر جا یکش ؛ ]مشابه[داندیخدا سنت پدران را مرادف ارتجاع م
 اینکهبعد از  یستد،آن با یهم رو یلوییک 120انسان  یککه اگر  یفنر گردد،میاولش بر

آن را  یقدرتمند یکه هر چه قدر بازو یاپاشنه گردد،یاولش باز م یکنار برود به سرجا
بر سر  یدئولوژیکشفرعون و مدار ا ینجا. اچرخدیبر پاشنه م یتاًمنحرف کند، نها یاکج 

و  یگرپرسش گویندیم .پدران ینقرآن ملت و آئ یربه تعب ـ روندیاول خودشان م یپاشنه
از پلکان باال  یگردر واقع خودشان د .بس است یشهبا اند یشهفکر با فکر و اند یمواجهه

گر، مشترک در مقابل فرعون و مالء کردند تا پرسش یسع یخدا و موس .روندنمی
به  توانستندیم یزن باز کنند، آنها نشایرا برا یتو راه هدا ینددارشان نمادار و مسالهسوال

]خورشیدی[  10دهه  یبه قول دلکش خواننده یول یوندند،تحول کالن آن زمان مصر بپ
و  یرکس یبه صحنه یابس، ب یشهبا اند یشهفکر با فکر بس، اند 1«.ما را بس»: گویندیم

 یینهم ظاهراً ساحر است. به تب یموس یم،ما که ساحر دار یم،برو یبازشعبده یصحنه
 یهانکردند و باز به سراغ جلوه یشد، توجه یموس یینکار تبخدا که کمک یینو تب وسیم
 رفتند.  یژهو

مالء . رسدیم یساحران و موس ییروایرو یبرا یخدا از واقعه به قرار روز یتروا نهایتاً
ساحران را از  یرا قرار بده که همه یمدت ،کامل یآمادگ یبراکه  گویندیبه فرعون م

مان مرحله به کمک ینمصر را که در ا یکادرها یهمه یعنی، .یمسراسر مصر جمع کن
ه قبول ک کندیم یحهم تصر یو موس گذارندیقرار را م ینا .یکن جمع کن یسع آیند،یم

رشد فرعون  یاست که برا یامرحله، مرحله یندارم و من هم در موعد خواهم آمد. ا
 را مرحله ینا کدامیچه ینه خدا، نه هارون و نه موس .سوخته است یمرحله یگرد

 یکه دو پله باال آمد و سر پله یامرحله .سوزاندیبلکه خودش مرحله را م د،نسوزانینم
ما از  اینکه یانو ب !«نه»او را دعوت کردند به گفتن  یزن یدئولوژیکشا یرامونپ .یستاددوم ا

 یدئولوژیما ا یدئولوژیآمد، ا یمکوتاه نخواه یراثو از م [کنیمیم یتتبع]سنت پدران 

                                                                                                        
اگر، زان دو چشم شوخ،  بیدر کنار توست، رق»و با مطلع « ما را بس». تصنیف مذکور با همین عنوان 1

 توسط دلکش خوانده شده است.  «ما را بسنظر،  کیبه ما نگر، کن نظر بتا، که 
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 یلیخ هم ینجاا یست،عمل است و فکر با فکر ن یعمل ما صحنه یپدران است، صحنه
عنصر  یکبرخورد خدا با فرعون به عنوان  ی،استراتژ ینمرحله در ا ینمهم است! تا ا

بوده است، خدا از  یعنصر فکر یکهم با فرعون به عنوان  یبوده، برخورد موس یفکر
 یهفرعون وارد قض یهادر تبیین یدگرگون یجادو ا ینیبجهان ییرو تغ یشهاند یمجرا

ترمز قطار  ،کندیرا متوقف م یرخواهد و س، اما فرعون نمیطورهمین یزن یموس شود،یم
 . ایستاندیو م کشدیرا م

 یکما را به و  ـ اگر دوستان خواستند مراجعه کنند ـ است یدیکل ،1یونس 32ی یهآ
خود به  یو هارون را با نشانه یو سپس بعد از آنان موس»  :رساندیم یسرفصل جد

 .«دندکار بوهتب یو آنها گروه یدنداما آنان استکبار ورز یمفرستاد یفرعون و مالء و یسو
ها که فقط نشانهیم؛ ها فرستادو هارون را با نشانه یما موس گویدیمهم است! م یلیخ 

هم فرعون و هم مالء و هم  ولی یم،فرستاد مانیهاها و نشانهبا استدالل یست،معجزه ن
دارد از  یچه اشکال .یایندب ییننخواستند از ارتفاع پا یدند،کبر ورز لوژیکشئویدا یرامونپ

 ینا یدپرس یآمد و از موس یتواقع ینزم یمقدار فرعون رو یک! یایند؟ب یینارتفاع پا
و توان  یسازمانده یریت،توان مد یست؟چ یگاهشجا یست؟ک گویییتو که م یخدا

آمد.  یحداد و خود خدا هم به کمک توض یحتوض یچقدر است؟ موس اشیدهندگییرتغ
پس  ،دهییم یحاست که تو توض ینچن ینه اکه نقط امحتو ینکرد با ا یخیبعد پرسش تار

خدا با گذشتگان چگونه  یرابطه یعنی،روند و سرگذشت گذشتگان چگونه بوده است؟ 
که باز  ی؟نقطه، تو توقف کرد  یندر ااآلن  یاداشته  یریبوده و س یبوده است، روند

تدالل که به خدا رجوع کن، اهل اس دهدیم یحبه او توض ی. موسدهدیم یحتوض یموس
بعد از  یحداقل امتحانش کن، ول باریکدارد،  اییژهاست، به او اعتماد کن که انسجام و

 یونس 32 یآیه در. کندیم یحرا تصر ینخدا ا ینجادر ا یستاد،فرعون ا یگرپرسش دوم د
خواه بودند، حاضر نبودند از یکماکان جبرورز و عال یعنی، .«یدندآنها استکبار ورز»آمده: 

بر  یزبه چند چ یتبهکار ینتبهکار بودند که ا یگروه یتاًودشان عدول کنند و نهاموضع خ
نه!  .به فرد مقابل برسد یبشکه آس یستن ینقوم را تباه کردند؛ تبهکار فقط ا :گرددیم

تبهکار بودن به گیرد؛ یها را هم مو امکانات و فرصت یخخود او، دوران و تار ،اشسیاهی
 مفهوم است.  ینا

                                                                                                        
 «.فِرْعَوْنَ وَ مَلَایْهِ بَایَاتِنَا فَاسْتَکْبرُواْ وَ کاَنُواْ قَوْمًا مجّْرِمِین وَ هَارُونَ إِلىَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُّوسىَ. »1
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است؛  1طه یسوره 28ی آیه کنیم،یرا با آن تمام م سیزدهم یکه مرحله یهآ ینترمهماما 
به حضرت محمّد  3ی آیهحضرت محمّد دارد، در  یکه برا یتیدر طه خدا در روا

را  یموس یتروا یاآ یم؟تو صورت بده یبرا یتیکه ما روا یاآماده یاکه آ گویدیم
ی هتا مرحل ی؟اکرده یقاند تدقکرده یون طو فرع یکه موس یریس یرو ای؟یدهشن

خود را به فرعون  یاتآ یهمه: »گویدیطه م 28 یآیه خداست. در یبندکه جمع سیزدهم
 یکه ما همه کندیم یحخدا تصر .«او آنها را دروغ پنداشت و ابا کرد یول یمنشان داد

و هم  یختار یرهم س .لاستدالدر هم  و هایینتب هم در یم،تالش خودمان را به کار بست
]نمایاندن[ قانع نشدند و نشانه خواستند، در  یول ،یمداد یحتوض شانیسمت جهان را برا

درخشان و منور  ید،سپ یبه اژدها و دست موس یلعصا تبد ،یسازوکاربا هر  یزنشانه ن
ورود فرعون و مالء و  یبرا اییژهو یدوران نو است، نشانه یلتمث یموس تدس .شد

 گویدیم اینکه ]فرعون روی برگرداند[.« به واقع»اما یم؛ به دوران نو هم فراهم کردقومش 
ما او آنها را دروغ ا یم،در قبال فرعون کم نگذاشت یعنی،است؛  اییژهو یدتاک یک «به واقع»

 کرد.  پنداشت و ابا
بود و  یینخدا مقدمتاً اهل تب یعنی، .نشد یمفهاو تود، اما شیفرعون تمام م یرس ینجاا

 ینو هارون از فرعون ا یکرد، انتظار خدا، موس ییناز خدا تب یتمقدمتاً به تبع یزن یموس
  اینکه رغمیعل یول ،وارد مفاهمه شود یینو بعد از تب یرندبگ یرا جد یینتب ینبود که ا
م و معقول نشد، ارتفاعش را کم نکرد یرا متوقف کرد، فه اشیگرگر شد، پرسشپرسش

ی مرحلهدر لذا،  .یردصورت بگ ییرتغ یزن ینششنشد و نگذاشتند که در بو باوردار 
 یول گیرد،یو دعوت صورت م یینو عمل است، مقدمتاً تب یشهکه آوردگاه اند یزدهمس

 ی. در مرحلهخواهدیکند و رؤیت تمام و کمال را مو دعوت بسنده نمی یینبه تب فرعون
 یرس ینجامنتها ا اندازند،ینگ مبه قول پدران ما لُو  آورندیکه ساحران کم م بینیمیم بعد

فرعون و مالءاش،  یزدهمی سمرحله یدر انتها یول ،دعوت و رؤیت یین،: تبشودیم یط
. خدا پنداردیگر مباشد را افسون یتحول که موس یپروژه ینا یها را سحر و مجرنشانه

شان پدران یخیتار یدگاهو د یوهگر پنداشتند، بر شرا افسون سیکه مو کندیم یتروا
 یخلمپن تار یاننوعاً روش جر ینا .منحرف کردند سحرراهکار را از فکر به  یستادند،ا

را  یباز خواهدیاست که م یلمپن کس کند،یم یکه فحاش یستن یاست؛ لمپن فقط کس

                                                                                                        
 «.وَ لَقَدْ أَرَیْنَاهُ ءَایَاتِنَا کلَّهَا فَکَذَّبَ وَ أَبى. »1
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با فرعون ]در مواجهه[ و هارون  یموس خدا، خارج کند. شایاصول یو قاعده یطاز شرا
فکر  یبود، عرصه، عرصه یفکر یباز ،یباز ]به میدان نیاوردند[.زور چماق  ی،اول باز از

 ییوهرا متوقف کرد و بر ش یشهاند]فرعون[  یبود ول یشهبا اند یشهاند]رویارویی[ و 
سحر با سحر و جادو با جادو بود و در  یداد مقابله یشنهادکه پ یراهکار .یستادپدران ا

 یهمه .فرصت هم فراهم شد ینکه ا یفی،ساحران ک یجبس یبرا ستواخ یادامه هم فرصت
سحر  یکادرها ترینیفیمرحله را از سراسر مصر جمع کردند، ک ینمتناسب با ا یکادرها

شد. روز  یرفتهپذ یروز موعود جمع شدند، روز موعود هم از طرف موس یو جادو برا
و هارون و هم  یعمل موس و یدئولوژیو عمل بود، هم ا یدئولوژیموعود آوردگاه ا

سحر و جادو بودند.  یکه همان اهال یکشو عمل فرعون، قوم و مدار پرات یدئولوژیا
آوردگاه  ینا یصحنه یحبه توض دهیمیرا اختصاص م ی چهاردهم و پانزدهممرحله

 است.  یرس ینهم که فرجام ا شانزدهم یمرکب فکر و عمل، مرحله
بود؛  یمجلسه خواه یندوستان جوان ا یاره در اختجلس ینقسمت دوم ا .یدنباش خسته

دوست  یشنهادکه خودشان و بدون دخالت ما و با پ ییهااست که گروه ینانتظار ما ا
سرعت بدهند و  به کار یشدند، مقدار یل، تشک1آمد و مطرح کرد یدکه قبل از ع یجوان

دوم  یااول  ینیمه، گرید یبعد از دو ـ سه جلسه یمتا بتوان دتر کننیشان را جدجلسات
ـ دو ماه  یکیکه با هم  یچهار نفر یم؛ یعنی،گروه قرار ده یک یارجلسه را کامل در اخت

مشارکت  رویمیم یشکه پ یتناسب ینبا ا .محصول کارشان را ارائه کنند ،اندکار کرده
 متشکرم.  خیلی گذاری شمااز صرف حوصله و وقت. شودیتر میتر و جمعیجد

  
  

                                                                                                        
 ی دوم در نشست نوزدهم مطرح شده بود. کنندهن پیشنهاد توسط مشارکت. ای1
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 کنندگانهای مشارکتهآورد
 

 ی اولکنندهمشارکت
 هدفمندجوامع  یامند ینشجوامع بعنوان بحث: 

وقت  ینا یگرد باریک صابر که یممنونم از آقا کنم،یحضار محترم سالم عرض م خدمت
شما  یرا که من امروز برا مبحثی 1باشم. یزانخدمت عز من قرار دادند تا در یاررا در اخت

است که تا امروز  یموضوعات یهایهاز حاش ییهاترکش یاام مجموع ردهآماده ک یزانعز
جلسات  یندر ا هایهمورد از حاش 1-9 یجلسات مطرح شده است. من رو ما در یبرا

 کنم.  هرا امروز آماده کنم و خدمت شما ارائ یآنها طرح یکردم بر مبنا یتوجه کردم و سع
 یرانا یرا اعالم کردند که امروز جامعه ینکرات ااز جلسات به  یلیصابر در خ یآقا اوالً

هدفمند باشد،  یجامعه یکتواند نمی یلیکه خ یاملول و خسته است، جامعه یجامعه
 . یایدب یروناز آن ب یحاصل یا یجهباشد که نت یاجامعه یک
دند که اشاره کر یانکته بهقبل هم صحبت کردند  یکه جلسه یزاناز عز یکی اینکه دوم
 ؟گرفت یجهاز آن نت یعسر یلیکه بتوان خ یمداشته باش یابرنامه توانیمیم چگونهمـا 

 ییجهنت یکبه  یمبتوان یا یریمبگ اییجهتا از آن نت یمسال وقت صرف نکن 40-20ما  یعنی،
جوامع »ام عنوانش هست شما آماده کرده یرا که من امروز برا بحثی. یمبرس یمشخص

 یو بعد از جنگ جهان یشسال پ 20مبحث حدوداً از  ین. ا«هدفمندجوامع  یامند ینشب
 متحده شکل گرفت.  یاالتا دراش یهشد و پا یجرا یلیخ یادوم در دن

طور که بود. همان یفضع یکایآمر یک یاز لحاظ اقتصاددوم  یبعد از جنگ جهان آمریکا
شد، در زمان ژنرال  یکود اقتصاددچار ر یکادوم آمر یبعد از جنگ جهان دانندیم یزانعز

شد، محققان تالش کردند تا  یرهچ یکابر آمر یرکود اقتصاد ینا اینکهبعد از  ور،یزنهاآ
 یلیخ یقاتتحق ینا ییجهنت ؟کنند یدانجات کشورشان پ یبرا یحلنند راهتوایکه م ینندبب

تواند خودش مین یکشور تنها با قدرت صرف نظام یکجالب بود، آنها متوجه شدند که 
 یبتواند جامعه یاتسلط داشته باشد و  یاتواند بر دننمی یعنی،را سر پا نگه دارد؛ 

 هدفمندجوامع  یا مندینشبه اسم جوامع ب یزیجا چ ینماز ه .بدهد یلرا تشک اییشرفتهپ
اف بتواند به اهد اینکه یبرا یاهر جامعه یاآنها متوجه شدند که هر فرد  یعنی، مطرح شد.

                                                                                                        
ی بحثی ی اول به ارائهکنندهکننده، پیش از این نیز در نشست هفدهم به عنوان مشارکت. این مشارکت1

 پرداخته بود.« تیو معنو تیعقالن»با عنوان 
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 یدداشته باشد، با اندازچشمسند  یدزمان مشخص با یککند، در  یداخودش دست پ
مشخص کردن هدف به  ونبد یاتواند بدون برنامه اهداف خود را مشخص کند، نمی

ما از آن  یجامعه معتقدمشخصه که من به چیزیبدهد.  یرونرا ب اییجهنت یابرسد و  ییجا
مباحث کار  ینا ینه رو کنیم،یم باحث نه اصالً شرکتم ینما در ا یعنی،غافل است؛ 

اصالً ما  یاکه آ یمکنتوجه نمی یم،را مطرح کن یمبحث خواهیمیما م یاصوالً وقت .کنیمیم
 اییجهنت یمبکن خواهیمیکه م یکار آخر یاآ یا نه؟ یمبحث دار یناز مطرح کردن ا یهدف

است که  ییهاسوال ینا یم؟ه کجا برسب خواهیمیم کنیم؟یرا دنبال م یهست؟ چه هدف
 . یاورندوجود بهمفهوم را ب ینافراد شکل گرفت تا بتوانند ا ینا یبرا

 یاز لحاظ معنو گوییمیم ،از ما بپرسند یلیکه اگر از خ ایجامعه ـ یغرب یجامعه یک
از آنها باالتر  یلیخ یما خودمان را از لحاظ معنو یعنی، ،تر باشنداز ما عقب یلیخ یدشا
هم جلوتر  ی. در مورد مباحث معنواستاز ما جلوتر  یلیخ ـ از بسیاری جهات دانیمیم

را گذاشتند و گفتند که  یا. آنها برنامهکنمیو به آن اشاره م کنمیم بتیصح رویم،یکه م
داشته  هدفمند یامند ینشب یجامعه یاکارها را بکنند تا ما فرد  ینو ا یاییندب یدافراد با

و بعد  ؛یدرا بگو یشهاهدف یایدب یفرد ییمشود که ما بگونمی طورینا یعنی، .یمباش
 یافرد  یک وجود دارد که یمراحل !دار شده استفرد هدف اینکه  ییمبگوراحت، یلیخ

شود.  یلمند تبدینشب یا هدفمند یجامعه یافرد  یک به]باید طی کند تا[ جامعه  یک
که  یدندمبحث برخورد کردند و د یک به دادندیرا انجام م یقاتقتح ینکه داشتند ا یزمان

 یجامعه یکاز افراد در حصار  سری یک یعنی، .دانافتاده یبه روزمرگ یلیخ یکامردم آمر
برخورد  یاکارانه با قضاکارانه و سازشمحافظه یلیاند و خگرفتار شده یداریهسرما

 یجامعه یا مندینشب یمخالف جامعه کارانهسازشقناعت  دانیدیطور که مهمان کنند،یم
نیست،  یمعنو یقناعت کارانهاست. قناعت سازش یاپو یجامعه یکهدفمند است، مخالف 

م، قانع هستم چون فکر یرتوانم حقم را بگقانع هستم چون نمی است که عنیم بلکه بدین
 که جامعه یدندد یعنی .یدندرا د ینآنها اول ا .برسم یمهاتوانم به هدفنمی کنمیم

را حفظ  نکارشا اینکهحاضر هستند به خاطر  ]افراد جامعه[قانع شده؛  یلیخ ]آمریکا[
 یکبا مفهوم  ینا .کردیغوغا م یکادر آمر یکاریچون آن زمان ب .بکنند یکنند، هر کار

 . یمهدفمند داشته باش یجامعه یک یدگفتند که ما بایست، سازگار ن یاپو یجامعه
از  اینکهاست که اهدافش را بدون  ینکار ا ینبرسد، اول یهدف به خواهدیم یفرد وقت یک

هدف نرسم و  یناصالً ممکن است من به ا یدبگو اینکهبدون  یاداشته باشد  یآنها ترس
 اینکهممکن، بدون  یرغ یادور از دسترس است  یاهدف  ینکه ا یدراحت بگو یلیخ
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به  یداز ما شا یلی. خیاوردکاغذ ب یرو و دومکند  یانب اولداشته باشد آنها را  یترس
 یاول به آن افراد .یندتوانند بگوهم نمی هایلیخ ،بیان کنیم یمرا بتوانمان یهاهدف یراحت

 یلیاول خ .ییدرا بگو تانیهاگفتند شما هدف یند،را بگو شانیهاتوانستند هدفکه نمی
 هایناست که ا ینقدم دوم ا یاست. ول ولقدم ا یند اگفتن .اتفاق افتاد ینا یسخت بود ول

ثبت بشود، چون  تانیهاکه اوالً هدف شودیچرا؟ چون نوشتن آن باعث م .یسیدرا بنو
را  یزهاییکه چه چ کندیذهن فرار است و انسان فراموش م کند،یانسان صحبت م یوقت

 یشترب ید،بده یحتوض یشترب کنیدیم یسع آورید،یکاغد م ویر یوقت . ثانیاًگفته است
که  زمانی یندر ا یدشا ید،دادن دار یحتوض یبرا یشتریب یچون آنجا فضا ید،بکن یرتفس

مجبور  یسم،بنو توانمیکه م یزمان کمتر باشد تا وقت یلیدادن دارم، خ یحتوض یمن برا
 خواهمیکارها را م یناست و ا ینبدهند که هدف من ا یحتوض یلشدند که به تفص

 بکنم.  شیبرا
که  یسیدبنو یدبا آوریدیکاغذ م یتان را روشما اهداف یاست که وقت ینبعد ای مرحله
 ینبه ا یدنرس یبراکه  یامن برنامه یعنی، ؟چه کار بکنم خواهمیهدفم م ینا یمن برا
 اینکه یبرا یدشما با یعنی،است؛  یحساس یلیخ یمرحله، مرحله ینا یست؟دارم چهدفم 

 یدکه هدف من شا یدبترس یداصالً نباید. داشته باشبرنامه  ید،تان برسآن هدف به اهیدبخو
و من  خواهمیرا م ینمن ا :یسیدرا بنو یناست که ا یفقط کاف !دور از دسترس باشد

 کار را بکنم.  ینا ین،به ا یدنرس یبرا خواهمیم
جالب  یلیخ .یدبکن ربود که به آن فک ینا ،یسیدو بنو یدیبگو اینکهبعد از دوم  ینکته

بلکه گفتند که به طور روزانه به  ید،عمل بکن یددنبالش، برو یداست، نگفتند که حاال برو
 یدکن یسع .امر روزمره بدل نشود یککه به  یدطور به آن فکر بکناما آن ید،آن فکر بکن

 فتنردر نظر گ ینید،آن را بب یشترب یاتوز با جزئر که هر یدتان فکر کنبه اهداف یطور
 هایلیخ .یدتر شویکنزد تانیهاکه شما هر روز به هدف شودیباعث م یاتجزئ

. واقعاً یمشو تریکنزد مانیهاکه به هدف یمکننمی یکار یول کنیم،یکه فکر م گویندیم
خواه ناخواه  کنید،یفکر م یزیشما به چ یدر قرآن هم آمده که وقت ،در علم ثابت شده ینا

اطراف شما به سمت اهداف شما  یانو اصالً جر شودیم تهبرداشها به سمتش گام
 یجالب یلیخ یزچ یکبه  کردمیم یقرابطه که داشتم تحق ینمن در ا .شودیم تریکنزد

 د،نکنیصحبت م مندی بینشجامعه که در مورد یوقت یاسناد غرب ینبرخورد کردم. در هم
 ینگاه کردم به شماره نکه م یسفانه آن منابعالبته متا .کنندیاز قرآن اشاره م یهآ یک به
قرآن اشاره کرده بود و در آن  یاتاز آ یکی به یسوره اشاره نکرده بود، ول یو شماره یهآ
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 ین. ا«ینیدکه شما برتر یدبدان یقین ،یدداشته باش یمانا]خدا[ اگر به خود و به ما » :گفته بود
اگر شما  کهمتوجه شده بودند  یهآ ینا یلاز تحل اینهکرده بودند و ا بود که ذکر اییهآ ینع
 ینکه شما را در ا یو بر قدرت یدرا انجام ده یکار یک توانیدیکه م یدباور باش ینا بر
که به آن  یدو فکر کن یدداشته باش یماناـ  یمدانیم که ما آن را خداـ  کندیکمک م ینهزم

 یعوامل شوند؛ یعنی،یم یکنزد تانعوامل اهداف شما به سمت اهداف رسید،یهدف م
 . یدتان برسشما به اهداف هک آیدیم یشپ

که  یدکن یسع یعنی، .یدتان تالش کنبه هدف یدنرس یبود که شما برا ینا یبعد گام
گام  ینا کنید.را اجرا  نویسیدیکه م هاییبرنامهباشد که  ینا یدر راستا تانیبعد یهاگام
هدف  یککردم که  راحت فکر یلیمن خ یوقت یعنی،ید؛ نترس یدکن یاست، سع یبعد

به آن برسم هر قدر هم  خواهمیم امیداشته باشم که در زندگ یهـدف ویسم،را بن یبزرگ
را  یانکته خواهمیاگر هم م کنم،یم یانشب یراحت یـنترسم و به انمی یبزرگ باشد، وقت

را مرحله به مرحله  یداگفته تاننامهبرهر آنچه که در  .تعلل کنم یدنبا ،انجام بدهم یشبرا
ده کار را با هم  بارهیکندارد که  یلزوم ؛جا انجام بشودیک ندارد که یلزوم ید،انجام بده

تان که به هدف یدد یدو بعد خواه یدانجام بده یدامرحله به مرحله آنچه را که گفته ؛یدبکن
 . رسیدیم

د یکن یاست که سع ینا یرد،در نظر بگ یدف بااهدا یستآن ل یرا که در مورد طراح نکاتی
 .باشد ]از یکدیگر تفکیک شده[مدت مبنا باشد که اهداف بلندمدت و کوتاه ینا اهداف بر

ن است که اهداف است که شما ممک ینمدت ااهداف بلندمدت و کوتاه تفکیکعلت 
میالدی  60 یرا در دهه یوتامثالً من شرکت تو .باشد یاهداف بزرگ خیلیتان مدتبلند

بود که گفت: من در  ینخودش مطرح کرد ا یرا که برا یشرکت هدف ین. ازنمیمثال م
 ینحاضر ا یدهه یندر هم .یاسازی دنخودرو یکمپان ینتربزرگبه  شومیم یلتبد یندهآ

 یکمپان ینتربزرگ تویوتا یکمپاناآلن  یعنی، است. یدهشرکت به هدف خودش رس
 یمدتاهداف کوتاه یکمپان ینکه اگر ا یدگفتند که فرض کن طورینا. یاستسازی دنخودرو

 افتدیکه م یاتفاق افتاد؟یم یکرد، چه اتفاقنمی یینبه اهداف بلندمدتش تع یدنرس یبرا
 یکنزد شانهدافکه به ا دیدندیم یکمپان یکه روسا یوقت یمدت یکاست که بعد از  ینا

موانع  یلیهدف بزرگ خ یک به یدندر راه رسچون کردند؛ یم یدیشوند، حس ناامنمی
 یاگر موانع را هم کنار بزن یحت ،کنییبرخورد م یادیبه موانع ز یوجود دارد. شما وقت

 .کنییرفت مپس یدار یا مانییکه عقب م کنییفکر م ،ینداشته باش یشرفتاگر حس پ
به  یددار یدبدانکه  کندیکمک را م یناهداف شما ا یستمدت در لتاهوجود اهداف کو
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اهداف  یستتر در لهدف کوچک یک شما به یوقت یعنی، .رسیدیتان ماهداف
 .رسمیکه من دارم به هدفم م شویدیمتوجه م یبه راحت ،کنیدیم یداتان دست پمدتکوتاه

به هدف  یوقت .مدتهدف کوتاهده  و یدهدف بلندمدت دار یک یدمثالً، فرض کن
پس در  ؛داریدیرا بر م تانیهاقدم یدکه دار شویدیمتوجه م ،یداول برسمدت[ ]کوتاه

 . دهیدیرا ادامه م یرمس ید،کنرا متوقف نمی تانبرنامه یجهنت
 یهاینهچه در زم ی،چه در امور اجتماع یاسی،ما چه در امور س یدر جامعه متاسفانه

 یمثالً وقت یعنی، .یمدارمدت را نکوتاه یهاهدف ینا مای، یگرد یینهو در هر زم یعلم
 .دوشمین یدهد یلیمدت خدر آن اهداف کوتاه ،شودیدر مجلس ما ارائه مبرنامه  یک که

به قطب  اعلم شد که قصد داریم ،مانسالهبیست اندازچشمنکنم در سند  اشتباهمثالً اگر 
قطب اول  شده که ما به ییناساس تع ینا بر برنامه یعنی، .شویم یلتبد یانهاول خاورم

سال  یستب ینا ینهم در ب یامدت چهارسالهکوتاه هایبرنامه .شویم یلتبد یانهخاورم
هست. اما  اندازچشمسند  ینا ی زمانی دست یافتن به[در ]فاصله برنامهشده، پنج  یدهد

هدف  یچاست که ه ینوجود دارد ا اندازی چشمبرنامه ینکه در ا یاساس ینکته
 ینانشده است.  یدهد ینهاچهار ساله در خالل ا یهابرنامهاز آن  یرغ یگریمدت دکوتاه
 اینکه زنیم؛ یعنی،یم یمکه ما دار یحرف یعنی، .اعتبار ما ؛ یعنی،کشور است اندازچشمسند 

انداز بیست چشم یناول با ا یکه در چهارساله یمشکلاآلن  است. ینا انحوه تفکر ملت م
 اینکهمن به  .یمارفت کردهکه پست کنیمیاحساس م است که ما ینا یمساله داشت

در  یول .امندارم چون من برنامه را نخوانده یکار ،نه یارفت ما درست است پست
ما  ینیمو بب یمکن ینشده که بررس یدهمدت دکوتاه یهاهاصالً برنامانداز بیست ساله، چشم

مسلماً ما به  کندیشکل عمل م ینه اما ب یجامعه یوقت یم؟ایدهنرس یا ایمیدهبه آن رس
عمل  هنحو ینخودمان هم بد یکوچک خودمان و در خانواده یفرد در جامعه یکعنوان 

دولت  یینههست و هم مردم آئ ردمشم یینهندارد. هم دولت آئ یفرق یچه ؛کنیمیم
ما  دولت یوقت .استطورهمیناست و در تمام جوامع هم  یمشخص یزچ یک ینهستند. ا

 یدپس ما حتماً با .کنیمیم یزیرشکل برنامه ینما هم به ا ،کندیم یزیرشکل برنامه ینبه ا
ماهه داشته  یک یبرنامه. مثالً ینیمبب یزو ر یقمان را دقمدتو اهداف کوتاهها یزیربرنامه

 . یمداشته باش یهفتگ یبرنامه یم،باش
 شودیمطرح م یزمانکه در جواب دوست عزبود  یبلمط یمبه شما بگو یدآخر که با ینکته

 ؟ ویمکوتاه مدت دار یهابرنامه یاآ یم،مان برسما به اهداف اینکه یبراکه گفتند که 
بود که جوانان ما  ینشان هم بر ااگر اشتباه نکنم استدالل .را هم مثال زدند یحضرت موس
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سال از  بیست خواهدیما نم جوان یعنی،بلندمدت را ندارند؛  یهابرنامه تحمل یگرد
که هم حضرت  یمکه ما داشت یجلسات یندر اببرد تا به هدفش برسد.  ینرا از ب عمرش

شان و به هدف کشندیم یسخت بینند،یم رنجسال  چهل آیند،یم یمو هم ابراه یموس
 یرا برا یچه هدف .کنیدنگاه تان به اهداف .واضح است یلیخ فوق والسجواب  .رسندیم

 ینکته ینا ؟کوچک یلیخ  یابزرگ است  یلیتان خهدف یاآ ؟یدکرد یمرسخودتان ت
  .یمکرد یمرا تنظ یکه چه هدف ینیمبب یداست که ما با یبارز یلیخ

تان را اهداف گویندیم هایهم وجود دارد، خود غرب یجالب یلیخ ینکته یک
 یسع . ن کوچک باشدتاکه اهداف یدترس نداشته باش ینا از ید،نکن یینتع هکارانمحافظه

 یشرفتپ ،که اهداف بزرگ دارند یافراداصوالً چون ؛ تان بزرگ باشدکه  اهداف یدکن
 «دسترس در»که  یاهداف گویندیاهداف است، م یستل هم در یانکته یک .کنندیم

 به توانیدیکه م یدو بدان یدکن ریزیبرنامهرا  آنهاکه  یدرا دار ینا یتشما قابل یعنی، .هستند
 .یدکه احتمال دارد که به آن نرس دانیدیکه م یدانتخاب بکن یدرا با یاهداف .یدآنها برس

و  یموس مینمثالً ه صرف کنید. یشو برنامه و وقت برا یدآن تالش کن یبرا یدبا یعنی،
 یجامعه بود که ینسازی بود، هدف ا. هدف چه بود؟ هدف انسانزنیمیرا مثال م یمابراه
من سوالی از شما دارم؟ آیا برای چنین هدف بسیار  تغییر کند.ها قرندر طول  یبشر

توان انتظار داشت با زمان کم به هدف بسیار بزرگی یک سال زمان کافی است؟ آیا می
زنند ـ مثل همین مکاتب ای که بسیاری از افراد اآلن میبزرگی دست پیدا کنیم؟ کنایه

کنید که دوست ندارید گویند اگر فکر میـ میغربی یا مکاتب شرقی پیشرفته نظیر ژاپن 
تان یا اختصاص دهید، بهتر است اهداف یدخرج کن تان زمان زیادیبرای رسیدن به هدف

توانم انتظار داشته باشم که رئیس فالن شرکت بزرگ شوم، اما را تعدیل کنید. من نمی
ارزیابی کنم و ببینم حاضر نباشم متناسب با آن هدف برایش وقت بگذارم! باید هدفم را 

 آیا عقالنی است که در یک زمان مشخص به آن برسم یا نه؟ 
[ پانزده 1923های بزرگ باید زمان زیاد صرف کرد. انقالب ما ]انقالب بهمن برای طرح

کشید تا به پیامبری برسند و سی سال نیز سال طول کشید. پیامبران ما چهل سال طول می
دهد هرچه برنامه بزرگ باشد، باید وقت ین خود نشان میدوره ی پیامبری آنها بود! ا

 آن یبرا یدبابیشتری برای ان صرف کرد. شما وقتی یک استراتژی یا برنامه داشته باشید، 
 یفرهنگ خرج زمان برا ینکه ا یمندار یاو ما چاره یدتان زمان خرج کناهداف برنامه و

دائم  یستیم،که چرا در حد فالن کشور ن کنیمیما دائم انتقاد م .یندازیمهدف را جا ب
که  یریمبگ یاد یدبا !یغرب یو کشورها ییاروپا یبا کشورها کنیمیم یسهخودمان را مقا
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جوامع تا درحد  یموقت بگذار یدبا یمداشته باش اییشرفتهپ یجامعه خواهیمیاگر م
دیل به امریکای فعلی ریزی کرده تا تببرنامه 1620از سال  یکاآمر. یمباش ی فعلیپیشرفته

ما چه  !یکانسل را تباه کرد و نسل را سوزاند تا شد آمرشانزده  حدوداً یعنی، شده است.
 را هم خسته نکرده باشم.  یزانکه عز یدوارمام .ندارم یگریمن حرف د ؟یمکرد

 

 ی؟کار کرد یفرد یا یبحث را به صورت جمع صابر: هدی
 

به اسم  کردم یداپ لوح فشرده یکمن  .ود داردنه. چند منبع وج: ی اولکنندهمشارکت
Vision میالدی[  60 یدهه و مربوط به یکاییاز دانشمندان آمر یکیمحصول  ]بینش[ که[

. از آن کندیباز م یلیو مبحث را خ کندیمطرح م یجد یلیرا به صورت خ یناو ا .است
مطرح  «یتموفق»  نعنوارا تحت  ییهاآمدند کتاب یگریبه بعد دانشمندان و محققان د

 یبه سو» آقای آنتونی رابینز که کتابمثل  .موضوعات است ینهم یکردند که در راستا
های کوچک منتشر کرده؛ یا آقای برایان تریستی که کتاب 1331را در سال « یابیکام

  را منتشر کرده است.« موفقیت»
 

 گیروزمرفراد دچار غالب ادارد،  یشتما بحران مع یدر حال حاضر جامعه صابر: هدی
تموج  اینجا هم خیلی ید،کارانه هم که شما از آن جامعه مثال زدهستند و قناعت سازش

 ـ یمهست طورینخود ما هم عموماً ا ـ یرانا یجامعهافراد از  یلیطرف هم خ یکاز  .دارد
وجب به  یهاو حرکت مدتکوتاه یبه دستاوردهاشما  .کنیمیطلب م یمعظ یدستاوردها

به این ذهنت  پارادوکس قابل حل است؟ در ینا یاآ کنیدیفکر م .یداشاره کردجب و
 ؟ ایمساله فکر کرده

 

بود  ینا یمآنچه که ما مطرح کرد .بله صد در صد قابل حل است: ی اولکنندهمشارکت
مدت را ف کوتاهاهدامان، اساس هدف بلندمدت بر گذاریم،یهدف بلندمدت م یککه ما 

به هدف بلندمدتش  اینکه یفرد برا یک ی؛ یعنی،مشخص یبرنامه یک یعنی، .گذاریمیم
 برداشتن.  مآن حرکت کردن و گا یدر راستا کندیشروع م ،برسد

 

 یتصادف یا گنجدیات مدر برنامه یکه آورد یامقاله ی؟دار خودت برنامه یاآ صابر: هدی
 ؟ است بوده

 

 1011شروع کردم و سال اآلن  .دارم یانامهبر یک، من خودم بله: ی اولکنندهمشارکت
من خودم در  .کارم درنظر گرفتم یبوده که من برا ایبرنامه ینا رسم؛ یعنی،یبه هدفم م
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 یندر ا یکاییبا سه شرکت بزرگ آمراآلن  .کنمیاطالعات دارم کار م یفناور یرشته
 یکاآمر یجامعه کهیصورتدر  .در آنجا کار کنم خواهمیم اینکه یرابطه تماس گرفتم برا

حال از  ینبا ا یول ،اندکرده یرون یلها تعداز شرکت یلیدارد و خ یبحران اقتصاداآلن 
 ام. کار کرده یماههدف یسال است رو یکام و غافل نشده یمهاهدف

 

 یکارت قرار دارد؟ حضور در جلسات کجا یازدواج کجا ی؟اازدواج کرده صابر: هدی
قناعت  وروزمره  یشتما دنبال مع یدر جامعه یکیاآلن   فکر کنکارت است؟ مثالً

باشد، هم  یفراهم کند که مثالً هم کار فکر ییالگو یک تواندیم یاآ .کارانه استسازش
 است؟ یافتنیبه نظرت دست ی،عنیازدواج باشد؛ 

 

شود نمی فرد .ام هستآن هم در برنامه یام، ولنه ازدواج نکرده: ی اولکنندهمشارکت
بهتر  یلیفرد از خودش شروع کند خ یدشا زنم،یباشد. من خودم را مثال م یبعدتک

 یراحت باشد، وقت یلیخ یدشا یگرانکردن د یحتکه نص کنمیمن فکر م .باشد
. من از کنیمیم یرگ یشهحساس است، هم هآن نقط یماز خودمان شروع بکن خواهیمیم

کار  سر رفتمیداشتم، م یبعدروند تک یکقبل  سال یکمن خودم  کنم،یخودم شروع م
 یشود زندگنمی طوریینبعد خودم خسته شدم و گفتم ا .خانه گشتمیکار بر م و از سر

 ینگفت ا شودب یدشا ؟خالص شوم یطشرا یناز ا توانمیم ینمگشتم تا بب یدنبال راه !کرد
  ام بود.اول من برای برنامهقدم 

 

 ی؟نظر بکنیدروند خودت تجد یت تلنگر زد که روبه ذهن یزچه چ صابر: هدی
 

 یقدم یناول ینا کنمیفکر م .نشستم با خودم فکر کردم باریک: ی اولکنندهمشارکت
 کنیمیم یمکه دار ییکارها یاکه آ یمفکر بکن ینیم،بنش باریک .یمبردار یداست که با

ما را دچار  کند،یماست که ما را دچار لغزش  ینه؟ روزمرگ یاآن هست  در یروزمرگ
 ی. ما وقتیمدور بشو مانیهاو هدف یزندگ ،از خانواده یم،که از خدا دور شو کندیم ینا
 کندیم یزیرسال برنامه چهلاست و براساس آن  هدفمندکه خدا  کنیمیصحبت م ینجاا

را که  یآن اقبال یعنی، .یدآفرد روزمره خوشش نمی یکمسلماً از  کند،یم یادهرا پ یو هدف
 یکه دچار روزمرگ وقع. من خودم آن مشودینسبت به آن فرد داشته باشد کمتر م یدبا

 ینکه از ا گشتمیم یشده بودم، احساس کردم که از خدا هم دور شدم و دنبال راه
 یشتراحت و از حصار مع یروزمرگ ینکه ما از ا یافت یراه یدبا قاعدتاًخالص شوم. 

 یطآن شرا درخواستند و توانستند  یافراد ینزم یکره یوطور در آن سه. چیمخارج شو
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 ینکنم امن فکر نمی ؟یمتوانما نمی یول ،خارج شوند یتوضع یناز ا یبد بحران اقتصاد
موجود خارج شوند وگرنه به  یطافراد دوست ندارند که از شرا یعنی، .ممکن باشدیرغ

 . «خواستن توانستن است» توانند،یماگر بخواهند  «.است یابنده یندهجو» ،من ییدهعق
*** 

 دوم یکنندهمشارکت
راستا  یندر ا یشپ یمرتبهخاطرتان باشد  . اگرخدمت شما دوستان کنمیعرض م سالم

 سری یک یم،با قرآن کار بکن خواهیمیهستم که ما م ینکه من قائل به ا 1صحبت کردم
. یمبا قرآن در تماس باش یمتوانمینرود، ما راحت ن ینموانع از ب ینهست و تا ا یموانع

است، من اضافه  تهما ملول و خس یصابر گفتند که جامعه یمان که از قول آقادوست
ها مذهبیب یفقط برا یافسردگ ینا یعنی، .ما افسرده هم هست یکه جامعه کنمیم
 یدگوییکه شما م ییهایاز مذهب یلیکه خ یدیمد یاتفاق یما به صورت آمار یست،ن

دارند، در  یدیجد یدهستند و د یدکه جد یگرید یهایمذهب یاو  یسنت یمذهب
 .است یاافسرده یدکه نسبت به جامعه دارند، د یدید، گیرندیقرار م یگرید یبنددسته
 سری یک است که گونه یناست؟ و چرا ا گونه ینکه چرا ا کردمیخودم فکر م یشمن پ
فقط  ینا یم؟دهد ما با قرآن در تماس باشاصالً اجازه نمی در ذهن ما هست که ییهاقالب

 یایقرآن در ید،کن ضاگر شما فر .یستن یدجد یدو د هایسنت یهایبندیمبه تقس وطمرب
به  خواهندیم نامحقق یوقت یم،آن را کشف بکن یمبرو یماست که ما بخواه یمعرفت هست

. من کنندیو از آن قفس نگاه م گیرندیار مقر یدر قفس ،ها را نگاه کنندبروند و کوسه یادر
و آنها اصالً اجازه  یماکرده یجادا ییهاقالب سری یکمان ما در ذهننم کیاحساس م

. یمبرداشت کن یمبخواه اینکهچه برسد به  ؛یممعرفت جلو برو یایدهد که ما در درنمی
نسبت به جامعه  ،آن دهد که ما نسبت به قرآن و به تبعها به ما اجازه نمیقالب ینا

 ینا یم،کن یزندگ هدفمنددهد که ما اجازه نمی هاقالب ین. ایمداشته باش یبرداشت درست
ها ما را افسرده کرده قالب ینا یم،داشته باش یزیردهد که ما برنامهها اجازه نمیقالب
ام ار کردهها کقالب ینا یمقدار رو یکمن  جنگیم،یم یمها دارقالب ینما دائم با ا .است
 . کنمیم یانها را بو آن

                                                                                                        
وم در نشست دوازدهم به طرح بحث ی دکنندهکننده، پیش از این به عنوان مشارکت. این مشارکت1

 پرداخته بود.
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که  یمبعد گفت سوزاند،یکه آتش من را م یمما گفت یعنی، .ها آتش استقالب یناز ا یکی
 یزاز آن پره ،که بخواهد من را بسوزاند یدردآور است، بد است چون به هر صورت وقت

را ما لحاظ  ینود( ابود )که قرآن ب یارمانو در اخت یمکه ما داشت یو نسبت به متن کنمیم
و به  کندیم یککه ما را به آتش جهنم نزد یزیکه چه چ یدیمد گشتیمدر قرآن یم؛ کرد

 ی،هست یدند یخودمان، برا یدند یشد محور و مالک ما برا یناست؟ ا یطانتبع آن ش
 یما هست یگرداجازه را نداد که  ینا .مانینشناخت د یبرا یمان و حتدوستان یدند یبرا

 یم،را خوب بشناس یایدهما پدنیازهای اینکه[ ]پیشکه  کنمیمن فکر م .یمب بشناسرا خو
که  یگاهیآن جا یکیکه با خود من دارد و  یارتباط یکیاست،  یدهآن پد یینتب یکی

 سوزمیکه من دارم م یمگذاشت ینکه ما مالک را بر ا یوقت یول .دارد یدهخداوند در آن پد
صورت  ینکه اگر به ا یمبعد دنبال آن گشت یست؟که بد چ یمتو به تبع آن دنبال آن گش

که  یزیآن چ یست؟مقابلش خوب است، حال آن خوب چ ینقطه یااست، قسمت روبرو 
  .یمنگاه کرد یدد ینما بهشت و جهنم را از ا یعنی،ما را از جهنم بخواهد نجات بدهد؛ 

 سیارخدا صفات ب یعنی، .یمحصار گذاشت ینکه ما خدا را هم در ا کنمیمن فکر م یحت
در واقع  یعنی، .است یمرحمان و رح یم،که ما به صفات خدا داد یتیاولو یول ،دارد یادیز

پس انسان س یم،جهان را نگاه کرد یبترت ینو به ا! یمگذاشتبغل خدا  یرزهنداونه  نوع یک
 یدر قرون وسط ،یمبکن یمبخواه اییسهمقا یکاگر  .یمکرد یرو تفس یینتب گونه ینرا هم ا

 ینزم است که ینها ادر انسان یشیدنکردند که محور اند یفتعر طورینا یاقائل شدند 
 ،که نه یدندکه بعد د یدر صورت .گردندیدور آن م یشمس یمنظومه ییهو بق ددگریم

« من»را  محور ین،جهان و د یینتب گفت که ما در توانیم یباًتقر .یستن یزیچ یناصالً چن
و  یطانخدا، ش .کنمیم یینرا با توجه به آن تب یهو بق گردمیمـ انسان ـ من  یم،دادقرار 
فقط مربوط به  یدد ینکه ا کنمیمن احساس م .یمکرد ییناساس تب ینا را بر یهست

که شما  یینیما و چه در تب یسنت یچه مذهب یست؛ یعنی،ما ن یسنت یمذهب یهاانسان
 .شودیم یینتب یهپا ینا متاسفانه بر شود،یمذهب ارائه مکه از  یدیجد یهاجلوه ید،دار
است  یمنتها انسان شجاع ما، انسان شجاع یدیم،انسان شجاع د یکما انسان را  یهپا ینا بر

شده یرما انسان را تحق یدجد یینتب ین. در اکندیبا نفسش مبارزه م یاو  یطانکه دارد با ش
بعد آدم ترسو  ؛یدیمد یابعد آدم عقده ؛یمشده بود یدتبع یطان،مبارزه با ش ولیندر ا .یدیمد
هر چه خلق هست  بینیم،یم طورینهستم که ما انسان را که ا ینو من دنبال ا !یدیمد

 یمرا که دار یامکانات یتماماآلن  . مایممربوط به آن طرف مرز است، ما اصالً خلق ندار
 ینهستند که در ا ییهااشد، انسانها باز خلق انسان یانمونه راگ کنیمیاستفاده م
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قائل به خدایی دارند.  ینکه د ییمبا مسامحه بگو یدشا .یستندما جزء مسلمانان ن یبنددسته
است که خدا داشته و دارد  یبارز یاراما وجه خلق کردن که به نظر من صنعت بس .هستند

و  یمکنما خلق نمی .میگذاشتکنار  مانیما از زندگرا  ،داشته باشد یدو انسان مسلمان با
 . یمها هستدر بند آن قالب یمکنچون خلق نمی

زمان است. من  که ،آوردیبه وجود ممان یبرارا  یبعد یمساله ،هابند آن قالب درماندن 
 یسر یکاز  اینکه یبرا یدیماست که ما خودمان آفر [ایپدیده] فکر کردم که زمان

 غرافیاییج یرا در فضا یهو ثان یقهما طول و عرض و دق .یماستفاده کن یممان بتوانامکانات
گذراندن  یبرا .یماستفاده بکن یناز ا یمبتوان اینکهبه خاطر  یمخلق کرد ینزم یکره

ما در بند آن  اینکهاما به خاطر  .خلق کردن یبه اعتقاد من برا ،مانیشرفتپ یبرا ی،زندگ
. ما در بند پرستیمیم یمشد که دار یپنهان یخدا یکما  یزمان هم برا یم،ها هستقالب

اآلن  یچه استعداد اینکهبه  یم،کنفکر نمی «اآلن» ما اصالً به یم،هست یراس یندهگذشته و آ
در  یانقطه در یم،مندسخاوت گوییمیما م !کنیمیفکر نم یمکنخلق  توانیمیماآلن  و یمدار

که در  یددادم، مثالً  فکر کن یاصدقه یکمن فالن کار را کردم؛  ینفرورد یکفالن ساعت 
 یک من چون ثواب کردم به ینفرورد 90در  ؛بخواهد بشود یامتیق روز ینفرورد 90
. ما غصه یمندار یرا کار ینوسط چه شد؟ ما ا ینا یپس فاصلهرسم؛ یم اییجهنت

در فالن وقت  یشکست یکما  گوییمیما م یعنی،است؛  یبترت ینمان هم به اخوردن
که اآلن  و یماشکست را داشته نکه آ رویمیبا خودمان کلنجار م یمما دار یم،تداش

ما به  .یماآن را هم از دست داده ،یمو خلق کن یمکسب کن یاتازه یتموقع یک توانیمیم
زمان  یچون برا یستیم،قائل ن یزمان ارزش یما اصالً برا یم؛ یعنی،کنهم توجه نمی ینا

اگر  یم،کن یزندگ یماهخویسال م 90که ما  یمرا دار ینا یغدغهپس د یستمقائل ن یارزش
 . کندیفرق م یلیخ مانیرفتار یهایوهش یمنگاه بکن طورینا یمبه زمان بخواه

که مثالً ده  یدمن ثابت کن یبرا توانیدیشما م یاکه مثالً آ بینمیم کنمیهر چه فکر م من
مان یشپ یقهخواهد آمد؟ ما ده دق یندهآ ییقهده دق یابوده؟ نه!  یشپ یقهده دق یش،پ یقهدق
 یناگر ا !یماست که دار یزماناآلن  و یمهم گذراند یالحمدهلل به خوب یم،بوده که داشت یآن

ما زمان را از دست  ،داشت یمچه خواه یندهو در آ یمکه ندار ییمبگو یمرا ما بخواه زمان
 داشته باشد.  ییتواند معنانمیما  یهم برا یزیربرنامه ین،بنابرا .دهیمیم

در گذشته ]خدا[ خودم فکر کردم اگر  یشپ یدم،رس ینبه ا کردمیدر مورد خدا که فکر م
در گذشته است که تمام شد،  یاچون  .ندارد ییخدا یمن معن یاصالً برا ،باشد یندهدر آ یا
که  یو شناخت یدمکه من به آن رس ییکه خدا یاست که خواهد آمد، در صورت یندهدر آ یا
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که در  ییو خدا کندیدم دارد خلق م در ؛هستاآلن  یناست که در هم ییاز او دارم، خدا
یم؛ را ندار ینما ا یول !بکنم لقاست که من هم در دم خ یستهشا کندیدم دارد خلق م

و نه در  ستیمهقائل  ،دهیدیکه شما ارائه م اییبندیمدر تقسنه را ما  یزچ ینا یعنی،
را که خدا دارد خلق  یکه زمان کنیمیشکل نگاه نم ینما به خدا به ا .مانیسنت یاهیمذهب

 ما است. اآلن  دم ینهم کندیم
 یسهکردن است، ما دائم مقا یسهو آن هم مقا یممان دارهم در ذهن یگرید یزچ یک ما
خدا را  یمهکه اگر ما بخوا کنمی. فکر مآفرینیمیم «ضد» ،کردن یسهو به خاطر مقا کنیمیم

 فرد توانسته یکمثالً، یم؛ خلق دار یبترت یک. ما یمندار یضد یچاصالً ه یمبهتر بشناس
 اینکه .یشترمقدار ب کی یگرد یکیبدهد و  یرا در خودش جا خدااز خلق  مقدار یک
 یکیتر و یماناممکن است که کم یکی یمندارد. اگر به عدل خدا قائل باش یما تضاد یبرا
آن  اب یماناکماین که  یستن یمعن ینبه ا ینا .تر باشدهوشاست که کمممکن  یگرد
 اینکهبه خاطر  آفرینیم،ی، ما تضاد مکنیمیم یسهد. ما مقاند دائم بجنگنبخواه یمانباا

نقش قرار بود  ،یمابند شدهیآن قالب را ما که به آن پا یعنی، .یمآن قالب را حفظ بکن یمبتوان
 ییهاول یتما است و چون آن قالب نقش هو ییهاول یتهو یول ،شدباداشته  یهثانو یتهو

تر مطلوبآن نا یاو من بهترم،  ستآن بدتر ا یمو بگوئ یمکن یسهمقا یمما است، ما مجبور
من احساس  .یمکه بجنگ یمقالب مجبور هست ینحفظ ا یما برا .است و من مطلوب هستم

 یکتهد طورینا یمو قرآن را هم دار کنیمیم هیکتد یمرا دار ینا در جامعهما که  کنمیم
 یول !ارهنفس امّ اجنگ ب گوئیمیم یاییم،ه باکوت یلیکه قرآن کتاب جنگ است. خ کنیمیم

که قرآن  یمآوررا در نمی ینکه چرا ما از قرآن ا آیدیم یشمن پ یسوال برا یلیخ
 یک ،کندیموحد خلق م یکدارد  ]لحظه[« آن»خدا در  .دهدیخلق را نشان م یهایوهش

 ؛یمداشته باش یزیربرنامه یمتواننمیما  یم؟کننمی اهنگ گونه ینچرا ما ا .کندیمفسر خلق م
 اینکهبه خاطر  .یمخودمان را نقد کن یمتوانما نمی دهیم،یزمان را از دست م یمدارما 

اآلن  که ییابه رفتاره رسیمیم یتنهادر بد هستند،  یهکه ما خوب و بق یمخودمان معترف
 است.  یحذف]رفتارهای[ در جامعه هست و آن 

 ینا یمما نتوانست .هم عرض کردم من اعتقاد دارم که طول انقالب ما کم بود یشپ یدفعه
ها را مرتباً قالب ینچون ا یمرا دار یبرداشت حذف ی. ولیمها را از قرآن داشته باشبرداشت
 خواهیمیرا م یکی یم،دار یم برداشت حذفه مانیخصوص یما در زندگکنیم؛ یتکرار م

 یممرتب دار یم،دار یخانوادگ یدعواها کنیمیکه ازدواج م یوقت .شوندیحذف م یهو بق
مشکل دارند، اگر جزء  هایبا سال اول هاییسال باال آئیمیدر دانشگاه که م .کنیمیحذف م
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 ،یدیمرس یبرداشت یک هاگر ب .یمها را قبول ندارگروه ییهبق یمهست یاسیگروه س یک
که  کنمیاحساس م یول ،. من متاسفمیستندجزء خلق و جزء آدم ن یهبق گوییمیمتاسفانه م

من فکر  !شان دارندرا در ذهن یبندقالب ینوجود دارند چناآلن  هم که یرهبران فکر
 یجادهد، بلکه فرمان از است اما فرمان را مغز نمی یوترابر کامپ یککه مغز ما  کنمیم
 . آیدیم یگرید

که  یزیآن چ یتم واقعیو بتوان یمقرآن را مطرح کن خواهیمیاست که اگر م یننظرم ا من
 یقبل هم گفتم گاه یدفعه .یمده ییرروش را تغ یدبا ینیمرا بب ،خواستیخدا م یدشا

به غار حرا  یامبرپ یکه وقت کنمیفکر م .مثل غار حرا است ینجاکه ا کنمیاوقات فکر م
که او را صدا  گذاشتیکوه م یرا پا یمثالً کس یاآ برد؟یبا خودش م یلموبا یارفت آیم

رفتند، مطمئن به غار حرا نمی یرس]با شکم[  یشانمطمئن هستم که ا یکرد! حتکند؟ نمی
فکر  ینچن ینا یدما با ،کردن از فکر یرمعتقدم که غ. من کردندیفکر م یشانهستم که ا

 یم،دار یرتفس یهاتک ما نازل بشود؛ درست است ما کتابتک بر واهدخیکه قرآن م یمکن
قرآن قسمت  یول کنندیو صحبت م آیندیکه م یمصابر دار یمثل آقا یدانشمند یانآقا

ارتباط با  یاست که واسطه ینا یسیو ع یموس یناش نسبت به دشدهیلتکم یا یشرفتهپ
 خدا را کنار گذاشته است. 

که من  گوید،یو خداوند م یمو فکر کن یمبخوان اینکهبخوان، به خاطر  :گویدیم خداوند
که ما خلق کردن خدا را گنار  کنمیمن احساس م .یمفکر کن یلیخ ینا یرو کنم،یخلق م
 یشرفتکه گفتم را مرتب پ ییهاآن قالب گذاریمیچون خلق کردن را کنار م یم،اگذاشته

ساله پنج یتا برنامه بیستاگر ما  خوردین ما را مو چون آ خوردیم راو آن ما  دهیمیم
 . متشکرم. یمچون ما در بند هست یم،کن یشرفتپ یمتواننمی ،یمهم داشته باش

 

 تواندیکه م کنییفکر م یست؟مورد بحث دوست گذشته چ نظر شما در صابر: هدی
 شود؟  یاتیعمل

 

  . نه: ی دومکنندهمشارکت
 

 چرا؟  صابر: هدی
 

ما  اینکهو دوم  یستن یبحث اصالً بوم ینکه ا کنمیمن فکر م: ی دومکنندهمشارکت
است که ما  ین. اعتقادم ایمهست یریدرگ یهاما انسان ،یستیمن یابابرنامه یهاانسان
 ینآن دوستان به ا یول .یمخلق کن توانیمیم یم،و چه سکوت کن یمها چه حرف بزنانسان
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در سکوت کردن و هم در خلق کردن هم  توانیمیم ما مکنیمن فکر م .اعتقاد ندارند
 اییزیربرنامه یچه یم،ها هستقالب ینها و در ابند ینکه در ا یما تا زمان .یممشارکت بکن

 یمبخواه یگرید یباشد و چه از جا یبوم یزیربرنامه ینچه ا ؛یمداشته باش یمتواننمی
در بند آن  ،یمرا خلق کرد «یارزش انسان»تا زمانی که من اعتقاد دارم که ما  بیاوریم.

خودمان  یو بقا یمکار بکن اینکه یالبته ما برا .یمگذاشتنرا کنار  «یانسان ارزش»ما  .یمهست
 یاخوب است  دهیمیکه انجام م یعمل ینا ییمکه بگو یمهست ینوابسته به ا ،یمرا ادامه ده

 ییمبگو یمبخواه اینکه یبرااست که  یناعتقاد من بر امنتها  یست،ن یزیگر هرا یناز ا .بد
عمل ما  یراهنماباید شده توسط خداوند در قرآن یانب یصفات اله یست،خوب و بد چ

بر هم نیست. اگر ما به این قابل تجربه است؛ زمانصفات خداوند ذره به ذره  .باشد
  .شودداده میما نشان  بهراه صفات فکر کنیم و عمل نماییم، ذره به ذره 

 

 یجامعه بوده و یشسال پ 80 مربوط به مثال زد یشانهم که ا یاجامعه صابر: هدی
 یکه فقط ذات یو افسردگ یو روزمرگ یریدرگ یعنی، .بود ایافسرده و، روزمره یردرگ

ما  یجامعهبه چه صورت است؟  یکه استارت بوم کنییما فکر مش .یستما ن یجامعه
از نظر شما  دانید،یم یبومیرحل را غآن راه مااند. شچادر بم ینخواهد در انمیکه  یشههم
  یست؟ما چ یحل بومراه

 

. من احساس یمشما بگو یخودم را برا یکه تجربه یداجازه بده: ی دومکنندهمشارکت
 ،یمکه دار یشناخت یهااز پنج حس خودمان و راه یرکه غ یمقبول بکن یدکه ما با کنمیم

ما با آن ساخته  یتاست که شخص یعمل یکفکرکردن  .عمل است یکفکر کردن هم 
 یدرا بکن یمساله شهوت یکاگر فکر  .شویدیشاد م یدفکر خوب بکن یکشما اگر  .شودیم

کنار  مانیرا از زندگ ینما ا .شویدیگرفته م یدبکن یاگر فکر بد .شویدیم یکتحر
ما عادت  یم،کنش نمیما خودمان پرس یم،کنما پرسش را خودمان مطرح نمی .یماگذاشته

 یشپ یهست که دفعه خاطرتان. یمپاسخ بده یمپرسش کند و ما بخواه یکی که یمکرد
به  !آوردمیمدفعه قورباغه  ینا دادندیاجازه م یمهااگر بچه .پشت آوردمالک ینجامن ا

ما به خودمان اجازه  .یدو پرسش بکن یددوست دارم که از خودتان فکر بکن اینکهخاطر 
فرد  یک یم ولیکه پرسش کن یمهست ینما دنبال ا .یمو فکر کن یمکه پرسش کن دهیمینم
 .یمکن یبرداربهره یمتواناز قرآن هم نمی یمدو  تا را دار ینتا ما ا !به ما پاسخ دهد یگرید

اجازه را  ینکه در غار حرا بود به خودش ا یموقع یامبرمن اعتقاد دارم که پ اینکهبه خاطر 
 یدبگو کهاجازه را داد  ینشد باز به خودش ا یکه به او وح یفکر کند و وقت که دادیم
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کرد چه نمی یکرد؟ اگر وح یکرد؟ چرا به من وح یکس، که بود که به من وح ینا
ما نه  .یمکنکار را نمی ینما ا یول .آوردیم دستبهها را خودش پاسخ ینو ا شد؟یم

ها را از . پرسشیمخودمان دنبال پاسخ باش اینکه و نه یمکه پرسش بکن یمدار ینعادت به ا
را به خاطر آن  هایبترت ینا .خواهیمیرا از آنها م هاسخو پا کنیمیم مانرهبران فکری

 .یمتنها باش یمبخواه اینکهاز  ترسیمیم یم،ها هستآن قالب یروو چون دنباله یمها دارقالب
 ینا گویدیها به ما مقالب ینا .ها استتونس ینگاه ما ایهکه تک کنیمیما دائم فکر م

ها را آن قالب یمخواهما نمی یم،کنما پرسش نمی هستند! گاه تویهتک ن فکری،رهبرا
که آن  ترسیمیم یم؛ یعنی،مضطرب هست یم،ها را بشکنآن قالب یمخواهنمیچون  .یمبشکن
چون اگر فکر  !یمر بکناست که ما فک ینها اشرط شکاندن آن قالب .یمها را بشکنقالب

 یمرا از دست بده مانیهاگاهیهو اگر تک دهیمیرا از دست م مانیهاگاهیهتک یتاًنها یمبکن
در حالی که وقتی به  «!زنده باد» یمیبه او بگو یا یم،کن یقتشو یم،کن یهتنب یمرا ندار یکس

 ین. البته ایمکنمیحفظ  قالب خودمان را ]این کار[با ، در واقع «بادزنده»گوییم کسی می
 ینکه ا کنمیمن احساس م .شروع بشود ییجا یکاز  یدبا یول ،خواهدیم یهمت سخت

ما  یهایبه سنت یربط ینو به نظر من ا یماما خدا و قرآن را هم محبوس کرده گونه،
که در  ییهابه خاطر قالب ،هستند یدتفکر جد یکه دارا یو هم افراد هایندارد، هم سنت

 . متشکرمن هستند، نتوانستند خلق کردن خدا را درک و مطرح کنند. آ
 

 شب خوش. خیلی ممنون.  صابر: هدی
 
 



 

 


