
 

 

 
 
 
 
 

  1(7) کیاستراتژ دید: او یها و کارکردها: داشتهنییو چهارم: تب ستیب نشست
 

 ه یاریگرنام همرا به
 گشایم، باب بگشا، نزد من آرفیقم، ره من
 گاهی و استراتژیک با خدادالنه، مستمر، همهی صافضرورت رابطه

 

 «کیاستراتژ دیاو، د یها و کارکردهاداشته :نییتب»است، با عنوان  بیست و چهارم نشست
را رو  «کیستراتژا دید»بحث  میبتوان گرید یشاءاهلل تا دو جلسهان .استآن که برگ هفتم 

 کیدو برش دارد و  م،ینشست برش بزن بیست و چهار نیبه ا میبخواه اگر. میببر انیبه پا
 یآقا اریاخت بود که در یاست، سرپل فرصت زدهمیسر پل. برش اول نشست اول تا س

شان از بحث یقرار گرفت که بخش [نشست چهاردهم] مهمان جلسه ی گرگانیمحمّد
اکنون بود. بعد از آن تا  یاز آن هم بحث مستقل یما داشت و بخش یهابا بحث یپوشانهم
توان گفت که یم باًینشست اول تقر سیزده .میاکرده یط یگرید یجلسه را با سرفصل ده
 :فصل را به خود اختصاص داد کی
 

 فصل کینشست،  زدهیس ؛نجایاز آغاز تا به ا
 به درون نگاه

 رونینظر به ب
 رامونیدرک بحران در خود و پ

 یبا او، منفعل در هست رابطهیب
  به متد یخروج از بحران متک

  نییپساتب ن،ییتب ن،ییشاتبیمتد؛ پ کیبر  یتان
 « او»دو مبنا: خود و  انیما؛ حرکت در م نییتب

 الگو کی، «او»و  میابراه

                                                                                                        
 باشد. می 1966اردیبهشت  6شنبه . تاریخ برگزاری این نشست، سه1
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از خودمان  سپس، .مینگاه کرد انمیهابه خودمان و به بحراندر این سیزده نشست، 
به  یاز نگاه درون م،یانداخت رونینظر به ب م،یهم برانداز کرد اطراف را م،یآمد رونیب

 ما رامونیکه پ ییدر خودمان و مدارهااز خودمان به درک بحران  رونیخودمان و نگاه به ب
 یدر هست یجد تیما هم فعال« او»اختالل رابطه با  لیکه به دل میافتیو در م،یدیرس ،سته

به ضرورت خروج از  .میدهیاز خودمان بروز نم یو ملموس و حضور محسوس میندار
 . نییو پسا تب نییتب ن،ییشاتبیپ:بود یمتد که سه سطح کیبه  زیبا تجه م،یدیبحران رس

 یمبنابه عنوان خودمان،  نیب« او» یهیبه توص نییدر تب م،یقرار دار نییاالن در فصل تب
روش  نیبعد از ا تاًینها .میکنیم یتحرک طیجا حاضر و بسهمه ،منتشر یو مبنا ،کوچک

بود و « او» با میابراه یکه متد رابطه یی. الگومیدیبه الگو رس میکه اتخاذ کرد ینییتب
 داد.  شدهاتخاذ یبه رابطه« او» که یپاسخ

از ضرورت  ،میدیشیرفت انداز بحران به برون م،یرفت رونیخالصه از درون به ب طوره ب
فصل اول که از درک  بعد ازو از متد هم به الگو.  مینائل آمدخروج از بحران به متد 

 ها، رسیدیم: نییتب ، به فصل دوم،میدیرس زیخودمان به ضرورت تجه تیموقع
 

 باب بگشا  ؛دوم فصل
 از دق الباب:  شیپ

 نقطه اتکاء« او»
 رابطه مستمر یما در پ

 

با  ؛و بالعکس« او» ما با یابطهر نییاو، تب نییخودمان، تب نییتب [ها مشتمل است برتبیین]
خودمان  یو قوارهو در حد  مییایب رونیموجود ب تیاز وضع میانداز که بتوانچشم نیا

را  فیقرار شد که دو تکل ،میبشو نییوارد فاز تب نکهی. مقدم بر امیشو یل در هستفعا
ما  ایآبا خودمان که  فیتکل نییتع ،هست و دوم ءنقطه اتکا« او» ایکه آ میروشن کن

به همان  ای میداشته باش یجانبه و درازمدت و روندهمه یرابطه« او» با میخواهیم
 میآرام که جلو آمدآرام ،نییتب در محور؟ میبسنده کن یو مناسبت یمورد ،یانقطه یرابطه

خاص خودش  تیهم وضع« او»و  میدار یتیکه ما وضع میدیعصاره رس نیها به ااز بحث
 :مشترک دارد یاما نقطه ستین سهیبا هم قابل مقا که یتیوضع ؛را 

 

  ؛هیدو سو یرابطه ؛نییتب
  کردمانیرو؛ مانانتظارات؛ مانیتقاضاهای؛ هست یفعال نسب:  ما
 شیهاقاعده؛ شیانتظارها؛ شیهاعرضهی؛ هست شاءیفعال ما:  او
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ما  .است یسته شاءیو ما اریعفعال تمام« او» ؛میباش یهست یسبن فعال میتوانیمما 
 میدار یما انتظارات .دهدیرا به ما ارائه م شیهاعرضه« او» ،میکنیرا حمل م مانیتقاضاها

« او» ما به .دارد یاز ما انتظارات ،میدار« او» که از یهم متقابالً به اعتبار انتظارات« او» ،«او»از 
 نییدر تب نکهیبه ا میدیبعد رسبود.  یگریلوح د نیهم قاعده دارد، ا« او» ،میدار کردیرو
 : میدار اجیبه چهار متن احت. صرفاً خودکفا عمل کرد شودینم

 

 رجوع ما به متون مرجع:  ؛نییتب
 کتاب؛ ما؛ خیتار؛ یهست

 

متن و  کیخودمان به عنوان  خ،یتار متن بازِ ،یهست بازِ متن بازِ [چهار متن عبارتند از:]
که مجهز  دیبایم میداکنیدر متن حضور پ میکه اگر بخواه حیتوض نیکتاب. با ا تاًینها
تک و رجوع کننده، تک میما راجع هست .ماست یرو شیکه پ یمتون یهیمابه جان میشو
به مالت متون و متون هم کارکردشان  میازمندیما ن .ها از جمله خودمان مرجع هستندمتن

به  یشگیمر و همکه ما رجوع مست ستا نیهم ا« او» نظر .که ما را مجهز کنند نستیا
 نیاز ا میتوانیم میگرا باشما هم اگر متن ،نماستمتن یخدا« او» .میداشته باشچهار متن 

 دیدو کل کندیما م زیتجه ریکه به س ییهادر ضمن کمک« او» .میبرس یکشاکش به سرفصل
 :کرد یرا هم به ما معرف

 

 روش کیو  دیدو کل ن؛ییتب
 آفاق؛ انفس: دیدو کل

 

الواح  نیالواح عرضه کرد، ا یخدا همچنان که به موس یعنی .آفاق یکی انفس و یکی
 رونیب گرید یمنفردها گر،ید یهامان، به جمعهم، به جمع تک مابه تک ستیخاص او ن

 تشیفیحال ک ؛دو لوح به ما داده .کندیعطا م یما لوح یبا ما و به همه یمواز ایاز جمع 
اما ما هم صاحب  ،متفاوت است ،ه فرمان عرضه کرددر د یکه به موس یالواح تیفیبا ک

و آفاق،  میلوح هست کیما خودمان  ،نمون استکه نشانه« او» از نظر .میلوح هست
. رونینگاه هم به ب کیمان به درون گاهن کی یعنی ؛تربزرگهم لوح  ،ما رامونیپ یهاکرانه

 :داده شد حیکرراً توضکه م میدیروش رس کیخودمان هم به  ،[دو کلید] نیکنار ا در
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 روش  کیو    دیدوکل ن؛ییتب
 روش:  کی

 مواجهه با کتاب
 انتخاب نشانه و گزاره 

 نشانه و گزاره یموضوع دانیم یبررس
 شان نزول

 از واژگان یریبارگ
  لیتحل

 متنبهره از منابع کمک
  یینها افتیدرک و در

 

گر که به اصطالح انتخاب [از این قرار است]روش مواجهه و پژوهش و کنکاش در کتاب 
 .میکن یمنتخب را خوب وارس یهاو گزاره اتیآ رامونیپ .هاو گزاره اتیآ یرو میباش

متناسب با  یم، لغت معنیکن یریاز واژگان بارگ .میقرار ده قیشأن انتشار را مورد تدق
 یحوزهباشد در  تواندیم یزیها که هر چمتناز کمک تاًینها .میباشفرهنگ خودمان داشته

جلوتر . میبرس یافتیدرک و در کیروش به  نیاز کتاب هم با ا میبتوان .میریمعنا کمک بگ
 : میدیرس یتریادیبن یهاافتیبه در میکه آمد

 

  نیادیبن یهاافتیدر ؛نییتب
 معتبر ریمس

 پروژه مشترک 
 «او»روش و منش 

 ما بیسهم و نص
 

از و درشت  زیر یهاپروژه ،یدوم .است معتبر ریمس ،نیادیبن یهاافتیدرین مورد از اول
دارد و ما هم  یروش و منش« او» .است که با خدا مشترک استاآلن  بدو خلقت انسان تا

اش و انسان به اعتبار ذهن دوندهبه بیان دیگر،  .یدر هست رییاز مدار تغ یبیسهم و نص
و پروژه هم  «راه» ،در کنار انسان ؛معتبر است رییو تغ لیو تحص ریمس یو ط اشیروندگ

. کنندیم دایپ یوزن مخصوص جد ،که با هم ممزوج شوند «اعتبار»سه  نیا .دناعتبار دار
و ، راشد بازکنانسان، راه یدکنندهیئتا و دیکه مو است نیهم ا« او» روش و منش
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 یمعنو تیکه مالکهمچنان ؛ستاحقوق انسان  یکنندهتیانسان و رعا یدهندهرشد
اآلن  بعد از آن هم تا .کرد تیو مناسک و بنا رعا دیتوح یانگذاریسرفصل بن را در میابراه

 یروند صاحب سهام نیا درها و پروژه نیما هم از ا .است داریپا« او» روش و منش نیا
 . میاز آن استفاده کن میخواهیو م میکه تا حاال از آن استفاده نکرد میهست

چه « او» یهاداشته مینیبب «.او یارکردهااو، ک یهاداشته» ی؛به بحث اصل میرسیم
 یدارد و جار ضانیف د،یآیمرتباً م یعنی ،است یاستمرار« او» یهااست؟ داشته ییهاداشته
سرشار و « او» یهاداده شد. داشته حیتوض شیپ یاست که هفته یهفت هزار حوض .است
دارد  یبستگ ؛ر استدر کا ودر گردش  ست،ینبار ناو تل لیو فس نهیدف لمث ؛است یجار

 .[یا نه] میآوا بشوفضا و همهم« او»دور با  نیا گردش و در نیکه ما در ا
 

  ؛یشارویبحث پ
 « او» یکارکردها ؛«او» یهاداشتهما:  نییتب

 طراح ـ مهندس یخدا 
 خدای خالق 

 (4) کیاستراتژ دید
 

جلسه  کی ،تمهندس اس خدا طراح و نکهیابتدا در کادر ا ،دوم فصل نیدر جلسات نخست
. [درنگ کردیم]ـ است  دیاهل خلق و خلق جد نکهیاـ دوم  یداشتهسپس بر و  میستادیا

 یهایو طراح «کیاستراتژ دید» ،است [بررسی آن] هفتم یجلسهاآلن  سوم که یداشته
 :دهدیم ییهاگنالیچارچوب به ما س نیدر ا« او»ست. «او» کیاستراتژ

 

 در کتاب کیاستراتژ یهاگزاره
 «قاب»فرجام در 

 یاز فرع یاصل زیتم
 ریداشت عهد با او، با خود، با غپاس
 و انباشت رهیذخ

 ورود و خروج به صدق در روندها
 

ابتدا به  و از میکه فرجام روندها را از ابتدا در قاب قرار بده ستا نیاول ا گنالیس
 میکنیآغاز م که ییروندها یبرا یفیک یهیاختتام کیو در فکر  میسکانس آخر فکر کن

 نیدوم ا حی. تصردارد یمتعدد یهاحیتصر [در این زمینه]م. ینیرا نب انمینیو نوک ب میباش
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دل است،  کیاخالق استراتژ کیخودش  نیا م؛یبده صیتشخ یرا از فرع یکه اصل است
 :موکد دارد دیتاک یلیخ «عهد» یرو .و مناسبت تن ندادن در گرو روند داشتن و به نقطه

 وزنبه اعتبار همان و به اعتبار همان راه  ،خودمان ریا او، عهد با خودمان و عهد با غعهد ب
 ؛میکننده باشرهیگر و ذخما انباشت نکهیا ی بعدیگزاره .پروژه تیانسان و اهم صوصمخ

سود شود ها نمکقورمه م،یکن هیته ییهاقورمهالزم، در سرفصل  میبه قول گذشتگان بتوان
 نیو تام لیهم تشک« او» منظور .بشود از آن استفاده کردتابستان  یخچالییکه در دوران ب

ورود و خروج  تاًینها .دست خودمانکینزد انینیشیبه سبک پ ستسود انمک ییهاقورمه
باب  نیا ـ« باب بگشا» دیگویکه مهمچنان« او» ،بعد. ستبه روندها قتیبه صدق و حق

اگر که  کندیم حیتصر کیاستراتژ یمورد طراحدر  ـ شودیموارد م یبگشا شامل همه
حوزه،  نیمن در ا .دیباش به من رجوع داشته دیتوانیباز م ،دیکار درازمدت بکن دیبخواه
 :مجهز کنم یفیک اصرشما را به عن توانمیهم م ؛دارم یفیک انیهم ب و دیهم د

 

 باب بگشا، نزد من آ  م،یره گشا قمیمن رف
  ؛من

 صبورم؛ فرآورم؛ طراحم؛ شمیدوراند؛ دارمافق
 

 ،یهم روندـ خاص خودم را دارم  یهایطراح شم،یدوراند ام،یستیدارم، اهل همز یافق
 یهمه یعنی ؛صبور هم هستم تاًینها .و ساخت هستم فرآوری. اهل یاهم مرحله

مدبر صاحب  نیکه ا مینگاه کن مییایحاال بدارم.  یطور جداستراتژ را به کی یهایژگیو
 نه؟ ایاستراتژ هست  ایآ زندیم کیاستراتژ یچطور دست به طراح یراتژاست

 

 کیاستراتژ یطراح کی ؛یمدّبر صاحب استراتژ
 نشانه  نیو چند)طه، اعراف، شعراء( گزاره ـ سه کی انهیدر  م

 مرحله 16بند،  31نشانه،  42 با باالنه  انهیطه: م
 

طه، اعراف و  :میرجوع کرد یدعرض و طول ج یدارا یبه سه سوره کارنیا یبرا 
بند و  90نشانه،  31 با باالبلند در وسط کتاب است یانهیم کیخصوص طه که . بهءشعرا

 .میکرد یبررس کیبه  کی را طه درآمد یهیآ 31که از دل آن  یامرحله 18. رحلهم 18
تاه و کو مییگویما هم چشم م م،یستیایتکرار م یرو یلیدوستان تذکر دادند که ما خ

ی طراحی استراتژیک خدا بدین ترتیب شانزده مرحله. میبرس یتا به بحث اصل میکنیم
 بود: 
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 : یاول ـ طراح یمرحله
  یتضاد اصل یسازبرجسته ط؛یشرا لیتحل

 کیاستراتژ نشیک؛گزیهدف استراتژ
 : یمجر یو فرآور نشیدوم ـ گز یمرحله

 خود پروردم ـ فرآوردم  یتو را برا
 : کیاستراتژ یـ کارسپارسوم  یمرحله

 بال شو! غزال شو! پا شو! سبک: برهنهیدوران امیپ
 ؛«تو»، گوش از «من»از  یوح

 : یفیک زیچهارم ـ تجه یمرحله
  ژهیو یهامبنا؛ جلوه میتفه

 در بزنگاه اقدام:  یمجر هیپنجم ـ توج یمرحله
  نیها ـ براهرو با نشانه گرانیفرعون طغ یبه سو

 : یمجر یفهرست تقاضاها نیم ـ تامشش یمرحله 
 «او»و چون  چندیـ اجابت ب یشفاف مجر یخواهندگ

 : یمخاطب، گروه هدف استراتژ نیقیهفتم ـ  یمرحله 
 مردم یتوده

 متن و روش:  اد،یبه  زیهشتم ـ تجه یمرحله
 ذکر مستمر، کتاب رهگشا، روش متناسب مواجهه 

 : یـ روان یروح زینهم ـ تجه یمرحله 
  ینیاعتمادآفر ،یبخشجرات

 : یدالدل با مجر یدهم ـ همراه یمرحله 
 پروژه مشترک است  اب،یدر

 : ـ اقدام ازدهمی یمرحله
 جو بودن فرمان رفتن، طرح موضوع کردن، مطالبه

 : یمجر نییتب ـدوازدهم ـ طرح موضوع یمرحله 
 تلنگر، دعوت ن،ییتب

 مل: ـ ع شهیـ آوردگاه اند زدهمیس یمرحله 
 ـ روش  دگاهیمواجهه د ر،یتاث یتالش برا
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 : زیتجه یچهاردهم ـ ادامه یمرحله
 ییاعتال بیترغ ،ییزدامیب

 : یانیماقبل پا یپانزدهم ـ برتر یمرحله
 سمینامید ی؛ برتردیتوح یبرتر

 

انتخاب  استراتژیک؛ یطراحبود:  مواردشامل این  اول تا شانزده یطورخالصه مرحلهبه
که خودش صاحب تقاضا ـ  یمجر یفیک زیتجه ؛یدرازمدت به مجر یرسپارکا ؛یمجر

 خواهدیکه م یدر قبال مجر یحیو کار توض هیتوج ؛صرف نبود ریپذنیتمک یبود و مجر
 نیگروه هدف ا نییتع؛ او یفهرست تقاضاها نیتام ؛اقدام به اقدام برسد در بزنگاه

به روح  زیتجه نیا یدر ادامه ؛ا و روشمتن راهنم مستمر، ادیبه  یمجر زیتجه؛ یاستراتژ
که  کندیم حیو تصر میبه او تفه سپس ؛کندیم ینیو اعتمادآفر پردازدیو روان او هم م

مقدار  کی هیناح نیپس از ا ،یبریم شیبا من پمشترک به طور  یپروژه را دار نیا
. در یکن حرکت یتریجد ینهیو طمأن یآرامبا دل یتر باشد و بتوانخاطرت آسوده

 ؛شودیوارد م دانیبه مرحله به م مرحله یزهایبعد از تجه یمجر ازدهمی یمرحله
از اول  .است، تلنگر است و دعوت فرعون است نییتب دانیاول ورود به م یمرحله
که خود فرعون است که  دید میامروز خواه ؛ستیدر کار ن یحذف و سمیآنتاگون
به آوردگاه . در ادامه، ینه خدا و نه موس کندیم را انتخاب یو برخورد حذف سمیآنتاگون

و عمل  دگاهیآخر هم که تقابل د [ماقبل] یو مرحله زیتجه یادامه سپس و میدیرس
 . یو عمل موس دگاهید ای رامونشیپ یفرعون و مدارها

و  یموس یهمه وقت صرف کرده، سه دهه رو نیاخدا  مینیبب .میرسیم یانیپا یبه مرحله
مراحل را با  نیا یهمه ؛فرصت داده رییو تغ حیتصح یبرااز قبل به فرعون چند دهه 
خود  سیر را آخرو فرجام و این سوال که آیا  شود؟آخر چه میحال  ؛کرده یحوصله ط

 ؟آمد شیبود و خودش پ یخوددبهفرجام خو ،نه ایخدا از ابتدا در قاب قرار داده بود 
 : است ییاقدام نها، شانزدهم یمرحله. استنیبحث امروز ا

 

  ینی: محو ـ جانشییشانزدهم ـ اقدام نها یمرحله
 ها نشانه یاثریمواجهه با فرعون: ب

 قوم فیتخف؛ تکبر؛ تمسخر؛ یدروغ پندار
 ییخدا یادعا؛سمیـ فرمان آنتاگون انیعص؛ تقابلن؛ پشت کرد

 (اتیذار 32؛ غافر 23-24؛ زخرف 47-57؛ نازعات 27-21؛مومنون 74-75)
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و  جیزمان و تدر و در و با حوصله کیبهکی نیشیپ یمرحلهپانزده مقدمات  یهمه
 رامونیاگر خود فرعون، پ .اتفاق آخر رخ دهد طبقه فراهم شد تابهدرجه و طبقهبهدرجه
 عتاًیطب ،بودند کرده یگرید انتخابهوادارش  یهافیو ط کیدئولوژیا رامونیپ ،یالتیتشک

و  یفقط موس م،یفهمیو عدلش م یکه ما از خدا و از طراح قدرنیا یعنی ؛نبود نیفرجام ا
عنصر مدار  ،کارش بودو کمک یالتیو برادرش که معاونش و نفر دوم تشک رامونشیپ

ها و تبصره اب توانستندیهم م وی رامونیپ یمدارهاو فرعون و طبقات  .شدندینم رییتغ
 کردند.  یگریخودشان انتخاب د امّا ؛وندندیبپ رییبه مدار تغ ییهارشیپذ
 43تا  42 : آیاتمیکنیهست که ما به آن استناد م هیپنج گروه آ ی شانزدهم،مرحله در

 . اتیذار 93غافر و  13تا  19زخرف،  34تا  24نازعات،  14تا  10مومنون، 
 یموس تیروا ایآ» .کندیمطرح م )ص(محمّدبا مراحل گذشته را  یبندجمعهم خدا  نجایا

 ست،یداستان شب ن وقصه  ،تیروا نیا .رسدیدارد به آخرش م گرید «؟استدهیتو رس به
 . رسدیبه آخر م داردو  است رییتغ یهیماو جان سمینامیو د خیداستان تحول تار

ما هم  م،یکه با او دار یاساله1400 یفاصلهرغم علی )ص( ومحمّددر کنار  عتاًیطب
درک و دریافتی از ] موج کوتاه خودمان یهارندهیبا گ میتوانیما هم م و میمخاطب هست

که چرا  ،بلند بود )ع(یموس و )ص(محمّد [یگیرنده]حال موج  ؛[آیات داشته باشیم
 یطوالن اریبس یهازمان خود، بلند یتقاضاها یبرا نکهیا لیبه دل ؛بلند بود شانیتقاضاها

علت امواج آنها  نیبه ا ؛خواه نبودندخواه و زودخواه و تماممثل ما کوتاه .را مصرف کردند
مان کوتاه یهاموج نیما هم با هم یول .بلندتر از امواج ماست شانیتقاضاها یدر پ

 میامواج شوو ما هم به سهم خودمان بلند میکن تیموج کوتاه را تقو نیا ،میبشنو میتوانیم
 . میوندیها و مدارها بپپروسه نیبه او 

 

 غافر:  27تا  23آیات : ی شانزدهممرحله: کیش عمل استراتژآموز ؛پای تابلوی خدا
به سوى  (23)میخود و حجّتى آشکار فرستاد یهاموسى را با نشانه ن،یقیو به 

 (27«)زن استافسونگرى دروغ»گفتند: [آنان]فرعون و هامان و قارون، 
 

 یهابا نشانه را یموس نیقیو به » :دهدیم حیتوض طورنیا 1غافر 14 و 19 آیات خدا در
 :گفتند [آنان] .فرعون و هامان و قارون یبه سو میآشکار فرستاد یخود وحجت

                                                                                                        
 «.(14فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ قَارُونَ فَقَالُواْ سَحِرٌ کَذَّابٌ) إِلىَ (19بَایَتِنَا وَ سُلْطَانٍ مُّبِینٍ) وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسىَ. »1
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 نیاست به ا یفیک یاتیآ . آیات،است اتیسطح اول آ نیا«. «زن استدروغ یگرافسون»
ها را با نشانه یموس نیقیو به : »کندیم هنگا ریبه سو  دهدیم حیتوض زیمفهوم که خدا ر

که فرعون با  یریدر س دهدیم حیتوض .«میفرستاد (سُلْطَانٍ مُّبِینٍآشکار ) ی( و حجتتنای)با
 عرضه کرد هیهم به او آ ،میاو صورت داد یکه ما رو یزیبا تجه یمواجه بود موس یموس

ها است، کرانه هیخود فرعون هم آ [در بین آیات عرضه شده] حال .[و هم حجت آشکار ]
( سُلْطَانٍ مُّبِینٍ) میاو فرستاد یآشکار هم برا یا حجتم ،اتیدر کنار آو  .است هیهم آ

 یعنی دیآیاز سلطنت م .از اشراف دارد یاسلطان نشانه .هیبرتر از آ یعنیسلطان 
به  یفرعون سلطنت یبرا توانستیکه م میعرضه کرد یبه فرعون توسط موس ییهانشانه

کند، به  دایپ ءکه مدارش ارتقامفهوم  نیسلطنت به ا ،ینه سلطنت حکومت اورد،یارمغان ب
از  .کند دایسلطه پمندرج در جهان  قیوحقا یدرون هست قیبه حقابرسد که  یدگاهید کی
 دگاهیدر د رییتغ یبرا ،کار ینجایخدا تا ا یعنی ؛است هیبرتر از آ «نیسلطان مب»منظر  نیا

و  کوچک یاهنشانه ها،هیهم آ است؛ کم نگذاشته چیزی درون فرعون و یشانیو پس پ
فقط هم فرعون مدنظر  .[عرضه کرده]( سُلْطَانٍ مُّبِینٍ) رالعقولیمح یهابزرگ و هم نشانه
ها و حجت ها عرضه نشانه] فرعون، هامان و قارون یبه سو کندیم حینبوده است. تصر

است که درست کرده، هامان هم محور  یسازوکار وفرعون خودش محور دوران  .[شد
که محور  یصلهم به خود نفر ا ؛جالب است یلیاستدالل خدا خ .است بوده یالتیتشک
و بوده   برندهشیپ وانداز راه، هم به هامان که در دستگاه فرعون کارگزار ،بوده التیتشک

و هم به قارون  یالتیمحور تشک ،یمحور اصل یعنی. [شودآیات عرضه می] هم به قارون
 یهانشانه ـ نیمبسلطان همو  هاهیزمان هم آهم نهایا یبه همه ،بوده است یکه  قطب مال

 یگفتند که موس تیآنها در نها یول. کندیعرضه م را ـ نیآفراشراف و نیآفرسلطنت
 :ترجزئی حیکار توض یرو دیآیم اتیدسته دوم آزن است. دروغ یافسونگر

 

 ومنون : م 71تا  75 آیات: ی شانزدهممرحله: کیآموزش عمل استراتژ ؛پای تابلوی خدا
به  (75) میفرستاد خود و حجتى آشکار اتیسپس موسى و برادرش هارون را با آ

فراز بودند، و گردن جاهیعال یو قوم دندیسوى فرعون و مالء او، ولى استکبار ورز
 ندیآنها بندگان ما فهیبه دو بشر که مثل خود ما هستند و طا ایآ»(پس گفتند: 76)
 (71آن دو را دروغزن خواندند... ) ،جهیدر نت (74) «؟میآور مانیا
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در  خدا مکمل گروه اول هستند که قرائت شد.ـ  1مومنون 46تا  42 ـ اتیگروه از آ نیا
 حیهم کارتوض یو قطب مال یالتیقطب تشک یکه برا دهدیم حیغافر توض 14و  19 آیات
 حیتصر .میهم ما نشانه عرضه کرد گرید یهافیط یکه برا دهدیم حیتوض نجایا .میکرد

دامنه به  کهیاشرافش، کسان و کیدئولوژیمدار ا یعنیفرعون و مالء او  یسوبه کندیم
 ،نشانه عرضه شد نیز ،کردندیم لیفرعون را تکم یتیحاکم یهاستالیکر هیبه ال هیدامنه، ال

. دندیار آفراستکب یول دیگویم .قشنگ است یلیخ ؛«فَاسْتَکْبرُواْ وَ کاَنُواْ قَوْمًا عَالِینَ» یول
نابجا  یهااستفاده «استکبار» یکلمه نیابه قدری از  سالسی  نیادر  یاسالم یدر جمهور

 یعنی «استکبار کردند» یول !دیآیما هم نم زبانکه به ؛ چنانکه اصالً لوث شده شداز آن 
ا و استدالل خد یبه استدالل موسحاضر به استدالل نبودند،  ،دندیطلب را یباالتر یمدارها

از ی آنها، همهاصالً  .«وَ کاَنُواْ قَوْمًا عَالِینَ» :پشت کردند ،گرفتیکه مشترکاً صورت م
 یبودند، حد «نیعال» یو هوادار و... مجموعاً قوم فیمالء و ط تاقارون و هامان و فرعون 

 و یریپذنشانه واهل استدالل  گرید ،شناسندیحد نم نچو .شناختندیخودشان نم یبرا
بعد  .دهدیم حیرا توض انهی. خدا اندستیجهان ن در یو سار یجار یبر روندها سلطنت

 گفتندمی .کردندیم فیشان را خفمقابل یروین یعنی ؛بودند فیکه آنها اهل تخف دیگویم
 یطبقات و تمکن و سطح از تکنولوژ نیکار و او سازمان نهیشیپو  منهیه نیبا ا مییایما ب

؛ دهدیم حیرا جلوتر توض نهایا یخدا تکنولوژ .[یمان بیاوریم؟به بشری نظیر خودمان ا]
و حاکی از پیشرفته ]تعجب است  یکلمه که 1بردیکار مه ب را «هوَ» یااتفاقاً خدا کلمه

 نیا باگفتند ما  نهای. ا[باشدمی] گذاشته بود که فرعون بنا کیتکنولوژ یسازوکارها [بودن
که  میریدو را بپذ نیاستدالل ا وصحبت  مییایب مانیاهیتکنولوژ شرفتیو پ همه امکانات

ـ  خیتار روزیپر ـ شیچند وقت پ نیتا هم لییاسرایشان بنمثل خودمان هستند و قوم
خدا ؟ میریرا مبنا بگ نهایاستدالل ا و میاوریب مانیا نهایما به ا ؟بندگان خود ما بودند

و اساسا وارد فاز استدالل و  «دندزن بخوانآن دو را دروغ» دیگویم ؛کندیخالصه م
 ی زخرف است: سوره 24تا  43سطح بعد، آیات استدالل و مفاهمه نشدند.  رشیپذ

 

                                                                                                        
فِرْعَوْنَ وَ مَلَایْهِ فَاسْتَکْبرُواْ وَ کاَنُواْ قَوْمًا  إِلىَ (42خَاهُ هَارُونَ بَایَاتِنَا وَ سُلْطَانٍ مُّبِینٍ)وَ أَ ثمَّ أَرْسَلْنَا مُوسىَ. »1

 «.(43فَقَالُواْ أَ نُؤْمِنُ لِبَشَرَیْنِ مِثْلِنَا وَ قَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ) (48عَالِینَ)
ی همین ی دخان است که در ادامهسوره 13تا  12یات ی شهید صابر به لحن مستتر در آ. اشاره1

 نشست به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت. 
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 زخرف:  51تا  74 آیات :ی شانزدهممرحله: کیآموزش عمل استراتژ ؛پای تابلوی خدا
و   (74)زدند.بر آنها خنده  شانیما را براى آنان آورد، ناگهان ا یهاچون نشانه پس

بود، و  تربزرگ آن و مشابه ریآن از نظ نکهیمگر ا مینموداى به آنها نمىنشانه [ما]
اى فسونگر، »و گفتند:  (71.)ندیتا مگر به راه آ میبه عذاب گرفتارشان کرد

بسته، براى ما بخوان، که ما به واقع  آنچه با تو عهد [پاس]ارت را به پروردگ
 مانیناگاه په ب م،یا از آنها برداشتو چون عذاب ر (72.«)میاافتهیتیهدا

  (51شکستند.)
 

چرا اتفاق  دیبگو نکهیا یبرا ،دهدیم حیدار توضو حوصله زیبه ر زیرخدا  در این آیات،
 یگریاگر خودشان انتخاب د ؛توانستند حذف نشوندیم ؟چرا حذف شدند ؟آخر افتاد

 یما را برا یهاون نشانهپس چ: »دیگویم 1زخرف 43 یآیه دردر سطح سوم، کردند. یم
موضع برتر  نکهیجدا از ا یعنی «ضحکونی«. »بر آنها خنده زدند شانیناگهان ا ،وردآنان آ

و خوار شمردن طرف مقابل بودند، اهل مسخره و مضحکه هم  فیاهل تخفگرفته و 
 یبرخورد کرد، جهان جد یجد یبرخورد کرد، موس یخدا جد نکهیرغم ابه یعنی !بودند

 ودشانخ یآنها در مدار شوخ یول ،بود ریزناپذیگر و گستر و یها جدتداللاست، اس
 امیکه حامل پ ینه موس ،دارد یاست، نه جهان شوخ ینه خدا اهل شوخ عتاًیطب .ستادندیا

و  دهدیم حیدارد توض کیبه  کی. خیتار یهابود و نه سنت برداریاست شوخ یدوران
 آخر افتاد.  ما که چرا اتفاق یبرا کندیاستدالل م

و  هیفرعون از آ یکه خدا برا میقبالً گفتاست.  1زخرف 46 یآیهتکچهارم هم  سطح
 یاو ما نشانه: »دهدیم حیتوضهم مجدداً  نجایا؛ کم نگذاشت حیتوض و نیّلقول  و روش

 ؛مهم است یلیخ نیا«. بودتر و مشابه آن بزرگ ریاز نظ نکهیمگر ا مینمودیآنها نم هب
آنها  یبرا ،دهند یمش وروش  و دگاهید رییکنند، تغ رییتغ نهایا نکهیخاطر اه ا بم دیگویم

 یهاکه از سطح متعارف نشانه میعرضه کرد نهایبه ا ییهانشانه م،یسنگ تمام گذاشت
 . افتدینم یباز اتفاق یلو ؛برتر بود اریبس نیشیپ یهابه انسان نیشیپ

                                                                                                        
 «. فَلَمَّا جَاءَهُم بَایَاتِنَا إِذَا هُم مِّنهَا یَضْحَکُونَ. »1
 «.عَلَّهُمْ یَرْجِعُونمِنْ أُخْتِهَا  وَ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَ رُوَ مَا نُرِیهِم مِّنْ ءَایَةٍ إِلَّا هِىَ أَکْب. »1
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رخ  یااتفاق ساده کیروند  نیکه در ا کندیم تیخدا روا 1زخرف 20و  43 اتیآدر 
فرعون و  کردیرو و ستین قیعم یمفهوم است که اتفاق نیبه ا ،اتفاق ساده .دهدیم
 !افسونگر یا»گفتند:  یخطاب به موس ،تنگ آمدند به یوقت گری. داست یکیتاکت رامونشیپ

گفتند  یعنی .«میاتهافی تیواقع هدابخوان که ما به ،عهد بسته وآنچه با ت پروردگارت را با
 یـ شوخ تابندیبرنم یـ که شوخ یبا جهان جد ،ی. آمدند با خدا، با موسمیراه آمد ما به

قوم . کندیم کیکار استراتژ ددار یموسخدا استراتژ است،  .کردند یکیبرخورد تاکت و
 رامونشیپ یفرعون و مدارها یول ،کنند یرا ط یروند درازمدت دیدرک کردند که با یموس
گفتند ما آنچه را تو  صالیاز سر است .است یکیو تاکت یکماکان مناسبت شانیکردهایرو

نو  امیپ وکه اهل فکر  یکس یا نگفتند یبه موس .[پذیریممی]افسونگر  یا ،ییگویم
به عنوان  ؛میرفتیتو را پذ یگفتند ما افسونگر !یدوران را  عوض کن یخواهیم ،یهست

 تیما هدا .میرفتیبر ما نازل نکند، ما پذ یبگو که عذاب تیخدا باز بهشعبده و تردست کی
 بر .اهل انعطاف است خدا یعنی .دیآیهم باز کوتاه م نجای. خدا امیراه آمد به و میافتی

خم خدا اهل  ؛کوتاه آمدن است وسال و قبلش، خدا اهل انعطاف  یس نیخالف تصور ا
بلکه از روی لطف و ]! ز سر عجزشنه از سر نازل بودنش، نه ا ؛و راست شدن است

 یراننده .شدم یتاکس کی سوار شیپ یهفته .[اشگری و رهنمونیرحمت و هدایت
که به هر بهانه  تاس یپدر کیگفت خدا مثل  .زد یقشنگ یلیحرف خ .بود یآذر یتاکس

 نیباالخره ا ،چقدر هم که تخس باشد کند، بچه هر جادیبا بچه رابطه ا خواهدیم
واقعاً خدا  است. اییفیک بسیار راننده سخن آن  .او را بنشاند و با او گفتگو کند دخواهیم

 .مطرح نبود قیو تغر ایاول تشر و حذف و شکاف در از .برخورد کرد گونه نیبا فرعون ا
عذاب را از آنها کنار  یعنی «کَشَفْنَا عَنهُمُ »؛ میما عذاب را برداشت کندیم تیخدا روا نجایا

و  ریو س ندیآ که به خود میواگذارشان کردبه خودشان و  میفه را کنار زدحلم م،یزد
 یددحس کردند تنفس مج ؛شکستند مانیبه ناگاه پاما را آغاز کنند،  یدیجد یمرحله

خودشان عهد را  .رندیبگ اریدر اخت یفرصت ریس یادامه یبرا توانندیکنند، باز میدارند م
در  یبه راه آمدن [اما در واقع] «.میراه آمد ما به»گفتند همان که ؟ بود هشکستند، عهد چ

خواستند اما  یکردند، فرصت یافتگیتیهدا یکه ادعا دهدیم حیتوض نجایخدا ا .کار نبود
 . دکردن یبالفاصله عهدشکن روشیپ

                                                                                                        
فَلَمَّا کَشَفْنَا عَنهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ  (43وَ قَالُواْ یَأَیُّهَ السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّکَ بِمَا عَهِدَ عِندَکَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ). »1

 «. (20یَنکُثُونَ)
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از ]خاص خودش را  تیاست. زخرف هم روا 1زخرف 24 تا 21 اتیآ ،پنجم سطح
خصوص طه ه و ب ءاعراف، شعرا [روایت]ارد که مکمل د [ی موسی و فرعونمواجهه
که دست به اقدام  رودیکه م یمعن نیدگرگونه به ا .شودیفرعون دگرگونه م نجایاست. ا

 و کندیم شهیپ سمیفرعون است که آنتاگون نیکه ا میابییما درم اتیآ نیاز ا. بزند
  :ردیبپذ خواهدینم ؛خدا را برهم بزند یو استراتژ یفکر یباز یقاعده خواهدیم

 

 زخرف:  57تا  51: آیات ی شانزدهم: مرحلهکی؛ آموزش عمل استراتژپای تابلوی خدا
 نیپادشاهى مصر و ا ایاى مردم من، آ»گفت:  [و]فرعون در قوم خود ندا درداد  و

 (51)د؟ینیبپس مگر نمىست؟ یمن روان است از آنِ من ن [قصرهاى] رینهرها که از ز
کند  انیتواند درست بفرد که خود نازل است و نمى نیمن از ا [کهآن همگر ن] ایآ

با او فرشتگانى  اینشده؟  ختهیآو نیزرّ ىیبندهاپس چرا بر او دست (52بهترم؟ )
و  [و آنان را اغوا کرد] افتی فیپس قوم خود را خوار و خف (53)اند؟ امدهیهمراه ن

 (57بودند. )تبهکار  یاطاعتش کردند، چرا که آنها گروه
 

قوم خود را خوار و »: کندیفراز را تمام م نیو ا ردیگیرا م یامرحله یجهینت نجایخدا ا
. «تبهکار بودند یگروه زیچرا که آنها ن؛ اغوا کرد و اطاعتش کردند و آنان را افتی فیخف

 رودیم یعنی شود،یم ریمتغ نفرعو نجای. اکندیم کیآخر نزد یبه پردهخدا ما را آرام آرام
شانتاژ به زبان امروز  .بود کرده یرا ط رشیخودش که از قبل س یخیدر همان فاز تار

 یموس «.ببینید»گوید: دهد و میرا خطاب قرار می. مردم کندیاغواگرانه م غاتیتبل ؛کندیم
 یوساز نوع م ییهاو انسان یموس ،که خدا یآن دعوت اما .دهدرا خطاب قرار می هم مردم

 ترنییپارویه، سطح و  نیاز ا این است که «او» یهیتوص .دعوت به عمق است ندکنیم
آدرس  ،«دینیبب» نیا اما ،«دینیبب» دیگویفرعون م نجایا یول .دینیرا بب قیعم یهاهیال ؛دیبرو

. ترینیپس یهاپرده وها عمق و هاهیال وگوهرها  و و احاله به ظواهر است نه به جوارح
 و خودش کیبه توان تکنولوژ «.شودیقصر رد م ریکه از ز یینهرها نیا دینیبب» :دیگویم

کردم حاال  جادیتحوالت را ا نیدارم، من هستم که ا یمن تکنولوژ :دهدیاحاله م به سطح

                                                                                                        
یْسَ لىِ مُلْکُ مِصْرَ وَ هَذِهِ الْأَنْهَارُ تجْرِى مِن تحْتىِ  أَ فَلَا فِرْعَوْنُ فىِ قَوْمِهِ قَالَ یَاقَوْمِ أَ لَ وَ نَادَى. »1

فَلَوْ لَا أُلْقِىَ عَلَیْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ  (21مِّنْ هَاذَا الَّذِى هُوَ مَهِینٌ وَ لَا یَکاَدُ یُبِینُ) رٌأَمْ أَنَا خَی (21تُبْصِرُونَ)
 «.(24فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ  إِنَّهُمْ کاَنُواْ قَوْمًا فَاسِقِینَ) (29ترِنِینَ)جَاءَ مَعَهُ الْمَلَئکَةُ مُقْ
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پیروی ] که نازل استـ  یموس ـ مرد نیو رواست از ا ییعقال ایآ ،است نیچننیکه ا
قوم خودش  ؛قوم خودش مرعوبش هستند؛ حال، دهدیم فیهمه را تخف فرعون، .[کنید؟

« نیعال»به قول خدا قومش هم و بودند  نیاهل تمکو نداشتند  یهم حرف دوران
بر  در یدستاوردو  کردندینم یبندگ یدر هسترا  یقومش هم کس ؛بودند [طلببرتری]

را  یموس [فرعون] یول است! داشته یدوران امیپ ودستاورد  یموس در حالی که ند؛نداشت
 یضعف موسنقطه یو رو [دهدمورد تحقیر قرار می]را  یموس تیشخص ؛کندیم لهم ناز

لکنت زبان  یموس .نقطه ضعفش هم دست خودش نبوده استگذارد ـ که  یدست م
هارون  خواستهیاز خدا م میکار مرور کرد یه ابتداکهمچنان خاطر نیهم داشته به

 نجایا .هدمعاونش قرار بد ،خنور بوده استو س کردهیصحبت م سیبرادرش را که سل
درست  تواندیخودش نازل است، اصالً نم ؛ وقتیمرد که نازل است نیا :دیگویفرعون م

 و یبرترو  یسطح از تکنولوژ نیا که من با دیدهیم صیشما تشخ ایآ ،صحبت کند
از اراذل  ،تاس هیپااست، دون یاز مدار ادن نکهیبه ا میایمدارها ب نیتریگردش در عال

من و او  نیاصالً ب .[پیروی کنم؟]، کند انیروان ب تواندیهم نم است و کالمش را خیتار
  ؟رمیرا مبنا بگ امشیپ ایمن او  چگونه ؟وجود داردنسبتی چه 
 وپس دستبند  ،است اییفیکو فرد نو  نیاگر ا ایستد:میظواهر  رباز ب [فرعون]بعد 
او  یعیطب یروهاین چرا ؟همراهند با او یچه فرشتگان ؟کجا هستند شیهانوچهو  تیاشراف

قوم خودش را  دیگویخدا م نجایا .دیگویخودش را م یهااستدالل ؟کنندینم یهمراهرا 
اغوا  یغاتیشانتاژ تبل کیآنها را با  ؛کرد شانفیخفو  فیکرد و ضع فیکماکان خوار و خف

 .شدند رایر سطح و نرفتن به عمق را پذب ستادنیا ؛رفتندیرا پذ استداللشکرد و آنها هم 
که افتاد  یاتفاق یعنی. «تبهکار بودند یقوم زیچرا که آنها ن» :کندیم یبندخدا جمع سپس

 یهیو تنزل دادن بود، سو فیفرعون اهل تخف نکهیاول ا یهیسو ؛است هیدوسو یمحصول
 خواستندیبودند، نم دیدهایس و کاراهیسهم  [قوم فرعون] نهایخود ا ،از نظر خدا نکهیدوم ا

بود  داده بیآنها ترت یکه فرعون برا یابر نقطه .درازمدت فکر کنند و باشندافق داشته
غافر  13تا  12 اتیآ ،ششم یدسته. دشویم کیآرام به مراحل آخر نزدخدا آرام .ستادندیا

 :هستند
 

 : غافر 24تا  25: آیات ی شانزدهم: مرحلهکی؛ آموزش عمل استراتژپای تابلوی خدا
پسران کسانى را که »ما براى آنان آورد، گفتند:  یرا از سو قتیحق [که] یپس زمان

پوشان حق رنگین [لى]و .« دیشان را زنده بگذارو زنان دیاند بکشآورده مانیبا او ا
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موسى را بکشم تا  دیمرا بگذار»و فرعون گفت:  (25. )ستیجز در گمراهى ن
فساد  نیسرزم نیدر ا ایدهد  رییشما را تغ نآیی ترسم. من مىپروردگارش را بخواند

ندارد،  دهیمن از هر متکبّرى که به روز حساب عق»و موسى گفت:  (26) «برپا کند.
 (24« )ام.به پروردگار خود و پروردگار شما پناه برده

 

 مفاهمه نه اهل و نه اهل استدالل [فرعون]. زندیآخر را رقم م یمرحلهخدا ست که نجایا
آنها  ،نجایا است. برخوردکردن یو تمسخر و مضحکه و از موضع عال فی،  اهل تخفاست

و  سمیفرمان آنتاگون رامونیبه پ ؛دنکنیم انیسکه را نما یآن رو [فرعون و مدار پیرامونش]
اکنون به طور کلی ]؛ «بس یفکر یباز»قبالً گفته بودند  «!بس یباز» :دندهیم یزیخونر

بود.  دهیرس یاز موس شناسانهیو هست گرانهنییفرعون به پرسش تب .[زی بس!گوید بامی
 ،ستادیهم خودش ا ،جاآنآمد،  خیو جان تار خیتار ریو س یخیتار یهاپرسش یبعد رو

 یباز دانیم یرو میبرو ؛ستیما ن یباز دانیم دان،یم نیا؛ مالء گفتند بس استهم 
 یقبل یو باالتر از مرحله تریجد یمرحله کیباز  نجایا .خودمان که سحر و جادو است

 یارتجاع دگاهید یو رو «استدالل نه» :ندیگویم نجایا گرید .کنندیرا متوقف م یباز
 ونو  نییحرف نو آمده، تب ،آمده ییموسا کیباالخره  .ستندیایمـ پدران  نییآ ـ خودشان

نه، ما  ندیگوینها مآ است. گذاشته طاصالح را وس یآورده و پروژه یاز هست یدیجد
ما  ،میچرخیپدران م یکه بر پاشنه میهست یهمان در ؛میهمان فنر هست ،همان کش سابق

آنها  نجایا ؟!مینیبب دیرا با یچه کس مینخواه یدگرگونو تحول  .میخواهیاصالً تحول نم
را از قوم  نیرا بکش، پسران ا نیکه ا دهندیم رمانف رامونیو به پ  زنندیبر طبل جنگ م

ما  ریشان هم اسرا از دست بدهند ـ زنان دشانیتول سمینامید قتیببر ـ که درحق نیب
دستور کشتن  ،رندیگیموضع را م نیا شرامونیپ نکهیاز ا خود فرعون هم بعد .هستند

 یباز یقاعده«. را بکشم یتا موس دیمرا بگذار: »ردیگیمبه خود کشتن  موقعیت ای دهدیم
سحر هم که شکست  دانیدر م ؛رفتند سحر دانیبه م شهیاند دانیاز مقبالً  ؛زنندیهم مرا به

اما  .یخیحساب تار هیتسو دانیجنون و به م دانیخون، به م دانیخوردند، آمدند به م
هنوز  یبرخورد خدا و موس .مهم است یلیخ نیا ؟کندیم نجایا یچه برخورد یموس

پناه  «او»که من به  کندیم حیتصر نجایا یموس .حوصله است و یارستگبرخورد از سر و
پناه ] به پروردگار خودم و پروردگار شما» :دیگویقشنگ است ـ م حشیـ تصر برمیم

 ،که پروردگار من است «او» دیگویم کند،ینم زیباز آنها را از خودش مم «.برممی
ار شما و آموزگ یمرب تواندیم یول ت،آموزگار من اس و یمرب ؛پروردگار شما هم هست
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به  کیسر پرده نزد میرویم اما. دهندیانعطاف نشان م یحد خدا و موس نیتا ا !هم باشد
 : آخر

 

 ی شانزدهممرحله:  کیآموزش عمل استراتژ ؛پای تابلوی خدا
 [شخص، نیا]»با ارکان خود روى برتافت و گفت:  [فرعون]: پس اتیذار 32ی آیه

 .(32«)است اىوانهید ایساحر 
 [لى فرعون]و  (21را بدو نمود) [خود]نازعات: پس نشانه بزرگ  27تا  21آیات 

 یو جمع (22سپس پشت کرد و به تکاپو برخاست) (21)آمد. انیکرد و به عص بیتکذ
( یشما )اعل تربزرگپروردگار »و گفت:  (23ندا در داد) [و]را گرد آورد 

 .(27«)مَنَم!
 

 نشانه نیآخرنمایاندن بعد از  کندصریح میخدا ت 1نازعات یاز سوره 14 تا 10در آیات 
نشانه و  نیتربزرگ یعنی. [باز هم فرعون عصیان کرد]( ةَ الْکُبرَىیَاالْ) بزرگ ینشانه ای

از  جدا. «فَکَذَّبَ وَ عَصىَ»: کرد بیاو تکذ و استدالل از طرف خدا به فرعون عرضه شد
زده بود؛ اما  رونیبخودش ز حد ا ،از قبل [فرعون] .هم کرد انیعص ،کرد بیتکذ نکهیا

 قشنگ است.  نیا. «پس پشت کرد و به تکاپو برخاست» :زد رونیب رونِیب رونِیب اکنون
در جامعه را  یدموکراس ایدموکرات  یدر دوران حکومتش خط قرمز جامعه یعل حضرت
بلند  ریشمش نکهیتا قبل از ا .بلند کند ریشمشمقابل که طرف  یتا حد گذاردیم یبه درست

بدهد،  لیفکرش را انتشار دهد، سازوکارش را تشک [تواندمی]، است نکرده آزاد آزاد آزاد
باال  ریشمش به محض اینکه . امارا بگستراند التشیرا سامان بدهد، تشک اشیمال یهیبن

ستدالل ا نجای. امیشویرخ مبهما هم با او رخ ،را برهم بزند یباز یقاعدهخواست برد، 
 استدالل خداست.  ،)ع(یاستدالل عل یعنی ؛است نیهمهم خدا 

کرد و پشت کرد، نه  بیتکذشود که ی قبل، تصریح می. در آیهشودیفرعون بلند م نجایا
 ریو به س «نو درانداز طرحِ» یبه استراتژ ق،یحقا یفقط پشت به خدا، پشت به همه

مجداً پشت کرد و به  (بَرَ یَسْعَىثمَّ أَدْبعد ) یهیاما آ .پشت کرد نهایا یبه همه ؛یموس
 19ی و مطابق آیه .دیو خون رس ریشمش ،سمیآنتاگون یبه مرحله یعنی ؛تکاپو برخاست

                                                                                                        
فَقَالَ أَنَا رَبُّکُمُ  (19)فَحَشَرَ فَنَادَى (11)ثمَّ أَدْبَرَ یَسْعَى (11)فَکَذَّبَ وَ عَصىَ (10)یَةَ الْکُبرَىفَأَرَئهُ االْ. »1

 «.(14)الْأَعْلىَ
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 «فَنَادَى » ؛را گردآورد و ندا در داد یکرد، جمع یالتیتشک جیبس، (فَحَشَرَ فَنَادَى) نازعات
فَقَالَ »: کندیتمام م طورنیاآخراالمر خدا  .دیکش یخیتار یعربده ایپر پژواک  یندا یعنی

باشد و اگر  ییاگر خدا» :گفت (را معروف یجملههمان ) فرعون و«. أَنَا رَبُّکُمُ الْأَعْلىَ
 حیتصر یموس نجایتا ا !«هستم. رب شما من هستم نشیمن اعالتر ،باشد یپروردگار

قاب  ریز زندیم .کندیکار را تمام م گرید نجایا ؛است یکیمن و تو  یکه خدا کردیم
 ییهاقاب زدن ریاز نوع زبا خودش آورده بود ـ  یعطر و زعفران کیـ که  یدوران یپلو

 زند،یم یتحول دوران یقاب پلو ریز  .مینیبیو م میدیمختلف د یهاکه مکرر در دوره
 فرجام کار است.  گرید عتاًیطب ،نجایا گذارد،ینم یباق چیز چیه

 یزیما چ یبرا حیخدا از توض .میکن یبندجمعفهم خودمان در حد  میتوانیمرا  نجایتا ا
و  میکن زیرا ر حاتیتوض نیا میکه بتوان میکنیم یما هم تا حد امکان سع ؛گذاردیکم نم
تر از استادانه یلیالحلقوم به ما بدهد خودش خراحت خواستیخدا اگر م .میکن یبندطبقه
 م،یرآویکم م نییو تب یبندو جمع یبندطبقه و لیما در تحل .کند یبندطبقه توانستیما م
 [بین توان ما و خدا] یفاحش و پرنشدن یهافاصله .میاوریهم هست که کم ب یعیطب

 به ما واگذار کرده گریرا د نهایا .کندیبرخورد نم گونه«الحلقومراحت»خدا اما  ؛وجود دارد
دار صادق و امانت یراوکه  محمّد)ص(از  یعنی است، نیکتاب آخر ا نیا یژگیو است.

 یتا عاصم کوف ،کندیقرآن را جمع م رامونیکه با کمک پ )ع(یاست تا عل وکاستکمیب
و  ریو ز دیقرآن را  از نظر تجو تروای همان با هم ما و ـاست  یمعتبر تیروا تشیکه روا

م در حد ما ه ؛رنددر کتاب آخر مشارکت دا نهایا یـ همه میخوانیم  نییزِبَر و باال و پا
 یمشارکت یبا ما پروژه وطلب خدا مشارکت خاطر نیبه ا ؛میفهم خودمان مشارکت دار

از ما  بعد از ما و همزمان با ما و خود ما و قبل یهاانسان نیز پروژه نیدر ا .کندیاجرا م
به درک و دریافتی ]ما هم در حد فهم خودمان  .میاندرکاراندرکارند و دستدست

خودمان که  ایاز درون جمع  یکیبحث ما را بشنود،  یکیاست  ل ممکنحا. [رسیممی
 میکنیعرضه م نجایا نکهیکما ا ،میریبحث خودمان بگ نیبه هم یاشکاالت میکن بعداً فکر

اما ما  ؛بحث اشکال یهاآمدن کف و باال کردن دایشدن و قوام پ ترکه خوردن، نقد یبرا
 یبندکتاب آخر را طبقه نیفهم از ا میتوانیم ما هم. میمشارکت کن میتوانیماین اندازه 

 . میکن
 میفهمیشانزدهم ـ که باز ما م یو مرحله ییاقدام نها یه با فرعون در مرحلههمواج

 ادیکم و ز ای ،بدهند صیرا تشخ یگریمراحل د یگرانید دیشا ،شانزده است یمرحله
در  شد، درک می کنیم کهوز بحث که تا امر اتیگروه آ نیاز ا. [صورت می گیرد]کنند ـ 
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مقدار جلو  کی .کنندیفرعون اثر نمها در نشانه ،نو یدوران امیپ و دیجد قتیمواجهه با حق
 ستد،یایم .میآیجلو نم گریمن د دیگویو م شودیم یذهن یدچار سکته یول ،دیآیم

 یخودش از هست نییتب وخودش  یدئولوژیا .پنداردیها را دروغ منشانه اثرند،یها بنشانه
 و نیراستریغ نییهم تب یگرید نییکه هر تب کندیتصور م ،دروغ استکذب و 

و  یفرهنگ، خدا جد جهان با ،یاهل تمسخر است، جهان جد. است یاصادقانهریغ
نازل  یکردن و برخوردها یشوخ و یبازلمپن دانیدر م خواهدیبا فرهنگ، او م یموس

 دترفن کیوسط کار  نجایا .دهدیم فی، قومش را تخفاهل تکبر هم هست بایستد. خودش
فرصت و خدا  یوقت یول ؛«میرفتیما پذ» دیگویم یکیتاکت و به صورت زندیهم به خدا م

 تاًینها .زندیعهدش م ریاو باز ز د،یگویکه خدا م طورنیا ،دهدیمجدد  م اتیتنفس و ح
 یو ادعا دهدیم انیو عص سمیآنتاگونفرمان  خیزد؛برمیبه مقابله و  کندیپشت م ،آخر کار

 نجایا .[ی خدا و موسی با فرعون استاز روایت مواجهه] پرده کی نیا .کندیم ییخدا
فرصت چند  کی نهایا .کار انیپا درفرعون و مدار فرعون  محو :است یانیفصل پا گرید

ها شاکشک نیا .شودیم جادیباز چند دهه فرصت ا یبعد در دوران موس ؛داشتند ایدهه
و  ینیچننیباالخره خودشان، خودشان را به سرفصل ا یول ،انجامدیطول مچند دهه به

 یطبقات یمجموعهمدار فرعون،  .فرعون و مدار فرعون محو :رسانندیم یچنانفرجام آن
 : آنها وقت صرف کرد یفرعون برا یپابودند که خدا هم

 

  کیتابلو خدا ؛ آموزش عمل استراتژ یپا
  ینی: محو ـ جانشییشانزدهم ـ اقدام نها مرحله

 محو فرعون و مدار فرعون: 
 و شکاف ایسرفصل در

 یافراط یمحو عال
 رشدیـ ب تیهدایب

 مستوجب عقوبت
 : لیاسرائیبن ینیجانش

 از عذاب دوران دنیرهان
 به فرودستان یبخشگاهیاراده جا
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را  حیباشند که خدا توضیم 1دخان 14 تا 10، آیات اتیاول آ یدسته ،نقطه عطف نیدر ا
که فرعون و قومش  یسمیو آنتاگون هیو تسو ییارویبه سرفصل رو نجایا .دهدیادامه م

حالت  نیدر ا یموس دهدیو ادامه م دیآیم تیروا ینجای. خدا تا امیدیرس ،کردند شهیپ
 :دیگویم

 

 دخان:  27 تا 21: آیات ینی: محو و جانشکیآموزش عمل استراتژ ؛پای تابلوی خدا
سنگبارانم  نکهیبرم )ترجعون( ازاو من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه مى

پس  (21.)دیریپس، از من کناره گ د،یآورنمى مانیو اگر به من ا (21).دیکن
بندگانم را شبانه ببر،  (22مردمى گناهکارند.) نهایپروردگار خود را خواند که ا

را هنگامى  ایو در (23انّکم متّبعون())گرفت  دیقرار خواه بیشما مورد تعق رایز
 (27«)اند.شدنىکه آرام است پشت سر بگذار، که آنان سپاهى غرق

 

سنگباران هم مرا  دیبخواه حتی اگراست که  نیا [از جانب موسی] ترجمان رجوع به خدا
، دیکه شما رقم زد یسمیسرفصل آنتاگون نیمن در ا ،دیم کناخارج یاز هست ،دیبکن

 یموس کند،ینم شهیپ سمیآنتاگون یموس .مهم است نیا. [آنتاگونیسم پیشه نمی کنم]
 «او»متوسل به  کند،یواگذار م یاصل یبرندهشیو پ یاستراتژ یبه صاحب اصلخودش را 

 دیآورینم مانیو اگر به من ا: »کندیم بخشیبرخورد تعال دهنوز دار یموس نجایا .شودیم
از من کناره  ؛شما را جذب و جلب کنم خواهمیمن به زور نم «.دیریپس از من کناره بگ

 یمردم نهایپروردگار خود را خواند که ا یکه موس دهدیم حیخدا توض نجایا .دیریبگ
موضع خودش را به خدا  یموس گرید نجایا. «فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مجْرِمُونَ» :گناهکارند

  نهایا دیگویبه خدا م یشده، موس یط یمرارت و طوالنپر ریس نیابعد از  .کندیاعالم م
نه دست به سالح  ی. موسوندندیاصالح بپ یبه پروسه خواهندیاهل جرم هستند و نم

به  [کار را]، مرحله نیدر ا ؛کشدیطرف مقابل م تصفت پنجه به صورنه پلنگ بردیم
 رایبندگانم را شبانه ببر ز دیگویم موسی به و شودیوارد کار م «او» کند،یواگذار م «او»

شما تحت  دهدیم حیخدا توض .(إِنَّکُم مُّتَّبَعُونَ) گرفتدیقرار خواه بیشما مورد تعق
را  ایو در: »دیگویم 14 یهی. در آدیشبانه برو ؛گرفت دیو مراقبت قرار خواه بیتعق

                                                                                                        
فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ  (11لُونِ)زِوَ إِن لَّمْ تُؤْمِنُواْ لىِ فَاعْت (10ىِ وَ رَبِّکمْ أَن تَرْجُمُونِ)نىِ عُذْتُ بِرَبّوَ إِ. »1

 «. (14رَقُونَ)وَ اتْرُکِ الْبَحْرَ رَهْوًا  إِنهُمْ جُندٌ مُّغْ (19فَأَسْرِ بِعِبَادِى لَیْالً إِنَّکُم مُّتَّبَعُونَ) (11مجْرِمُونَ)
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 غرق شده قبل از این، «.دانغرق شده یآرام است پشت سر بگذار که آنها سپاه کهیهنگام
تن به آن  نهایکه اگر ا دندیتدارک د یفیک یایدر کی نهایا یبرا یخدا و موس !بودند

تحول  ریبه س توانستندیم ،را عوض کنند شاندگاهید توانستندیم ،زدندیم یفیک یایدر
  اتیآ ،دوم یدسته. ردیگیموضع م نجایو خدا هم ا افتادیاتفاق ن نیا یول ؛وندندیبپ خیتار
 هستند:  1طه 33 تا 33

 

 : طه 42 تا 44 اتیآ: ینی: محو و جانشکیآموزش عمل استراتژ ؛پای تابلوی خدا
بندگانم را شبانه ببر، و راهى خشک در »که:  میبه موسى وحى کرد قتیو در حق

از ]باشى مناکیبترسى و نه ب [انان] دنیبراى آنان باز کن که نه از رس ایدر
آنچه  ایاز در [لى]آنها را دنبال کرد، و  انشیپس فرعون با لشکر (44)«.[شدنغرق

و فرعون قوم خود را گمراه کرد و  (41).دیفرو پوشان د،یآنان را فرو پوشان
 (42در بر نداشت.) شانیبر ا یتیهدا

 

آخر سر با آن  ؛نداشت یسازدوران و دگرگون ،تحول ت،یهدا ،قومش رشد یفرعون برا
 و 12آیات  ات،یچهارم آ ی سوم وهدستخودش و قومش را غرق کرد.  ،هایس ینیبجهان

 هستند:  9اتیذار 40 و 1نازعات 18
 

 : طه 42 تا 44 اتیآی: نی: محو و جانشکی؛ آموزش عمل استراتژپای تابلوی خدا
در  (25و آخرت گرفتار کرد.) ایدن فریاو را به ک [هم]نازعات: و خدا  26و  25
عبرتى  [تیروا] نینگه دارد، در ا میکه حد شناسد و حر براى هر کس قت،یحق

 (26)است.
 نیدر آخر]در حالى که او  میافکند ایدر در میرا گرفت انشی: او و سپاهاتیذار 71
 (71)بود [خود]نکوهشگر  [دم

 

                                                                                                        
مْ طَرِیقًا فىِ الْبَحْرِ یَبَسًا لَّا تخَفُ دَرَکًا وَ لَا هُمُوسىَ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَاضْرِبْ ل وَ لَقَدْ أَوْحَیْنَا إِلىَ. »1

رْعَوْنُ قَوْمَهُ وَ مَا وَ أَضَلَّ فِ (36مْ)هُم مِّنَ الْیَمِ مَا غَشِیهُفَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بجُنُودِهِ فَغَشِی (33)تخْشىَ
 «. (33)هَدَى

 «.(18إِنَّ فىِ ذَالِکَ لَعِبرَةً لِّمَن یخْشىَ) (12خِرَةِ وَ الْأُولىَ)الْفَأَخَذَهُ اللَّهُ نَکاَلَ ا. »1
 «.(40فَأَخَذْنَاهُ وَ جُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فىِ الْیَمِ وَ هُوَ مُلِیمٌ) . »9
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 .یحداکثر ییپروایب یعنی ؛کرد شهیپ «یأنا ربّکم االعل»و زد رونیفرعون اصالً از حد ب
که مقابلت هستند،  یمردم نیا ،یهست نیای حداقل برا ،یریگیمحترم نم مهخدا را  لحا

 نیبه ا ،یخدا را قبول نداراگر  !قائل شو یوزن کی ،دارد یدوران امیپ یکه ادعا یآن موس
حشره که  همه؟ شونده میچ هیبق ،یاعتقاد ندار یبه جان هست ،یهست یاصل قتیحق

 [یتلقی آنها به مثابه] و ... یموسبا  ،مونرایفرعون با همه، با پ رخوردب !ستندین
ی ذاریات بر این امر سوره 40ی . در آیهشودیتمام م ریس نجایا .االرض بودحشرات

 گرید ،آخر یآخر خودش را نکوهش کرد، آن لحظه یدر لحظهشود. فرعون تصریح می
 یخدا شوخ؛ [صورت داد]آفرینی صبر و فرصت قدرنیخدا ا یعنی .رفتن است یلحظه

آخر رقم  یتمام شد. پرده ریلذا س شوخی ندارند. هاسنت نهو  خیتارخدا، نه نه  !داردن
 یعبارات را برا نیا نجایاخدا  .یافراط یو شکاف، محو عال ایسرفصل در ،؛خوردیم

 یعنی (.69)یونس:« إِنَّ فِرْعَوْنَ لَعالٍ فِی الْأَرْضِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفینَ»: بردیکار مفرعون به
 طلبیعال جاه،یعال خواه،یعال یافراط یعنی ؛اهل اسراف بود ومحض  طلبیبرتر کی

 خیهم بر قومش اسراف کرد و هم بر تار ،هم برخودش اسراف کرد یعنیمسرف  بود.
است و فرعون  یافراط یو شکاف است، محو عال ایسرفصل در نجایاسراف کرد. ا

از اول خدا که  یآن اتفاق نجایا .مستوجب عقوبت است تاًعیطب ،رشدیو ب تیهدایب
قاب آخر  یول ،ونددیبپبه مدار  توانستیالبته فرعون م. [خوردرقم می] کرده بود یطراح

کوتاه  [فرعون]؛ خواهیحذف ارتفاع مرتفع عال :اتفاق از اول روشن بود .رقم نخورد
 13 تا 12آیات . کردیم یزخم را هم گرانیو حد د شناختیحد خودش را نم ،آمدینم

دارد، خدا آخر سر  نییو تب لیتحل یجا اریبس اریپرمالت است و بس اریاربسیبس 1دخان
 :دهدیم حیتوض

 

 دخان:  22تا  25 اتیآی: نی: محو و جانشکی؛ آموزش عمل استراتژپای تابلوی خدا
و  (25دند)نها بر جاى [که آنها بعد از خود]سارانى ها و چشمهچه باغ [وه که]

 (24و نعمتى که از آن برخوردار بودند.) (26پر اکرام) یهاها و اقامت گاهمزرعه
و آسمان و  (21).میدیبخش راثیم گریو آنها را به مردمى د [بود] نیچن نیا [بله]

 (22).افتندیبر آنان زارى نکردند و مهلت ن نیزم

                                                                                                        
کَذَالِکَ  وَ  (13وَ نَعْمَةٍ کاَنُواْ فِیهَا فَاکِهِینَ) (18وَ زُرُوعٍ وَ مَقَامٍ کَرِیمٍ) (12اتٍ وَ عُیُونٍ)کمْ تَرَکُواْ مِن جَنَّ. »1

 «.(13مُ السَّمَاءُ وَ الْأَرْضُ وَ مَا کاَنُواْ مُنظَرِینَ)هِفَمَا بَکَتْ عَلَی (16أَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا ءَاخَرِینَ)
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 دیگویم یول ،ستیهل تعجب نخدا هم که ا میفهمیکه ما م طورنیا .خداست لیتحل نیا
که فرعون و  رساندیم ریتعب نیا. «نهادند یاز خود بر جا یسارانها و چشمهوه که چه باغ»

که  یتکنولوژ .کیداشتند، نه مشکل و نه مشکل تکنولوژ ینه مشکل سازمانده دستگاهش
 ،کندیم حیرا تسط نیزم دیآیم هیآن زمان که بشر اول ؛ستیدوران ما ن یحتماً تکنولوژ

  1یتکنولوژهای سازندیم هانیاهرام ثالثه هم که ا .دوران خودش است یهم تکنولوژآن
که   گانیجنگ ستارگان دوران رونالد ر یفقط پروژه یتکنولوژهای دوران خودش است.

اهرام ثالثه در آن  یتکنولوژ دیشا، دوره است نیا یبرا نیا ؛ستیکرده ن دایادامه پاآلن  تا
خدا  .باشد یتریجد ارمد یو دارا تریفیزمان ک نیا یتکنولوژیها از یطور نسببه زمان

 ریبودند که از ز یاهل ساخت و ساز [فرعون و پیرامونش]دهد،  حیتوض خواهدیرا م نیا
 ،یطراح ،یالتیپس مشکل تشک .بودند یاهل بناگذار شد،یچشمه رد م شانیقصرها

و مشکل  دگاهیداشتند مشکل د یدو مشکل جد یول ؛نداشتند یو بناگذار یتکنولوژ
 ـ شانگاهیمشکل داشت و جا شانیفکر ستگاهمشکل داشت، د شانینیبجهان .گاهیجا
در خدا  .قائل نبودند یکس چیه یکه برا یگاهیخود قائل بودند و جا یکه برا یگاهیجا

تمدن  یل بناگذاراه، مشکالت را نداشتنند نیا نهایا دیگویم اشیبندجمعپایان، در 
بنا بگذارند بنا  توانستندیپراکرام و هر چه در آن سطح م یهاگاهبودند، اقامت کالیزیف

بر آنان  نیو آسمان و زم: »کندیم یبندمرحله باز جمع نیخدا در ا در نهایتگذاشتند و 
نه  ند،ختیبرانگ یجا گذاشتند، نه عواطفبه ینه رسوب یعنی«. افتندینکردند و مهلت ن یزار

به رغم  خیدر تار قتیصاحب حق اناتیجر .مهم است یلیخ نیداشتند. ا ینیهواداران پس
 ینیاصالً هواداران پس گرید نهایا یول ؛دارند یهواداران عاطف ،سرکوب شدند نکهیا

دفاع  اشینیبوجهان و روش یاز فرعون و مش امدهین یبعد از فرعون کس یعنی ؛نداشتند
 : میریگیم یپ 1دخان 99تا  90در آیات را  خدا یبندجمع کند.

 

 دخان:  33تا  31 اتیآی: نی: محو و جانشکی؛ آموزش عمل استراتژپای تابلوی خدا
فرعون  [کف]از  (31) میدیبار رهانرا از عذاب خفّت لیفرزندان اسرائ قتیو به حق

 [خود اسراف بر خود و حد: نیمسرف] (31)کار بود.افراط جاهیعال طلبیکه برتر

                                                                                                        
1. High Technology 

وَ لَقَدِ  (91مِن فِرْعَوْنَ  إِنَّهُ کاَنَ عَالِیًا مِّنَ الْمُسْرِفِینَ) (90قَدْ نجَیْنَا بَنىِ إِسْرَ ءِیلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِینِ)وَ لَ. »1
 «.(99وَ ءَاتَیْنَاهُم مِّنَ االْیَاتِ مَا فِیهِ بَلَؤٌاْ مُّبِینٌ) (91عِلْمٍ عَلىَ الْعَالَمِینَ) اخْترْنَاهُمْ عَلىَ
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و انا و لقد اخترناهم : ] (32).میداد حیو قطعاً آنان را دانسته بر مردم جهان ترج
 شانیروشن بود، بد ییها آنچه را که در آن آزمون و ابتالو از نشانه [اخترتک

 (33.)میداد
 

خودش هم  حیدر توض ،است یاهل طراح و دارد اندازاست، چشم شمندیخدا اند نکهیا
و قطعاً آنان را » :بردیکار مبه یقشنگ یواژهی دخان سوره 91 ییهدر آاست.  انینما

« وَ أَنَا اخْتَرْتُک»در جلسات قبل «. وَ لَقَدِ اخْترْنَاهُمْ»؛ «میداد حیدانسته بر مردم جهان ترج
 ،کندینم اریفرد را اختفقط خدا «. کردم اریمن تو را اخت» :بود کار برده به یموس یرابرا

 اریو از اخت یقوم موس [کردن] اریاز اخت «.وَ لَقَدِ اخْترْنَاهُمْ: »کرد اریرا هم اخت یقوم موس
شان که 1دانستن قوم و سانتر حو مرجّ اریرخ داد، اخت یخیتحول تار کی یخود موس

مشترک با  یبرندهشیکه پ یخصوصاً خود موسـ  نهایا .تحول را رقم زد نیا ،بود یموس
در حد توان را  ءارتقا ریآرام سآرام ـ کارش بودبرادرش که کمک خدا بود در کنار هارون

خ یاالکلنگ تار یاستراتژ نیا .کرد یرا ط ریس نیا یقوم هم تا حدود ند،کرد یط خود
ها و طرف ارتقاء توده نیاز ا .داستیما هو یخدا در باالنس االکلنگ برا یمهندس ؛بود

و از ]است  یکه موس شانیالتیو تشک کیدئولوژیو ا یو محور فکر لیاسرائیقوم بن
موسی و قوم ]؛ حد ندارد ءارتقا .[دهدطرف دیگر محو فرعون و پیرامون فرعون رخ می

 نیبا مخ چنان زممرتجعانه  تواندیم یکی .تنزل هم حد ندارد ؛آمدندباال  یباال [وی
 به [دوسری کوچک نیزه] نیشود که دائم او را مثل زوب یازهیبخورد که مغز و سرش ن

 .رقم خورد طورنیخدا ا یاستراتژو را کرد  کار نیفرعون ا .ببرد نیزم تریلیفس یهاهیال
ما هم در دوران  .هر دو طرف االکلنگ خودشان انتخاب کردند ؛نکرد یخدا هم تردست

انتخاب  فرد برای نشستن در طرف مقابل کی میکردیم یکلنگ بازکه اال یکودک
دائم  ،میخورینم یتاب ،میکلنگ باشاال یاگر خودمان رو ؛رقرار شودموازنه بتا  میکردیم
طرف  یول باال ببریم! یمصنوعبه شکل خودمان را  تا میبکوب نیزم یرورا  مانیپا دیبا

 کیو  میرویم نییپادور ما  کی ؛شودیبرقرار م یو توازن کیالکتید کی تاباشد دیگری 
حذف ارتفاع  :خدا رخ داد یکاستراتژ یاق در طراحاتف نیاو بالعکس.  دیآیمباال دور او 

                                                                                                        
 دهد. . اصطالحی در فوتبال؛ کسی که سانتر انجام می1
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توضیح خدا  [ای کهمرحله] نیدر هم اتی. سطح سوم آلیاسرائیقوم بن یو ارتقاء اجتماع
 هستند: 9طه 60 و 1دخان 90، 1قصص 2 ، آیاتدهدیم

 

 ی: نی: محو و جانشکی؛ آموزش عمل استراتژپای تابلوی خدا
 : طه 11 و دخان 31قصص،  5 آیات

و اراده کردیم بر کسانى که در آن سرزمین فرو دست شده بودند منّت »قصص:  5
 .« شان کنیمنهیم و آنان را جلوداران گردانیم، و وارث زمین

بار و خوارکننده و به حقیقت، فرزندان اسرائیل را از عذاب خفّت»دخان:  31
 .«رهانیدیم

تان دشمن [دست]از شما را  [ما]اى فرزندان اسرائیل، به وافع، »طه:  11
 ....«رهانیدیم

 

. ائمه در لفظ عرب از «نجْعَلَهُمْ أَئمَّةً وَ نجْعَلَهُمُ الْوَارِثِین: »است قصص آمده 2ی در آیه
 ؛امّامه است ،ستیعمّامه ن گذارندیسر مبر که آخوندها  «عمّامه» ندیگویو م دیآیم «امامه»
دو ـ سه قدم از مردم جلوتر  ؛ار داردسر قر یجلو ؛که جلو استاست یزیچآن یعنی

 .نه او بتواند با مردم ارتباط برقرار کند ،که نه مردم او را بفهمند رودیقدر جلو نمآن .است
و  میدوران خودشان قرار داد خیرا جلودار تار لیاسرائیما قوم بن دیگویم خدا نجایا

 یکیو تکنولوژ یخیتار یهانهو نشا هاهیو ابن یتکنولوژ یـ وارث همه میشان کردوارث
هستند که  2قصص 8و  4اعراف 193آخر  اتیآگذاشتند.  یباق رامونشیکه فرعون و پ

 :شودیکار تمام م [اند کهمربوط به زمانی]
 

 ی غایی: پردهی: نی: محو و جانشکی؛ آموزش عمل استراتژپای تابلوی خدا
  قصص 6 و اعراف 134آیات 

                                                                                                        
 «.وَ نُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلىَ الَّذِینَ اسْتُضْعِفُواْ فىِ الْأَرْضِ وَ نجْعَلَهُمْ أَئمَّةً وَ نجْعَلَهُمُ الْوَارِثِین. »1
 «.یلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِینئِوَ لَقَدْ نجَیْنَا بَنىِ إِسْرَ.»1
 «. یلَ قَدْ أَنجَیْنَاکمُ مِّنْ عَدُوِّکمئِبَنىِ إِسْرَ یَا. »9
مَّتْ کلِمَتُ رَبِّکَ وَ أَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِینَ کاَنُواْ یُسْتَضْعَفُونَ مَشَرِقَ الْأَرْضِ وَ مَغَرِبَهَا الَّتىِ بَرَکْنَا فِیهَا  وَ تَ. »4

 «. وَ دَمَّرْنَا مَا کاَنَ یَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَ قَوْمُهُ وَ مَا کَانُواْ یَعْرِشُون واْرُیلَ بِمَا صَبرائبَنىِ إِسْ عَلىَ الْحُسْنىَ
 «.مْ فىِ الْأَرْضِ وَ نُرِىَ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ جُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا کَانُواْ یحْذَرُونهُوَ نُمَکِّنَ ل. »2
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باختر و خاورى  [ینواح]شدند، مى فیتضع وستهیکه پو به آن گروهى  اعراف: 134
. و میعطا کرد راثیبه م م،یرا که در آن برکت قرار داده بود [نیفلسط] نیسرزم

 افت،یتحقق  لیپروردگارت به فرزندان اسرائ فىیبه پاس آنکه صبر کردند، وعده ک
. میکرد رانیو( عْرِشُونی) بودندو آنچه را که فرعون و  قومش ساخته و افراشته 

(134)  
 به فرعون و هامان و [ییاز سو]و  میشان دهقدرت نیقصص: و در زم 6

 ( 6. )میانیبودند، بنما مناکیآنچه را که از جانب آنان ب شانانیلشکر
 

وَ دَمَّرْنَا مَا کاَنَ یَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَ قَوْمُهُ وَ مَا کَانُواْ »اعراف آمده است:  193ی در آیه
نابود ] بودند را که به عرش برده چه شان بود و هررا که صنع چه هر؛ یعنی «رِشُونیَعْ

 یلیبودند، خ [باالرونده] یاهرام ثالثه عال ،رفتیمظاهر آنان رو به عرش م یهمه .[کردیم
 نیاز زم خواهندیکه م مینیبیرا م ی فوتبالهامیت یبعض .سطح بمانند یرو خواستندینم

 یمیت کی [تیم فرعون] نیا ؛دهند حرکتتوپ را  نیزم یرو خواهندیو ماستفاده کنند 
 ؛رد شود هاتیواقع نیاز زم و دهدحرکت  نیزم یتوپ را رو خواستیکه اصالً نم است

برود در  میبکند، توپ مستق یسانتر عال کیخودش  یدروازه کناراز  خواستیم
 نهایا یو هارون و قوم و همه یموسکه هم خدا و هم  یخیتار یدروازه !خیارت یدروازه

فکورانه و  یباز کیرا  یایباز نیچنیا خواستندیم نهایا ؛را بازنده و مغلوب فرض کند
 .[پیش ببرند] نبود کیو با تاکت نیزم یاز رو

ما آنچه را » :بودند یفقط اهل تعالخودشان  دگاهیدر دکه  دهدیم حیتوض رانیخدا هم ا 
 نیا «.میآنچه را که به عرش رسانده بودند با خودشان نابود کرد که آنان صنع کردند و

 یوقت؛ [گفت]خدا به نوح نظیر آنچه هست که  ی«صنع» کیوقت  کی .مهم است یلیخ
که  دیگویم آورد،یم« وَاصنَعُ الفُلک»ببرد  شیاش را پفاز دوم پروژه خواهدیکه نوح م

 کرده یرا ط دیتول یکه پروسه یصنعه ب یول ،دهدیبه صنع بها م خدا .را بساز یکشت
نه و  یقتیکه نه حق یصنع .باشد جهان را درک کرده قتیپشتش باشد، حق یاشهیباشد، اند

صنع ] .[تابد، از جانب خدا بهایی نداردرا بر نمی] قدرت محض یجز استراتژ یاشهیاند
 [ایجنازه] ندخواستیکه در تابوت هم م یوقعتا م [ای بود کهقوم فرعون به گونه

 کاسه ؛زندیباز برخ یروز کی دیکنند که شا ییایخودشان را موم خواستندیم ،بگذارند
 دایپ یفرصت کیمثالً  کردندیفکر م ؛گذاشتندیشان مخودشان را هم بغل دست یقابلمه

 را نیا خواهدیخدا هم م !ر کنندتَ ییبلند شوند و از آن آب کاسه گلو توانندیم ،کنندیم
 .بدهد حیتوض



 413      (7) کیاستراتژ دید: او یها و کارکردهاداشته: مچهارو  ستینشست ب
 

 

به فرعون و  یطرف و از میشان دهقدرت نیو در زم»است:  قصص 8 یآیه در پایان هم
آنچه را که از جانب  (اندرکاران نه فقط فرعوندست یهمه یعنی) انشیهامان و لشکر

و همه را، خدا با هم  یمحور و سازمانده ،هیبالنها یعنی .«میانیبودند بنما مناکیآنان ب
 کرد.  یخیتار یجارو

شانزدهم  یشد.  مرحلهداده حیمرحله توضپانزده کار  ینجایتا ا شود،یم تمام نجایبحث ا
ارتفاع حذف  ؛میشاهد بود ـ را است یداشت که عال یکه خودش تلقـ  یعال انیمحو جر

توسط  ی«کونیفَکُن» صورت لحظه و به کیترفند و در  کیارتفاع هم در حذف  .شد
 فیو ط یو با مشارکت موس یبا استراتژ ،یلکه در پروسه، با طراحصورت نگرفت، بخدا 
 صورت گرفت.  گرفت،یصورت م دیبایکه م هیاول تفاقآن ا با یو قوم موس یموس

*** 
 نیا یهیماجان. درست است کامالً ؛ستیخط حذف ن ،شد که خط خدا ضیدو تعر یکی

رشد کرد،  یرشد بود. موس ـ هاتودهالزم  حذف ارتفاع و ارتقاء اجتماعاًی ـ پروژه پروژه
 دو قدم به یکیهم  فرعون ،که کشش داشتند رشد کردند ییهارون رشد کرد، قوم تا آنجا

 یسوال کرد، از هست نییکه از تب وقتیـ  برداشت دیجد افتیدرک و درو سمت رشد 
ـ و سرنوشت و سرگذشت و قرون گذشتگان سوال کرد  خیتار ریسوال کرد، از س

استعداد  نیاست که او هم استعداد رشد داشت و خدا هم او را از اآن یهندهدنشان
 یخدا به رغم علم ،«میاهراه آمدما به»زد و گفت  کیفرعون تاکت یوقت یمحروم نکرد، حت

 حذف حذف ارتفاع یپروژه، پروژه ابتدا،پس از  .باز هم به او فرصت داد یول ،که دارد
  .وندندیبپ توانستندیمهم  نهایا ،گرفتندین را پس مشااگر خودشان ارتفاع نبود.

 [کنندهتوسط دوستان مشارکت] نجایاکه  دیبحث تضاد و توح ی بهتلنگر کی میتوانیم
منزلگاه و  یهست ؛بله .میباز کنمساله را شاءاهلل ان آینده جلساتدر بعداً  .میبزن شد،مطرح 

که  یکسان .داشته باشند خواهندیم یو مذهب نییهر آ حالـ موحدان است  یباز اتیح
آحاد موحدان  نیهم ب یاژهیتفاوت و .موحدان جهان هستند ،جان جهان را درک کردند

که خدا  یهم، جهان اندر جه ؛شدگانمیتسل قتیدادگان، به حقتن قتیبه حق ؛ستیجهان ن
در تضاد  یبا کنه هستو که با جان جهان  میاوریدر ب میتوانینم یتضاد یرگه ،دهیآفر

راه به خواهدیکه م یرشد، روند رشد یپروژه  یول ؛ستین یمنظر تضاد نیاز ا ؛باشد
 دایتضاد مفهوم پ نجایا .آن مرحله و پروسه است یرشد، تضاد ذات انیموانع آن جر ،افتدیب
 یهم که خدا را نف طانیش ؛خواست طانیخدا داوطلبانه از ش .باز است دانیم نجایا کند،یم

 یو در همه میشناسیکه ما م ییایجغراف نیا یهم که در همه جا ینوع کسان .دکنینم
 یهست و خیتار انیآن جر یالتیتشک یکادرها ،ستادندیا یمتعال یروندها یادوار جلو

 یتضاد یرگه ؛با هم وحدت دارد شیاجزا ؛محض است دیتوح ،یهست ؛بله .هستند
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عنصر  و غیعنصر اغوا، عنصر ضدتبل ،حولهم عنصر ضد ت طانیباالخره ش یول .مینیبینم
و افراد و  هاالتیتشک !تحول در جهان وجود دارد عنصر ضد .شانتاژ استپروپاگاندا و 

 دیبایمتضاد رشد م انیآن جر .در جهان وجود دارند همضد تحول  یو مدارها هافیط
  .رشد حذف شود انیجر بردپیشبه نفع 

 دیفقط با ابزار صرف توح میوگرنه اگر ما بخواه، ز شودبا دیبایبود که م یپرانتز کی نیا
وجود ندارد،  یتضاد گریداصالً  یعنی !شودیم کیرمانت لیتحل کی ،میکن لیجهان را تحل

 یمفهوم گریخدا د ارانی ،وجود ندارد ینیبو دو جهان دگاهی، تقابل دو دهادگاهیدجدال 
 چیکه از آن ه شودیم کیرمانت لیتحل کی .مفهوم ندارد ییخدا ارانیمقابل  ارانیندارد، 

تا انتها هم  یموس نکهیرفت کما ا دیبه استقبال اصطکاک نبا ؛بله .دیآینم رونیب یاصطکاک
حذف  و خون ه،یتسو ،یریفقط درگ ؛طرف اهل اصطکاک است آن یول ،نرفت لبه استقبا

  .حذف شود دیبا عتاًیطب ،حذف است یدئولوژیا اش،یدئولوژیکه ا ی. عنصرخواهدیم
با  ؛[بلکه در سیر و روند حذف شدند] هم در نقطه حذف نکرد [جریان فرعون را] خدا
دهد یم حیخدا آخر کار هم باز توض. [ی رشد برای آنها فراهم کردزمینه] هافرصت یهمه

 یسرآمد تکنولوژ! ی، نه کمبود تکنولوژیداشتند، نه کمبود طراح یالتینه کمبود تشک
اهرام ثالثه را  رودیم یهنوز هم کس .بعد از خودشان هم بودند یهادوران دیشاو دوران 

 کاررا ان شانیو سازمانده یو طراح کیآن توان تکنولوژخدا  .دیگویم «وَه» کی ندیبیم
 کیرمانت لیمرز تحل نیا .حذف شوند دیبایباالخره عنصر تحول نبودند و م یول ،کندینم

خود  لیتحل ،انهیگراواقع لیحال تحل .است انهیگراقعوا لیبا تحل یاز جهان و هست
فرعون عنصر متضاد رشد است،  ؛گذاردیعناصر متضاد دست م ر رویخداست که ب

به  .ستیتعارف ن یجا نجایا گرید .برود دیبا سپ ،قومش در بر نداشت یبرا یرشد
ی هاسنت .د نداردزدن وجو« بفرما» یبرا ییجا رگید ؛زد «بفرما»خدا به او  یکاف یاندازه
 نیکه ا همه دست به دست هم دادند ـ هر کس در مدار خودشـ  یو موس خیتار ، وخدا

 یکه متقاض یانارتقاء کس تاًیو مُسرف، و نها جاهیحذف ارتفاع عال ؛ردیاتفاق صورت بگ
را  یموس رامونیپ قیدق یلیخما  .داشت یرا خود موس ءارتقا زانیم نیشتریب .بودند

ها با قواعد دوران. ـ [اندمتقاضی بوده]ما  یهم مثل همه رامونشیپ عتاًیطباما  ؛میشناسینم
 م،یباش یمتقاض میتوانیم ،میکه بخواه یزانیهم ما به هر ماآلن  .فرق ندارند یلیها خدوران

حول  کهیبه مجموع کسان .ما با ما برخورد فعال خواهد کرد یتقاضااو هم به نسبت 
 ییرا تا جا خیتار کسیو بارف بودند دنیپر را رقم زدند و اهل باال یخیآن اتفاق تار یموس
راه را خدا  ،کردند دایراه پ دیجد یبردند و خود پرنده شدند و به مدارها بردند و باال باال

خدا استفاده کردند و به  بازکنیگشایی و راهره یقاعده نیآنها هم از ا باز گذاشت؛
  کردند. دایباالتر راه پ یمدارها
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  کنندگانهای مشارکتآورده
 

بحث  آینده یوعده دادند که از هفته اند،داده لیکه گروه تشک یدوستان هدی صابر:
 یرایجلسه کماکان پذ نیتر باشد بهتر است، ایها هر چه جمعبحث حاًیترج .اورندیب

و در  ندیایب ها همهآماده بشود، جمع یشاءاهلل بحث جمعبود تا ان میدوستان منفرد خواه
بکند و بتواند در  دایو هرکس هم فرصت طرح بحث پ باشند اشتهارائه هم مشارکت د

 ،داشتند ییهابحثکه قبالً خرده یدوستانجلسه را به اآلن  مقابل جمع صحبت بکند.
 . میدهمیاختصاص 

 

طرح مبحث  شتریب ،اآلن تا کی یباب بگشا از جلسه یهابحث :ی اولکنندهمشارکت
مثالً  ممکن است .کردندها عرضهکه بچه یچه خود مباحث باب بگشا و چه مباحث ؛ودهب

 لفمخا ده نفر از حاضراننسبت به بحث من  یول ،کنمرا مطرح  یبحث کیخود من 
بحث را پروراند تا از  کی دیو با ندیو نظرشان را بگو ندیایرحال به به دیبا هاآن .دنباش

مطرح  ینظرات کی [ی این حالت گفتگویی وجود داشته باشدوقت] .میریبگ جهیها نتبحث
  است.  که کارمان اشتباه بوده میریگیم جهیو ما نت شودیم

 

پرسش  ،هاداشتند که بحث شنهادیاز دوستان پنفر از قبل هم چند  .چشم ؛بله هدی صابر:
 ندیآیه مک ییهاجمع نیا ؛میفکر کن [در این مورد] میتوانیم .دنباش پاسخ داشته و

 شود.  دایپ یامکان تبادل نظر ،بعد از بحث یاقهیده دق ، زمانیکنندیشان را عرضه مبحث
 

 یبحث کیچون دو ـ سه بار  ،خدا. من بحث مستقل نداشتمنامبه ی دوم:کنندهمشارکت
 .به آن پرداختند جلسات اخیر، نیصابر هم در ا یمثل هم بود و بعد آقا باًیکه تقر 1آوردم

چون حداقل ذهن آنها را مطرح کنم گفتم اگر امکان داشته باشد  ؛دو سوال است شتریب
 شانیاگر ا . ودارد یانسجام کیصابر حتماً  یآقا هنفعال بود و ذ یلیخ آنها یخودم رو

 یعمده و مهم یهااز سوال یکیبرقرار شود. من  ایگفتگوی چند دقیقه کیموافقت کنند 
به آن داد را  یپاسخ حداقل کی توانیو به نظر خودم م دمیقبل پرس یجلسهچند که 

                                                                                                        
( به عنوان (9) کیاستراتژ دیاو: د یکارکردهاها و داشته) ستمینشست بکننده در . این مشارکت1

( به (4) کیاستراتژ دیاو: د یها و کارکردهاداشتهی دوم و در نشست بیست و یکم )کنندهمشارکت
 ی بحث پرداخته است. ی اول به ارائهکنندهعنوان مشارکت
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که  گردیدعنوان  ،مطرح شد یموس یدربارهکه  اییدر فاز استراتژ .کنمیدوباره مطرح م
 یإنَّن» کندیم حیکه تصر یمعروف یهیهمان آ ؛شد زیتجهو...  دیتوح یعنی یبه مبان یموس

من آنجا  .مقاومت کردرفت، جلو  د،ینترس یپل زده شد که موس بعد. «یمعکم أسمع و أر
خواهی آرمان] که بر مدار ییهااز نسل یلیخ ایرا مطرح کردم که حداقل نسل ما  نیا

که در مورد خدا  ییهاصفت یهمهما  یعنی. هم به خدا اعتقاد دارند ،مانندینم [گذشته
 نی. امیترسیم گریاز طرف د اما ؛میقبول داررا  ندیبیو م شنودیکه خدا مو این مییگویم

با چه  ،افتدیم یچه اتفاق ،ست«معکما»صابر گفته نشد که اگر خدا  یدر بحث آقا
گونه است که چ بیدر بحث غا نیا. [ترسیمما باز هم می] یبا چه انسجام  و یسازوکار

سوال  نیا ؟بر ترسش غلبه کند یکه موس شودیموجب م ،ندیبیو م شنودیکه م ییخدا
صابر گفتند  یبود که آقا یششم استراتژ یفکر کنم مرحله .ساله شدم یلیمن خ یبرا

باالخره توانست  یموس یعنی ؛بود یهفتم جلوروندگ یمرحله )توحید( و یبه مبان زیتجه
که ما در  یاز مسائل یلیخ ؛ستیفقط ترس ن .و بر ترسش غلبه کند دیایکنار ب یمبان نیبا ا

 مییگویما م یعنی .[اندهم با همین سوال مواجه] ماندن بر اصول یحت میدار مانیزندگ
 نیا شهیهم من؟ ستیچ میبمان یـ منش یاصول اخالق یما رو نکهیو ا دیتوح نیب یرابطه

 سوال را دارم. 
 

 ؟ یبده حیتوض یتوانیخودت م هدی صابر:
 

صرفاً منظورم ـ به نظر خودم مبارزه  .من آن جلسه مطرح کردم :ی دومکنندهمشارکت
اگر ـ  رامونیارتقاء خود و پ یبرا یهر حرکت یعنی یاهر مبارزه ؛ستین یاسیس یرزهمبا

دو  نکهیا یعنی ،شود در نظر گرفته رقابت ، به صورتبه صورت الَّاکلنگ، فوتبال، شطرنج
 .میبترس دیبا شهیکه ما هم افتدیاتفاق م نیا عتاًیطب ،دو طرف هستند، مسابقه هست ،طرف

و  یریکه به دو طرف درگ است نیعلتش هم ا .میدهیعذاب م ای میکشیعذاب م ای یعنی
صابر هم آخر جلسه  یآقا .استنیباالخره کُنه مطلب ا یعنی .میاداده تیماه کیمسابقه 

 یذات کی در جهانگفتند تضاد هم باالخره  شانیا یول ؛استی دیجهان توح مطرح کردند
قدرت  ،رقابتعامل  نیرقابت باشد اول یوقت ،میدار یرقابت کیما  یعنی ؛کندیم دایپ
هشت  نیمثالً در ا .امکانات، داور م،یدست دار که در ییابزارها ،یمیقدرت ت ؛استیمیت

من  ؟کندینم یداور مسابقات چرا داور گفتندینقد کنند م خواستندیم ،سال اصالحات
 میگوید. من مکن یکه کاش رهبر معظم داور دمیطلبان شناز اصالح یلیجمله را خ نیا
که رقابت است،  میدیرس جهینت نیکم به ابعد کم ؛کرد دایپ یتسر یلیدر ما خ دگاهید نیا
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طرف مقابل  عتاًیطب ،مسابقه بشود یوقت وبخ !شطرنج است، مسابقه است، فوتبال است
را  زیچ ، همهیغاتیتبل ،یاطالعات ،ینظام یهاارگان یهمه ستیکه ن یشوخ .برنده است

یا به به احزاب  ایبروم  دیبادانشجو  کیمن به عنوان  ایاست  یعیطبر دارد. در اختیا
 ییما از استقالل و خوداتکا یعنی !تر پناه ببرمکلفتتر و گردنآدم گنده کیو به  کایآمر

 .کنند یرقابت با ما همراه نیدر ا توانندیم میکه حس کرد ییروهایسراغ ن میخودمان رفت
خودمان  ریو در س یدر حرکات مبارزات ،میو شر دار رین ما تضاد خنظر من اگر در جهابه

که مطمئناً  میرا بگو نیا توانمیم ییکوچک دانشجو یلیخ یلیخ یحداقل در تجربه
حاال  میبازیهم م یتیهوبه لحاظ  یحت یعنیمعنا،  نیبازنده هم به هم .میبازنده هست

 . شویمهم می جهینت یبازنده بدیهی است
 فهیما مکلف به انجام وظ»و این طور نگاه کنیم که  ،مییایب رونیرقابت بفاز  نیا اگر از

 و دمیشن ادیجمله را ز نیمن ا یگفته ول یچه کس دانمینم که یاجملهـ همان  «میهست
ما مکلف  که میشروع کن نجایمبارزه را اول از ا ریمس مااگر  ؛است جالبخیلی من  یبرا

 یآرام مبارزه و ماندن خودمان را روآرام شودیبهتر م یلی، خمیهستاصول  تیبه رعا
 چیزی راکه قرار است مثالً  میکن میترس یعنوان استراتژ به یافق کیسپس  و نییاصول تب
 یکیاست و  برندهشیپ یکیـ  انیدو جرهر  [اگر این گونه نگاه کنیم که] ببخشد.تحقق 
 دانمیم دیبع یلی، خ[دهندم مسابقه میو با ه] دنامکانات دار یسر کی ـ مقابلجریان 
 سال یآن س ی خوبی بینجامد؛، به نتیجهاگر هم محقق بشود اًیثان ،محقق بشود یزیاوالً چ

 یآن س یعنی ؛گذردیبه عذاب م [مقادمت و تالش برای مبارزه در راستای نگاه فوق]
کنم از  حس شهیو همهستم  دنیو رنج و عذاب کش یکه فقط به دنبال بدبخت یسال

مثالً به ما  این بود که شدیم غیهم که تبل یزیآن چ گذشت کردم. آلدهیا طیشرا و یزندگ
هم از  یحاال کم ؛ستیبد ن ،دیشو یاسیس دیخواهیمدانشجو شمای اگر  گفتندیم

سال اصالحات هشت در آن  یو اجتماع یاسیس یهاتیفعال قاًیدق یعنی ؛دیبزن تانیزندگ
  .گرفتیم قرار یمقابل زندگ

که دوران مبارزه را دوران تحمل رنج ] خواندیم نیمبارز نیاز ا یآدم در خاطرات بعض
در  ندیگویدارند م یاجمله کیشان در خاطرات یثمیم یمثالً آقا .[کردندتلقی نمی

بهشت ما  یمیت یهاخانه نکهیا یبه معن ؛مینبود زیچ چیآن زمان ما دنبال ه یمیت یهاخانه
 ییکه به حد اعال یتیما حاکم بود، انسان نیآن روابط برادرانه و خواهرانه که ب ینعی .بود

 کیرمانت اتیبا ادب یلیخ نیا دیحال شا .ما حاکم بود نیب میشو تصورم میتوانستیکه م
آنها اصالً  ندیگویم .ندیگویم ینیآرژانت نیمبارز یدرباره نکات مشابهی یول ؛باشد یرانیا
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ار کردن، به تئاتر برگز کردندیشوند، در شهر اقدام م ریها درگه با ژنرالنداشتند ک یکار
 ریو آنها هم درگ کردندیها به آنها حمله مبود که ژنرال یعیطب .درمانگاه راه انداختن

 یها سفر کوهستانبچه یبرا ،تئاتر بگذارندمردم  یبرا نهایا گذاشتندینم یوقت ،شدندیم
 یاساس یهاآموزشو تحت ستم  سوادیبه مردم بست کنند، درمانگاه در ایبگذارند 

آنها  یول .کردندیدفاع م عتاًیآنها طب ،کردندیم لهحم آمدندیها مژنرال یوقت ،بدهند گانیرا
 کردند،یم یزندگ نکهیا یلذت به معن !بردندیشان لذت ممبارزه پنج ـ شش سالدر 

 نیا یهمه میگوی. من مدیایبه دست ب ندهیآبود که قرار نبود حتماً در  یزیچ کی «تحقق»
 نیا دنیو ترس دیتوح یهرابط د،یآن وقت من از توح ،ها اگر به هم ربط داشته باشدنگاه
که  یابه قصه نگاه نکن که در مسابقه ن گونهیگفته شد که اصالً ا یبه موس فهممیرا م

 .را ببلعد آنهاکه  یاوریب تریبزرگ زیچ کی ایصد تا ساحر هستند و تو قرار است سِحر 
 [به مارها]دست  اورد،یاژدها ن یموس ندیگویم و اندکرده یقاتیحقت یدکتر سرجمع یآقا

 نیدر ا [فرعونیان و ساحران پیرامونش] نهایا یعنی ؛چقدر راحت است نیزد و گفت بب
که بودند  در مردم، در عصر مصر درست کرده یافسون ساحر و سحر کیچند صد سال 

کار هم  یسرجمع یآقااست؛  یافسونگر وسحر  نیا دیگویم یبه راحت دیآ یم یسمو
 !نیهم یعنی یدیتوح یبه نظرم رابطه ،میریذهم نپ را نیاگر ا یقرآن کرده بودند. حال حت

  .یستیکه تو در رقابت با فرعون ن رسدیم نجایبه ا یعنی
صابر کردند و گفتند  ینقد آقا کی .ندارد یریبه عدم درگ یربط دگاهیرقابت نکردن در د

 و اتفاقاً دیآیوجود م خود بهه ب خود یرینظرم اتفاقاً درگ من به .شودیم کیرمانت دگاهید
هم  ترراحت عتاًیطب ،کنمیفکر نم اشجهیچون به نت د؛شویتر مراحت یلیخ یریدرگ
و به طور کلی تم، مملک رامونم،یام، پخودم، خانواده یحقوق ذات یروچون  ؛شومیم ریدرگ
 میایتا من ب شودیم ریدرگ تریمنطق یلیحالت آدم خ نی. در اشده است پا گذاشته تیبشر

 یعنی .فهممیم این گونهرا  دنیبا نترس دیتوح یمن رابطه .کنم نییرا تب یریدرگ نمیو بنش
رد شو، وا یدیتوح دگاهیکه اصالً با دبود معنا  نیبه ا ،«نترس»گفت  [خدا به موسی] یوقت

به  ،یرو کن شتریب زیچ کیتو  ستیقرار ن ؛ستین چیز چیهبساطش  نیا یبا همهطرف 
 یعنی .ستین یخدا با موس یجمع جبر «معکما یإنَّن» کنمیخاطر هم من حس م نیهم

در وسط آمد و مبنا  دیتوح ؛نه ؛دچرببزورش به فرعون  تانشد  یموس یاضافه خدا به
 یو انسجام فلسف برمیکار مه ب ییها را دانشجولفظمن  دیعوض شد. ببخش یموس دگاهید

 نیهمبه ؛دیآمد و رفت در منطق توح رونیباز منطق تضاد  [گویمخالصه می]؛ و... ندارم
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 یول ؛دید ،پهن بود یبساط کیرفت آنجا  ،نکرد رهم کا جهیمعطوف به نت یخاطر حت
 باشد. هم اشتباه  دیشا ،کنمیحس م گونه نیمن ا .نبود یرقابت

 

 ؟ ندارد یلیتکم ینکته یکس هدی صابر:
 

 کی نکهیبدون ا .میدهیانجام م جهینت یباالخره آن کار را برا :ی سومکنندهمشارکت
که  میمن بگو دیدرست است شا .کندینم دایمعنا پ یاصالً استراتژ ،میداشته باش ییدورنما

 ینگاه برا .میداشته باش جهیبه نت دینگاه هم با کی یول ،بندمیدر هر مرحله من به اصول پا
 ستین نیا کنمیمن فکر م نکهیا ی اول؛ دومنکته نیا .سنجش که من چقدر درست رفتم

که  میدیکه گفته شد ما فهم یریدر س یعنی .برود یریکه طرف خودش به سمت درگ
 .را به من بده لیاسرائیآمد و رفت گفت قوم بن کردیهم خودش کار خودش را م یموس

 عداًب یحت .را بده من ببرم لیاسرائیگفت قوم بن ؛از فرعون نخواست یخاص زیچ یعنی
باالخره به  ،را آورد دیواقعاً توح یموس نکهیدر ا ریس نیدر ا یعنیو با او بحث کرد  ستادیا
در هر لحظه هم بر اصولش  یول ؛دیایقوم در ب نیبود که ا نیا جهیو نت کردیفکر م جهینت
را انجام  مانفهیما فقط وظ»که  یاجمله نیا ای ستیمهم ن جهینت مییبگو ینکها .بود بندیپا

استبداد  کی ،میباش توجه نداشته جهیبه نت نکهیدل ا ازاتفاقاً  .[تلقی درستی نیست]« میده
جمله استبداد را به  نیسال گذشته هم با استفاده از هم یکه س دیآیدر م یمیعظ یلیخ

 ! میهست فهیما فقط مکلف به وظ [ئم گفتنددا] یعنی ؛وجود آوردند
 

 فیوظا یسر کی !ستیکه شکنجه کردن و حذف ن فهیوظ :ی دومکنندهمشارکت
برداشت  [انداند، اما راه استبداد را رفتهاینکه برخی این جمله را گفته]. میدار یاصول

 آمیز از جمله است. مغلطه
 

مشخص نباشد و  جهینت و نباشد جهیتباالخره اگر معطوف به ن :ی سومکنندهمشارکت
 . کندینم دایمعنا پ یاستراتژ، بسازد خواهدیم همعلوم نباشد که چ

 

 یلیخ ندارد و یمن قبول دارم و گفتم حرفم انسجام فلسف :ی دومکنندهمشارکت
 یرابطه :میمنظر وارد شو نیاز ا و مایلم فکر کردم یلیبه سوالم خ یول ؛است ییابتدا
حس  وجود داشت و دگاهید نیا دم،یجواب رس نیمن به ا چیست؟ با ترس یانمب زیتجه

به  زیتجهدر بحث  :استواقعاً سوال  میسوال برا نیا .داد توانیجواب را م نیکردم که ا
 یموس مییبگو به نظرم اگر است؟ درک کرده یبوده که موس هواقعاً چ یمبان نیا ،یمبان
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هم خدا را  من ؛بفهمم توانمیمن نم یعنی ؛شودیم قاعدهیب یلیخ نیاتفاقاً ا، دیخدا را فهم
به  هیآ یاسالمیهم در جمهور قدر نیهر روز، ا ند،یبیم شنود،یکه م دانمیقبول دارم، م

 ؛میخداپرست شد ،میخداپرست شو میخواستیما هم نم یزدند که اگر همه واریدر و د
 میترسیم تینه فقط از حاکماست که  اینهم  «میترسیم»منظور از این  !میترسیم یول

چیزی منظورم از ترس  .[هم هراس داریم] ،میغلبه کنمان زشت یبر رفتارها نکهیاز ا بلکه
اش را رابطه نیا .است شرفتیکالً عدم پ ؛ستیشکنجه و... ن یمقاومت برانظیر ترس از 

 جوابم هم اشتباه باشد.  دیشا داشتممن سوال 
 

کردند از  یشان انسجام نداشته و سعگفتند که بحث شانیا  :ی چهارمکنندهمشارکت
از  شانیکه منظور ا است نیسوال من ا یول .و بحث را مطرح کنند ندیایفکر خودشان ب

و  میخوانیمما قرآن را  یکه وقت است نیو آن هم ا میدار یمشکل کیما ؟ ستیاصول چ
 میخواهیاصوال ما م ؟ستیرآن چق واندنمان از خکه هدف میفهمینم ،میکنیم یبررس

من  .میخودمان ارتباط برقرار کن یبا خدا میخواهیو م میبدون واسطه به خدا وصل شو
به خاطر حصارها و  ،میاز خدا جدا افتاداآلن  که ما یلیاز دال یکی کنمیفکر م
 اشاره ئمکه خدا دا یدر صورت ه شده؛خط قرمز گذاشتبرای ما  دائماً یعنی .هاستاصول

 ایب ،آن بندها و حصارها را رهاکن ،خط قرمزها را رها کن نیا ،سمت منبه ایب»که  کندیم
تو گذاشتم از نعمت  یمن برا ایها و علم و آنچه که در دندانش نیسمت من و از ابه

استفاده  نهایتو گذاشتم، از ا یمن برا یکه فکر کن یزیگرفته از هرچ یگرفته، از درک هست
است که  نیکه هست ا یبحث کی ایدر دناآلن  بنددیما را نم یدست و پا صولا ای. آ«کن

 [بنا]به عنوان اصل را  یزیچ کی مییایما ب نکهیا .اصول است ،مااآلن  مشکل ندیگویم
چون اصول در  !میکنیحرکت م یخط مش نیکه ما فقط طبق هم مییبعد بگو میبگذار
را  هاتیخالق یبرود و جلو نیز با هاتیخالق یباعث شده حت خیتار یجاها یبعض

از اصول  شانیا دیشا ؟ستیاز اصول چ [ی دومکنندهمشارکت] شانیمنظور ا است. گرفته
 .دارند یمنظور خاص کی

  

« اصول»قبل اشاره کرد اصالً  یدر بحث جلسهاز دوستان  یکی :ی دومکنندهمشارکت
ـ اما ندارد  ایوجود دارد  میگوینم ـ ستینبودن  یو فرامکان یفرازمان ای یفراانسان مرادف

اصل  نیتریاصلخالقیت،  .است تیخالق نیهم ،اصل نیتریبحث من اتفاقاً اصلدر 
 نیو ا ستگراهااصول آنچه مدنظر یاصول به معنا یعنی ؛است یمبارزه و زندگ

که به آن وارد  ینقد نیاول ،اصول مییگویموقتی  .ستین ،شودیکه مطرح م ییهابحث
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 یول ؛دهدیگفت که فطرت حکم م حاًینشود صر زیبه همه چ دیکه شا استنیا ودشیم
 ؟ستیانتخاب درست چ میبدان ستیسخت ن یلیناخواه ما در هر لحظه واقعاً خخواه

به آن  شدهلیتحم زیچ کی یبه معنا راتبعاتش پذیرفتن انتخاب درست و  یوماندن ر
مبارزه در  ینیریمثالً ش نکهیا یعنی است.ول اص یجموعاً به معنااینها م یهمه ؛مینینب

 ست،یاش نعارضه نم،یزدگان بروم و خاکش را ببمن به کمک زلزله نکهیرنجش است، ا
. اصول یعنیمجموعاً  [بلکه عین شرینی مبارزه است و این نوع نگاه]، ستین اشیبد

زن  کیپای از ی خلخالکه  دمیمن شن» :ندیگویم ؛دارند یاجمله کی یحضرت عل
حضرت  «.[بر او شایسته است]، ردیبداند و بم یاگر مسلمان ؛به ناحق درآوردند یهودی
مفهومش باشد؛ واقعاً مردن اینکه منظورش است نه  یجد یلیخ هیقض دیبگو خواهدیم
 اتات تا جامعهخانواده تااز خودت  رامونتیکه پ یتک اتفاقاتتو به تک یعنیاست  نیا

 .[حاضری برای این پایبندی جان خود را بدهی]ی که دار یبندیپا قدرنیادهد، رخ می
بودن خودت، به  یجهان، جد بودنیصابر جد یبه قول آقا همین؛ نیا یعنیاصول 

 هانیا ؛نگذشتن یانتخاب نگاه کردن و از آنها سرسر کیها به عنوان تک لحظهتک
 اصول.  شودیم

 

 دیباالخره با ؛خوب است یلیخ نیا یدبحث بو ریگیخودت پ نکهیاوالً ا هدی صابر:
 نیهم «اتیلذت از ح» ییگویکه شما م یزیچ نی. ایبرسان ییجا کیبه  [بحثت را]

 یاسیصرفاً مبارزه س این است که که دارد یبحث شما اشکال .[محل اشکال است]، است
در اآلن  تا ربازیاز د ؛ستین کیدئولوژیو ا یاسیس یها که جبههجبهه یهمه شود.طرح می

رغم هستند که به یگرانهنوز صنعت ؛وجود دارد دیجنگ تجارت تول کیما  یجامعه
 شانقیموجود تشو یموجود، نظام اقتصاد یموجود، نظام بانک یالتیتشک ینظام ادار نکهیا
که  اندازدیشان مگل گردن یحلقه کند،یفرش قرمز پهن م زند،یکف م شانیبرا کند،یم

سر کارگاه  !وندندیپیباالخره نم یول ،وندندیبپاروپا  شیپ سال صدیس به تجارت مبتذل
 یایدن ه،یسرما فعلی ـ یاقتصاد یهاروزنامه بهشما  .[کندو تولید می] ستادهیخودش ا

هر روز  ید؛کننگاهـ  آفتاب یصفحه اقتصاد ،یاعتماد مل یاقتصاد یصفحه یحت ایاقتصاد 
 فیط کی یعنی !است دیتول جنگ تجارت و بینید کهیید، مورق بزنروزنامه را چهار  نیا

سازها دارند قطعه ؛یبا وزارت بازرگان جنگندیدارند م یدیتول یاهپیبا پرنس یحداقل
ها در صفحه نیشش سال گذشته از هم نیبا واردکنندگان خودرو. در ا جنگندیم
 نیاز ب هاینیدات چروادر اثر  رانیا یدیتول فعال باًیصنف تقر 13ـ  16حدود  میآوریم
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جنگ به  ای .استیجنگ واقع کیما  یدر جامعه دیجنگ تجارت با تول نیا یعنی !رفتند
که  یفیبا آن ط ،زنندیم «کپ» ـ دیبه قول نسل جدـ  مقالهکه  کاریکپ یاصطالح استادها

با های روحوضیطرب مجنگ  ی،قیموس یحوزه در یدفرض کن ای .هنوز پژوهشگر هستند
 N.A 1. جنگ فعاالن ترک اعتیاد ای 01ـ  09 یاز دهه یرانیا لیاص یقیموس ایصبا مکتب 

 . ادیبا غول اعت
 تیحاکم نیبا ا یاسیس یمبارزه یبرد رو شودیمبارزه را فقط نم ید؛نیمجموعه را بب شما

هست که به نظر  یگریوجوه د یول ،از کار است یوجه [ی سیاسیمبارزه]آن . میو آن رژ
عنصر  کیرا  .N.Aفعال  کیکه ما  قدرنیا .است تریجد رانیا یدر جامعه اآلن من

 نکهیبدون ااآلن  یاسیس یروهاین م.ینیبیرا نم یاسیس یروهایمثالً ن م،ینیبیمبارزه م
 یروهایناآلن  شما یول .هوادار وضع موجود هستند یبه نوع ،خودشان بخواهند

چهار  نیدر هم .هستند یجد یروهایکه آنها ن دینیبیم رانیا یرا در جامعه یابرندهشیپ
 کی رهباالخ .است شهیجنگ ابتذال با اند ،آمدند ی سینماپرده یرو دیکه در ع یلمیپنج ف

 یداررستوران کی ؛استیبا بحران اجتماع وندیآمده موضوع آن هم پ «ستیب» مثل یلمیف
کند،  لیکارگاه را تعط خواهدیم ،کندیهم از موضع باال با کارگرانش برخورد م یلیکه خ

چهار پنج  نیهم یکُنه زندگوقتی به  [صاحب رستوران] یول ،بفروشد یبازار کیبه 
که باالخره ما هم  رسدیم نیابه  و شودیمنصرف م رودیم ،داردرستورانش که  یپرسنل

 راناین رستونفر دارند از پنج ـ شش  ؛میخودمان را ادامه بده روند با فراز و نشیب نیا
 اردیلیپنج م ،یسمیلمپن کیبا  دیآیهست که م یلمیف کی ای . در مقابل،خورندینان م

 یو صرفاً در حوزه یدتر کنابعاد دفاع و تهاجم را گسترده نیشما ا !کندیتومان فروش م
 . یدنبر یاسیس
 ؛منش بودبه یآقا اشیمجر کردیسه ربعه پخش م یبرنامه کیجم جام یشبکه شبید
 .اش را داردهنوز حافظه یمقدار صورتش کج شده ول کی ،منش خودش سکته کردهبه
جمله شروع  نیبرنامه را با ا سن دارد؛ سال 68اآلن  واست  1901 منش متولد سالبه یآقا

 یآقا یبعد رفت در خانه «.؟بود یک رانیا کیلمپا یآور طالمدال نیاول دیدانیم» :کرد
 و بود یچون مقابل تخت ،ستینام نخوش یلیهم خ یبیحب یلعامام .«یبیحب یعلامام»

را  رشیس شبیهم که د یبیحب یعلامام نیهم یول. مجلس شاه شد یندهینما هابعد

                                                                                                        
 نهاد فعال در مبارزه با اعتیاد. های مردم. نام یکی از مجموعه1
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 یعلامام یول ،بود یریس کی یتخت ریس .مبارزه است ریس اشیزندگ ریس داد،یم حیتوض
 ریگیکشتچگونه ال کرد که اول سو یبیحب یعلاز امام .حذفش کرد شودیرا هم نم یبیحب
 نیبعد ا ؟ستیچ یکشت دانستمیگفت اول اصالً نم ؛داد حیخوب توض یلیخ ؟یشد

 !«گُمیننه بِ»گفته  ؟داد ادیبه تو  چه کسیرا  یفن کشت نیاول دیپرس حبیبی جالب بود از
 یعلامام ادیبغل را  ریفن سر ز نیبوده در آمل که اول بار ا یاهگم هشتادسالیننه ب کی

 ملبورن کیکه در المپ دادیم حیبعد توض ؛بوده نیا رشیس یبیحب یعلامام .دهدیم یبیحب
، بلور ـ  میایاز وزن پنجم به وزن ششم بـ  میایبباالتر وزن  کیمن خواستم  1328
هست، روس  یبلغار دند،یها خوابدر وزن ششم غول گفت، آمد به من یمل میت یسرمرب

درمدار  ایگفت ن .ما بود یهابحث نیهم .هادر مدار غول ایتو ن ؛هست یهست، آلمان
و روند تدریجی خود را ادامه ها و در همان وزن خودت بمان درشتها و استخوانغول
 مثل یتن موقع هم کشآ !وزن ششم میایب خواهمیگفت من به بلور گفتم من محبیبی  بده.

من  گفتیم داد،یم حیبعد توض .گرفتندیم دیبا یصبح تا ظهر سه کشت کیدر  ؛نبوداآلن 
بعد  .بودم دهیپتو کشخودم  یرودر تابستان که سردم بود  قدرنیبودم و اشده هیالرذات

 گفتیکه بلور م یهمان روس شکست دادم. هیثان 42روس را در  ریگیآمدم کشت گفتیم
  .مبارزه بود ریس کی رشیس ؛دادیم حیخودش را توض ری. سایندر مدار آنها 

 ستگاهیدر ا نندیمورد را بروند و بب نیا توانندیها مبچه ؛دوردست هست یبیحب یعلامام
 کی ؛است کنارشهم  فروشفیک کی ؛حمام کارون به نامحمام هست  کی خچالی

 ـ استیمقدار معلول ذهن کیاست هم  یحرکت، یهم معلول جسمـ است آنجهم معلول 
د. شناسنیقلهک م یو دوراه خچالی ینطقهآن م یمحسن را همه .اسمش محسن استو 

ه است و گاهی ورزشکار بود 1920ی در دهه [محسن]اما  .است فیک رکاریتعم جادر آن
متر 400قهرمان که  ـ یانتظار رضا یآقا ،هیداوود آمد. درمی هیداوود [ورزشگاه] اوقات به

 .[حضور داشت]ـ  در کار خشن بود و یجد یلیخ و مرحوم شدد و بو ایآس متر600و 
محسن  ؛میرفتیم نیتمر یانتظار یآقا شیما پ یهمه ؛[داوودیه]آمد آنجا  روزکیمحسن 

مثالً جو تنزل  که کردیو فکر م رونیآقا شما برو ب گفتیم دیدیهرکس محسن را م ،آمد
 گرم کردن و مشغول ستادیآنجا ا [محسن] .[ورزش کند] تواندینم نیمثالً ا ای کندیم دایپ

تا  دواندیمشد، میمتر  4000 که معادل ستیدور پمرتبه ده حاضران را  یانتظار یآقا .شد
بعد  ؛آمدیرا م رهایس نیا یمحسن همه نیا .بردیمتپه افراد را به  بعد ؛را گرم کند افراد
بعد از  .محسن را باور کردند ،ینیعالءالد یآقا ارش،یو دست یانتظار یمدت آقا کیاز 
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 و دیدویهمه م یمحسن جلو ،میجلودار کرد را لیاسرائیبن دیگویم که خداطورهمان ،آن
 دادند. انجام میهمه داد که هایی انجام مینرمش

تان را بحث یاسیس یصرفاً در حوزه نکهیا یکی ؛اشکال دارد دو دییگویکه شما م یزیچ
خدا آنجا که به  .دینترجمه ک ترقیدق مقدار کیخدا را  یهاهیدوم هم توص کنید.مطرح می

 دیگویم [به موسی]و  کندیم دیتاک «وجود»جمع دو  رب ؛نترس، مخوف دیگویم یموس
 ،دو وجود با هم جمع هستند نکهیا ؛وجود هم من هستم کی ،هستی وجود خودت کی

ما  یو به همه یبه موسخدا  میفهمیم اتیآ نیکه ما از ا قدرنیا .پروژه مشترک است
خاص  یموانع ذات ،که موانع هر پروژه در آن پروژه وجود دارد و هر پروژه کندیم حیتصر

 یبیحب یعلامام یدر پروژه یول ،مانع فرعون است ،حال در آن پروژه ؛خودش را دارد
بود گفت  اتیمحسن اهل ح اند.بوده گیرهای روسی و بلغاریکشتیمانع ؛ مانع بلور بود

باشد.  سالم داشته فرزند کی ومحسن ازدواج کند  کردیفکر نم کسچیه! آمدم ،هستم نم
 کی و کردیورزش م کند،یرا اداره م یفروشفیسالم دارد، ک فرزندمحسن ازدواج کرده، 

محسن باالخره با  یعنی !رفتندیمحسن را پذ سه، یمنطقه نیبخش از ا کیو محله 
تا با تضادها کنار  میکنب یاسیکار س دیحتماً هم که نبا .امدیدوران خودش کنار ن یتضادها

 . مییاین
 دیگویم ؛(48)طه:« مَعَکُما أَسْمَعُ وَ أَرى ال تَخافا إِنَّنی: »دیگویم [به موسی و هارون]خدا 

تو  ،خاص خود را دارد یمانع ذات نکهیا رشیبه اعتبار وجود خودت و وجود من و پذ
نسل شما  دییگویم شماهم وجود تو.  ،هم وجود من هست ؛ببر شیات را پپروژه

 داشت که خودش میاول که ب .داشت میکه ب دیدیرا هم در چند مرحله د یموس ؛ترسدیم
 .همراهش شد [هارون] بعد برادرش ؛[به تنهایی برود و نتواند خوب سخن بگوید]

 .داشت میدر آوردگاه سِحر هم باز ب .داشتند میدو ترس و ب هر ،برادرش هم که همراه شد
هم که فراتر از انسان  یوسم .در وجود انسان هست میب یعنی .داشت میه بمرحله به مرحل

  .فراتر از انسان نبود یول ؛بود یفیانسان ک کینبوده، 
 شیپ خواهدیم لیاص یقیکه موس یکس ،.N.A ؛ فعاالناست یذات یاموانع در هر پروژه

 شانیروبروجملگی،  ،بسازد خواهدیرا م «میهمه خواب یوقت» ای «ستیب» لمیفکسی ببرد، 
، «گاو» لمیف 40 یمهم است که مثالً در دهه نیا .دندار رامتضاد خودشان  یهالیبد
را جمع  انینازل ساموئل خاکچ یهالمیو بساط ف« گنج قارون»و... آمدند بساط « رگبار»

خودت را بساز، تو  لمیتو ف ؛وجود دارد« معکما یإنَّن» نیها اعرصه یدر همه .کردند
آن هم کار خودش را  کند،یکار خودش را م نیاخودت را بساز،  [موسیقی] یقطعه
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های فیلممثالً  ،کندیرا م ییانتخاب نها رانیا یکه جامعه یباالخره در سرفصل یول ؛کندیم
خدا هم  میفهمیطور که ما م نیا !را «قارونگنج»را انتخاب کرد نه مثالً  «رگبار»و  «گاو»

 ،زیرو ترس کندیم دایپ یمعن ریدر س یزیرترس پس. دیآیمها پروسه نیدر ا
اآلن  مثالً .ستیفقط هم ترس ن ؛هم خود خداست یاصل نیبخش و اعتمادآفرجرأت

 ی جامعه غایب است. در عرصهاآلن  «میما هست» نکهینفس و اه ب اعتماد ،ستیاعتماد هم ن
 

 جمع نیدر ا چگونهخدا وجود  ،جمع دو وجود دیگفت نکهیا :ی دومکنندهمشارکت
اینکه وجود خدا در جمع چگونه حضور  یول ،من حرف شما را قبول دارم ؟دیآیم

تو خودت  یخودت را بساز، موس لمیخودت ف دییگویم اینکه یابد، سوال است؟می
را  ایدر ایعصا داد  ایستاره داد  ایدر قرائت شما خدا  فهممیم گونه نیمن ا ،یهست

 . ستین [قابل فهم]من  یاسه بر نیا شکافت؛
 

کوچک  یپروژه کی یجرأت و وجود داد. موس یبه موس ،تر از آنهامهم هدی صابر:
به تضادها را  خواستیمو داشت  یاشکال روش [ی کوچکدر این پروژه] .داشت

خدا  .دوباره فردا آمد تکرار کند ؛کشت و را زد یآمد قبط .حل کند یکیمکانصورت 
بعد مرد  ،کرد قیبعد به او آرامش تزر .دیرد، وجودش را قوام بخشک حیتصحاو را  روش

خاص خودش را  یهااضطراب و استرس م،یدر صحنه هم که آمد باز ب ،صحنه که شد
و  ،گرفتیم موسیدم به دم آنها را از  ـ  اما خدا میدار یادر هر حوزهما هم  ـ داشت

باالخره  .کردیم مندروش، او را کردیم یروان ـ یروح زیتجه کرد،آفرینی میامکانبرای او 
دوران  کیکه  یاروژهپ کیبه  دیرس کالیزیف و کالیپراشکال، مکان یاز آن پروژه یموس

یید ایب ید وباش انبحث خودت ریگیحاال باز شما هم پ فهمم،یم قدرنیساخت. من انوینی 
 . یدو ادامه بده نجایا
 

 اینجامن چون دو تا نشست است که  ،برصا یآقا دیببخش :ی پنجمکنندهمشارکت
فضا  نیکه در ا کنمیمن فکر م .میگوینظر خودم را م ،شما یهاصحبت یدنباله ،میآیم

اگر  یول ؛میکنیصحبت م میدار کیو کالس کیش یلیخ و میکنیم یها بازبا واژه یلیما خ
 یبه وح یازین دیشا ،میباش نداشته یموس یبه عصا یازین دیشا ،میمردم برو نیب میبخواه

 دینیجامعه بب نییپا یاز قشرها یلیدر خ شما دیبا ما صحبت بکند، شا دیاینباشد که خدا ب
و با مشکالت او دست و پنجه نرم  کندیم یمعتادش زندگ یبا بچه یکه مثالً مادر

که  یکیشده و کالس یبندو بسته کیش یهاحرف نیا یکه همه نجاستیا جالب. کندیم
ـ  میاز خود من هم شروع کن ـ دیاز ما شا یلیخ رسدیعمل م یپا یوقت ،میزنیم نجایما ا
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 چند مرد» دیگویو م گذاردیما م یپا یجلو دیآیم قاًیوخدا دق میستیمرد عمل ن
مان را هم دست یموس یعصا یتو ح میزنیکه ما همه جا م نجاستیو ا «؟یحالج

که پشت  میباشاز خدا داشته دیاست که ما با و آن ترس میترسیو م میریبگ میتوانینم
که  میبرس یانقطه کیها به و نظرها و نشست هادگاهید نیا یها، پشت همهپروسه یهمه

 ،کار نیکوچکتر یچه حت یاجتماع یچه در حوزه یاسیس یعمل شد چه در حوزه یپا
اً آنجا خدا به واقع ؛میاز خود نشان بده یو خود میستیخودمان با یپا یرو میبتوان

 میبساز بایجمالت ز ،هابا واژه مییایما ب نکهینه ا میاش هستخودش افتخار بکند که ما بنده
که  ییاز کارها یلیخ !میهست یخوب یهاکه ما بنده میخودمان را گول بزن یلیخ نکهیو ا

 یلیخ واقعاً ما رسدیعمل که م یپا یول ،میما هم انجام ده دیشا ،دهندیانجام م گرانید
 . میزنیجا م

 

 !میصحبت کن کیو ش میرا رواج بده سمیمانتالیسانت میخواهیکه نم نجایما ا هدی صابر:
است که  نیها ابحث نیا یهمه .میاز آن طرف هم ما مشکالت خاص خودمان را دار ؛نه

 ،محلهدر خانه خودمان،  درحال  ؛میبرسپروژه  بردپیشبه سرفصل  ـ مانهر کدام ـ جمع
نظام و  نیا رییتغ نظیر رالعقولیمح یهاپروژه ،ها. الزاماً پروژهشدبا خواهدیر جا که مه
 .است یمثل برخورد خدا با موس ،مثالً برخورد آن مادر با فرزندش !ستین میرژ آن رییتغ

به وجه نمادین ] ،هم یموس یعصااستخراج کنیم. در مورد قواعد را  نجایا میخواهیما م
آن عصا  !مدام مردد بودکه  یموس [و اینکه آن عصا، نقطه اتکایی بود برایآن توجه کنیم 

خدا از ] دارد. کیوجه سمبل کی ،بوده هم یواقع نکهیضمن ا ؛است کیوجهش سمبل کی
 ءآن نقطه اتکا ؛یدار یینقطه اتکا کی [کند کهدادن عصا به موسی این سخن را مراد می

 .دو وجه داشت ،داد یکه خدا به موس ییعصا .هم وجود من ،سته خودت هم وجود
 دیگویآنجا که م .بود «او» یهم وجود معتبر اصل یکی ،بود یوجود معتبر خود موس یکی
 ،است هم وجود من به اعتبار آن عصا که هم وجود تو در آن یعنی «به عصاک فضرب»

رخوت و از  نیو از ا میبرس میمفاه نیبه ا میخواهیبکش. ما م راضربه را وارد کن، مرز 
 نیا نجایا یفلسفه .مییایب رونیو ماقبل پروژه بودن ب یدستاوردیو ب یمحصولیب نیا

شاءاهلل ان .ممنون از دوستان یلی. خدیها مشارکت کنشاءاهلل شما هم در بحثان .است
را نسل تکان  بونیتر .اورندیشان را بها بحثهم بچه ؛هم بحث باشد گرید یشنبهسه

سفر  کی میبتوان ،سفر دادند شنهادیکه پ یبا دوستان ؛مید هم قرار سفر را بگذاربدهد و بع
 .میرا رقم بزن یجمع

 


