
 

 

 
 
 
 
 

  1(۸) یکاستراتژ یدد :او یها و کارکردها: داشتهیینو پنجم: تب یستب نشست
 

 نام همراه یاریگر به
 گشایم، باب بگشا، نزد من آرفیقم، ره من
 گاهی و استراتژیک با خداستمر، همهدالنه، می صافضرورت رابطه

 

 :یمکرد یکاوخودمان را درون یروننشست اول مقدمتاً از درون به ب سیزده در
 

 فصل یکنشست،  یزده؛ سینجاآغاز تابه ا از
  یکاو درون

  یابیبحران
 خروج از بحران  یسع

 یمتدکاو
 متد یطراح

 ما یینتب
 ما یالگو

 

و  یمبرد یدر درون خودمان به بحران  پ یستیم،را نگر یرونو ب یمدرون خودمان در آمد از
خودمان از  یرامونپ یدر مدارها یمکرد یبحران را لمس و به سنت بشر سع یزن یروندر ب

مجهز  یکه به متد یمو محتاج بود یمداشت یازن یخروج به روش یبرا .یمبحران خارج شو
 که با عقل کمتر از یمتدیم؛ قرار دادجلسه  دومتد را در دستور کار  یطراح یم،شو

 یتاًو نها یینتب یین،تبیشابود که عبارتند از: پ یسطحمتد سه یدیم،متوسط خودمان به آن رس
در مواقع  کندیم یهتوص. یمنمود کرد،یم یهکه خدا توص یینیتب یدنبه د سعی. یینپساتب

                                                                                                        
 باشد. می 1966 ماهبهشتیارد 12شنبه سهرگزاری این نشست . تاریخ ب1
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خودتان کوچک  یمبنا یک ید،من آغاز کن یرا از خودتان به سو یریبست سبحران و بن
 یهتوص ینا یازامابه یالگو یک یمابراه یو منتشر هم من هستم. الگو یطبس یمبنا یکو 
 . یمآن درنگ کرد یجلسه رو پنج و بود

 ینو همچن یمدار را درک کردبحران یراموندار و پنشست اول درون مشکلسیزده  لذا در
 یبستبنه رعایت شرایط، مشروط ب و یماز آنها هست یکیندار را که ما هم بستانسان بن

 یهاانسان یبه جرگه یزو خودمان ن یدیمدار را دیینتب ی«ما»و  متددار یشینیانپ .یمندار
مورد بحث و بررسی الگووار را  یمابراه یتاًو نها یوستیمپ بحرانبست و کننده از بنخروج

خودمان و در  یدر تجارب باطن« او»اینکه با توجه به  یمدر فصل دوم گفتقرار دادیم. 
 ید،که من را هم طرف مشورت قرار بده کندیم یحماست مکرر تصر یرو یشکه پ یکتاب

 ید،تان دعوت کنخروج یرهایو به مس یدبخوان تانیها و روندهامن را هم به بحران
 اینکهنه از باب  یم،کن یآن را بررس ،کندیادعا م« او» حال که .یریمبگ یدعوتش را جد

بلکه خودمان تجربه  یم،را محک بزن« او» که یستمان نما در توان یم،نادعا را محک بز
 دهد؟یدعوت را صورت م یندارد که ا یسترگ یهاداشته« او» یاکه آ یمو متوجه شو یمکن

 

 بگشا بابفصل؛  دوم
 باب: آستان

 نقطه اتکاء «او»
 ی، فاعل استمرارما

 

 یما هم فاعل استمرار یاآ یول ،یمض کنفراتکاء  را نقطه« او» توانیمیتجربه م یندر ا ما
و در  یکنجسه ی،مناسبتبه شکل  یا یممستمر یبه دنبال رابطه یامفهوم که آ ینبه ا یم؟هست

« او» باز با یافتیم، یاز آنها خالص کهیو در هنگام کنیمیمراجعه م« او» بست بهبحران و بن
 ینا یرو یاچند جلسه شویم؟یم نهیگااز خودمان هم ب« او» با یگانگیو به تبع ب یگانهب

ما اهل  یاو آ یردما قرار بگ ینقطه اتکا تواندیم« او» که به چه علت یمبحث متمرکز شد
 یننه؟ لذا ا یا یممستمر برقرار کن یرابطه« او» با خواهیمیو م یمعمل و استمرار آن هست

 .کندیبرقرار نم یفیک یبطهرا ،ما یفیک یازوقت بدون اعالم ن یچه« او» رابطه دو سو دارد؛
عام  یتکه هدا دهدیم یحتوضکند؛ یم یجادا یمعمول یرابطه ،یتشالبته به صفت خالق

عام  یتمن است، اما بحث ما فراتر از هدا یتمسئول یدر حوزه کنمیرا که خلق م یکس
 یزن« وا» یمو بخواه یمدار بکندامنه و افقرازد ی،جد یک،کار استراتژ یماست. اگر بخواه

 یگاه دو سوما وارد کند، آن یآورده به پروژه یکرا به عنوان  یکشاستراتژ هاییژگیو
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 یهاده با جلوهمشورت یماردارکار تاستراتژ کمک یخدا« او» :کندیم یفیفرق ک یکرابطه 
 .گذاریمیم یشخودمان به نما ازرا  هایییژگیو یزو ما ن شودیم یعاد یهاو جلوه یفیک

انسانِ  یکو خدا دو سو داشت،  یمابراه یکه رابطهرابطه دو سو دارد، همچنان ینالذا، 
آن  یرو یراخ یجلسه در هفتکه « او» با یموس یدوست؛ رابطه یِخدا یکدوست 

اش پروژه کهاست  سریمهآس و یدهدار، شوردغدغه یانسان یاست. موس ینچن یزن یستادیما
و  کندیم اشیدهنامتناسب با ا یناسب ندارد و برخوردهاروش مت یرا به اجرا درآورد، ول

سو  دو یزامروز مدرن ما ن یهمه دو سو دارند، در تجربه ینهاا .آیدیخدا در کارش م
از آنها در ذهن ما هستند،  ییهاکه نمونه ییرو مدار تغ ییمدار رها یهاانسان یعنی،هست؛ 
 یفتعر یفیک یخدا یکو  یفیخود ک یک عتاًیطب یزاز آن، آنها ن یرونو چه ب یرانچه در ا

 اینکهو البته نه  یوندیمداران بپو افق کارانیفیک یبه جرگه یمبخواه یزاند. اگر ما نکرده
رابطه را  ینا یدبا] یمبکن یبلکه در حد توان خودمان اقدام یم،بکن یرالعقولکار مح یک
 :مقابل ما خواهد داشت یژگیچهار و یزن« او» و یمدار یژگیما چهار و. [میریبگ یجد

 

 ؛ یهدو سو ی؛ رابطهیینتب
 «او»             ما

 فعال نامحدود  فعال محدود
 گرعرضه  تقاضادار

 منتظر   منتظر
 دارقاعده  آوریرو

 

خودمان  هاییتکه محدود یمهست یرابطه دو سو دارد و ما فعال یمما درک کن یددر ابتدا با
 یک 1380 یفعال نامحدود است. قبالً مثال زده شد که در دهه« او» ما محدود و .یمرا دار

هم تکرار  یگرانجام داد و د یرالعقولمح یکه کار ودب 1ینچمبرل یلتبه نام و یستبسکتبال
چنان آورد. در حال حاضر بسکتبال آن یازامت 100 ییبسکتبال به تنها یباز یکنشد، در 

جان  یزانرعرق یدبا یقهدق 40 یبه سخت یمت یککرده و هنرمندانه شده است که  یشرفتپ

                                                                                                        
1 .Wilt Chamberlain :کنیباز( 1333 ـ درگذشت به سال 1398 متولد) نینورمن چمبرل لتونیو 

 یمل هیاتحاد نینچبسکتبال جهان و هم خیتار اننکیباز نیتراز بزرگ یکیو  کایبسکتبال اهل آمر
 خیدر تار کنی. او تنها بازکردیم یدر پست سنتر باز متریسانت 181با قد  نیرلچمب .بسکتبال است

NBA  است.  مسابقه شده کیدر  یشخص ازیامت 100است که موفق به کسب 
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 یراندر ا دهد.رخ می یکاآمر یگدر ل یشترو آن هم ب یاوردب 100 یازبکند تا مثالً امت
در  ینچمبرل یلتو یبرسد، ول 100به  یمت یکمرتبه  دو سه یخودمان ممکن است سال

 کهیگامسانت داشت و هن یستقد حدود دو متر و ب یک !برد یازامت 100 یباز یک
 یعنی، .را پوشش بدهد یشعاع دو متر یکتوانست یم کردیدستانش را باز م

فعال بود، منتها  یلیو... خ یستادنبود، در پرش و ا یزیکیبه لحاظ ف انانس ینتردرازدست
 یمبه هر حال فعال محدود یول ،یمبشو یفعال در هست یمتوانیفعال محدود است. ما هم م

 . یمرا درک کن ینست، البته اگر ما او خدا فعال نامحدود ا
گر خواهد بود. به همان نسبت عرضه یزن« او» ،ما یاست که به نسبت تقاضادار ینا دوم
اگر با  .نامحدود با ما برخورد کند« او» و یمباشداشته  یمحدود یکه ما تقاضا شودینم

 یکاصر با سال جهان مع 40-20نامحدود برخورد کرد و در تجارب  یو موس یمابراه
جرعه  یککه با  یاساعته 46 یهاهم روزه آن گرفت،یم روزهکه دو ماه در سال  یگاند

 یفیک یتقاضا [کرده، از آن رو بوده که یفیبرخورد ک یزن] کرد،یدانه بادام سر م یکآب و 
به هر نسبت که تقاضا  یزبرخورد کرده است. ما ن یفیک یاربس یارداشته و خدا هم با او بس

 اینکهقاعده و قانون دارد؛ ضمن  یعنی،است؛  رگبه همان نسبت عرضه« او» ،یمباششتهدا
 یگرهر حال عرضه است اما به یارهمه هست، منتشر، مبشر و در اخت یاروجودش در اخت

 مند. است قانون
ها و پروژه یرها،به ما در س« او» که یمانتظار دار یم،دار« او» وجه اشتراک با یکاما ما 

است که به  ینهم ا« او» است، انتظار رهم منتظ« او» کند. اییژهکمک ومان یهاروسهپ
انداز و با چشم یددارترتر، امفعال تر،یجد یز، ما ن«او» یکارو کمک ینسبت آورندگ

 «.او»لذا، هر دو منتظر هستند، هم انسان منتظر است و هم  .یمبرخورد کن یزتریشورانگ
که کمک  بتیکه به نس استیناست، انتظارش ا نیازیب« او» یرضه ولمنتها انسان منتظر ع

 باشد.  تریجد یرانسان هم در س ،کندیم
ما را  یازو ن زندیما را پس نم یهم رو« او» و یمآوریما رو اینکهچهارم  یژگیو نهایتاً

است که  یسک ما در مقابل آن آورییکه رو یمباش در نظر داشته یداما با گذارد،یمعطل نم
خواهد داشت.  یکردهم به ما رو« او» ،ما آورییو متناسب با رو باشدیدار مقاعده

داشت واقعاً نامحدود بود؛  یمکه به ابراه یکردیمثالً رو .است ودهم نامحد« او» یکردرو
 یمابراه یشد. الگو یدهدر تن« او» هم کامالً با یمکرد و ابراه یرا دوست تلق یمابراه یعنی،

مقدار در  یککه  یستن یجیخدا نامحدود است، مثل خل یشرویکه پ دهدیما نشان مبه 
 طورینا ؛نه .مقدار آب در آن باشد یک که یستن یامثل دهانه یاکند،  یشرویآب پ
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نداشت، باالن و پروازان بود، به  یتیمحدود یزن یمندارد. ابراه یتیو محدود آیدی! میستن
ثبت شد و خدا به او  یدوست ینو ا یگرهمد یبه دوست یدنددو رسهر سمت او رفت و 

 داد. ]خلیل[  یژهو و یفیلقب دوست ک
که در  یداحد کرد و متذکر گرد تبعد از شکس اییهتوص]خدا[  یین،تب یدر حوزه

منزلگاه  یکخودتان  یرید،بگ یخودتان را جد .یدها از خودتان و من فرار نکنبستبن
 یدو منزلگاه پاگرد ینا ینب هستم. یلو طو یضعر یاربسمنزلگاه  یک یزو من ن یدهست

رفت و آمد  یناز ا ید،کن یتلق یدوریرآن را کُ ید،پاگرد قدم بزن ینو در ا یددرست کن
« او» ییهطبق توص یمو بخواه یریمرا بپذ ین. اگر ایدخواهد رس اییژهو ییجهحتماً به نت

که باشد، متن منزل،  یهر متن ـ مددکار است «او» ،یاییمب «متن»ها به و از کناره یاز حواش
ماست. در ذهن ما حقنه  متعلق بهمان، متن متن جامعه یامتن محل، متن دانشگاه و 

قدرت  یماست، متن برا متعلق بهمتن  !نه ایم؟یهما حاش !ایمیهاهل حاش ااند که مکرده
آنها  یما هم ادامهاست که نسل به نسل آمده و  ییهاتوده ینهم متعلق بهمتن  یست،ن

آدم  یپروژه یها هم در ادامهاگر دولت یم،اجرا کن خواهیمیآدم را م ی. پروژهیمهست
آدم را در حد فهم و توان  یو پروژه یمهست دمنه، ما آرهست وگ یوجه مشترک ،بودند

ترازو  یگرد یخواست خداست، و خواست قدرت در کفه ینا .دهیمیم خودمان ادامه
 یکفه یست؛ یککه الزاماً قدرت مستقر در کشور خودمان ن یالبته هر قدرت .ردقرار دا
 یکفه یناست که ب خوانیش، کدام پ«او»ترازو هم خواست  یگرد یو کفه ینترازو ا

باالنس  ینا یرما اس یدباالنس برقرار کند؟ لذا نبا« او» یترازو یقدرت و کفه یترازو
 یقشنگ یلیخ یلفام «.یتآدم»به نام  یرانبود در ا یلیام. فیمآدم هست یما ادامه یم،بشو

 یاآمده پروژهانسان قبالً بحث شد،  .رسدیمبه آدم او  یباالخره شناسنامه یعنی،است! 
 !طلبانهنه از نوع توسعه یرتسخ ،هیتلرینه از نوع  یرکند، تسخ یرو جهان را تسخ داجرا کن

 یو مناسبات یدنما یاش را جاربکند، اراده یمفهوم که در آن دخل و تصرف ینبه ا یرتسخ
انسان متن هم الزاماً فقط  .یماست که انسان متن باش ینبه ما ا« او» یتوصیه .بگذارد یهرا پا

به متن  یماگر بخواه .ماستمتعلق به ها متن یبلکه همه یست،ن یاسیس یعرصه]فعال[ 
را  یمبه آنها رجوع کن توانیمیا ممرجع دارند و م یکه جنبه یمتون یعتاًطب یوندیم،بپ
 :یمبدار ورو دقت به د یدد یاز حوزه بایدینم

 

 متون مرجع:  ؛ ما راجع، تبیین
 کتاب؛ ما؛ یختار؛ یهست
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 یماشاءاهلل در آن مالت برایبزرگ است که ال ینشکتاب آفر ینا یا یمتن اول متن هست
 یک« او» د ما هم به اعتقادو خو یخهست. کتاب تار روییشو پ یقتحق یق،درک، تدق
 ید،به درون خودتان برو گویدیم یعنی،؛ «انفسکم علیکم» :کندیم یحتصر .یمکتاب هست

 یاو نه در الک فرورفتن و مشابه خارپشت در درون فرورفتن  دگیفسرنه، آن درون
منظور  یست،فرو رفتن ن گونهیننه! منظور ا .پشت بودن و در درون فرورفتنهمانند الک

 یک. یدزدن، متن خودتان را هم برگ بزنقابل برگ یدهست یکه خودتان هم متن است ینا
و آن متون  یمما اهل رجوع و راجع هست ا،لذ .هم هست به عنوان متن مرجع یکتاب آخر

به  یددو کل یینتب یمراجعان است. در ادامه ییرندهپذ ،یمها خود ما باشاز آن یکیهم که 
 :دهدیما م

 

 روش یکو  یدکل ؛ دوتبیین
 هاکرانه؛ خود: یددو کل

 

 ینو در ا یداست که به خودتان بها بده ینا ید. دو کلکنیمیم یداهم روش خودمان را پ ما
. یدبها بده یزدوردست ن یادست یکهاست، از نزداز خودتان هم که کرانه یرونبه ب یین،تب
 یک. شودیها مخودمان کرانه اتیآفاق هم که با ادب یم،انفس ما هست «.آفاق و انفس»

 :یمکرد نتخابروش هم خودمان ا
 

 روش  یکو  یددوکلتبیین؛ 
 روش:  یک

 مواجهه با کتاب
 انتخاب نشانه و گزاره 

  نشانه و گزاره یموضوع یدانم یبررس
 شان نزول

 از واژگان یریبارگ
  یلتحل

 متنبهره از منابع کمک
 یینها یافتدرک و در

 

 یخاص یطبقه یچه یارکه آن کتاب در اخت یحو توض یرتفس ینبا ا م،کنییروش م انتخاب
و چون  کردهانشاء آن را « او» ندارد، منشاء آن خداست و چون یخاص یبندرتبه یست،ن
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همه  یارمنتشر و در اخت یزهمه هست، کتابش ن یاراخت در یوجودش منتشر و به تساو
 یرکنند، پرده بردارند و تفس یرجمان امروزکه بتوانند کتاب را ت یهست. البته ما به کسان

هم  یدر هر لباس ،ما مرجع هستند یآنها برا کنیم،یرجوع م یند،نما یو کاربرد ینامروز
 یزافتاد که از تبر یاتفاق یراندر ا 1910 یعنوان شد که در دهه یباشند. ول خواهندیم

که خود کتاب  یدرس نژادفیو بعد به حن گانشروع شد، در ادامه به تهران و مهندس بازر
 .لباس خارج کردند یکطبقه و  یکرا از کف انحصار  یرشاش، برداشت و تفسو مطالعه

و نه   یمبردارنه پرده یم،ما نه مفسر .یمما هم در حد خودمان به دنبال فهم کتاب هست
اشد ب داشته یمتعدد شکاالتدرک ما ممکن است ا ینا .یمباشداشته  یدرک کامل توانیمیم

مان یهاکه درک یم. ما حق داریستانداز ندرک مثل برق است و قابل پس یول ،که دارد
 ینلذا، اگر ا .ما را نقد کنند هایدرکو همه هم حق دارند که  یمبگذار یانرا با هم در م

 ینو ب رویمیکه سراغش م کنیمیمواجهه م گونهینما با کتاب ا یریم،موضوع را بپذ
تکه و  یه،متن مرجع است و از آن آ یکاو  کنیم،یبرقرار م کنانیتخودمان با او آش

از منابع  کنیم،یم یلشتحل دهیم،یلغت انجام م یترجمه کنیم،یموضوع انتخاب م
 . رسیمیم یافتدرک و در یکبه  یتاًو نها کنیمیمتن استفاده مکمک

 

  یادینبن هایدریافت؛ تبیین
 محترم ـ معتبر یرمس

 ک پروژه مشتر
 «او»قاعده

 ما یبسهم و نص
 

 یاتشکه ما  از خدا و ادب طورینالبته ا ـ یمکرد یداکه ضمن کار پ یدهاییاز کل یگرد یکی
محترم و معتبر  یررفتن است، مس یبرا یراست که مس ینا ـ فهمیمیکه در کتاب هست م

لحظه  یک نی،یع؛ 1«دل یدبه چه کار آ ،گرعشق نباشد: »شودیکه عنوان مهمچنان  باشدیم
نباشد و  ییرازها یخانهکه اگر دل ما صندوق بینیمیم یم،کن فکرو  یممان را ببندچشم

و  شودیساطع شود وجود نداشته باشد، اصالً آن دل شکم م یکه از آن عشق یکنجسه

                                                                                                        
ور  /گر دل نبود کجا وطن سازد عشق /بر مرکب آرزو سوار آید دل /گر با غم عشق سازگار آید دل». 1

 خیر، رباعیات(. ) ابوسعید ابوال «عشق نباشد به چه کار آید دل



 1تبیین ما ـ : باب بگشا؛ دفتر دوم     434
  

 

 اشیو رازدار یکه دل به اعتبار مهرورزدل و شکم وجود ندارد. همچنان ینب یمرز
آدرس  یبرا یرمس .[قابل احترام است] ،رفت یدبا اینکههم به اعتبار  یرمحترم است، مس

 یمذهب هم برا .راه است یهم خدا« او» رفتن و یبرا یرمس یست،کردن ندادن و اشاره 
 .محترم و معتبر است یرمس ینو رفتن است و لذا ا یدندو یر،آمده؛ انسان هم اهل س یرمس

 یندر ا یدقابل احترام است. با شود،یبرده م شیپ یرمس ینهم که در کشاکش ا یاپروژه
 یدهرس یبه موس یده،رس یمو ما که از آدم مشترک بوده و به ابراه« او» ینمشترک ب یپروژه

، نه [یمقد حاضر شوتمام]است، در حد وزن و ابعاد خودمان  یدهرس یزو اکنون به ما ن
« او» منتها یم،اجرا کن« او» مشترک با یپروژه توانیمیم یزما ن !ینبنه خودکم یممتوهم باش

 یندر ا .کندیما مشارکت م یدر پروژه ،یمکن یتدارد و اگر ما آن قواعد را رعا یقواعد
 یشآنها را پ یکه فعاالن هست یو درشت درون هست یزر یهاپروژه یندر ا یزصورت ما ن

ماست.  یبو نص ها بر سر سهمبحث ینا یداشت. همه یمخواه یبیسهم و نص ،اندبرده
 یم،الباب کنرا دق« او» در خواهیمیمطرح شد که حال که م بحث ینا یمجلوتر که آمد

 یست؟چ« او» یهاداشته
 

 ما:  تبیین؛ یشارویپ بحث
 او کارکردهای ؛او هایداشته

 طراح ـ مهندس یخدا 
 خدا خالق 

 (1) یکاستراتژ یدد
 

منتشر  یکه خداهمچنان کند،یاز خودش ساطع م یمتعدد هاییضانو ف هایانجر او
ها ها را از آن داشتهداشته ینا یمکرد یهم متعدد و متنوع است. ما سع یشهااست، داشته

و  هاستیشانیما پس پ یجامعه یو در عرف سنت آیدیم یهکه در ادع یکیو صفات کالس
مدنظر قرار مشکالت امروزمان را  [و یمینما یزمتما] یست،ن رانگیزانندهب یگرداآلن  یلیخ

؟ مثالً نه یاها داشته مشکالت را در گذشته ینتوان برخورد با ا« او» یاکه آ ینیمو بب یمبده
چه  مان،یفکر یانچه جر مان،یراموناز مشکالت امروز ما چه فردمان، چه پ یکی

ه و آمورف فلَّ یزاست. همه چ یو مهندس راحیمشکل ط مانیتمان و چه حاکمجامعه
 یو از هندسه گیردیظرف قرار نم یکدر  آید،یقالب در نم یکدر  یزچ یچاست، ه

هست که در امروز ما در  یمهندس و اهل طراح قدرینخدا ا یا. آیستبرخوردار ن ییکارا
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است، آمار وارداتش را  یاکنندهمصرف یما جامعه یکه جامعه بینیمیماآلن  نه؟ یا یایدب
را با  مانیفکر یگذشته یهاانباشت ید،کن یسهامق یدآمار واردات را با تول ینیم،بب

به  یتکرد و در نها شودیم هایسهمقا یناز ا قدرینا ید،کن یسهمقا یاندک فعل یهاانباشت
 .ددنبال تجارت هستن غالباًندارد،  ییما چندان جا یکه خلق در جامعه رسیمیم یجهنت ینا

خدا هم تاجر  یاآ .یستندان زیاد[ ]چن یشهپیدوجود دارد و تول یشهپبه وفور تجارت
درست کرده است؟  ینه، کارگاه یاباز کرده  یادارالتجارهاز اول جهان خدا هم  یااست؟ آ

جهان را از  مکاناتا یلبا موبا کند؟یجهان را اداره م یلنه، با موبا یااست،  یزانرعرق
 یندر شش روز ا دشویدارد و دالور است؟ م یدست یکخودش  یا بردیبه آنجا م ینجاا

جهان را خلق کرده ـ شش روز خودش  ینکه در شش روز ا« او» یاجهان را خلق کرد؟ آ
 یما را از موضع تجار تواندیم یاید؟امروز ما در ب یدر کارها تواندینه شش روز ما ـ م

است که  یددر خدمت تول یتجارت .دارد یمتعدد یخارج کند؟ البته تجارت هم مدارها
ابتذال مربوط به  شودیم یدهآنچه د یول ،یستنفسه بد ن یاسم تجارت فاشد؛ بیمحترم م

خدا  یااروپا است. آ یشسال پ 400با تجارت عصر  یسهدوران ماقبل مدرن و قابل مقا
به سمت خلق ببرد؟  یم،دار یدکه با تول یدیبع یفاصله یتوضع ینما را از ا تواندیم
که  یمبخواه« او» از توانیمیخودمان م یاکند؟  یقتزر اق به ذهن ماخلَّ هاییژگیو تواندیم

 :یدیمرس یکاستراتژ یدصاحب د یتا به خدا یمها آمدبحث یننه؟ با ا یااق کند ما را خلَّ
 

 در کتاب یکاستراتژ یهاگزاره
 یشیاندفرجام 

 کردن یفرعـ  یاصل
 یرعهد با او، با خود، با غ پاس
 و انباشت یرهذخ

 ه صدقب یهاورود و خروج
 

 یشیدارد، ما را به فرجام اند یکاستراتژ ییژهو یدکه چند تاک فهمیمیاز کتاب م گونهاین
بودن و  یرهبه عهددار و اهل ذخ ینو همچن کندیم یهتوص هایدهکردن پد یفرعـ  یو اصل

ها دعوت ها و پروسهبه سالمت به پروژه یهاورود و خروج یتاًانباشت کردن و نها
 .است یکیاستراتژ یداتتش تاکیدا، تاکلذاکند؛ یم
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 باب بگشا، نزد من آ  یم،ره گشا یقممن رف
 من؛ 

  صبورم؛ فرآورم؛ طراحم؛ یشمدوراند؛ افق دارم
 

کار  خواهیدیکه اگر م کندیم یحتصر یید،و نزد من آ ییدباب بگشا گویدیکه م وقتی
 یمتم،و عز یشیورانددارم، صاحب منظرم، اهل د یجد هاییژگیمن و ید،درازمدت بکن

 یبرا یزرا سامان بدهم و صبرم ن یروآفر یهاپروسه توانمیکنم، م یطراح توانمیم
 . تاس یزلبر ،از افق به تحقق یدنرس

 

 ؛ مدبّر از سقف تا کف   «او»
 «     مدبران در امور»کن به  یاد؛ سوگند «او»

 

امور،  یریتائم در حال مدهستم به طور د یکرده، که مدبر یفخودش را در کتاب تعر او
در امور هستند.  یرکه اهل تدب خوردیقسم م یو ضمناً به کسان یاز سقف تا کف هست

 [:یدیمخدا در طه را د یکاستراتژ یطراح]
 

 ؛ یمدّبر صاحب استراتژ
 یکاستراتژ یطراح یک

 نشانه  ینو چند)طه، اعراف، شعراء( گزاره ـ سه یک یانهمدر
 مرحله 16بند،  31نشانه،  42با  سرشار  یانهطه: م

 

دارد که به درد امروز ما بخورد، سه  یکیاستراتژ یتوان طراح« او» واقعاً اینکه یدند برای
طه و اعراف  یهادر سوره یلیگسترده و طو یصفحه یک یم،گزاره مطول را انتخاب کرد

 یاربس یارو بس یهست یسبز کاهو یو ساقه یفیک ییانهطه م یموجود دارد. گفتشعراء و 
مرحله در طه هست که ما  18و بند  90نشانه با  31کند؛ یم حبتسرشار است و با ما ص

 :یمببر یخدا پ یکاستراتژ یژگیآن به و ییلهبه وس توانیمیم
 

   یک؛ آموزش عمل استراتژپای تابلوی خدا
 :  یاول ـ طراحی مرحله

 ی؛ تضاد اصل یسازبرجستهیط؛ شرا یلتحل
 یکاستراتژ ؛ گزینشیکهدف استراتژ

 : یمجر یو فرآور ینشدوم ـ گزی مرحله
 خود پروردم ـ فرآوردم یتو را برا
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 : یکاستراتژ یی سوم ـ کارسپارمرحله
 بال شو! غزال شو! پا شو! سبک: برهنه یدوران یامپ

 ؛ «تو»، گوش از «من»از  یوح
 : یفیک یزچهارم ـ تجهی مرحله

 یژهو یهامبنا؛ جلوه یمتفه
 در بزنگاه اقدام:  یمجر یهپنجم ـ توجی همرحل

 ینها ـ براهرو با نشانه گریانفرعون طغ یبه سو
 : یمجر یفهرست تقاضاها ینی ششم ـ تاممرحله

 «او»و چون  چندیـ اجابت ب یشفاف مجر یخواهندگ
 : یمخاطب، گروه هدف استراتژ یقینی هفتم ـ مرحله

 توده مردم
 ، متن و روش: ادیبه  یزهشتم ـ تجهی مرحله

 ذکر مستمر، کتاب رهگشا، روش متناسب مواجهه
 : یـ روان یروح یزی نهم ـ تجهمرحله

 ینی، اعتمادآفریبخشجرات
 : یدالدل با مجر یی دهم ـ همراهمرحله

 ، پروژه مشترک استیابدر
 :ـ اقدام ی یازدهممرحله

 جو بودنفرمان رفتن، طرح موضوع کردن، مطالبه
 :یمجر یینتب ـهم ـ طرح موضوعی دوازدمرحله

 تلنگر، دعوت یین،تب
 :ـ عمل یشهـ آوردگاه اند یزدهمی سمرحله

 ـ روش یدگاهمواجهه د یر،تاث یتالش برا
 :یزچهاردهم ـ ادامه تجهی مرحله

 ییاعتال یب، ترغزدایییمب
 : یانیماقبل پا یپانزدهم ـ برتری مرحله

 ینامیسمد ی؛ برتریدتوح یبرتر
  ینی: محو ـ جانشییشانزدهم ـ اقدام نهای مرحله

 اسرائیلیبن ینیمحو فرعون و مدار فرعون؛ جانش
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. کنیمیرا عنوان م ینشموضوع متعدد تکرار شده فقط مراحل و عناو ینکه ا ییآنجا از
 یمواجهه با فرعون و رو به تحول بردن جامعه یبرا یمشترک با موس یخدا در پروژه

به  یکاستراتژ یکارسپار ی،مجر ینشگز ی،کرد: طراح یهتعبمرحله را  شانزدهمصر 
مردم را مخاطب  یش،فهرست تقاضاها ینتام او، یهاو، توج یجانبه همه یزتجه ی،مجر

 یاو، همراه یروان یروح یزو متن و روش، تجه یادبه  یمجر یزقرار دادن، تجه یاستراتژ
 یصل اقدام، روش دادن به او برابه سر ف یپروژه، رساندن موس بردپیشدالدل با او در 
فرعون و مدار او و  وکه مح شانزدهم یبه مرحله یدیمرس یتاًاقدام و نها یورود به مرحله

 یهابحث یآمده، حال بحث امروز ادامه یشپ ینجابود. بحث تا ا اسرائیلیبن ینیجانش
 . یمام کنرا تم یکاستراتژ یبحث خدا یمبعد بتوان یشاءاهلل جلسهاست، ان یشینپ

 «[محک»ی ]بانی موسسه خانم قدس یاز تجربه یمبعد بتوان یخدا بخواهد جلسه اگر
 یاآ یم،هست یشدر جستجو یخها که از کتاب و تاربحث ینا ینیمبب یعنی، .یماستفاده کن

هست به نام  یاخودش. موسسه ینه؟ البته با ترجمان امروز یادارد  یامروزه هم کاربرد
سرطان درگیر شان که کودکان ادرم 4-2اند. نهاده یاینشبن یشسال پ بیستمحک که 

بعد وارد شدند.  یکردند و به مرحله یبندکردند، هر مرحله را جمع یبودند، مرحله ط
 یزما ن یرامونپ یعاد یهاانسان محیرالعقول نیست.سنت خداست، سنت خدا هم  ینهم
. از رسدیبه نظر م یرالعقولمح یمقدار م،کنییچون ما نم یدشا کنند،یکارها را م ینهم

خودشان به  یرو در س ]آغاز کردند[ یذردر چ یجاریاست یمتر 80کوچک  یرزمینز یک
حدود  یتیجمع یکو در حال حاضر با  یدنددوازده طبقه در دارآباد رس یمارستانب یک

و  یاوردب یفتشر یشانارتباط دارند. ا یراندر ا یسرطان بضاعتیدوازده هزار کودک ب
بوده است؟  ییمراحل اصالً خدا دنکر یموقع استارت پروژه و ط ینیمبدهد، بب یحتوض
رسان و ظاهر شده، کمک ینهای اکار است، اصالً در پروژهکمک گوییمیکه م ییخدا
که در دوران مدرن هم  ینیمکرده است؟ بب یقبه آنها تزر یشان بوده و انرژبخش یزهانگ

و  اشیممهمان داشته ب یکهر ماه  یمشاءاهلل بتواننه؟ ان یا یافتدب دتوانیاتفاقات م ینا
آمدند  یشان. اگر اکندیما م تریروش کمک به درک جد ینا یم،روز کنمان را بهبحث

 یاگر نشد با آقا .کنیمیبحث خودمان را تمام م یامدنداست و اگر ن یشانا یارجلسه در اخت
آنها هم  .کرده است یسرا تاس «تولد دوباره» یتعجم یشانفروهر هم صحبت شده است؛ ا

 یخدا یکفکر افتاد  ینفروهر معتقد است از اول که به ا یدارند. آقا یفیک یتجربه
صحبت کنند و جمع از آنها بپرسد، آخر  ینندتکلف بنش یدر کارش بوده است. ب یمبشر

و  یمدر امروز بجور خدا را هایمیها، به قول قدسر بعد از صحبت آنها و پرسش و پاسخ
 .یمجستجو کن
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 تواندیببرد، امروز هم م یشمشترک با بشر پ یپروژه ستهها توانکه در دوردست ییخدا
 یمابراه یدر سطح تقاضامان یببرد؛ مشکل از بشر است، مشکل از ماست که تقاضا یشپ

 رهاته، خدا را هم نداش ینهطمأن یهم داشته، موس ایینهطمأن یک یمنبوده؛ ابراه یموس یاو 
 یکشده و  یاپخته یموسا یکتا  هآزمون و خطا کرد قدرین، ابوده پردغدغه کرده،ینم

بحث را تمام  ینا یگرد یدو جلسه یمشاءاهلل بتوانعبور داده است. ان یقوم را از تالطم
 . یمبرس یبندتا به جمع یمکن
 ییبه دستاوردها یجه،تا نت یاست، از طراح یروزپ یاستراتژ یکخدا که  یاستراتژ ینا از
کم  یروزیکه پ کنیمیم یزندگ یاچون ما در جامعه است،مهم  یروزپ یاستراتژ .رسیمیم

برود.  یبه جام جهان یراناز ا یمت یک دفعهیکمثالً، امکان دارد هر چهارسال  .است
 یست،ن یروزیپ ینا گوییمیحدود شده است؛ نم ینما متاسفانه در ا یجامعه هاییروزیپ

ندارد،  اییخوشدل یچبزرگ که ه یجامعه یورزش و هم برا یجامعه یهم برا ،آن
در ]مردم[  جام جهانیدر  یروزیو بعد از پ یااز استرالایران برد  پس ازاست.  یروزیپ

 ی. چون در جامعهیزندندارند که در کوچه بر یگرید یخوشدل]چون[  ریزند،یکوچه م
 یمنجر شود، دستاوردها یروزیوجود ندارد که به پ یاستراتژوجود ندارد،  یروزیما پ

که از  یوجود دارد؛ در صورت یاو منطقه یخرد محل ی. البته دستاوردهابینیمینم یمل
 یلیاز نوع فتح خرمشهر خ یدتردر دوران جد یاکردن نفت  یاز نوع مل یمل یدستاوردها
مهم است! نه صرفاً به خاطر  یلیخ نیا باشد،یم یروزپ یمش خدا یلذا، مش .یمفاصله دار

 ،قواعد یتو رعا و هندسه یتخاطر درا مهم است، بلکه به یزن اشییخدا اش،ییخدا
به ما  یدیام تواندیم ینا .است یروزپ یاستراتژ یزن« او» یو استراتژ یروزپ یمش« او» یمش

خ بدهد، ما هم فوتبال که اگر ر یدفعهیکچهار سال  راز مدا یرونبدهد. باالخره ب
 است.  یروزپ یاستراتژ« او» یخدا و استراتژ یلذا مش !یمفکر کن یروزیبه پ توانیمیم

 

 یروز؛ پ یاستراتژ
  یجهتا نت یاز طراح

 اندازچشم
 یازن یشپ

 جهاز
 فاز

 یشتازعنصر پ
 سازـ عمل سبب یشهاند
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چند  ید،رس یزبرد و به محصول ن یشپ یکه خدا با موس یمشترک یاول تا آخر پروژه از
سوم جهاز، چهارم فاز،  یاز،نیشانداز، دوم پچشم عنصر وجود داشته است: اول یااِلِمان 

 یمطول یتروا ینما از ا یعنی، .ساز استو عمل سبب یشهششم اند یشتاز،پنجم عنصر پ
عناصر را  ینکرده است، ا یگرد یو جاهاشعراء در اعراف و  کنارش،که خدا در طه و در 

بس  شدیمرتبه در طه بحث م یک یدکه شا یدعنوان گرد یز. چند مرتبه نکنیمیدرک م
چرا در هود باز  کند؟یمجدد م یترواشعراء چرا در  کند؟یبود، چرا در اعراف تکرار م

 یک اینکهبه خاطر  کند؟یرا مطرح م ینکتاب ا یجایچرا در جا پردازد؟یبه آن م
کتاب  ینا توانستیماست وگرنه م یلکه مالت تحل سازدیاز مواد و مصالح م یامجموعه

 یانسان یهاهمانند کتاب !فصل مصر ی،مثالً، فصل موس ؛را فصل به فصل کند، عاجز نبود
را پاشانده،  یمرا پاشانده، داستان ابراه یداستان موسیست؛ فصل به فصل ن یول دیگر.

کتاب پخشانده است. ما اگر را در  یمابراه یدرا منتشر کرده، به واقع توح شاینامیسمد
با  یادر جهان رو به تحول خودمان پروژه یم،اهل پژوهش و کار درازمدت باش یمبخواه

 ین. ایمکتاب را جستجو کن ینکه ا انگیزاندیما را م یم،و اجرا کن یمضمون تحول، طراح
 یروژهپ یو فرعون و رو یکه خدا در داستان موس یپازل یم،آرام جمع کنها را آرامپازل

فرعون اجرا کرد را  یتمصر با محور یتدر مواجهه با وضع یکه خودش با موس یمشترک
طرف و آن طرف  ینا یپراکنده یات، هود و آءدر طه، اعراف، شعرا هایت. از رواینیمبچ

خدا وجود داشته است:  یطراح ینشش عنصر در ا ینکه ا کنیمیکتاب درک م
بوده است،  یازن نیازهایییشمنظر و افق دوردست به پتحقق آن  یداشته، برا یاندازچشم

 یکبه  کند،یم یداالزام پ یبندمرحله شود،یمهم م یزتجه شود،یکه فراهم م یازهان یشپ
 . یجوهر تفکر یکبه  یتاًداشته است و نها یازن برندهیشعنصر پ

 

 اندازچشم. 1
 فهمیم،یمواجهه با فرعون م یکه ما از پروژه گونهآن  .ام استاول خدا رسّ یمرحله در

)ص( در محمّد. به حضرت کندیم یمترس یاندازام و اهل رسم است، چشمخدا رسّ
 ین، با ا«است؟ یدهبه تو رس یموس یتروا یاآ: »گویدیطه م یسوره 3ـ  60 یاتآ یابتدا

اول خدا اهل  یدر مرحله یطراح ین. پس در ااستانداز را مطرح کرده پرسش چشم
در  یادیز یالتتخ یزن ما .دارد یازهایینیشانداز پچشم ینام است. البته ااست، رسّ یمترس
 یاتفاوت ما با خدا  یبا ما باشد. ول یاز کودک یدکه شا ییو آرزوها یاهارو یم،مان دارذهن
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انداز آنها در چشم [برخالف ما،]باشد که  ینا تواندیم برندهیشپ یهاانسان
 . یردبگ خودشبه  یکه حالت تحقق آیدیآرام مو آرام ماندینم شانییپسِ پ یخانهصندوق

 

  یازن یشپ. 2
انداز، بعد از چشم ،موضوع ینا یرو یهاو گزاره یاتبراساس فهم ما از مجموع آ

انداز چشم ینا یعنی، .زندیم یاتیعمل یغتبل یکخدا دست به  ینجاارسد. یفرا م نیازیشپ
به تحول زمان دارد. از  یازو ن یبه مجر یازتحقق، ن یدارد. برا متناسب خود یبه فضا یازن

. بردیتا زمان تحققش حدود سه دهه زمان م کندیانداز را مطرح مکه خدا آن چشم یزمان
 یاید،ب یرونشود و شسته و رفته ب یهتعب یدر خُم رنگرز تواندیم یزهمه چ کنیمیما فکر م

 سی ینا .یستن یوقت کم ،سالسی . کندیه فکر نمگونینا ،رغم توان شگرفخدا به یول
در  ی. آن زمان که موسیایدمناسب به وجود ب یتا فضا شودیها منیازیشسال مصروف پ

 یمصر حام یاجتماع یشد و او را کشت، نه تنها فضا یردرگ یشهر آمد و با قبط یدانم
گذاشتند تا  شیو مراقبت برا یببودند، تعق اشیرینبود، بلکه در حال دستگ یموس

هوادار  دینداشت، تعدا یاجتماع یرامونپ یلیخ]موسی در آن برهه[  .کنند یرشدستگ
رخ شد و بهی  شانزدهم پروژه، با فرعون رخمرحله یعنی ،یدر سرفصل آخر یداشت، ول

 یداشت، تحول زمان، تحول مجر یبه زمان و مجر یازاتفاقات ن ینافتاد. ا یاتفاقات مهم
 نیاز،یشپ یمرحله یناست. در ا یینقابل تب نیاز،یشپ ینهمه در ا ینهاا ژه،یو یهاو جلوه
  .کندیم یاتیعمل نیازیشپ یطراح و ملزومات را برا یخدا شودیخدا م

 

 جهاز. 3
عناصر آن  یاملزومات  ین. اولدهدیم یلپروژه تشک بردپیش یبرا «جهاز»سوم را  یمرحله

بدهد و خدا با  ییرتغ یدکه دوران را با رسدیم یبه موس یدجد یامپ یکاست.  یامجهاز، پ
ام رسّ یخدا اینکه. بعد از بخشدیبه او م یژهو یو بعد جلوه کندیم یحیاو کار توض
 . شودیم یزکنندهمجهِّز و تجه یخدا  ینجاود و اشیطراح م یاست، خدا

 

 . فاز7
 یکونیفرا کن هایشیدها یاست که خدا همه ینتصورمان ا ما. است «فاز» ،بعد یمرحله

بشود،  یزیکه اگر من بخواهم چ کندیم یحالبته خودش هم چند جا تصر .بردیم یشپ
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هم هست، بنا بوده که ارتفاع فرعون به سطح  یهطرف قض یناز ا 1.شودیم ،بشو یمبگو
 دایپ ءارتقا ها رشد وتوده ود،بش یداهم پ یئاقارت یک ،فروکش ینبرسد و در مقابل ا ینزم

هم  ینا یول .بشوند اشیرامونیفرد فرعون و مدار پ ینبتوانند جانش اسرائیلیبکنند، قوم بن
 یهر مرحله در پ آغازصورت گرفت.  یبندمرحلهبلکه با صورت نگرفت  «یکونکن ف»با 

 یندر ا یتاًخاص خودش را داشت و نها یتقبل بود و عقل و درا یقوام عناصر در مرحله
ام، طراح و رسّ]در مراحل قبلی، خدای[  !مهندس یخدا شودیخدا م ی چهارم،مرحله

 . شود[بود ]و در این مرحله خدای مهندس می زمجهِّ
 

 . عنصر پیشتاز5
 ،داشته باشد ایبرندهیشپ یک یدپروژه با اینت. اس یشتازپنجم، عنصر پ یمرحله

خدا نقش  ،دننقش کن یفایابرندگان یشپ اینکه یبرا ینجادر ا .را الزم دارد یبرندگانیشپ
 شودیو خدا م گیردیرا بر عهده م یبرندگان خصوصاً موسیشپ یبرا یفیک یفرآور

و  یبزرگ ینخدا بزرگ و سترگ است و... ا شودیعنوان م اینکه یعنی، .فرآور یخدا
 شودیبزرگ م قدرینکه خدا ا یاز تفکر سنت یم. بگذریمکن تحلیل توانیمیرا م اشیسترگ
در  !یمچنگ بزن« او»]ریسمان[  به توانیمیکجاست و کجا م یستاصالً معلوم ن یگرکه د

را « او» شودیمانند ژله است، نم یاابر  یمانند توده یبزرگ یخدا ،خدا ]سنتی[، نگاه ینا
 ی،گاند یژله نبود، خدا یو موس یمابراه یخدا یگرفت، ول شودیژله را نم ت،گرف
]خدا[  !آیدیخدا م ،اندازندیدست م یعنی، .له نبودندماندال ژ یمصدق و خدا یخدا

 یدهندهنشان ین. ا«کنمیبرخورد م یجابیمن با شما ا ید،خوان یمفرا یکممن نزد» گویدیم
 به عناصر شگرف و کاراست.  یهقابل تجز« او» ی. بزرگاستوجوه متعدد و متنوع خد

 
 ساز. اندیشه ـ عمل سبب6

به  یاز جامعه یدتوح. آیدیتحول م یبرا یسازعمل سبب و یشهآخر، اند یدر مرحله
 یرفتهفرعون را پذ ای«یأنا ربّکم االعل»همه  یباًفرعون رخت بربسته بود، تقر یتمحور
 ید،کن یسهرا با من مقا یموعود موس یخدا گویدیبه مردم م ]فرعون[ که یاند. وقتبوده
من پروردگار بزرگ شما هستم، از  گویدیآخر کار که م یا کند،یمطرح نم یزیچ یکس

                                                                                                        
« : إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیًا أَن یَقُولَ لَهُ کُن فَیَکُونُ»ی یس تصریح شده: سوره 61ی . به عنوان نمونه در آیه1
 «.شود[ موجود مىدرنگپس ]بى« باش»گوید: چون به چیزى اراده فرماید، کارش این بس که مى»
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شکست  یاز موس یداناز آن ساحران که در م یرغ گیرد،یصورت نم اعتراضی یرامونشپ
در  اییشهرگه و انشعاب و ر یگرد ،یمدار یزشفرعون ر یالتو در تشک خورندیم

م که از قبل ه آیدیاو م ییشهمقابل اند اییشهلذا، اند شود.ینم یدهمخالفت با فرعون د
پاشان و که جوهر گیردیبر عهده م یخدا نقش یدی؛ اینجاتوح ینامیسمو د یشهبوده، اند

 جوهرپخشان است. 
*** 

بر عهده  یفهشش وظ شود،یکه سه دهه وقت صرفش م یروزپ یاستراتژ ینپس خدا در ا
 یفارا ا یدهتنو درهم یکپارچهحال واحد و  ینشش نقش متفاوت و در ع یا گیرد،یم
 یمهندس، خدا یفرآور، خدا یز، خدامجهِّ یطراح، خدا یام، خدارسّ یخدا :کندیم

 جوهرپخشان.  یجوهرپاشان و خدا
در  مانیخواهو تمام یزودخواه حوصلگی،یباآلن  .یمکن یسهخودمان را با خدا مقا ما

]لحاظ به ما در  یتروا یناست؟ او در ا یتیدر چه وضع یاسیو نه فقط س هاینهزم یهمه
 کنندیهمه تصور م .داده است یعنصر زمان، عنصر حوصله و عنصر مرارت درسدن[ کر

 یمرحوم صبح یا یزمان ما خانم عاطف .وستگداستان است، خدا هم قصه یک یتکه روا
نه است و از ساعت  یباها خانم نشبچه یگوقصهاآلن  ها بودند،بچه یگوقصه ]در رادیو[

 یا یدجد یهاجامعه به خصوص نسل یتصور عموم .گویدیقصه م یرانا یوشب در راد
 یقصه ییقهده دق یقه،همان پنج دق گوید،یکه خدا م یاتیروشنفکران ما نسبت به روا

و  1990 هایدهه]در رادیودر[  یصبح]آقای[  یقصه ،خدا یتروا یا !است یبانش خانم
 ینه و قانون از اهمه قاعد ینبود که ا یتخدا اهل قصه و روااگر است. ]تلقی[  1940

به کار افتادن ذهن ما است تا فسفر مغز مصرف  یبرا هایتروا ینا .آمدیدر نم هایتروا
خدا و  یمهندس دماندر حد فهم خو یمبتوان یتاًبکند و نها یداشود، ذهن ما هندسه پ

و  اهیتالبته با همه محدود ـ یاوریمدر ب یلرا به تحل« او» یمهندس یمتعدد جنبه یهاتوان
 یجو تدر یبترت یک یطراح یندر ا فهمیم،یحد م ینما در ا .که فهم ما دارد یاشکاالت

مدرن  یایدر دناآلن  .استیعقل یجو تدر یبخدا اهل ترت خورد؛ یعنی،یبه چشم م یعقل
اروپا واقعاً جهان  ینکرده، ول یمدرن را هم ط یرما هنوز س یالبته جامعه یم،قرار دار

اند، خورده یو خاک کار  یدود چراغ ،یدهرا کش ییهااست، آنها مرارت یصنعت ییشرفتهپ
با  کنندیفکر م .تنزل کرده است شانیشأن خدا برااآلن  ،اندچون خودشان خلق کرده

 ینما که ا یدر جامعه یجهان هستند، ول یبرندهیشد و مدرن خودشان پیاعقل خودبن
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 ییمحصول نها یکنندهما که مصرف یانند جامعههم یاجامعه !است یفتادهنهم ها اتفاق
 یخلق و فرآور یرس گیریم،یآنها م ییهم که به محصول نها یآنهاست، البته با هزار اشکال

از آنها  یتبه تبع یزما ن یجامعه روشنفکر .کند نزلنکرده است که خدا در ذهنش ت یرا ط
رحال ه به .است آن طرف یفکر یدست چندم دستاوردها ینتپر یکنندهمصرف

ما و  یجامعهاآلن  اساس است که ینغرب دستاوردشان است. بر ا یمحصوالت فکر
 ینا زا یکه مثالً علم و عقل مقابل خداست، ول کندیگونه فکر مینروشنفکران عموماً ا
 آیدیم دستبهخودمان  یداخل یاتو از تجرب یخو از کتاب تار ینشکتاب و از کتاب آفر

 یمذهب اینکهموضوع فارغ از  ینبه ا خواهیمیم یعنی، .و منشاء عقل استکه خدا مظهر 
 یا یمقائل باش یخبه سنت تار یم،باشنداشته یا یمباشرا قبول داشته یموس یم،نباش یا یمباش
و  یمبپرداز یم،داشته باش یپژوهش یکردرو یریم،نپذ یا یریماصالً خدا را بپذ یا یمنباش
 یست و هر اشکالادوران ماقبل مدرن  یکتاب برا یدفرض کناصالً  .هست یکتاب یمبگو

 خدا هندسه یاکه آ آوریمیم دستبهکتاب  یناز ابه هرحال  یول ،به آن وارد شود تواندیم
 داشته است؟  درایتی و عقل
است. البته  یبشر هاییاز طراح تریعقالن یاربس یطراح ینا فهمیمیکه ما م قدراین

 یفکر یاسی،س ی،فرهنگ ی،اقتصاد ی،اجتماع یهاحوزه بوده که در زین یبشر هاییطراح
است،  ینیتضم یاستراتژ ی،استراتژ ینا یدرآمده، ول یروزپ یاز آن استراتژ یو استراتژ

 یعنی،آن است؛  یعقل یجو تدر یبترت ینهم یلبه دل یست،ن یباًدر آن تقر طاخ یبضر
 ینا یسپس جهاز برا شود،یفراهم م شنیازهاییشاست، بعد پ یمکه اول ترس بینیمیم

سه  برندگانشیشپ یخدا برا گیرد،یصورت م یبندمرحله شود،یم یدهپروژه تدارک د
او وقت  یکار خداست، خدا رو ی. موسدبشو یموس ی،تا موس کندیدهه وقت صرف م

ر به . کادیستن ،بینیمیما م یکه امروز در جامعه ییکادرها یناز نوع ا]موسی[ گذاشته، 
است،  گونهینا ی. موسباشدیشده مانجام یشاز پ یتجسم کارها یامفهوم که تبلور  ینا

کادر  به «او» .اش کادر خدا هستندبا آن همه حوصله یبشع و لوط، یمابراه .کادر خداست
 . یستن یستآدم پراگمات یکآن کادر هم صرفاً  اینکه یتاًو نها کندیفکر م
گفت که  توانی. میدبخوان یراخ یمطرح را در دو ـ سه هفته یدو ـ سه روزنامه همین

 یسمها در مدح پراگماتو سرمقاله یاصل یهاگذشته ستون یروز در دو هفته پنج، شش
 یاستراتژ ؟هچ یعنیفلسفه  ؟هچ یعنی یطراح ؟هچ یعنیکه آقا فکر  نویسندیم .است
ماه مانده به  یک! مثالً ؟ه وقتچآن هم  یم،ل بدهیکار تشک یمفقط ت یاییمما ب ؟هچ یعنی
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جمهور شده و به ظاهر همه فکر  ییسراآلن  که یزاوباما ن ین. همیمدرست کن یمانتخابات ت
هرکدام  یبرا یدارد، ول یستیالبته توان پراگمات !یستن گونهیناست، ا یسمپراگمات کنندیم

. من حساس شدم دارد ئوریـ دو پاراگراف ت یکی کندیکه مطرح م ییهاگزاره یناز ا
 یدهبر ینپشت سرش هست؟ ا یفکر یانه؟ آ یااست  یستکه اوباما پراگمات ینمبب

صفحه مالت  چهلهم کردم، مجموعاً  یبررس یکرا جمع کردم و  یراخ یهاروزنامه
حزب  هاییینپا یینبوده، از آن پا یفکر یزن یرشکرده، س یط یریس یدمد .جمع شد

 یک اینکهضمن . شده بود یرتحق یشههم یزن  یاهشنگ سر یلدل هدموکرات باال آمده، ب
جهان  اینکهبه  یدهرساآلن  .را دارد ییهاگزاره یککرده، کنارش  یرا ط یسمپراگمات یرس

 یستآدم پراگمات یکاست که  ینما ا یجامعه یکند. در تلق یآشت یادگراهابا بن یدباغرب 
 طورینا یحل کند ول هایکو پرات دگراهایابا بن رااول کار مثالً مسائل  خواهدیاست و م

سپتامبر آن 11 یکه واقعه کندیم یلدارد، تحل یاستدالل یک اشیخیتار یآشت یبرا یست،ن
 یخیعقده و حقارت تار یکدوقلو مورد حمله واقع شدند، محصول  یهاسال که برج

ال و که دلَّ تیسن تیستیفرد پراگما یکفرد،  ین. ایکپاراگراف تئور یک یعنی، ینا ؛است
که  بینیمیو م رسیمیبعد م یشاءاهلل جلسهبشود. ان یستیپراگمات یهاپروسه یآواره
دارند،  یجد یکدو پاراگراف تئور یکی. باشندیم طورهمینمنتخب خدا هم  یهاانسان

از  یلتحل یکتحوالت و  یراز س یلتحل یک یخ،از تار یلتحل یک ی،از هست یلتحل یک
هم دارند که آن دست و اندام در خدمت آن  یدست و اندام یک ؛بله .دارندخودشان 
 . گیردیها قرار مپاراگراف

 یاتدر ادب یجتدر .یجدارد و هم تدر یباست، که در آن هم ترت یخدا عقل یاستراتژ اینجا
درجه، درجه یج یعنی،تدر .یستکم نکم]مرادف با[  یجتدر]ولی در واقع[  !کمکم یعنی،ما؛ 

 ین. اگذاریمیمان مزبان یرکه موقع تب ز یادرجه یا گذارندیکه م یثل دماسنجمدرج م
 ییرتغ یاحساس رود،ینم یینباال و پا یاحساس بهمرت یکاز نوع آن درجه است،  یاستراتژ

دنبال خدا  یزن یکس کند،یم ییرآرام و با حوصله تغآرام یج،بلکه به تدر ،دهدیموضع نم
 مشحوندارد.  یعقل یجو تدر یبترت یکنگذاشته، بلکه  یکاستراتژ نگذاشته، دنبال طراح

و  رودیم یشادراک پ و یتدرا یر،با تدب یاستراتژ یعنی، .و احاطه یتو درا یراز تدباست 
 توامان است.  یااحاطه یکبا  یتاًنها

*** 
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ز، عنصر جهاز، فا نیاز،یشانداز، پ: چشمیمرا باز کن ینهاایکایک  یاییمحال در حد وقت ب
 . یمکن تحلیل یجهتا نت یرا از طراح یاستراتژ ین. اسازـ عمل سبب یشهو اند یشتازپ
 

  یجهتا نت یاز طراحیروز؛ پ یاستراتژ
 :اندازچشم

 یشناس یطشرا
 یتضاد اصل یصتشخ
 یگذارهدف

 

حضرت  یطه برا یسوره ینآغاز هاییهکه خدا در آ یوقتیم؛ را ما درک کرد یاندازچشم
است؟ در چه  ییدر چه فضامحمّد)ص(  ینا]ببینیم[  کند،یم یفیک یتروا محمّد
نبود،  اتیستبدهد، فکر نو آورده؛ او هم پراگم ییررا تغ یاست؟ آمده دوران یامرحله
 یزغار هم چ .فکر کردن یبرا رفتیم یدو ماه به غار یصرف نبود، او هم سال یگراعمل

 زنیم،یم یقدم یک رویمیم یمفکر کن واهیمخیمثالً ما ماآلن  یست،ن یرالعقولیمح
گوش  یقیبا هدفون موس بینیم،یم ایییمعنا یلمف کنیم،یم یخلوت رویم،یم یاکتابخانه

پچ پچ توانستینبوده، غار سکوت محض بوده که م یزهاچ ینا موقعآن  .دهیمیم
آنجا فکر  هرفتیکه نبوده، م یاتارک دن و ینآنجا. غارنش رودیها را بشنود، مشاپرک

آدم  یعنی، ینا است. کردهیفکر م یادز خوابیده،یکم م خورده،یکم غذا م کرده،یم
فکر  یو برا گذاردیوقت کم م خوابانخورش و  یساعت را برا 14 یعنی، .است یفکور

فاز و فضاهاست، به  یندر امحمّد)ص(  اینکه. گذاردیم یادوقت ز ورزییشهکردن و اند
 «؟کرد یدچه با» یاست. حال که در مرحله «؟کرد یدچه با» یدر مرحله اهیقول امروز
هم اهل محمّد)ص(  است. یفیک یتروا یت،روا ینا .خواندیم یتروا یشاست، برا
 است.  یبندطبقه تحلیل و

در  در گذشتهبود،  یهدفاع سور یرالس که وزط یمرحوم مصطف ینوشته« نبرد یینآ»کتاب 
 یسربازی دورههم در  و ما هم قبالًتیار ]سربازان[ قرار می گرفت؛ در اخ یدوران سرباز

چقدر اهل محمّد)ص(  که بینیدیم 1!یدرا شما بخوان «نبرد یینآ» ین. ایمخواند آن را

                                                                                                        
، «پیامبر )ص( و آئین نبرد»، طالس یژنرال مصطفشرح است:  . مشخصات کامل کتاب مذکور بدین1
 ص.  234، انتشارات بعثت، تهران: مرزناک یحسن اکبر یرجمهت
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چقدر فکر محمّد)ص(  است، خود یو مذهب خدا یغمبرپ اینکهبوده، فارغ از  یکتاکت
سپاه مقابل  یرا که برا ییه تعداد شترهاک فرستادهیرا م یمهم است! فرد ینا ؛کردهیم

که به هر فرد  یتکه گوشت یانگیناز تعداد و وزن شترها و از م د،شمارش کن ،شودیبرده م
بوده  یپس آدم فکور زده است.یم ینتخمرا تعدا افراد سپاه مقابل  رسیده،یم مقابلسپاه 

کند؛ یم یتاو روا یارد براحال خدا د .قرار داشته است یککار استراتژ یو در فاز و فضا
کودک را شب  خواهدینم کند،ینم ییسرااست، داستان یفیک ییتروا« او» یتروا

هست که ما را خواب  یتیروا یکرش کند. یدابشب خواهدیبخواباند، بلکه برعکس م
هست که اصالً خواب را از سر به در  یتیروا یکدر مقابل  یول ،بردیبه چرت م و کندیم
از نوع خواب از سر به در کردن  ی طه[]موسی و فرعون در سوره یتروا ینا؛ کندیم

 است. 
و فرعون  یدوران موس یطشرا کند،یم یمانداز ترسچشم محمّدحضرت  یبرا یتدر روا
 یتضاد اصل توضیح دهیم؛ یستالزم ن یگرو د یستادیمآن ا یدهد که قبالً رویم یحرا توض

 یرامونشو به خصوص ارتفاع فرعون و پ یبعدهمهو  یعرض ی،فربه شدن طول ینهم
خودش  یعنی،محض فرو برود؛  یالغر یکجامعه به  شدیموجب م یگفربه ینبوده، که ا

 یمدارها ییهبق یول ،دوران است یدئولوژیشده و مظهر ایعمظهر قدرت، امکانات تجم
مردم حشرات االرض  یتا به قول خدا، توده شوندیتر مدائم نسبت به او کوتاه یرامونشپ

را خدا  یتضاد اصل ینا .آنها تشخص قائل نبود یبرا یکس یگرد شدند،یم یآن موقع تلق
ها توده اءهدف هم حذف ارتفاع فرعون و ارتقکند؛ گذاری میو هدف دهدیم یصتشخ

خدا  دهد،یم یحتوض محمّدحضرت  یخدا برا بینیمیکه ما م یاندازچشم ینبود. در ا
 ، بهیتضاد اصل یصو در تشخ شودیم گریلو تحل گریفتوص ،یطشرا اندنسشنا یبرا

 .یمدار «یصتشخ»به اسم صنعت  یصنعت ،یادب یع. در صنابخشدیم یدوران مصر تشخص
]و به اشیاء  دهدیم یتشخص هایدهبه پد یصشاعر با استفاده از صنعت تشخ یعنی،

 یصرا صنعت تشخ یندارند، ا یتیشخص یک یینهآ یامثالً آب  بخشد[.غیرزنده جان می
تشخص  یو به تضاد اصل کندیاستفاده م یصاز صنعت تشخ ینجاا یزخدا ن .گویندیم
 یبوده که حد و مرز یفرعوندهد که[ ]به مصر، خدا نشان میتشخص . ]در[ دهدیم

خدا  . سپساست دانستهیم تفاعنداشته و کامالً خودش را مرتفع و صاحب ار
 . دهدیم یحتوضمحمّد)ص(  یو برا دکنیم یگذارهدف
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  یجهتا نت یاز طراحیروز؛ پ یاستراتژ
  یازن یشپ

 پروژه مشترک است به قَدر و به اَرج : فرضیشپ
 یتظرف یک یانینما
 تقاضا ـ راهکار یداریپد
 عنصر عامل  یحآزمون و تصح یه،تنب
 یبه مجر یمتقاض یلتبد

 

در جهان پروژه   اینکهبر  یمبن یمکرد یانابتدا برا از  فرضیشپ یک نیاز،یشپ یدر مرحله
ها هر کدام به قدر و به ارج خودشان لبته انسانا .ها مشترک استخدا و انسان ینب

نامحدود از خودش  یباًو تقر یژهو یتظرف یکاست،  یمابراه یکی ثالً،م .کنندیمشارکت م
 یول باشدیمان محدود مو ارج درجه یت،مثل ما است که ظرف یزن یکی دهد،ینشان م

 یهاکه در اندازه« او» با یمکه بتوان یستن ینمحدود مانع از ا یارج و درجه ینباالخره ا
. با دببر یشخودش متناسب با ما پروژه پ یهابرده، در اندازه یشپ پروژه یمخودش با ابراه

حضرت  یاکه خدا بر طوراینمهم است!  یلیخ نیازهایشپ ینخدا در ا فرض،یشپ ینا
 یداپ یموس نیازهایشپ یینتع یمرحله یندر ا دهد،یم یحتوض یتروا یندر ا محمّد

 سپسدر ابتدا در درون خودش و  کند،یم یانرا از خودش نما هایییتظرف شود،یم
 یتحاکم یرامونپ یفو با ط رودیشهر م وقتی به میدان دهد.می بروز]برونی[  یتظرف

دارد: داوطلبانه  یژگیچند و یتظرفاین  .کندیم یتاعالم ظرف یعنی،ود شیم یرفرعون درگ
در  یتشحس آدم یدر آن هست؛ آدم رفت ول «یتآدم»جوش است و همان حس و درون

اجرا  یاخودش پروژه یقصد داشته برا یبوده است. موس یزن یو در موس یما باق یهمه
نتها مشکلش نداشتن روش ر شود، میکند، عنصر ضدظلم بوده، قصد داشته با فرعون درگ

 یتظرف هب .کندیم یبرخورد فعال یتظرف ینخدا با ا یتموقع یندر ا .و اسلوب بوده است
با او برخورد  کند،یم ینشگز، او را یموس یتظرف یانیو بعد از نماکند توجه می یموس

جود و یجد هایییتظرفمان یراموندر پ یم،دار هایییتما خودمان ظرف .کندیمسئوالنه م
خدا و  ییّزهمم یول .کنیمیمسئوالنه برخورد م یراموناما ما نه با خودمان و نه با پ ،رددا

 گذارندیمعطل نم گیرند،یم یرا جد هایتاست که ظرف یناز نوع خدا با ما ا ییهاانسان
 کرد.  یکه با موس یهمانند برخورد فعال کنند،یو با آن برخورد فعال م
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 یلآرام در حال تبدآرام یعنصر عامل است. موس یحآزمون و تصح ،یهتنب یگر،وجه د اما
قتل اول را  .کندیاش ممتنبّه یعنی، ،کندیم یهشخدا تنب است.عنصر عامل  یکشدن به 
رغم استغفار و انتقاد به قتل اول، یدر فردازند؛ یتلنگر م یکخدا به او  شود،یمرتکب م

اما باز خدا  .کندهمان عمل را تکرار  خواهدیم اًمجدد ،بودهروز قبل کرده  هک یاز خود
عنصر  یحوجود دارد و تصح ءآزمون و ابتال یه،تنب یندر مراحل مختلف ا .کندیمتنبّهش م

 . شودیم یدهعامل د
البته شود. اینجا دیده می« شاهکار خدا» .مهم است( یبه مجر یمتقاض لیتبد) ن وجهآخری

چون خدا خودش خداست و  ،رسدبه نظر می متناقض )شاهکار خدا( تن عباریا
مشمول  تواندیکه م «خدا یفیکار ک»تر[ ]به بیان دقیق !شاهکار خدا ییمبگو توانیمینم

است.  یفیک یمجر یکبه  یهاصول اولیو ب روشیب یمتقاض یلما هم بشود، تبد یهمه
از آلن ا .یستن یسال وقت کم یس .بردیسال وقت م یس ینمهم است! ا یلیخ ینا

 یاست، ول ینسنگ یلیسال خ یما س یسال گذشته، برا یس یاسالم یجمهور یتجربه
عجول  یو آشفته یمهعنصر زودخواه سراس یکاز  یکه موس گذاردیسال وقت م یخدا س

 .جامعه را با خودش همراه کند یکشود که بتواند  یرو مد یفیک یمجر یکبه  یلتبد
 کی یانینما) یمهم است، اول یلیخ (یبه مجر یضمتقا لیتبد) نیازیشبند پ رینآخ

فعل و انفعاالت و  یبه همه« او» .باشدیمهم م یزن ن بندیمهم است، آخر (تیظرف
 کند،یرا نشان و شاخص م یفیک ینامیکواقف است و عناصر دو مشرف  یبشر ینامیسمد

مهم  یلیخ یبه مجر یمتقاض یلتبددهد؛ یانجام م یآنها فرآور یو رو آوردیآنها را باال م
 اییهآ .یمانمودهو به خودمان ستم کرده مسئوالنه یرغبرخورد است! ما متعدد با خودمان 

که  یدر ستم یاروا داشتند و  یژهها بر خودشان ستم وانسان کندیم یحهست که خدا تصر
در حد  ما «!کار نسبت به خودشافراط»رف بودند؛ سکار و مافراط ،به خودشان کردند

ما به ااست،  یتاز ظرف حونمش یزن مانیرامونپ یم،هست یتاز ظرف حونودمان مشخ
به نظر قبرستان  مانیبرا یزلذا، همه چ .دهیمیبها نم مانیرامونخودمان و پ یتظرف
واقعاً در  !یدانشگاه قبرستان ی،منزل قبرستان ی،قبرستان جامعه ی،کشور قبرستان رسد!می

 ی،دستاورد ینامیسمی،د یکقبرستان است؟  ینهاا یهمه یاآ یول ،است گونه یننظر اول ا
 یموس یتظرف کند،یم یکار آموزگار یکخدا  ینجاا ؟!یستن یاو روزنه اییچهدر یدی،ام

سال  چهلبعد هم که  گذارد،یسال وقت م سی آغازیندر سرفصل  شود،یم یانکه نما
 .کشدیسال طول مهفتاد  اًدحدو دود،یم یرناپذیخستگ ،سالچهل است،  یامبرپ یموس

 بخشد،یرا تحول م هایشیتنفر است، ظرف یکسال خدا با هفتاد  مهم است! یلیخ
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 یمجر یکبه  یاول یتظرففرد کم یکسال اول هم او را از سی و در  کندیم اشیفرآور
ز را بر است که خدا نقش مجهِّ یابعد، مرحله یمرحله. کندیم یلتبد یانیپا یتپرظرف
 یم:که صحبت کرد گیردیه معهد

 

  یجهتا نت یاز طراحیروز؛ پ یاستراتژ
 :جهاز

 یامپ
 فرصت

 یبله
 نشانهیژهو

 

 1یناس یدر صحرا یدتوح یاماست، پ یام. اول کار، پکندیم یداگوناگون پ یهاجلوه یزتجه
 یموس یامپشود؛ یگذاشته م یموس یارانتشار در اخت یبرا یبعد فرصت رسد،یم یبه موس

 یهانشانه در جلوه یتاًو نها داردیرا روشن نگه م یبهل یندارد و خدا ا یدرون یبهل یک
 . شودیبه او داده م ویژه

را  یمقدمتاً موس یامپ ینا .قابل درک است یرس ینا دهد،یکه خود خدا م یحیبا توض
 .رودیو به دنبال آتش م گذاردیهمسر و فرزندش را در صحرا م یموس .کندیمتحول م

که هم خودش و هم  یمشعل یک یعنی،دنبالش بوده؛  یبوده که موس یامین پاآتش هم هم
و  یامپ .کندینم یغمشعل را خدا از او در ینا .دوران را روشن کند یزرامونش را منور و نیپ

است!  یبه او فرصت داده، فرصت ضرور یامهم بعد از پ و یامبعد فرصت؛ هم قبل از پ
ما  یخداست، ول یانب ینا .است اییژهعنصر و یدهو قوام پد ینیرآفنقش یعنصر زمان برا

 ییلهفت یکچون خدا از ابتدا یب؛ له یتاًو نها یمتر دارکم یا یمدرک را ندار ینمتاسفانه ا
 یبله ینروغن تمام نشود و ا ینکرده ا یسع یده،د یرا در بطن موس یدارمشتعلِ روغن

 یآماده شو برا یاوررا در ب ینتنعل: »گویدیجا ماست که آن یبله ینبماند و با ا یباق

                                                                                                        
. مطابق آنچه در قران آمده، پیام توحید نخست بار در وادی طوی بر موسی)ع( نازل شد و کوه سینا 1

میقات موسی و نزول الواح تورات  اسرائیل بعد از خروج از مصر و همچنین جایگاهمحل اقامت بنی
است. هرچند در برخی منابع تاریخی نیز کوه سینا به عنوان نخستین جایگاه نزول وحی بر موسی ذکر 

 شده است. 
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 ماسد،یبدود، در خودش م تواندیباشد، نم نداشته یبیکه در درون له یانسان 1.«یدندو
 ی،آن بپر یاز رو یداست که با مترسانتی هشتادمانع اول مانع  ایستد،یهفتاد متر برود م

داشته باشد تا  اییزهانگ یدبا یموس !کنییپ ممثل اسب کُ ایستی،یم یدو مانع رد کن
 یدسال با چهل یاور،ب درکه کفشت را  شودیم یدوان است، به او وحبدود، او دوان

 یفطه توص ین. ایسال بدو چهل یداست، تو با یا! ماراتن دو ساعت و خردهیبدو
غزال  ینغزال است؛ قبالً صحبت شده ع یپا یدوان بودن است، کل طه صدا ینهم

 . یتن دادن به تشنگ یو ب خستگییب دود،یم
ها الزاماً دوردست نشانهیژهو ینابیند؛ یتدارک م یموس یرا برا ییهانشانهیژهو نهایتاً

شاءاهلل کرده، که در مراحل بعد ان ییرتغ یو سطح دوران یازبلکه متناسب با درک، ن یستن
 :به فاز و مرحله رسیمیم. یدد یمخواه

 

  یجهتا نت یاحاز طریروز؛ پ یاستراتژ
 :فاز

 یهتوج
 یزتجه

 اقدام
 

 طورهمین یزن یموس یرس .داشتمرحله  اینکهکما  ؛کردن بود یبندقابل مرحله یمابراه یرس
 یکاست.  گونهینا یزسال نوح ن 300لوط و  یرآخر، س یامبرنقش پ یفایسال ا 19 .است
که  یتا زمان شودیاز مآغ ]موسی[ که پروژه یاز زمان .به مرحله است جهتو یگرد یآموزه
 یه،: توجرددا یاصل یمرحلهسه  آوریم،یخدا در م یتما از روا آنچه رسد،یم یانبه پا
 و اقدام.  یزتجه
انجام  یبا موس یحکارتوض گذارد،یم یگفت که خدا وقت مکف توانیم یه،توج یبرا
 برد،یم وقت از خدا یلیخ شود،یم یلپرحوصله تبد یعجول به موسا یموسادهد؛ یم

کند، زمان  یتکه عنصر زمان را رعا شودیمجاب م یتا موس کندیحوصله م یلیخدا خ
 . گیردیم دااز خ یجد

                                                                                                        
 (. 11)طه:« فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ إِنَّکَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوى. »1
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مغفول  یحو کارتوض یهما توج یدر جامعهاآلن  البته .است یزتجه یح،بعد از توض یمرحله
مشترک  و مفاهمه و درک یحو توض یهتوج یرس اینکهبدون  یمدار همه از هم انتظار .است

 یاNGO یک یاییمبمثالً  .یمفعال شو یکپرات یپروسه یکدر بیاییم  ،یمکن یرا با هم ط
 یخ،تار یاما قاعده !یمدر انتخابات فعال بشو یم،درست کن یحزب یک، یمدرست کن

 ینعصر و ماقبل خودمان اهم یبرندهیشپ یهاانسان یو قاعده یاانب یخدا، قاعده یقاعده
 یتعنا کند،یم یتآخر که در فاز و فضاست، دارد روا یامبرپ یخدا برا ینجاا .نبوده است

که ما  دهدیشرح م یشو برا کندیمعطوف م یبندرا به مرحله نشذه دهد،یو توجهش م
 یحیبا او کار توض یم،کرد یهرا توج یو موس یمگذاشت یاول وقت مکف یدر مرحله

 یدیم،را هم که قبالً د تجهیز .یمعد مجهزش کردو ب یمرساند یت، او را به علم و درایمکرد
روش مواجهه با شود و مجهیز می وشو ر یدیبه مبنا و فهم توحکه طی ان، موسی 

 ن وجه،ی. اما آخریادبه تجهیز  یتاًو نها شودداده میفرعون در مراحل مختلف به او انتقال 
 :اقدام است

 

  یجهتا نت یاز طراحیروز؛ پ یاستراتژ
 :اقدام

 وتدع
 یینتب

 تلنگر
 مطالبه

 مواجهه
 غلبه

 

در ابتدا  .کرد ینبود، مراحل خاص خودش را ط یستیاقدام پراگمات یک یاقدام موس
روشنگر  یانبه مفهوم ب یینتب .زد یینبعد از دعوت دست به تب .دعوت فرعون در کار بود

ذاشتند، وقت گ یینتب یفرعون در مرحله یبرا یتا حد امکان خدا و موس .است مستمرو 
آمد و بعد از  یشبحث مواجهه پ ،جواب نداد یهر دو به فرعون تلنگر زدند اما وقت

اقدام  ینغلبه و حذف فرعون رفت. ا یفاز به مرحله یدیمطور که قبالً دمواجهه هم همان
تحول فرعون فراهم شد، فرعون  یبرا ینهبود؛ زم ایشدهیاقدام مهندس یکمجموعاً 

را به خودش  یبند جد یک یتوأم با روشنگر یانو ب یینتبخودش استقبال نکرد، 
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آن  یکه قبالً رو یریالبته با س ید،و حذف رس یرخبه به رخ  یتاًو نها دادیاختصاص م
 است؛ یشتازبعد عنصر پ ی. مرحلهیمببر یانرا به پا بحث. یمبحث کرد

 

  یجهتا نت یاز طراحیروز؛ پ یاستراتژ
  :حامل یشدهردهفرآو یمتقاض: یشتازعنصر پ

 یاد
 نمامتن ره
 روش

 

 اییهاول یمتقاض ،فرد ینا .شدیم آن و جلودار بردیم یشپ یدبا یفرد یکپروژه را  ینا
به  یلتبد یهاول یمتقاض ینا .گذرانده شد ایشبر یفرآور یرکرد، س اشیبود که خدا فرآور

له بود، نه روش و نه حام اشدغدغهاول از  یموس یعنی،حامله شد؛  یمجر یاانسان  یک
 ،فرار کرد یموسآن زمان که  یول ،خودش داشت یبرا یکوچک یالتتشک .داشت یجهاز

به  روم،یخودش را هم به خدا واگذار کرد، گفت من م .تک، مضطرب و پراسترس بود
او را برد و  ییهر جا که خدا خواست من را ببرد و آدرس بدهد، خدا هم خوش جا

 یامتن راهنما  یکاز  یاد،حامله شد از عنصر ]موسی[ همان  یول .به او داد درسیخوب آ
  .کرد یشتازرا عنصر پ یمرحله خدا موس ینروش. در ا یتاًو نها برندهیشکتاب پ یک

با  قدراینکه مطالباتش  یستن یعنصر یاو  یشعار یکال،فرد راد یکالزاماً  یشتازعنصر پ
که  یاز نوع اتفاقات !کند یداه نتواند تحقق پباشد ک اشتهدوران جامعه فاصله د هاییتظرف

و دائم سطح مطالبات  اخیر رخ دادسال ده  یندر ابه ویژه سال و  10-90 یندر ا یدیمد
 ینخدا ا نه یول .رودیباال م اشیو فکر یتحقق یالتی،تشک یبه پشتوانه یشیدنبدون اند

از  ایبرندهیشنه عناصر پ دکنیرا مازای تحققی[ ]افزایش سطح مطالبات بدون مابهعمل 
 یطشرا توانستیم یشههم یگرد یدرس یفیتیبلوغ و ک یککه به  یوقت موسی. یموس نوع

که گرد و خاک کند، خدا به  یستن یکس یشتازپ .کند یسهدوران مقا یتخودش را با ظرف
 در !نه گرد و خاک خیزدیکه از آنها جرقه برم یبه سُمّ اسبان خورد،یمورد قسم م یک

از طلوع  یشکه پ یاجرقهخورد؛ یسم اسبان قسم م یهابه جرقه یاتوالعاد یسوره
 ییرا روشنا یراموناست، پ یشتازعنصر پ ینا .کندیبه صبح م یلشب را تبد ،یدخورش

 یفتاد،جلو ن یلیخ یموس کند[.]را برای دیگران روشن میـ دو قدم جلوتر  یکی بخشدیم
رفت،  ]میقات[ یقومش را جا گذاشت و دوان دوان به سوجلو افتاد،  یلیآن موقع که خ

گفت  ی،جلو افتاد قدراینمهم است! خدا  مذمتش نکرد که  یلیخ .ردخدا با او برخورد ک
بعد خدا به  .زمان را از دست بدهم یدمفقط گفت ترس  یموس ی؟جلو افتاد قدراینچرا 
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 شتابی که تو کردی یندر ا انیدیشوکه شد. خدا به او گفت م یاطالع داد که موس یکاو 
گفت  یعنی، 1!پرست شدقومت گوساله ؟افتاد یچه اتفاق یو قوم خودت را جا گذاشت

از  یو افراط یکالحرکت راد یکبه خاطر  یمدت کرد ینکه در ا ییهاتالش ینا یهمه
قومت هم بودم.  یشمن چه کار؟ من که در آنجا و پ یسو یدوان دوان آمد .رفت ینب

کاش به  یا [:گویدیم یاست که خدا به موس ینا] فهمیمیم یاتکه ما از آ یمضمون
قومت هم  ی،از قومت فاصله نداشت یشتردو قدم ب یکیکه  کردییحرکت م ایونهگ

که  یکالیسمیشتابان، با راد یکالیسمکور، با راد یکالیسمخدا با راد یعنی، .آمدیآرام مآرام
 یرامونها از پخودش را فرسنگ خواهدیکه م یشتازیپو با فرد  کندیرا نم یطدرک شرا

 .وجود دارد یفیدرس ک ینجا. در اکندیبرقرار نم یمثبت یکند، رابطه یمخودش جلوتر ترس
 یشعاع یک کسانی که یعنی یشتازاست[.عنصر پ]که مرادف  1آمده« مشفقون»در قرآن هم 

خودشان  خواهندیکه م ینسبتدوقدم هم جلوترند، اهل شفقت هم هستند، به  یکیدارند، 
 برود.  یشهم پ یرامونکه پ خواهندیبروند، م یشپ 

 

  یجهتا نت یاز طراحیروز؛ پ یاستراتژ
 :سازـ عمل سبب یشهاند

 یدیتوح ییشهاند
 یدیعمل توح

 یدیتوح ینامیسمد
 

                                                                                                        
وَ مَا أَعْجَلَکَ »ی طه نگاه کرد: سوره 62 تا 69. در این خصوص به عنوان یک نمونه می توان به آیات 1

قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَکَ  (64)ضىَرْقَالَ هُمْ أُوْلَاءِ عَلىَ أَثَرِى وَ عَجِلْتُ إِلَیْکَ رَبِ لِت (69)عَن قَوْمِکَ یَامُوسىَ
را ]دور[ از قوم خودت، به شتاب و اى موسى، چه چیز تو »« : »(62مِن بَعْدِکَ وَ أَضَلَّهُمُ السَّامِرِىُّ)

به سویت شتافتم تا خشنود  -اى پروردگارم -اینان در پى منند، و من»گفت:  (69« )واداشته است؟
[ تو آزمودیم و سامرى آنها را گمراه در حقیقت، ما قوم تو را پس از ]عزیمت»فرمود:  (64« )شوى.

 «. (62« )ساخت.
 80تا  23ی شهید صابر به آیات ن و هراسان است؛ اما اشاره. مشفق به لحاظ لغوی به معنای ترسا1

)پیشتازان( و سبقت گیرندگان « سابقون»بودن با صفت « مشفق»ی مومنون است که در آن، صفت سوره
ایَاتِ وَ الَّذِینَ هُم بَ (23م مُّشْفِقُونَ)هِإِنَّ الَّذِینَ هُم مِّنْ خَشْیَةِ رَب»اند: در کار نیک در کنار یکدیگر آمده

 وَ الَّذِینَ یُؤْتُونَ مَا ءَاتَواْ وَّ قُلُوبهُمْ وَجِلَةٌ أَنهُمْ إِلىَ (23وَ الَّذِینَ هُم بِرَبهِمْ لَا یُشْرِکُونَ) (26مْ یُؤْمِنُونَ)هِرَب
 «(81اتِ وَ هُمْ لهَا سَابِقُونَ)رَأُوْلَئکَ یُسَارِعُونَ فىِ الخَی (80رَبهِّمْ رَاجِعُونَ)
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 ییو به قول خدا بناها یداتفاق بود که فرعون ارتفاعش به سطح رس ینآخر هم ا یمرحله
بناها هم همه به عرش  ،خودش اهل ارتفاع بود .یدبه عرش رسانده بود، نابود گرد که
 .سازو عمل سبب یشهاند یکبا  مگرنبود  یسّرم ینهاا .رفت ینبودند، همه از ب یدهرس

 یکو صرفاً پرات یخودهامر خودب یکفرعون هم در  بود،کارگزار خدا ن یموس یعنی،
 یدیتوح ییشهآن اند .بود یدیتوح ییشهاند یک خدا[ی ]استراتژی یهماجان .حذف نشد

 .حرف آخر را زد یدیتوح ینامیسمد یتاًو قومش منجر شد و نها یموس یدیبه عمل توح
 یسمامینخاص خودشان را داشتند، فرعون هم د ینامیسمفرعون هم د یرامونساحران و پ

 .برخوردار بودند یمهندس یکشده و اهرام ثالثه از  یهآب تعب یهاو شبکه یربناهاداشت، ز
منجر به  یدیتوح ییشهاند یهخودش داشت، منتها بالنها یبرا ینامیسمیاو هم د یعنی،

 . یدیتوح ینامیسمهم منجر به د یدیشد و عمل توح یدیعمل توح
*** 

 یشانشاءاهلل در خدمت اان ،یایندب ـ محک یانگذاربن ـ بعد اگر خانم قدس یجلسه در
 یکمحک  ینا یامطرح خواهد شد که آ طورینمقدمتاً ا بانی محکبحث ما با  یم.هست

 یکطور از شما چه بود؟ چه یداشت؟ آورده یاپروژه بود و خدا در آن آمد؟ خدا آورده
نه؟  یابود  یا؟ امکانات رابطهیدیدرسامکانات  ینبه ا یذرچ یااجاره یمتر 30 یرزمینز

بحث را عنوان  ینا یشانکت داشتند؟ اخدا در آن مشارکت داشت؟ مردم در آن مشار
 ینکه در ا ینیمبب .کند بتصح هاسازوکار یرو یشانبا ا تواندیبعد هم جمع م کند،یم

نه؟  یاتر، وجود دارد کوچک هایمقیاسالبته در  برندگی،یشهم امکان پ یددوران جد
است که  ریپذما هم امکان یبرا یااست که آ ینا «دید استراتژیک»آخر  یبحث جلسه

ما  اشیم؟بند بام، مهندس، مجهز و مرحلهرسّ توانیمیما هم م یم؟کن یطراح یاندازچشم
و تحققش  یمباشخودمان داشته  یشانیرا در پس پ یشتازاز عنصر پ یفیتعر توانیمیهم م
 نه؟  یا یمباشداشته یدیتوح ینامیسمد توانیمیما هم م یاو آ یم؟ببخش

به  یدها بابحث ینکردند که ا یو انتقاد یفو تعر ینجاآمدند اکه دوستان جوان  همچنان
 یخدا اینکهبه  یمرا اختصاص ده بعد این بحث یشاءاهلل جلسهدرد امروز ما بخورد، ان

 یم؟باشکار رو به جلو داشته  توانیمیبکند و ما چقدر م تواندیچه کار با ما م یکاستراتژ
از دوستان  یکی یدقبل از ع شود.ارائه می یمعبحث ج یکاول بار  یبرا سهدوم جل بخش

شود، هم  یلدومنظوره تشک ییهارا مطرح کرد، و گفت که جمع یشنهادیجوان آمد پ
خودشان بدون دخالت ما  .یاوردب یجابیهم خودش بحث ا ،را نقد کند ینجاا یهابحث
ارائه خواهد ها بحث خودش را از آن جمع یکیشاءاهلل امروز ان .دادند یلجمع تشک چند
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کوچک است، پروژه  یپروژه یکهم  ینجااست که ا یناز دوستان امان کرد؛ ما هم تقاضا
 یساقدوش یهاو جمع یمببر یشبشود و بحث را مشترک پ یمتقس یبوناست که تر ینا
 ند. یاورب یرا نقد کنند هم خودشان بحث شودیم ینجاکه ا ییهابشوند که هم بحث یداپ

 یکه هفته شومیمتذکر م یم،دوم جلسه آماده شو بخش یتنفس نائل و برا به اینکهقبل از 
چندساله در  یجمع که تجربه ینا تربزرگاز دوستان  یکی یگذشته اعالم شد که به مساع

دوستان بتوانند مشترک با ربط به  یشده که هر از چند گاه یشنهاددارند، پ یجمع یسفرها
از  یخوش یکسرشار استفاده کنند،  یعت، از طبباشند داشته یسفر یکها بحث ینا

استفاده  یمهم بتوان یمان از مشاعات هستدوست ینمشاهده به آنها دست بدهد و به قول ا
 یروزه را با سرپرست یکسفر  ینشاءاهلل اشده است. ان یپنجشنبه طراح یبرا یسفر .یمکن

 . یدمتشکرم، خسته نباش یلی. خرفت یممان خواهتربزرگدوست 
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 کنندگانهای مشارکتآورده
 

 ی اولکنندهمشارکت
ها و از داشته یکی یرو یمبا هم داشت یبحث یمیدو ساعت و ن یجلسهسه نام خدا. ما ه ب

 . یمانجام داد ییکار مشترک نسبتاً متوسط و ابتدا یک ؛ یعنی،خدا یکارکردها
دو بحث  .مهندس بود ـطراح  یصابر مطرح شد خدا یآقا مباحثکه در  یاداشته اولین

طرح  یکو  شودیکه توسط دوستان ارائه م یشد: بحث یموضوع طراح ینمستقل در ا
سه  یکه ما با هم در ط ییهابحث ین. بر اساس اگویمیطور خالصه مه هم ب یموضوع

 ،یستیمطور که به دنبال اثبات خدا نهمان هک یدیمرس یجهنت ینبه ا یم،جلسه انجام داد
 یا ]قرآن[ سراغ کتاب یمبرو یدد یناگر با ا یعنی، .یستیمها هم نداشته ینادنبال اثبات 

خدا را اثبات  یمطور که اگر بخواههمان .ایمیمودهرا پ یدور باطل ،خودمان یاتذهن یحت
اگر ما  یعنی، .یمرا اثبات کن داخ یهاکه ما داشته یستقرار ن .ایمیمودهرا پ یدور باطل یمکن

دست ما را  یقابل توجه یزکه خدا طراح است، چ یمو اثبات کن یمبگرددر کتاب  یمبخواه
 ینهم بشود. ما به ا یاریبس یدهایخودش موجب ترد یدعالوه بر آن که شا گیرد،ینم

 یحبحث توض یدر ادامهدوستان . یمکن یداپ یخدا فهم یکه از توان طراح یدیمرس
 یونس، یسوره 101و  33 ،91 تیاکه در آ یدیمرس ینبه ا. ]به طور خالصه[ دهندمی

طور که که همان دهدینشان م یاتآ ین. اگذاردیخلقت دست م یمندقانون یخدا رو
هم همراهش بوده، خلقت هم با ذات خدا همراه  اشیمندخلقت از اول بوده، قانون

 مقاله نوشته بودند که یکاعتماد  ینامهیژهدر و یغن یهم آقا یشدو روز پ ین. همشودیم
 یول ،که خلقت جدا از ذات خداست گفتندیم هایلیبوده است و خ یفلسف یدعوا یک
 ذات خداست.  ینکه خلقت هم ع گویندیآنجا م زنندیکه م یدر نقد یمطهر یآقا
اثبات  خواهیماگر ب .یستن هایمندها و قانونبه اثبات داشته یازیکه ن ییمبگو خواهیممی
و  کنیمیو درکش م فهمیمیم ینیم،چون بب .یستهگشا نرا ،دارد یکه جهان طراح یمکن
. چند مورد یمکن یررا تدب یتو بعد ارتباطش با مسئول یمکن یداپاز آن توان  یفهم یدبا یشترب

 یاخلقت در شش مرحله  گویدیم یهآ اینکه ید؛ یکیمان رستوان به ذهن ینفهم ا برایهم 
 یاداشته اشت؛  یطراح یککه خدا  دهدینشان م یندر دو روز بود، ا ینخلقت زم

آنگاه شما را پس از آنان در زمین جانشین قرار دادیم تا بنگریم : »گویدیم یونس 14ییهآ
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که اگر  دهدیپروژه را نشان م یانسان و رو یخدا رو سیتحسا 1.«کنیدچگونه رفتار مى
که  خدا خود  دهدینشان م ینو ا کنیدیکه چگونه عمل م یمنگرمی ید،اداشته یطراح
مختلف قرآن به کار برده است، نشان  یلوح محفوظ که جاها ینداشته است. هم یطراح

خلقتش وجود داشته، حال به عنوان مثال  ینزد خداوند برا یکالن یکه طراح دهدیم
 یکخلق هم نشان از  یخلق گذاشته که مدت مشخص گذاشتن برا یبرا یمدت مشخص

 یکمثالً، کنیم؛ یخودمان نگاه م هاییبه طراح یما حت یوقت یعنی، .است یطراح
مطرح  یاتشجزئ ی،کل ییدهو بعد از ا یکل ییدها یکو  ییرتغ ییدهمهندس، هم ا

و  یم،قطعه به کار ببر یندر ا خواهیمیکه م یکدام از مواد هر یبعد استعدادها شود،یم
 . گیردیمد نظر قرار م یمدار یازکه از آن قطعه ن اییجهبعد نت
 کند،یم یداپ یتیذهن یکندهد،  یارا به خودش نسبت بدهد  ینآدم بخواهد ا اینکه بدون

ی دهنده]نشان آن گذاشته، یکه مدت مشخص برا بینیمیو م گردیمیدر قرآن م یوقت
هم اولش، هم  گویدیاست که م ینخالصه ا وجود نوعی طراحی و مهندسی است[.
صابر در  یکه آقا یزیحساب است، همان چ یوسطش، هم مواد و مصالحش همه رو

 یک «.و آمد یریمپذگفت ما فرمان یاب یمگفت ینبه زم» :و مهندس گفتند احطر یبحث خدا
که  یدوستان .دهدیو مواد را نشان م هایدهخودش کشف استعداد پد ای،گزاره چنین

به انسان  یدید یک ینجااست. ا ینهم یقاًدق یطراح دانند،یخوانده باشند م یمهندس
  .دهدیم

اش خواسته توانستیم خواست،ید که خدا اگر مشویگفته م یگرید یاتدر آ اینکهبعد 
 ینا .هستاآلن  هم ینحو یک یعنی، ،«یگرنحو د» یناجرا کند، ا یگرینحو د یکرا به 
مان خصوصاً در هم که ما در بحث یبه ذهن است و گفتم اساس یبتقر یبرا یشترها بمثال

 یندنبال ا یستیم،خدا ن یبود که ما دنبال اثبات طراح ینا یدیمآخر به آن رس یجلسه
البته معطوف به پروژه نه معطوف به ذاتش  یم،کن یداپ یاز توان طراح یفهم یکتا  یمهست

او  ینکه ب یمشترک یکه قابل دسترس ما نباشد، بلکه معطوف به پروژه یزیچ یکو نه به 
از  یریاست که تعب ینا یبرا یهچند آ ینا خواندنلحاظ  یناز ا .و خودمان قرار دارد

ی ، نتیجهاندواژه کار کردهیدچند کل یرو ی کهدوستان ،بحث یدر ادامه .یمکن یداپ یطراح
هم  یگرید یقطر یکپروژه و سپس از  یناش با همخواهند گفت و بعد رابطه کارشان را

                                                                                                        
 «.عَلْنَاکُمْ خَالَئِفَ فِی األَرْضِ مِن بَعْدِهِم لِنَنظُرَ کَیْفَ تَعْمَلُونَثُمَّ جَ. »1
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هم  ؛اندکرده یبررس تریقنمونه را دق یک .کنندیم یچند نمونه بررس یخدا را رو یطراح
موضوع  ینترمهم ،بعد از انسان ،حس شد که در قرآن ینه اکینا و هم یبه خاطر کنجکاو
 یدر پروژه اینکه یا خوردیآن به چه درد ما م اینکهدنبال  یمبعد آمد .آب )ماء( است
 را دارد؟  ایییگشامشترک چه راه

 

 ی دومکنندهمشارکت
 ینا یدشا اینکهاز لحاظ  در واقع .کنمیتر بوده من آغازممقدم یدا. چون بحثم شابه نام خد

 یدبدهد، شا یحباشد که بحث دوستان را توض یکلمات یسر یک یکه من دارم رو یبحث
 یگردوستان د ابتدااز همه لحاظ بهتر بود که  یول. طرح بحث نمایمبهتر است که من اول 

 . شروع کنند
 .طراح است یاخدا مهندس  یمکه اثبات کن یستن ینواقعاً قصد ا خوانیمیکه م یاتیآ در

خودمان را که نگاه  یرامونو ما پ رساندیرا م ینا یاتآ ینکه ا یمطور برداشت کرد ینا
است.  رها نشده یبه کنار یزیهست و هر چ یاست، طراح گونهینکه ا بینیمیم کنیمیم

شده  ینگلچ یاتیآ سری یکدر قرآن  .امار کردهسه کلمه ک یخودم رو من ینهزم یندر ا
 ینا ،شودیکلمات بحث و صحبت م ینا یواقعاً پرمفهوم است، اگر تنها رو یاتآ ینکه ا

 یلیرا هم برساند و خ یگرد یمنظورها یلیو گرنه ممکن است خ باشدیفهم بنده م
است. « وزن»و  «یرتدب»و  «یرتقد» لماتسه کلمه، ک ینهم داشته باشد. ا تریقعم یممفاه
 بدهم.  ی این سه واژهدر ارتباط با معنا یحیتوضبهتر است  ابتدا

 گویندیم یمثالً، وقت .دارد قدر و اعتبار و یریگسنجش و اندازه یمعن یوزن از لحاظ لغو
از قدر  یزانم یکلمه گویندمی یمثالً وقت یا است.اعتبار و قدر او  یبه معنا ی،وزن کس
 ییو ترازو یزانفعل باشد، هم م ]به عنوان[ یزانم تواندیهم م یزانم ینا ،شودیگرفته م

 یریگاندازه یمعن یاست که از لحاظ لغو یرتقد ،دوم یکلمه .دهیمیباشد که ما انجام م
در مورد  مباز ه یا م.یکن یینرا تب یش یک یتکم اینکه یا دهد،یرا م یزیهر چ یبرا ینیمع

 یوقت .کند یفرا توص یرتر است تقدقشنگ یلیخ یدشا «وزن» یکلمه ینا یر،تقد]معنای[ 
 یرتدب یکلمه یمعنسوم،  آن فرد است. اعتبار و احترام به معنیقدر فالن کس  گویندیم

آنکه عواقب آن  یبلکه برا یچارگی،است، البته نه لزوماً از سر ب یکار یکدر  یشیاندچاره
 یشیدهآن اند یبرا یان کار اداره شود و چارهبشود و دنبال آن کار باشد، آ یدهکار سنج

 شود. 
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 یک یءهر ش یبرا ینکه،ا یعنی ،یاز لحاظ قرآن یراست که تقد ینهم ا تریقدق یحتوض یک
 یاو شاکله یتاستعداد و قابل ،از جانب خدا یعنی، .اندقرار داده یاندازه و استعداد مشخص

را متوجه ما کرده  یتیمسئول یک آیدیبرم یاتطور که از آو آن یردقرار بگ یءدرون هر ش
  .یمببر یشده در درون خودمان پ ینمع یتکه به آن اندازه و آن قابل

 یرگرتدب یکمسائل برود، خودش را  ییهسراغ بق اینکهخدا قبل از  یر،تدب یدر مورد کلمه
ایى پروردگار شما آن خد»آمده:  1یونس یسوره 9ییهآدر  الًمث است. کرده یکل معرف

کار  .سپس بر عرش استیال یافت ،ها و زمین را در شش هنگام آفریداست که آسمان
پروردگار  ،خدا این است .شفاعتگرى جز پس از اذن او نیست .کندرا تدبیر مى [آفرینش]

که خدا خودش را به  دهدیکه کامالً نشان م« ؟گیریدآیا پند نمى .پس او را بپرستید ؛شما
 یو استعداد آن خلق معرف یرکه کرده و س یبر آن خلق یطل و محمدبر او یکعنوان 

 . کندیم
تا زمین اداره  [گرفته]را از آسمان  [جهان]کار » :داردبیان می 1سجده یسوره 2 ییهآ

 [آدمیان]در روزى که مقدارش آن چنان که شما  [نتیجه و گزارش آن]گاه کند آنمى
 یسورهدوم  ییهآاز  یدر قسمت یا «رود.و باال مىبه سوى ا ،شمارید هزار سال استبرمى
را به  [خود]کند و آیات تدبیر مى [آفرینش]در کار  [خداوند]: »... گویدیکه م 9رعد

 «. امید که شما به لقاى پروردگارتان یقین حاصل کنید .نمایدروشنى بیان مى
خداوند خودش  اینکهاز  بعدشود، این است که مورد دومی که در این آیات مشاهده می

را مدبر  انسان یعنی، .خواهدیهم از انسان م یتیمسئول کند،معرفی میکل  یرگررا تدب
که در کار  یریتدب ینابه  یاکه آ کندیکه فکر کند و سوال م خواهدیو از او هم م بیندیم

 خدا» [:4ی سجدهسوره 4ی ]در آیه کنی؟یدر آن تدبر نم و کنییو خلق تو شده، فکر نم
 یافت یالآن گاه بر عرش است یدرا در شش هنگام آفر ینها و زماست که آسمان یکس
  .«گیرید؟یباز هم پند نم یاآ .یستن یگراز او سرپرست و شفاعت یرشما غ یبرا

                                                                                                        
األَمْرَ مَا مِن إِنَّ رَبَّکُمُ اللَّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضَ فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ یُدَبِّرُ . »1

 «.نِهِ ذَلِکُمُ اللَّهُ رَبُّکُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَالَ تَذَکَّرُونَشَفِیعٍ إاِلَّ مِن بَعْدِ إِذْ
 «.ا تَعُدُّونَیُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ یَعْرُجُ إِلَیْهِ فِی یَوْمٍ کَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّ». 1
 «.لَعَلَّکُم بِلِقَاء رَبِّکُمْ تُوقِنُونَ یُدَبِّرُ األَمْرَ یُفَصِّلُ اآلیَاتِ... . »9
کُم مِّن دُونِهِ مِن اللَّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَ. »4

 «.وَلِیٍّ وَلَا شَفِیعٍ أَفَلَا تَتَذَکَّرُونَ
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هستند که خداوند  یهمان کسان ینهاا»[ می خوانیم: 1ی محمدسوره 14و  19در آیات ]
یا  (تر مفهوم را برساند،درست «یدور» یبه همان معنا لعنت یدشا) را لعنت نمود انآن
 یاتبه آ یاآ .است کرده ینارا ناب یشانهارا ناشنوا و چشم یشاننمود و گوش و دل ا ورد

 «.اندیشند؟یقرآن نم
بگو کیست که » :اش پرسش استکه همه 1یونس یسوره 91ییهآ ی دیگربه عنوان نمونه

ها و دیدگان یا کیست که حاکم بر گوش ؟بخشدمى از آسمان و زمین به شما روزى
و  ؟سازدآورد و مرده را از زنده خارج مىکه زنده را از مرده بیرون مى کیستو  ؟است

اگر به «  کنید؟پس بگو آیا پروا نمى .خداخواهند گفت:  ؟کندکیست که کارها را تدبیر مى
ها را پرسش ینچرا خدا ا ت که[گیرد این اس]سوالی که در ذهن شکل میتوجه شود  یرس

 ینا یکه در اداره خواهدیانسان م زا یکه وقت دهدیها نشان مپرسش ینا کند؟یمطرح م
که در  اییهو قدرت تدبر را دارد و با توجه به آن آ یتقابل یزخود انسان ن ،امور فکر کند

کامالً نشان  (31:؛ ص13)حجر:  «یمِن روح یهِنَفَختُ ف: »گویدیاست که م حجر یسوره
که از او  ییهاسوال ینخودش را در انسان قرار داده و ا یرگریتدب]خدا[ که  دهدیم
که  خواهدیکه از او هم م دهدیفکر کند، نشان م اینکهبه  خواندیو او را فرا م پرسدیم

 برسد.  هایتقابل ینبه ا
حساس است و  یلیمه خکل ینا یخداوند در قرآن رو .است یرتقد یدوم، کلمه یکلمه
گر قدر موزون یترازو یکخودش را  کند؛معرفی میصفت  ینخودش را با ا یاتیدر آ

]موید آن که  کندیم یمعرف یخودش را طور یعنی، .دهدینشان م یهست تعدادهایاس
 16و  13 یاتمثالً، در آ .کرده است یینها را او تعقدرها و اندازه ینتمام ااست که[ 

آفریدیم و از  [آسمانى]باالى سر شما هفت راه  [ما]و به راستى »آمده:  9ونمومنی سوره
فرود آوردیم و آن را در  [معین]اندازه  بهایم؛ و از آسمان آبى آفرینش غافل نبوده [کار]

                                                                                                        
قُلُوبٍ  أَفَلَا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلىَ (19الَّذِینَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَ أَعْمَى أَبْصَرَهُمْ)أُوْلَئکَ . »1

 «(14أَقْفَالُهَا)
یَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَیُخْرِجُ قُلْ مَن یَرْزُقُکُم مِّنَ السَّمَاءِ وَاألَرْضِ أَمَّن یَمْلِکُ السَّمْعَ واألَبْصَارَ وَمَن یُخْرِجُ الْحَ. »1

 «.الْمَیَّتَ مِنَ الْحَیِّ وَمَن یُدَبِّرُ األَمْرَ فَسَیَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَالَ تَتَّقُونَ
اءً بِقَدَرٍ فَأَسْکَنَّاهُ فِی وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَ (13)وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَکُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا کُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِینَ. »9

 «.(16)الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُون
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 1فرقان یسوره 1ییهآدر  یا  .«زمین جاى دادیم و ما براى از بین بردن آن مسلما تواناییم
ها و زمین از آن اوست و فرزندى اختیار کس که فرمانروایى آسمانهمان : »خوانیممی

نکرده و براى او شریکى در فرمانروایى نبوده است و هر چیزى را آفریده و بدان گونه که 
 «. گیرى کرده استدرخور آن بوده اندازه

 ]این مشخص است یاتآ ینکه کامالً در ا یرتقد یکلمه ]در بررسی پیرامون[ یمورد بعد
دار آنها هم مخزن ،داندیم یقدرون خال یخالق قدرها اینکهخودش را عالوه بر  است که[

من است؛  ستکه قرار گرفته مخزنش د یرهاییتقد ینکرده که ا یانکامالً ب یعنی، .داندیم
توضح خواهند  مانیآب که برا یمخصوصاً در کلمه .آنها دست من است یینهگنج یعنی،

  است. مشخص شده یاتآ نیداد، کامالً در ا
است که  ینا شود،یکلمه مشخص م ینا]تحلیل و تامل پیرامون[ مورد دوم که دوباره در 

و  خواندیفرامها و اندازه یرهاتقد یننگاه کردن به ا ]طریق[ کردن راه از یدابه پانسان را 
 1انعام یسوره 33ی یهآ .ها به دقت نگاه کندو اندازه یرهاتقد ینکه به ا خواهدیاز او م
آن از هرگونه گیاه  یپس به وسیله .اوست کسى که از آسمان آبى فرود آورد: »کندبیان می

هاى متراکمى سبزى خارج ساختیم که از آن دانه یجوانه [گیاه]برآوردیم و از آن 
هایى غبا [نیز]هایى است نزدیک به هم و رما خوشهخ رختد ی آوریم و از شکوفهبرمى

آن چون ثمر دهد و  یبه میوه .انگور و زیتون و انار همانند و غیرهمانند خارج نمودیماز 
  .«هاستنشانه ،آورنددر اینها براى مردمى که ایمان مىقطعاً  .رسیدنش بنگرید [طرز]به 
و اوست کسى که ستارگان را براى شما »آمده است که:  9]انعام[ سوره ینهم 33ی آیهدر 

 [خود]هاى خشکى و دریا راه یابید به یقین ما دالیل ه وسیله آنها در تاریکیقرار داده تا ب
 ینتا از ا خواندیانسان را فرا م «ایم.دانند به روشنى بیان کردهرا براى گروهى که مى

 اینکهآخر  یو مساله یابدراه ب ]مساله[ که خدا درون آنها قرار داده به کنه یرهاییتقد
که آن را خلق کرده، به زمانش  یش زمان گذاشته است، هم زمانخلق خود یبرا اوندخد

زمان را  ینا توانمیاشاره کرده و هم خودش را قادر به آن دانسته که تنها من هستم که م

                                                                                                        
 شَیْءٍ الَّذِی لَهُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ یَکُن لَّهُ شَرِیکٌ فِی الْمُلْکِ وَخَلَقَ کُلَّ. »1

 «.فَقَدَّرَهُ تَقْدِیرًا
مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاکِبًا وَهُوَ الَّذِیَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ کُلِّ شَیْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ . »1

انَ مُشْتَبِهًا وَغَیْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُواْ إِلِى وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِیَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّیْتُونَ وَالرُّمَّ
 «.ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَیَنْعِهِ إِنَّ فِی ذَلِکُمْ آلیَاتٍ لِّقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ

 «.یَاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَوَهُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِی ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا اآل. »9
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آن هم مرتب سوال داده و نسبت به  یرشد به ما و هست یرا که برا یزمان ،یرماز او بگ
برانگیخته شدن در  یمردم اگر درباره اى»گفته:  [1ی حجسوره 2ی ]در آیه مثالً،کند؛ یم

 ،سپس از علقه ،سپس از نطفه ،ایمکه ما شما را از خاک آفریده [بدانید]ید پس هست شک
بر شما  [قدرت خود را]خلقت ناقص تا  [احیاناً]داراى خلقت کامل و  یآنگاه از مضغه

دهیم  )هم مدت ها قرار مىحمکنیم تا مدتى معین در رروشن گردانیم و آنچه را اراده مى
سپس  ،آوریمکودک برون مى [به صورت]گاه شما را را اشاره کرده هم مراحل خلق را( آن

میرد مى [زودرس]تا به حد رشدتان برسید و برخى از شما  [دهیمحیات شما را ادامه مى]
چیزى  [هابسى چیز]اى که پس از دانستن رسد به گونهو برخى از شما به غایت پیرى مى

چون آب بر آن فرود آوریم به جنبش  [لى]بینى وداند و زمین را خشکیده مىنمى
 «. رویاندنیکو مى [هاىرستنی]کند و از هر نوع آید و نمو مىدرمى

از صحبت  یشترب یآخر که بحثم را با آن جمع خواهم کرد حت ییهآ ینا کنمیمن فکر م
گفت آیا رفت و مىتو مى واهرآنگاه که خ»است:  1طه یسوره 40ییهآ کند،یم یانمن را ب

پس تو را به سوى مادرت بازگردانیدیم  ؟داللت کنم ،دار او گرددشما را بر کسى که عهده
تو را از اندوه  [ما]شخصى را کشتى و  [سپس]اش روشن شود و غم نخورد و تا دیده

 ىسپس اى موس ،مدین ماندى رهانیدیم و تو را بارها آزمودیم و سالى چند در میان اهل
 یو طراح یرس کند،یکه صحبت م یخدا با موس .«آمدى [و مقتضى]در زمان مقدر 

که  کندیآگاه م یناول او را به ادهد؛ ینشان م یموس یرو تقد یخودش را در زندگ
ما  ینا یم،آمد و ما تو را به آب انداخت یشپ یتو آن مسائل برا یآمد یاکه تو به دن یموقع

که تو  یمباز ما بود یفرعون رفت ییطهو بعد که تو به ح ادیمکه به مادرت آرامش د یمدبو
 یبانیقسمت سهم خود را از پشت ینا ی،کن یداتا در آغوش او رشد پ یمرا به مادرت سپرد

 یبرا یهم سهم که تو گویدیم یرا به موس ینا یهو قسمت دوم آ گویدیبه او م یاز موس
و  یپس داد یشکه تو بارها آزما شودیو متذکر م یت نشان دادخود یرشد استعدادها

و در  از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنیکه  ینبود یونسمثل  ی،و نرفت یدر شهر ماند

                                                                                                        
 عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِن کُنتُمْ فِی رَیْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ. »1

ی الْأَرْحَامِ مَا نَشَاء إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُکُمْ طِفْلًا ثُمَّ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَیْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَیِّنَ لَکُمْ وَنُقِرُّ فِ
 عِلْمٍ شَیْئًا وَتَرَى لِتَبْلُغُوا أَشُدَّکُمْ وَمِنکُم مَّن یُتَوَفَّى وَمِنکُم مَّن یُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِکَیْلَا یَعْلَمَ مِن بَعْدِ

 «.ذَا أَنزَلْنَا عَلَیْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن کُلِّ زَوْجٍ بَهِیجٍالْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِ
ا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ إِذْ تَمْشِی أُخْتُکَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلَى مَن یَکْفُلُهُ فَرَجَعْنَاکَ إِلَى أُمِّکَ کَیْ تَقَرَّ عَیْنُهَا وَلَ. »1

 «.یْنَاکَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاکَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِینَ فِی أَهْلِ مَدْیَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ یَا مُوسَىنَفْسًا فَنَجَّ
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 یکاف «قدر»به آن  کهیدر حال ؛ یعنی،«یموس یاقدر  یثمّ جئت عل: »گویدیآخر هم م
 . یمرساند یامبریما تو را به آن پ ،یودب یدهرس یکاف یو به آن اندازه یشده بود یشآزما

 

 ی سومکنندهمشارکت
هم اشاره کردند، دنبال اثبات توان خدا در  یبه نام خدا. من همانطور که دوستان قبل

 یهست یدر حد فهم خودم از توان خدا در طراح خواستمینبودم و فقط م یهست یطراح
خدا هستند و  هاییدهآفر ینتراز مهم و آب ینکه انسان، زم ییآنجا ازداشته باشم.  یدرک

داشته،  یتوجه خاص ـ است ینشترکه آب مهمـ  یعیخدا هم در کتاب آخر به عناصر طب
 خدا در آب توجه کنم.  یکردم به طراح یمن سع

است، چه آب مطلق باشد و چه « جامدیرغ یعهر ما» یهمان ماء در لغت به معن یاآب 
آب خالص همان وب به سمن ،استفاده شود «ماء»به صورت مطلق  یوقت یول .مضاف

 یکی یفشو چند صفت دارد که وظا یفهآب در خلقت که دو وظ رسدیبه نظر م .است
 هالک کردن است.  یگریو د دهندگییاتح

فرقان  یسوره 43 و 46 یاتبقره و آ یسوره 11ییهبه آ توانیم دهندگییاتح برای
که زمین را براى  [خدایى]همان : »شودیعنوان م 1هبقر یسوره 11ی آیه اشاره کرد. در

قرار داد و از آسمان آبى فرود آورد و  [افراشته]و آسمان را بنایى  [گسترده]شما فرشى 
آورد پس براى خدا همتایانى قرار ندهید در حالى  بیرونها رزقى براى شما بدان از میوه
و اوست آن کس : »شودیهم عنوان م 1فرقان یسوره 43 و 46 یاتدر آ«. دانیدکه خود مى

فرستاد و از آسمان آبى پاک فرود  [باران]خویش که بادها را نویدى پیشاپیش رحمت
ایم و آن را به آنچه خلق کرده مآن سرزمینى پژمرده را زنده گردانی یآوردیم. تا به وسیله

 یبه عهده یشو زا یشرو ییفهوظ یاتآ یندر ا .«هاى بسیار بنوشانیمها و انساناز دام
 مهم است!  یلیآب گذاشته شده است، خ

 توانیرا م 9اعراف یسوره 84ییهآ ،است یکنندگدوم آب که همان هالک ییفهوظ یبرا
 یرا در کشت یرامونشما هم او و پ .کردند کذیبچون آن رسول آمد او را ت»کرد:  یانب

                                                                                                        
قًا لَّکُمْ فاَلَ رِزْالَّذِی جَعَلَ لَکُمُ األَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ . »1

 «.تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ
لِنُحْیِیَ بِهِ بَلْدَةً مَّیْتًا  (46)وَهُوَ الَّذِی أَرْسَلَ الرِّیَاحَ بُشْرًا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. »1

 («.43)أَنْعَامًا وَأَنَاسِیَّ کَثِیرًاوَنُسْقِیَهُ مِمَّا خَلَقْنَا 
 «. قَوْمًا عَمِینَفَکَذَّبُوهُ فَأَنجَیْنَاهُ وَالَّذِینَ مَعَهُ فِی الْفُلْکِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِینَ کَذَّبُواْ بِآیَاتِنَا إِنَّهُمْ کَانُواْ. »9
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که  یمه آب هالک( غرق کردکردند )ب یبرا تکذ یاله یاتو آنان که آ یمنجات نشاند
  .«نادان و کوردل بودند یاربس یمردم

صفات هم در  سری یک ،آب گذاشته شده یکه در کتاب آخر به عهده یفیبعد از وظا اما
از آنها  موردکتاب از طرف خداوند به آب نسبت داده شده که من چند  ینا یاتآ یالالبه
 . یزشو ر ییگوارا ،یفراوان یان،: طهارت، جراماستخراج کردهرا 

و اوست آن کس که  : »شودیفرقان عنوان م یسوره 46 ییهآدر در مورد طهارت آب 
فرستاد و از آسمان آبى پاک فرود  [باران]خویش بادها را نویدى پیشاپیش رحمت

 یهمان صفت ینبه آب نسبت داده شده و ا یهآ یندر ا یزگیصفت طهارت و پاک .«آوردیم
إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ »... :وصف مورد رحمت و محبوب خدا هستند ینا است که دارندگان

  (.111)بقره:  «التَّوَّابِینَ وَیُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ
بگو به من خبر دهید » :داردبیان می 1ملک یسوره 90ییهآ .آب است یانجر یصفت بعد
«. ؟تان خواهد آوردیفرو رود چه کسى آب روان برا [به زمین]شما  [آشامیدنى]اگر آب 

را به آب  «ینمَع»صفت  ینزم یکره یعالوه بر فرو رفتن آب و افت منابع آب یهآ ینا
 «ینع» یاز ماده اینکهاحتمال اول  .است یشهدو ر یدارا ینمَع یلمهک .نسبت داده است

یعنی « ینماء مع»قابل رؤیت است و  یبه معنا ینصورت مع ینمشتق شده باشد که در ا
مشتق شده « معن» یاز ماده ینمع اینکهو قابل استفاده باشد. دوم  یایدکه به چشم ب یآب

آب  یعنی «ینمع ماء»آب است و  یانجر نایبه مع «معن الماء»باشد که در آن صورت 
است که  ینا یدفهم توانیم یهآ ینهم که از ا یگرید ینکته یکو قابل دسترس.  یجار

شده که به اعماق  یطراح یاخودش به گونه ییژهخلقت وو آن  یآب به امر و فرمان اله
 یابه گونه ینزم رها و بستآب، بافت خاک یدهندهیلمواد تشک یعنی، .رودیفرو نم ینزم

 . شودیم ینزم یکره ییهال ترینیقهست که مانع فرورفتن آب به عم
 [مردم]و اگر »ه ک شودیم یانب 1جن یسوره 18 ییهآدر  .آب است یفراوان یگرصفت د

خداوند آب  یهآ یندر ا .«آب گوارایى بدیشان نوشانیمقطعاً در راه درست پایدارى ورزند 
 است.بر صراط حق قرار داده  یداریرا پاداش و مزد استقامت و پا

هاى و کوه: »خوانیممی 1مرسالت یسوره 13ییهآدر  .آب است ییهم گوارا یصفت بعد
که در قرآن به آب  یاز جمله صفات .«ما آبى گوارا نوشانیدیمبلند در آن نهادیم و به ش

                                                                                                        
 «.م بِمَاء مَّعِینٍقُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُکُمْ غَوْرًا فَمَن یَأْتِیکُ. »1
 «.وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِیقَةِ لَأَسْقَیْنَاهُم مَّاء غَدَقًا. »1
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 یناست، در ا یرینیش یفرات است؛ فرات در لغت عرب به معن ینسبت داده شده کلمه
به  هانسانکردن ا یراببلند و سربرافراشته اشاره شده و بعد هم به س یهاابتدا به کوه یهآ

وجود  ینسبت یکو آب مطبوع و گوارا  کوه ینب رسدیکه به نظر م یرینآب گوارا و ش
 گونه ینا توانیمیم ینباشد و بنابرا مانیمنابع آب ییرهمنبع ذخ تواندیداشته باشد که کوه م

 هم وجود دارد.  یارتباط تنگاتنگ کوه، باران و آب ینکه ب ییمبگو
و » :گویدمی 1نباء یسوره 14ییهآ .است یزشکه به آب نسبت داده شده ر یآخر صفت

آب مطرح  یکه خداوند در قرآن برا یصفت .«از ابرهاى متراکم آبى ریزان فرود آوردیم
ماء »و  باشدیم یزشو ر یانجر یبه معنا« ثج» یاست که از ماده« جاجثَ» یکرده کلمه

 داشته باشد.  یادیز یزشو ر یاناست که جر یآب« جاجثَ
به  یمتعدد یاتخداوند در آ .دارد یقیعم یتکه آب در قرآن اهم یمبگو یدبا یتدر نها

 یاتاز جمله آ ؛نعمت را به جا آورد ینکه در آب تفکر کند و شکر ا کندیم یهانسان توص
ابر سپید  [دل]اید؟ آیا شما آن را از دیده ،نوشیدآیا آبى را که مى»: 9واقعه یسوره 30تا 86

پس چرا سپاس  ،گردانیملخ مىایم؟ اگر بخواهیم آن را تاید یا ما فرودآورندهفرود آورده
خداوند  ییدهترین آفرکه در قرآن بعد از انسان آب باارزش رسدیبه نظر م .«دارید؟نمى

کند و نمی یبا انسان شوخ ید،ایشیدهبه آب اند یاآ گویدیخداوند به انسان م اینکهباشد و 
ی بارهکه در  کندیم یقانسان را تشوواقعاً بلکه  یست،ن یادب یجمله یکجمله هم  ینا

 یازآب مطلوب و مورد ن یهم برا هایژگیو سری یک .و فکر کند یشهقش اندوخلاین م
باشد، در دسترس باشد،  یزهپاک یدآب با اینکهاز جمله  کند،یم یانبشر در قرآن ب

با تدبر در  یدکه با یمما هست ینو به نظر من ا .باشد یو جار یزانر یرین،گوار، شخوش
مهندس بازرگان به  یبارزش آقا ینمونه اینکهکما  یم،به مطلوب خودمان  برسها نشانه

انداخت و  یانتهران به جر یهاخانه یهاصفت توجه کرد و آب را در تمام لوله ینا
 یدکه با یمما هست ینشده و ا یشیدهاند یریو تدب یطراح ینامیسمد یککرد. در آب  یجار

و به  یمخدا هماهنگ کن یرخودمان را با تدب یرتدب ،امیسمیند ینها و در ابا تدبر در نشانه
خدا  یرخودمان را با تدب یدکه با یمما هست ینا .باشد یهدو سو یدبا یرکه تدب رسدینظر م

به  یلتما یعنی،است؛  یفردهمنحصر ب یتخاص ی. به عنوان مثال آب دارایمهماهنگ کن

                                                                                                        
 «.وَجَعَلْنَا فِیهَا رَوَاسِیَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَیْنَاکُم مَّاء فُرَاتًا. »1
 «.وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاء ثَجَّاجًا. »1
لَوْ نَشَاء جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا  (83)أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ (86)اء الَّذِی تَشْرَبُونَأَفَرَأَیْتُمُ الْمَ. »9

 («.30)فَلَوْلَا تَشْکُرُونَ
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 یاهانرا دارد که در گ یتقابل یناآب  یت،خاص یندارد، به خاطر ا کشش به سمت باال
 یازمورد ن یبه سمت باال حرکت کند و مواد معدن ینزم یجاذبه یرویوجود ن رغمیعل
آب از  ،در زمستان یا .فراهم سازد یزدرختان ن یندر بلندتر یرا حت یاهانگ یاتح یبرا

 هایماه ن،یبنابرا .را دارد که شناور شود یتقابل ینو ا زندیم یخ یینسطح به سمت پا
 یجوش و نقطه ینقطه یآب دارا اینکه یادر فصل زمستان زنده بمانند و  توانندیم

هوا نوسانات  یکه دما یطیکه ما در مح شودیباعث م یناست و ا ییباال یارانجماد بس
 را حفظ کند.  خود یدرجه 93ثابت  یو بدن ما دما یمکن یزندگ یمبتوان ،دارد زیادی

 

 اول یکنندهمشارکت
 یندر جهان هست و ا یمندقانون یک ییمو بگو یمبکن یمرور یک خواستیمیم

تا  کندیم یهاست که قرآن به ما توص یکردیرو ینا .دارد یطراح یکنشان از  یمندقانون
حرکت  هایمندقانون ینو بر حسب ا یمرا در جهان بشناس هایمندقانون ینا یرابطه

پر واضح است؛  یطراح ینا .است یو مهندس یطراح هامندینقانو یناز ا یکی .یمکن
و  یتظرف یعنی،است؛ « قدر»کرد  یداپ توانیآن م یهم که در قرآن برا یاکلمه ینترمهم

 یعنی،؛ (40)طه: «ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ یا مُوسَى»گفته است:  یمثالً به موس .هایدهاستعداد پد
ینیم؛ بب یو سار یجار هایدهپد یرا در همه ینا ما حال .یآمد یندر زمان مع یموس یا

که با آن  کندیبه انسان کمک م اییدههر پد یاستعدادها ینامیسمکشف د یعنی،
 . همراه گردد ،گذاشته است یدهکه خداوند در همان پد ینامیسمید
قدر و  یک اییدههر پد یکه خداوند برا یدیمطراح و مهندس فهم یطور از خدا ینا ما

 یدکشف آن قدر و استعداد با یعنی،، قدر و استعداد ینبا تدبر در ا .گذاشته است یتیظرف
واقعه بود که  یسوره 30 ییهکه مثال زدند آ اییهرا بالفعل کرد. آ بالقوه یآن استعدادها

 !یستن یکنو روکم یشوخ]این گزاره[  .شودیآب تلخ و شور م یداگر شکر نکن گویدیم
که  ییهااست و آن مثال ینو سنتش ا قانون یست،ن یبو غر یبعجغضب خداوند که 

ما  ،شود یشکوفا و جار یرمس یندر ا یدکه با هاستینها و استعداد ما اصفت ه شد،زد
تن  یعنیمفهوم  ینخدا در ا ینی. جانشاست ینهم ینیجانش ،است مانیفهوظ یم،حق دار

 یکما  .یرخداوند و هماهنگ شدن با آن تدب یرتدبر در تدب ها،یدهدادن به قدر و منزلت پد
 . یمدار یبرداشت ینچن



 

 

 
 


