
 

 

 
 
 
 
 

  1(6) کیاستراتژ دیاو: د یها و کارکردها: داشتهنییو سوم: تب ستینشست ب
 

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

 

 میرهگشا قمیمن رف» ؛میشاءاهلل به خدا داشته باشان یالبابباب بگشا بود، دقَّ عنوان بحث
 دیما شا ،انداخته نیطن یکه خدا در هستاست  یپرپژواک یجمله«. باب بگشا نزد من آ

 ییو تمرکز شنوا قیبا تدق با کار خودمان و میشاءاهلل که بتوانان .مینباش آن یشنوا یلیخ
 ،او یکارکردها ها وداشته»، عنوان بحث بیست و سوم هست. نشست میکن دایپ یمختلط

گشاده است، ضرورت  یکه مثل خود هست یاکماکان در پرانتز گشاده ،«کیاستراتژ دید
 چون ؛[میکن یم یوارس]با خدا را  کیو استراتژ یگاهدالنه، مستمر، همهصاف یرابطه

 با یگریروابط د میخواستیمما  دی. شامیداشته باش یارابطه نیچن نیکه ا طلبدیم« او»
خودش  «او» اما، دیگوینم «نه»به آنها  «او» ؛یبزنگاه ،یکیتاکت ،یمناسبت م،یبرقرار کن« او»

 با ،ما گذاشته اریکه در اخت ییهاامکانات و فرصت لیدارد به دل ظارانتاز ما راغب است و 
فصل را  کیاول ما  یجلسهسیزده . میتر برخورد کنو شفاف ترمانهیصم تر،یجد« او»

 :داد لیتشک
 

 فصل کینشست،  زدهیس ؛نجایاز آغاز تا به ا
 از خود آغاز

  رامونینظر به پ
 « او» بحران رابطه با ت؛یدرک وضع

 یانفعال در هست

                                                                                                        
 باشد. می 1966 ماهبهشتیارد 1شنبه سه. تاریخ برگزاری این نشست 1



 1تبیین ما ـ : باب بگشا؛ دفتر دوم     351
  

 

   تیضرورت خروج از وضع
  نییتبپسا ن،ییتب ن،ییشاتبیمتد خروج؛ پ یطراح

 « او»دو مبنا: خود و  انیما؛ حرکت در م نییتب
 «او»و  میالگو؛ ابراه کیدقت بر 

 

که ما در آن به سر  یتیوضع یاصل ریگببینیم که  میبود نیا یاول در پ یجلسه سیزدهدر 
 یو چرا گلوله؟ کار کجاست مشکل؟ ستیچ ـ ما یچه جامعه یچه فردـ  میبریم

افزار، به مفهوم سخت هکرده، اسلحه ن ریاسلحه گ در خیرتا یدرون یشفاف و انفجار
با روش از درون به خاطر  نیبه ا .خودمان یشانیدرون و پس پ یهااسلحه به مفهوم لوله

 تیحاکم، مانرامونیپ؟ ستیمشکل خودمان چ مینیکه بب میاز خودمان شروع کرد ،رونیب
در درون خودمان  میمان کنکاش کردبزرگ و نسل نو. لذا ابتدا در خود یجامعه تاًیو نها

 بارِ و تیعار و هادیز؟ کجاست یما در هست یکه جا میدیرس یبحران و سردرگم کیبه 
 یفکر یروهاین ؛مینظر افکند مانرامونیبه پ؟ میهست ینه باردار هست ای؟ میهست یهست بر
که  میفتایدر نینسل نو و چن ،یاسالمیجمهور تیحاکم ،یاجتماع یروهایو ن یاسیس و

را بر خودمان « او» ما هم حضور ندارد و یفعال یخدا یلیخ رونیدر مجموع از درون به ب
 نه به این مفهومالبته  .ستین فهیو پروظ مندفهیما وظ رانیدر ا یلیخ« او» لذا .مینیبیناظر نم

« او» از یزیچ یلیما خ یول ،نداشته باشد و اجرا نکند یافهیمستقل از ما وظ« او» که
سر قرارمان  میخواهینم م،یخواهینم« او» وقت از م،یکنیمسرش را شلوغ ن م،یخواهینم
  م!یکنینم ادتریاش را زمشغله د،یایب
 ما با یو چون رابطه« او» ما با یبه بحران رابطه میدیرس میرا که درک کرد تیوضع نیا
 .میندار ینقش یهست نیدر ا یلیاست ما خ یهست شاءیفعال ما« او» و استیبحران« او»

در مدار  .میستیفعال ن یلیاما خ ،میکنیاست، اهانت هم نم یکی بودمانبود ون مییگوینم
 یبرا یو پاگرد میگردینم یو رو به تحول هست رییرو به تغ یدورهایردر کُو  رییتغ

 ایماقبل خودمان و  یهابنا به سنت پدران خودمان، انسان. میکنیخودمان جستجو نم
 ،وجود دارد یکرگدن یهست که درباالخره همچنان که میدیرس نیصر خودمان به اعهم

نوع  ما هم در شکند،یها را مبستو بن زندیم طیبه شرا یکیو استراتژ ژهیشاخ و
شاخ نه به مفهوم  .میاستفاده کن از آنها میکه نخواست میدار یپنهان یهاخودمان شاخ

که با ما  ییهاشبکه یهان مفهوم که با جدارهیبه ا بلکه ؛انیبا جر یستیآنتاگون یرخبهرخ
 مییایبه در ب هالهیخودمان از پ یفکراستارت و هم ،عزم ،یبا سع میتوانیم ،شودیبرقرار م
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فعال  یدر هست میبتوانو  میرا بشکن ستالیبسته و مبدل به کرشکل یهاتار عنکبوت نیو ا
 .میبشو

 یایدر دن .میکرد ازیدان و انبان و توشه احساس نامهبه ج میدیکه رس خروجبه ضرورت 
 ،بوده که باالخره متد گونه نیهم ا نیغارنش انسان ،هاجهان یدر همه ،میو قد دیجد

 ریاسباب خروج از غار بگ وجود داشته؛ از [برای خروج از وضعیت] یاسباب کی و روش
 یکه دوره هماآلن  صنعت و به یو از کشاورز یبه کشاورز یاز شبان [اسباب خروج]تا 

هم از  نمامتد [برای ساختن] میکرد یسع. میانکرده یط یلیپسامدرن است که ما خ
متد  کی ؛میخدا و هم از تالش خودمان استفاده کن یهیبشر و هم از توص یتجربه
و فرغون خودت راه را باز کن و  لیکه با ب گفتندیم در گذشته یاصطالح .سازدست

 یتجربه !و فرغون خودمان لیب میگویحال ما مطلق نم .را فراهم کن امکان حرکت
 ناخن خودمان و فرغون و چنگ و لیب تاًیو نها یهست یراهنما استادی هیتوص ان،ینیشیپ
 . [ی ما برای ساختن ابزار خروج از بحران هستندمایهدست]

است، سطح  «نییشاتبیپ» ای ازینشیپ آن، اولسطح  شد که هیته یسطحمتد سه کیمقدمتاً 
 تاًیو نها میدر آن قرار داراآلن  است که «نییتب» آن، ترپرتشعشعتر و مدار گسترده ای عیوس

. در میخودمان رقم بزن یبرا میخواهیرا م ی«نییتبپسا»چه  نییو تب نییشاتبیپ نیبا ا مینیبب
 یهم در تکه گریدوستان دو که انجام شد  یلیجلسه بحث نسبتاً تفص چندبا  نییشاتبیپ

 در یاضاف یرویحس ن دیکه ما نبا میدیرس نیبه ا ،دوم جلسه در آن مشارکت کردند
از  میتوانیو م میهست یبلکه باردار هست ،میستین یسربار هست .میباشرا داشته یهست
 یهشت جلسه که حدوداً نیی. در تبمیشو لیتبد یبه فعال هست یتهس در یانفعال تیوضع

که به  یاهیبه توص .میخدا عمل کرد یهیتوص به میآمد ،شده را شامل ریاخ
هست به  ید داشته که حاال شکستزدگان بعد از جنگ اُحدگان و شوکخورشکست

 یتیهست. موقع تیخروج از موقع یبرا یاما به هرحال امکان ،دیدیرس یابست مرحلهبن
ود که تصور کردند به ب نیهم ا تیرقم نزدم. موقع تانیمن برا ،دیکه خودتان ساخت

  !ستین یراه گریو د دندیبست آخر جهان رسبن یکوچه
و  تربزرگ ستگاهیا کیو من  دیفرض کن ستگاهیا کیکرد که خودتان را  شنهادیپ« او»

و ضمن آن به حل مساله  دیداشته باش یحرکت و دیبزن یقدم ستگاهیدو ا نیا نیمبسوط ب
کوچک  یمبنا کیو خودتان را هم ـ که  دیریمبنا بگمن را  ،یبه اعتبار .شد دینائل خواه

 یاست که امکان تردد برا یضیعر یجاده ،مبنا دو نیا نیب [به حساب آورید و]ـ  دیهست
دقت  والگ کینه بر  ایهست  یکار شدن نیا مینیبب نکهیا یهمگان وجود دارد. ما برا
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کرد و  گفتگو ،وآمد کردرفت یبا خدا حت شودیکه م میدید .«او»و  میابراه یالگو :میکرد
 یپروژه کیبه « او» با تاًیرا هم اجرا کرد و نها« او» یخواسته داشت و خواسته« او» از

 . دیمشترک رس
 

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

 اتکاءبه او
 کیرابطه مستمر ـ استراتژ

 

 یدرجا« او» .مییایما به آن نائل ب خواهدیم« او» که یاآستانه نیبه هم میدیفصل دوم رس 
 تانیما را به روندها ،دیکن یالبابدقَّ ،دیکه به ما هم سر بزن کندیم حیکتاب تصر یجا

 شابگباب نیقبل از ا دیبا می. گفتتانمیو دار میبا شما هست ،دینکن یبگیبا ما غر ،دیبخوان
و  میمومن هست و ءنقطه اتکا« او» که میدار مانیا ایآ نکهیا اولروشن شود:  فیدو تکل

« او» با میخواهیو م میهست یخودمان چقدر جددوم، ؟ میاعتماد کن« او» به میتوانیم
 ریس نیا نکهیا یبرا ؟میو درازمدت برقرار کن یمناسبت ریغ ،یکیتاکت ریغ ،مستمر یرابطه
با  یموس یابطهر نیو همچن« او»با  میابراه یرابطه میدرک کرد طورکهنیا ،میکن یرا ط

 :هم دو سو دارد« او»ما هم با  یرابطه ؛دو سو دارد« او»
 

  ؛رابطه یدو سو ؛نییتب
 « : او»   « : ما»

 هستان   هستنده
 شاءیفعال ما  فعال به اندازه

 منشاء عرضه   نقطه تقاضا
 

 یما اهل هست .ست«او»طرف  کیو  مییطرف ما کی ؛ستین یکیوزن دوسو گرچه که 
از اوست، هستان  یهست ،ستا یمنشاء هست« او» یول ؛میزنده هست کهیوقت تا ،میهست

نشست، آن  نیدر حد مقدورات خودمان، در حدا ،میفعال به اندازه  باش میتوانیمما  .است
خودمان.  یهاتیدر حد قواره، قد، حد و مز ،خودمان یبه اندازه ؛و... زیخ نینشست، ا

 ؛ستین« او» یزهایسا یما به اندازه تیفعال یهاسرشانه و هاتیقد و قواره و مز عتاًیطب
وجه  .است یو کل هست خیکل تار یبرویجا حاضر و لهمه ؛است تیمحدودیفعال ب« او»
 یهاها و پروسهبه خصوص اگر در پروژه ـ میپرتقاضا هست م،یما تقاضاداراینکه  گرید
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 مینیجا بنش اگر ما در. شودیم شتریب مانیتقاضاها ،میبرو میبخواه کیدرازمدت و استراتژ
زودتر  رد،یمان بگباشد که زودتر خواب نیممکن است ا مانیتقاضا م،یندارتقاضا  یلیخ

بحث  ،میاگر در پروسه باش یول .دارد یجد یخدا هم با نشستگان مساله رد،یمان بگچرت
 یرامونیگشوده بشود، پ یگره نکهیخودش است، اما ا یجا سر نهایخواب و چرت و ا

 مانیما تقاضاها کهیبه نسبت .است تریتقاضاها جد ،هموار شود یریبشود، مس لیتشک
 یکرد، جد میدرک خواه تریو جد ترقیرا دق یفیک یخدا ،هست تریفیو ک تریجد

 دارد. بودن ما  یبه جد میمستق یبستگ« او» بودن
و به سراغ تبیین  مییآیم جلوتر ،میکردیرا عوض م ماندگاهید دیباکه  نییشاتبیاز پ
 رویم: می

 

 متون:  یدر البه ال ؛نییتب
 یهست
 خیتار
 ما 

 کتاب
 

 .میباش یصرفاً به ذهن خودمان متک میتوانینم عتاًیطب ،میکن یرا ط یریس نکهیا یبرا 
هم  یهست ،امّا مستقل از ما ؛میمرجع هست کی ،افتیرجوع و رک و در یبراخودمان 

کتاب بزرگ و  یهست .هم هست« او» و کتاب آخر میا هم هستهم هست، م خیهست، تار
در حال تطور و  یمرحله به مرحله یساختهدستهم کتاب  خیتار نش،یآفر یتناهیال

کتاب.  تاًیما و نها یباطن ی، خود ما، درون ما، تجربهمیتحول بشر ـ که ما هم جزء آن هست
 یو فسفر دنیکردن و خط کشبرگ زدن و دقت  یبرا [این چهار متن، متون هستند]

به ما  هاییتذکر او. میکن ستفادهاز آن ا میبتوان نییدر تب شاءاهللانتا  ینگارهیکردن و حاش
 ها،چیسرپ ها،یدگیدر بر ،کار، وسط کار یستاد راهنما در ابتداا ی ومرب کیمثل  ؛دهدیم

هم  نیآغاز یر مرحلهد .دهدیم هاییدر هر مرحله به ما تذکر ،هاییتندباال ها،بیسراش
 : دهدیتذکر به ما م دو

 

 روش  کی ژه،یو یدو نشانه ن؛ییتب
 : ژهیو یدو نشانه

 انسان؛ عتیطب
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 حیمربوط به خود ماست. تصر یکیاز ماست و  رونیتذکر مربوط به ب دو نیااز  یکی
با آن برقرار  مستمر یو رابطه دینبر ادیرا از  ژهیو ینشانه دو ،خودتان نییکه در تب کندیم

از  یخود ما هم باز جزئ .یبه مفهوم سرشت هست عتیانسان. طب یکیو  عتیطب یکی :دیکن
 اتیبا ادب ایها سرشت ؛هم سرشت دارد عتیطب م،یما هم سرشت دار ،میهست یهست

 ادیرا از  ها و نظر به درون خودتانها و کرانهنظر به آفاق، افق ،خودش در کتاب آخر
کار روش را هم به کی ،ژهیو ینشانه دو نیدر کنار ا میفهمیم قدرنیهم ا. حال ما دینبر

 یلیخ یهست .کتاب آخر هست یعنیکه در مواجهه با منبع چهارم  یروش کی م،یببند
 و هم یهم جستجوگر ،ینندگیهم ب ،یهم خوانندگ ،خیتار ؛خواهدینم یخوانندگ
 بود.  میکتاب خودمان خواه بدون یخودمان هم که خواننده ؛خواهدیم یشنوندگ

در درون خودش مندرج دارد.  یکتابت ،است یزدنبرگ و مکتوب، قابل لمسمنبع آخر  امّا
هاست که گفت دهه توانیهاست، ممدتاآلن  ؟میکتاب باالخره چه کار کن نیما با ا
 خودش یهاییکتاب قفل شده، کتاب به حداقل حداقل کارا نیما در مواجهه با ا یجامعه

خودش را از دست  یسنت یهاییآن کارا ،ندیآیها جلوتر مکه هرچه که نسل دهیرس
بود که  نیهم ا گرید یهاخانواده دیرسم خانواده و شا میما کودک که بودمثالً . دهدیم

را نوشته  نیاسی یسورهآن  یمتر که رو کیبه قطر  اًحدود یاحلقه کیموقع سفر از 
 ی چنین بود که با این کار،تصور سنتو  میرد شو گفتند،یم نیاسی یحلقهبه آن  و بودند

 دیجد یهابچه ای ،ستین یاخانه چیدر ه نیاسی یآن حلقهاآلن  !میهست مهیب یاز هر اتفاق
 یقرآن را رو یا بوسندبقرآن رد شوند، قرآن را  رینکنند که از ز نیاز آنها تمک یلیخ دیشا

که کتاب  یکتاب .شودیتر مکارهیکتاب ب نیا مییآیم ترمرحله به مرحله که جلو .رندیسر بگ
 نیا .انسان هست یفرسامراحل توان تیتجربه است، روا و متد، است، کتاب روش رییتغ

مانده و به قول خود خدا پس سر انداخته  کارهیاز جلو آوردن کاروان بشر ب [امروز] کتاب
و  میما جلوتر از کتاب هست کهمفهوم  نیبه ا شودیپس سر انداخته م 1است. شده

 دیجد یکتاب پشت آن است و کتاب با ما به مرحله ،میکنیم یط میکه ما دار یامرحله
 یمشکالت درون یکتاب با همه نیما به ا حاالنخواهد کرد.  یما را همراه نخواهد آمد و

 : میآن نکن با یگانگیب م،یبا آن داشته باش یاو مواجهه میبکن یکردیرو میکه دار یرونیو ب
 

                                                                                                        
وَ قالَ الرَّسُولُ یا رَبِّ إِنَّ قَوْمِی اتَّخَذُوا هذَا »ی فرقان است: سوره 90ی ی شهید صابر به آیه. اشاره1

 «. الْقُرْآنَ مَهْجُوراً



 355      (6) کیاستراتژ دید: او یها و کارکردهاداشته: مسوو  ستینشست ب
 

 

 روش  کی ژه،یو یدو نشانه ن؛ییتب
 روش:  کی

 کتاب با مواجهه
  گزاره و نشانه انتخاب
 نشانه و گزاره یموضوع دانیم بررسی

 انتشار شان
 از واژگان یربارگی

  لتحلی
 متنکمک منابع از بهره
 یینها افتدری

 

با آن مساله  ییدر جا کهنیو لو ا ـ میرا انتخاب کن شیهاها و گزارهنشانه [بدین منظور]
جنبندگان  نیبدتر ردهک حیآن مساله داشتن را هم خدا حق ما دانسته و تصر ؛میداشته باش

 اتیهم شامل آ اتیآ نیا 1.افتندیم اتیآ یهستند که کور و کر رو یبندگان من کسان ای
مشاع هست از  یهیآ کیکه  خیهم تار ،میهست هیآ کیهم خودمان که  ،شودیم یهست

به ما توان کنکاش و چندوچون و « او». پس [قرآن] کتاب نیا اتیو هم آ ،رف کل بشرط
که  یمسائل و مشکالت یرغم همهلذا به را به ما داده،ها ها و نشانهگزاره یسوال کردن رو

که سرجمع ـ ها و گزاره اتیها و آنشانه ،داشت میو خواه میاحتماالً دار ای میبا آن دار
 یپژوهش لیفا کیعنوان ه ب ،میبا آن برخورد کن یجد ،میرا انتخاب کن ـ هاستنشانه
 .میشوبا آن مواجه  میبتوان

 میرا بدان اتیو شأن نزول آ میکن یآن را بررس یسیمغناط دانیم یعنی، و گزاره هیآ رامونیپ
 ازیناس بوده، ن ازیانسان بوده، ن ازین [نیاز چه کسی بوده است؟]و  که چرا منتشر شده

 ازیناخودخواسته باردار شده بوده، ن که میمر ازی، نایخود زکر ازی، نایر زکرهمس
با  میابراه ازیبوده، ن سرمهیسر و آسآشفته ایموس ازیدارشده بوده، نتیظرفمحمّد)ص( 

 جهتی. خدا ب[نازل شده باشد] ازینیب شودینم است؟ اهل ساخت و ساز بوده یهنیطمأن

                                                                                                        
وَ الَّذِینَ إِذَا ذُکِّرُواْ بَایَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ یخِرُّواْ عَلَیْهَا »ی فرقان است: سوره 32ی د صابر به آیهی شهی. اشاره1

اند که چون به آیات پروردگارشان تذکر داده شوند، کسانىو ]بندگان خدای رحمان[ « : »صُمًّا وَ عُمْیَانًا
 «.افتندکر و کور روى آن نمى
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از  یبوده، ناش هشأن نزول انتظار چ نیا ؛را منتشر نکرده یاجمله جهتیصحبت نکرده، ب
نه  ؛ن خودمانیامروز یبا تقاضاها میارتباطش بده است؟ سپسبوده  ییو تقاضا ازیچه ن
عرب  یواژه و از فرهنگ ما رونیها بواژه نکهیبا توجه به ا تاًیو نها .یاشهیارتباط کلالبته 
 ای دیایمان بخوش آنما از  نکهیفارغ از ا یعرببان ز .[های بارگیری کنیماز وازه]، است

گفت از  توانیمو است  یزبان کامل ،میتر از آن باشقبل ایسال سی  نیا ریو تحت تاث دیاین
باردار  یچندقلو یهاواژه نیااز میباردار هستند. بتوان شیهاهاست و واژهزبان نیتراملک

هم  یاشکال .میاوریبخودمان  اتیدر ادب و میکن هیتخلآن واژگان را  م،یکن یریرا بارگ یعرب
 کمال»بعد از  هیترک مثالً در !یمنتها نه به شکل افراط ؛میبفهم دیباالخره ما با ،ندارد

 تیها را رعاچهارچوب؛ میفتیافراط ن نیما به ا !کردند ینماز را هم ترک دندآم «رکوآتات
حد فهم  خودمان را در یرهنگترجمان ف ،متن یاصل یهیماو معطوف به جان میکن

 . میباشخودمان از آن داشته
چون ـ  میباشچه نداشتهو  میکتاب را قبول داشته باش نیچه اـ ها کشاکش نیدر ا عتاًیطب
فعال خود ،کتاب هم خودش نیا ،شودیما فعال م یهم رو« او» ،ما به کار افتاده نذه

شود یم دمانیعاای نتیجهشدن خودمان و فعال« او» شدنکتاب و فعال یاز خودفعال .است
 ،«و عقد اصحاب حلَّ» است. ییگشابه مفهوم گره لیتحل .است لیتحل ،یدیکه آن عا

و به « او» ما خودمان به کمک .ندیگشایاز امور و مسائل م گرهکه  ندیگویمرا  یبزرگان
درک متن،  یبرا. در کنارش هم میو عقد خودمان باش اصحاب حلَّ میتوانیکمک کتاب م

 [دیوان غزلیات]تا  میریبگ یمتن از مثنوکمک .متن وجود داردماشاءاهلل کمکیمتعدد و ال
 ییاهورا یقیموس کیتا  ،نیامروز گرایمعنا لمیو تا ف ییسنا ،باباطاهر ،حافظ ،شمس
اصالً به  کهیپرخاش کسحتی  ای هادعاسایر  ن،یحسامام یالبالغه، دعاتا نهج ن،یامروز
 میتوانیم ،میرا که کنار هم بگذار نهایا یهمه .[شودرا شامل می]، هم اعتقاد ندارد دیتوح

 .میکن یمتن تلقبه عنوان کمک
تبصره که آن درک، درک ماست،  نیبا ا میبرس یدرک کیبه  میروش بتوان نیآخراالمر از ا

ان حق حد خودم ما هم در ،کنند یبردارکتاب بهره نیهمچنان که همه حق دارند از ا
از  گرید، میاز حقوق خودمان گذشت کنونتا .[از قرآن درک و دریافتی داشته باشیم] میدار

 گرانیمان را دحرف دیشا .میمرجع هست کیخودمان  یما هم برا !میحقوق خودمان نگذر
است در کنار  یاو تجربه گرانیدر کنار حرف د استیحرف ماحرف  یول ،رندینپذ

 :نییتب یرو مییآیم دیمقدمات که چند جلسه به طول انجام نیبا ا. گرانید یتجربه
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  ؛یشارویبحث پ
 «او» یکارکردها« او» یهاداشتهما:  نییتب

 طراح ـ مهندس  یخدا 
  خدا خالق 

 (6) کیاستراتژ دید
 

که  وارد بحث تبیین شدیم تا ببینیم و میعبور کرد نییشاتبیگذشته از پ یجلسه دهدر 
به  میتوانیم ،میفرض کن «سرشار یدارا»را « او» اگر ؟ستیچ« او» یو کارکردها هاداشته

حوض نارمک را اگر بعد از هفت دانیم .میکن اشهیتشبحوض نارمک هفت دانیم نیهم
و اش را روشن و فواره هبه آن زد یدارلعاب یو رنگ آب نداهدییاش را ساکه کف دیع

از آن حوض اول تا حوض  کنیم کهه می، مشاهدمینیبب ،نداهکرد رهادر آن  یشعفناک آب
هفتاد حوض هم  ست،یحال خدا هفت حوض ن د.شویآب تمام نم و است ضانیف م،هفت

ا أَیُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ ی»هست  یاهیهست. آ یزالیمنبع ال باالتر است و
اساساً  ،و گدا ترجمه کردند لیبه ذل غالباًرا  ءفقرا حال. (12فاطر: ) «دُیهُوَ الْغَنِیُّ الْحَم

. میاستفاده کن «أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّه»از  میتوانیبحث خودمان م نیما در ا ؛ستین یطورنیا
 سرشارم، هفت قدرنیهستم  و از آن طرف هم ا ازینیمن ب یعنی«أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ»

و در کار  تانیدر تقاضامند ،تاندرازمدت ریاگر شما در مس ؛هزار حوض هستم
شما  یعنی .[های شما هستممن پاسخگوی نیازمندی] د،یداشته باش ازین تانکیاستراتژ

ما  یشما با عرضه یتقاضا .عرضه هستم یمن هم در نقطه ،دیپرتقاضا هست د،یازمندین
« او» تصور که نی. حال ما با ادهدیم رییغت رونیاز درون تا به بها را جهان ،بخورد وندیپ

 بندد،یخزه نم «او»ی هاحوض .[رویممی« او» به سراغ] هزارحوض است هفتاد سرشار
ها انسان یههم یهاپروژه نیبها حوض نیا ؛شودیبه برکه نم لیتبد رد،یگیتعفن نم یبو

و  دگاهید حیبا تصحاکنون  میما هم آمد .است یجارـ  میکه ما باشـ اآلن  از اول تا
 تریجد یکارها یبرا میتوانیما هم م .میاجرا کن یاپروژه م،یریبرعهده بگ یسهم ،هیروح

خاص خودمان را داشته  یتنها آبحوض نیدر ا تر،و دستاورددار تردارهیماو  دست
 . شاءاهللان ،مییایب رونیبو شسته و رفته  میکار ببربه یافهیو قد فیو ل میباش
است  یی، خدا«مهندس ـ طراح یخدا» درنگ کردیم.اول  یداشتهجلسه را روی دو دو 

 یجهان و هست نیا ؛خلق نکرده یبدون طراح انداز،چشمیوج، بعکه جهان را کج و م
 و مربع و رهیدا وهرم  ایهم به دهیچسب یهادارد. هندسه صرفاً نه به مفهوم خط یاهندسه
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 نیو مختصات متع ءازامابه شهیدارد و آن اند یاشهیاند مفهوم که نیبه ا. و...  لیمستط
شکل گرفته « او» یو مهندس یبا طراح یجهان تاًیوجود آورده و نهاخارج از خودش را به

 تیحاکم، شودیآرام دارد فراموش مآرام یو مهندس یما که طراح رانیا دراست. 
که  مه دیو نسل جد کنندیاع مهم دارند با آن ود روهاین ،فراموش کردهآن را هاست مدت
 کند.حس نمی یو مهندس یبه طراح یازین ،ندیبیقبل از خودش را م یروهایو ن تیحاکم
و خصلت طراح  یژگیو یرو قیتدق عتاًیطب ،میکنیم ستیز میکه ما دار یتیوضع نیدر چن

دمان فکر فرو بدارد که ما هم در حد خو نیما را هم به ا تواندیو مهندس بودن خدا م
 .میده لیتشک یمختصات هندس و میکن یطراح میتوانیم

خلق کند و  تواندیم ،شایگرو هندسه یبا طراح دهیکه در تن ییخالق، خدا یخدا تاًینها
زده نشده، خسته نشده، خواب« او» میکه ما آمد یینجایماشاءاهلل تا ایخلق مستمر و ال

 میما هست نیبرقرار است و ا یهست میتا در فتیو سه ش لیتعطینشده و کارگاه ب دیناام
 دیدر د ک،یاستراتژ دیبه د میدیرس دو نیاز ا بعداست.  شیسر جا« او» ؛مییآیم ریکه د

تا  ـ و کتاب و خودمان خیتار وی متن هستـ چهار متن  نیکه از هم قدرنیا کیاستراتژ
از نظر  ،دارد یتیهوانسان  یهست نیکه همچنان که در ا استنیا ،میکار درک کرد ینجایا

ی برای همه« او»رغم آنکه و علی ،کندیاحترام برخورد مه ب اوخدا محترم است و خدا با 
انسان قائل است.  یبرا یاژهیحرمت و و وزانت ،گاهیجا کموجودات ارزش قائل است، ی

 : ها هم اعتبار داردراه گریاز طرف د
 

  ؛یدیکل یهاافتیدر
 اعتبار راه 

 « او»و  مارک مشت یپروژه
 «او»روش 

 سهم ما 
 

اعتبار دارد. اعتبار راه هم به نسبت  «راه» دانزد خ و  کتاب نیا در ،ینظام هست نیدر ا
 ییرهایها مس. راهآیدشود و دستاورد نائل  یروند ط ،شود مودهیپ دیراه با نیا که نستیا

که  میدرک کرد ورطنیما با ذهن متوسط خودمان اپروژه.  یو اجرا مودنیپ یاست برا
مشترک ما و  یپروژه ـ خودمان نیزم نیا داقلحاما  یکل هست مییگوینمـ  یهست نیا
است که ما را  یفیهم روش ک« او» روش .«او» یو رهنمون یو استاد تیبا هدا ؛ست«او»

 یقواعد «او». کندیمشارکت م مانیرهایو با ما در س کندیم حیحتص کند،یم بیترغ
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 با روش مورد نظر میتوانیم ریدر آغاز و در مس ،میکن تیرا رعا« او»قواعد  اگر ما .دارد
و  میدار یمشترک سهم یپروژه نی. لذا ما در امیاستفاده کن یاشتراک« او»که از وجود « او»

 : دهدیدر کتاب به ما نشان م ییابتدا گنالیهم چند س« او» .یبیو نص یابهره
 

 بدر متن مکتو کیاستراتژ اتیادب
 به فرجام  تیعنا
 کردن یـ فرع یاصل

 «او»پاس عهد با 
  یسازرهیذخ

  یفیک یهاانباشت
 ورود و خروج صادقانه به روندها 

 

 یعنی کیاستراتژ دگاهیبه ملزومات د زیبه تجه کندیمؤکد م یهیما را دعوت و توص
گرا که آخرت ینه به مفهوم سنتـ  میگرا باشبکند، فرجام شیفرجام را پا ،مانیهادگاهید

 یگرانه آخرت ،ییسایکل یگرانه آخرت ،میببر ادیرا از  یهستو کند  قفلما را  یزندگ
زرورق و  ،[برای آنها] آخرت ،دندیبه حکومت رس یکه البته وقت ؛خودمان یحوزه
 یسنت دگاهیاست که اصالً آن د قدرچسبندهنیجهان ا نیو ا ستین شیب یروکش

 قیامّا به هر حال فرجام قابل تدق .هم وجود ندارد یزرورق ؛ردگرا را هم شست و بُآخرت
 ؟رفت میخواه ریآخر کجاست، ما به کدام مس خرهاست. باال

با خودمان و با  ،«او» عهد نگه داشتن با ؛ستهاکردنیفرعـ  یاصل، دوم گنالیس
در  یعهد که ما یجامعهاکنونِ نباشد ـ مثل  یاگر عهد نکهیبه خاطر ا .رامونمانیپ

حادث  و دیعا یزیچ یلیخـ  ستیآموزش ن و درامور  بردپیش ها،ینامزد ،هاعشق
 ؛عهود محترم است ،و حادث شود دیعا یزیچ دیخواهیکه اگر م دیگویم« او» .شودینم

عهد  نیبنابرا ،انسان محترم، راه محترم ،لذا .مثل خود راه که محترم است ومثل خودتان
 طلبد. یقابل احترام را م

 ؛آمدهدر هیکه به صورت آ ییدعا تاًیو نها یفیک یهاانباشت و یسازرهیو ذخ لویس تشکیل
مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ  یوَ قُلْ رَبِّ أَدْخِلْن» :دعا را بخوان نیآخر گفته ا امبریخود خدا به پ یعنی

که تو اگر  کندیم حیصرت .«راًیمِنْ لَدُنْکَ سُلْطاناً نَص یمُخْرَجَ صِدْقٍ وَ اجْعَلْ ل یأَخْرِجْن
بخواه از من که در ورود و خروج  ،یوارد شو یجد یو روندها هاوسهدر پر یخواهیم

 تیروندها برا انیپا در یاسباب نصرت و ظفرمند تاًیتو رقم بزنم و نها یرا برا یسالمت
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 ،میببر یپ تریبه بحث جد نکهیا یبرا ی خدا،هاهیاز ابعاد توص بعدفراهم شود. حال 
داشته  یکیاستراتژ یخدا طراح ایآ مینیبب .مینیبیخدا را م یاستراتژ یهایژگیو نیا مییآیم
 . انهی
 

 کیاستراتژ یطراح کی ؛یصاحب استراتژ یخدا
 نشانه  نیگزاره و چندـ سه کیدر  

 )طه، اعراف، شعراء( 
  انهیدر م ینیطه: نگ

 مرحله  16بند،  31نشانه،  42 با
 

 تیخصوص روابهـ که خدا کرده  ییهاتیکه روا رسدینظر مبه  نیبدو امر چن در
را  کیاستراتژ یطراح کیاست که در درون خودش  یتیروا ـ و فرعون یموس یمواجهه

 میکنار بزن میتوانیاستتار را م نیا ،میها وارد شوگزاره نیکه ما به ا یبه نسبت .مستتر کرده
طه و اعراف و ی . در سه گزارهمیده کنرا مشاه یتراتژراه و راهکار آن اس یو نقشه
است  ینیشده و خصوصاً در طه که نگ تیداستان روا نیا ،نشانه نیو چندشعراء 

طه  3 یهیاول که آ یهیآ .مرحله 18بند و  90، (61 تا 3 )آیاتنشانه  31قرآن با  یانهیدرم
به ] خواهدیم خدا «.؟است دهیتو رس هب یموس تیروا ایآ» :که شدیشروع م نیبود با ا

بدهم.  حیتو توض یرا برا کیاستراتژ یگزاره کی خواهمیکه م [پیامبر )ص( بگوید
 ،از من، گوش کیبرمال کردن قواعد کار استراتژ و مراحل حیاز من، توض یفیک تیروا

 هم از تو.  افتیدرک و در ،ذهن
به  یکه از طراح یمراحل یعنی استخراج کرد؛مرحله 18و بند  90 توانیم هیآ 31 نیا از

و  یابیتا دست یکه از طراح درک می کنیمشعراء . از طه و اعراف و شودیمنجر م یابیدست
 :شده است هیتعب« او» تیکه با درا یمراحلچه  ه،یاول کیاستراتژ یگذارنائل آمدن به هدف

 

  ؛یآموزش یاستراتژ کیمراحل  
 ی. طراح1
  یمجر یو فرآور نشی. گز2
 کیتژاسترا ی. کارسپار3
 یفیک زی. تجه7
 در بزنگاه اقدام یمجر هی. توج5
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 یمجر یفهرست تقاضاها نی. تام6
 مخاطب نیی. تع4
 ن و روشبه مت زی. تجه1
 یـ روان یروح زی. تجه2

 یدالدل با مجر ی. همراه11
 . اقدام11
 (یبا استراتژ ی)انسجام مجر یمجر نیی. طرح موضوع ـ تب12
 ـ عمل شهی. آوردگاه اند13
 زیتجه یامه. اد17
 (دیتوح یبرتریسم؛ نامید یبرتری )انیماقبل پا ی. برتر15
  ینی: محو ـ جانشیی. اقدام نها16

 
 نیا دیبا یاست که انسان نیدوم ا یمرحله .پروژه یاست، طراح یاول طراح یمرحله

که ـ  شیو مستقل از کادرها رالعقولیمحبه شکل  پروژه را اجرا کند، خدا از باال و
کادرهای خدا ]که  میما آمد .میرا اجرا کن یزیچ خواهدینمـ  میا باشند و ما باشهانسان
هم  ارانشی 1.فرستدیدرود م ارانشیبر  یول ،است ازینیب نکهیخود خدا هم با ا. [باشیم

حال  .شود یتلق« او» کارکمک و دهبرنشی، پاری تواندیم یانسان هر ،ستندین ءایکه فقط انب
 میکنیکه قبالً صحبت شد و امروز هم اشاره م یرا بنا به علل یا موسخد ،آن مرحله در

او  بههم  ،کندیماو  به کیاستراتژ یکارسپارهم  ،سوم یمرحلهدر  است. انتخاب کرده
را به « او» چهارم خدا ی. در مرحلهشودیسپرده م« او» هم پروژه به و شودیم یوح

لذا دارد،  یحس و ن انسان هم فکر، نظر، عقل. آکندیمجهز م متعدد و متنوع یهاتیفیک
 یهاهم خواسته« او» و گذاردیم انیدر م« او» را با شیازهایمجموعه ن ،پنجم یمرحلهدر 

 یط یخواهیکه تو م یریمس نیا کندیم میتفه« او» خدا به تاًینها .کندیم نیمرا تا یمجر
آنها را  ،مردم وجود دارند ،تو و فرعون نیب ؛مردم هستند ،مخاطبش و گروه هدف یکن
 یرشد و ارتقاء دورانو آنها  ،اتپروژه یاصل یکن که موضوع و سوژه یو سع ابیدر

                                                                                                        
سَلَامٌ »ی یس: سوره 26ی شود که از آن جمله است آیهی این سالم کیفی مشاهده می. در آیات متعدد1

 «.قَوْلًا مِّن رَّبّ رَّحِیمٍ
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در . کندیم جهزم و روش ادیرا به متن،  یهشتم مجر یمرحلهدر . باشد شانیخیتار
 .کندیم فتیش یو روان یبه سمت مجهزکردن روحو ادامه دارد،  زینهم تجه یمرحله
 ییاقدام نهاشانزدهم که  یمرحله تاًیتا نها دالدل با مجری است یدهم همراه یمرحله

  :داد میمرورگرانه خواه حیکه توض شودیم
 

   کیآموزش عمل استراتژ ؛پای تابلوی خدا
 : یاول ـ طراح یمرحله

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

 : یمجر یو فرآور نشیدوم ـ گز مرحله
 خود پروردم ـ فرآوردم  یتو را برا

 : کیاستراتژ یمرحله سوم ـ کارسپار 
 بال شو! غزال شو! پا شو! سبک: برهنه یدوران امیپ

  ؛«تو»، گوش از «من»از  یوح
 

 : دیگویخوش م یمولو .است یطراح یمرحله ،اول یمرحله
 

 در وجود دیآخر آ وهیگرچه م
 نکه او مبسوط بوداول است او زا

 

را  وهیاز اول آن م ،شودیم وهیکه منجر به م یاپروژه یزنندهرقم یول ،رسدیآخر م وهیم
 طورنیهم ا یطراح نیا است. دهیبخش نشیدر ذهن خودش تع و کرده مشیترس ،دهید

 ،روزیپ یامروز هر استراتژ اتیبا ادب ایشود  یابیکه منجر به دست اییهر طراح؛ بوده
به  م،یکنینم یط ییرهایاست. اگر امروزه ما مس نیکار متع یبتدادر ا اشیینها یوهیم

 یبه قاعده ،از اول ،از ابتدا کال است وهیم کهست نیبه خاطر ا م،یشوینائل نم یدستاورد
بتواند آن  تاًیرا فراهم کند تا نها شیهامقوم یهمه که آن صورت نگرفته یکار رو ،خدا

 حضرت یاول خدا برا یبشود. مرحله لیتبد وهیو ثمر و م جهینت پروژه و پروسه به
آن زمان  طیشراـ  «؟است دهیبه تو رس یموس تیروا ایآ» دیگویـ آنجا که ممحمّد)ص( 

و  یطلبیبوده، عال یریبودند، تحق یبوده، مردم یفرعون :دهدیم حیتوضمصر را 
 حیرا توض ضادخدا آنجا ت .میعظ یهاشدن توده ریمحض فرعون بوده و تحق یطلبیبرتر
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وجود  یمانع نیسرزم نیشود، در ا یط دیبا یرشد ریاست که س نیتضاد هم ا .دهدیم
ی یهماجانلذا  .ردیبرخورد متناسب خودش صورت بگ دیرشد، با آن مانع با نیا یدارد برا
 مردم آن زمان مصر.  یهدف حذف ارتفاع کاذب و ارتقاء عموم است با «رشد»پروژه 

تا به  دیبه سه دهه به طول انجام کینزد یموس ریکه س دهدیم حیدوم توض یمرحله در
 یهم در زبان عبر یموس که میکرد حیقبالً تصر .دیرس یکارسپار رسالت و یآن مرحله

هم دونده و جهنده و  ،ی. موس«: درختیس» زیو ن «مو: آب» [متشکل است از دو جزء]
شاخ و برگ  ورا انشعاب داده  ودشخ ،کرده یالتیککار تش هم مثل درخت ،رونده بود
 در ـ یادر هر حوزه یهر انسان ؛ستین انگیزیحیرت یلیکار خ یالتیکار تشک .کرده بود

 ،بدهد حیتوض بکند. خودش را افتهیکار سازمان تواندیمو ... ـ  آموزشگاه، خانوادهه، محل
 ود یرا انشعاب بدهد. موسباشد و خودش  شاخ و برگ داشته ،کند ریخودش را تکث

هم شتابان و  یلیخ ستاد،یاینم جاکی، به تحول داشت لیم ،مثل آببود. هم  یوجه
 شدنیاش، اهل انشعاب و گسترش و اجتماعبه خواسته یابیدست یبرا . و همعجول بود
 نیخورد و به ا وندیخدا پ یدهیا نیضمن تکامل خودش به ا ،یموس یهیاول یبود. تقاضا

 یتو را برا» ،«یلنفس وأصطنعتکَ»: دیگویخدا م نکهیا .شد نشیگز یربه عنوان مج خاطر
 یقبل از مرحله یریکه س است نیا یدهندهنشان ،«و فرآوردم دمیخودم پروردم و آفر

 وقتش است، بعد ازاآلن  که دیگویهم خدا م یکارسپار یشده. در مرحله یط یکارسپار
عرصه که من  نیشو و در ا بالسبک ،یدیرس یو دوران یامرحله یتو به پختگ نکهیا

کالم مرا  یول ینیبیمن را نم ـ یشنویو بدون حجاب م انیعرکالم من را هستم و تو 
 . دیجد یریگره یاز من، هوش از تو برا یپس کامالً جاذب باش و وحـ  یشنویم

 

 : یفیک زیچهارم ـ تجه یمرحله
  ژهیو یهامبنا؛ جلوه میتفه

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

 : یمجر یفهرست تقاضاها نیمرحله ششم ـ تام 
 « او» و چون چندیـ اجابت ب یشفاف مجر یخواهندگ

 : یمخاطب، گروه هدف استراتژ نیقیمرحله هفتم ـ  
 توده مردم 
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است به  دیرا که همان توح یاصل یخدا مبنا ،است یفیک زیچهارم که تجه یمرحلهدر 
و  ضایب دیمثل  بخشدیبه او م طیدر آن شرا یرالعقولیامکانات مح .کندیم میتفه یموس
خدا به او  ،پنجم یمرحلهدر . شودیبه اژدها م لیخودش تبد سمینامید که در ییعصا

خدا  ،کندیرا مطرح م خودش یهایکاست موسیششم،  یمرحلهدر  «.برو» دیگویم
هدف گروه  [ی هفتمدر مرحله]. کندیرفع م یامرحله [به صورت]را  شیهایکاست

 . شودیانتخاب م یاستراتژ
 

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

 : یـ روان یروح زینهم ـ تجه یمرحله 
  ینیآفراعتماد ،یبخشجرات

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

 

 برخورد گشا و روش متناسب مواجهه وکتاب ره ،به ذکر مستمر زیتجه ،هشتم یمرحله
خدا به او جرأت  ؛[برای آغاز حرکت نیازمند است]جرات  [موسی به]نهم  ی. مرحلهاست

مشترک خدا و  یاجرا یهیمادهم که جان یمرحله در. کندیم قیاعتماد تزر و بخشدیم
و بفهم و درک کن  چیبه خودت نپ یلیکه خ کندیم حیخدا تصر ،است ریس نیدر ا یموس
 پوشانت هستم. پروژه مشترک است و من هستم و هم نیکه ا ابیو در

 

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

 : یمجر نییتب ـازدهم ـ طرح موضوعمرحله دو
 تلنگر، دعوت ن،ییتب

 ـ عمل:  شهیـ آوردگاه اند زدهمیمرحله س
 ـ روش  دگاهیمواجهه د ر،یتاث یتالش برا

 

 یقبل رو یکه جلسه زدهمیحل دوازدهم و سااقدام است. مر یمرحله ،ازدهمی یمرحله
 قیاز طر کندیم یهم خدا سعدوازد ی. در مرحلهندبود یفیک یمراحل ،میآن صحبت کرد

فرعون  یبرا خصلت را رییو تغ ینیبجهان رییو تغ رشد ،یتحول، دگرگون طیشرا یموس
که  پرسدیم یاز موس شود،یم گرپرسش د،یآیمقدار جلو هم م کیفرعون  .فراهم کند
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 را پرسشخدا  گاهیو جا یهست نییتب ،جهان نییتباز او ؟ ستیچ ییگویکه م یزیچ نیا
؟ نه ایبوده  طور نیداستان گذشتگان هم ا ایآ کندیم یخیسوال تار کیو بعد  کند،یم

باشند  «مالء»که  رامونشیپ کیدئولوژیا فیخودش و ط یول ،آمدهیم آرام جلوداشته آرام
 ،مییآینم نیکه ما جلوتر از ا ندیگویو م دهندیمبروز  یاو مرحله یخیتار ییستایا کی

ماست،  کیدئولوژیا دانیما با تو در همان م یمواجهه ،میمواجهه کنبا تو  یخواهیاگر م
 . میزنیبا هم در آن آوردگاه م را مانیهاو حرف میما به سحر معتقد

کند. را تشریح می زدهمیس یمرحله ،طه 28 یهیخدا در آ که شد حیتصر شیپ یهفته
تحول فرعون کم  یبرا ما انصافاً دیگویم محمّدبه حضرت  مرحله این است کهمضمون 

 یکلمه .خودش ابا کرد گرید ؛میفراهم آورد زیهمه چ ،استدالل و نشانه ن،ییتب ؛مینگذاشت
 (. تکذیب کرد28)طه:  «هَا فَکَذَّبَ وَ أَبىاتِنَا کلََّیَنَاهُ ءَایْوَ لَقَدْ أَرَ»: بردیکار مه را خدا ب «ابا»

را  قتیحق ،مواجهه نید و نخواست که در اپشت کر یعنی ،ابا کرد .و ابا کرد دیو برنتاب
را به  یموس فشیکه فرعون و ط میمرحله جلو آمد نیا تاپشت کرد.  قتیبه حق ؛ابدیدر

 آوردگاه دعوت کردند:
 

  زیچهاردهم ـ ادامه تجه یمرحله
 عمل در آوردگاه 

 یمجر میب
  یـ اعتال : مترس که تو خود برتر یزدائترس

 طه(  65ـ  61)
 

 یهاتیمثل خود ما ـ منتها با ظرف ،انسان است یچهاردهم باز چون موس یدر مرحله
مثل  یکار موس ینجایتا ا .دارد میآنجا هم باز ب .شکالت خاص خود را داردمـ  تریجد
در « او»است که  مشترک اعتبار پروژه نیبه ا .داشت میدر سه مرحله ب ،هاانسان یهمه

 [مندرج در] چهاردهم، یمرحله هم هست.« ازدمیب» ،در پروژه گریکنار وجوه اشتراک د
 یآورده یهرکس یعنیشود؛ مطرح میوردگاه آ نجایا .طه است یسوره 86 تا 84 اتیآ

، های خودابزار ا وهدگاهید ،ینیبخودش، با جهان یبا آورده یموس .آوردیخودش را م
  و ابزار خودشان. هادگاهی، دینیبآنها هم با با جهان
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به واقع امروز  ،دییآ شیو به صف پ دیخود را گردآور رنگیپس ن: »1طه 86 تا 84ت آیا
 در توانیسه واژه را م نیا، ردیرستگار شود، استعال گ)یا  خوشبخت شود دیهرکه برتر آ

 یموس؟ میما اول درانداز ای یاندازیتو درم یساحران گفتند موس. ترجمه به کار برد(
 الیبر اثر سحرشان در خ شانیهایدستو چوب هاسمانیگاه رپس نا .دیگفت شما درانداز

بود که  ایبه گونهو سحر و  یتردست یعنی ،«خزندیکه به شتاب م نمودیم گونهنیاو ا
 نهفته یتیحقان سمینامید نیا در عتاًیوجود دارد و طب یسمینامیهم فکر کرد واقعاً د یموس

آیه ی خداست.  تیوار همه، نهایا. «کرد میخود احساس ب در یموس»: طه 83 یآیه .است
قُلْنَا لَا تخَفْ إِنَّکَ أَنتَ ) یو بس برتر ییکه تو اعال ،مترس، مخوف میگفت»طه:  86

 ،خودشان را عرضه کنند تیظرف دیبایمطرف آن آوردگاه که هر دو در  نجایا .«(الْأَعْلىَ
خدا هم در  و ردیگیاو را م ندایشود، جوِّ میدار م میب یموس شود،یدار ممساله یمجر

 . بخشدیاعتال مبه او و  کندیم ییزداترس نجایا
. «یأنت األعل إنَّک»: کندیعنوان م ینهفته است، خطاب به موس یفیظر چیپ کی نجایا
 نیدترقبلندو  نیتریرا داشت که برتر و عال اعتقاد نیخود فرعون هم هم ،یتو برتر یعنی

به هامان  ،هست ییکند که خدا نییخواست به او تب یوسم یو وقت استیموجود هست
که ممکن است ارتفاعش  یبساز، تا حد یبرجکاز گِل پخته و  اوریب ینردبان» :گفت

و  دتریقدبلندتر، رش؟ نه ایهست  یاز ما کس تریعال مینیآن باال بب میوبر و میبده
پس خود فرعون  ؛ستین یکه نه، کس دیرس نیبه ا .1«؟نه ایهست  یاز ما کس ترافتهیرشد

تا ؟ بردیبرتر را به کار م یکلمه یموس یبرا نجایحال چرا خدا ا .بود یهم اهل برتر
به چند  یموس یبرتر نیا ،میکرد یکه ط یریو س میفهمیم اتیآ نیما از ا کهییآنجا

بود، از  ابندهیوجودش رشد ؛استیبه اعتبار وجود خود موس [نخست] .اعتبار است
 نکهیبا ا ،وجود آمده بودکه در درونش به یضدظلم عنصربه خاطر مشاهداتش و  ینوجوان

و ها و تضادها اختالف ،جامعه رفتبعد که به صحن  بود، افتهیدر بارگاه فرعون پرورش 

                                                                                                        
ن قَالُواْ یَامُوسىَ إِمَّا أَن تُلْقِىَ وَ إِمَّا أَ (84)فَأَجْمِعُواْ کَیْدَکُمْ ثمَّ ائْتُواْ صَفًّا  وَ قَدْ أَفْلَحَ الْیَوْمَ مَنِ اسْتَعْلىَ. »1

 (88)ا تَسْعَىهَمْ وَ عِصِیُّهُمْ یخَیَّلُ إِلَیْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنهُقَالَ بَلْ أَلْقُواْ  فَإِذَا حِبَال (82)نَّکُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى
 «.(86)قُلْنَا لَا تخَفْ إِنَّکَ أَنتَ الْأَعْلىَ (83)فَأَوْجَسَ فىِ نَفْسِهِ خِیفَةً مُّوسىَ

« : لَأَظُنُّهُ مِنَ الْکَاذِبِینَ وَ إِنىِّ أَطَّلِعُ إِلىَ إِلَاهِ مُوسىَ صَرْحًا لَّعَلىِّ لىِ یَاهَامَانُ عَلىَ الطِّینِ فَاجْعَل لىِّ فَأَوْقِدْ. »1
[ پس اى هامان برایم بر گِل آتش بیفروز و برجى ]بلند[ براى من بساز، شاید به ]حالِ»و فرعون گفت: »

 .(96قصص: )« «پندارم.، و من جدّا او را از دروغگویان مىخداى موسى اطَّالع یابم
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فقط به قد  یدیرش .شد دیآرام از درون رشآرام د،یفرعون را د انیپایب یهایطلبیبرتر
اهل  داشت و یبود، وجود قابل رشد دیرش وناز در نکهیار ابه اعتب یموس ست،ین یکیزیف

را  کسیبارف گفتندیم یدر بچگ ؛است کسیتقاضا مثل بارف .[واجد برتری بود]تقاضا بود 
 .قد کوتاه است ینوجوان و یدر بچگ نکهیبه خاطر ا .کن خیمبه کالف در بکن و  زانیآو

 یرو ،دبکش یلیهم خ را دست ،شدبا مترسانتی 180ـ  120اگر قد یک نوجوان،  مثالً
 مترسانتی ستیدو متر و ب کسیبارف یول د.شویمتر نم دو خرهباال د،ستیشصت پا هم با

 یبرا. باالخره دبردار زیخ د وبپر دیدائم با د،کن اگر بخواهد این فاصله را رفعاست. 
 رممکنیغ یعنیاز داخل تقاضا داشت،  یتقاضا وجود دارد. موسبه آن حد نصاب  دنیرس

و  تقاضا نداشتهدر درون  ،میدیما دکه  یسازبرتر دوران یهاانسان ای ءایانب نیاست ا
اگر این ] .باشند نداشته چانیگردان و پ سرِ نباشند وپردغدغه  و جستجوگر ،جهنده، پرنده

 نجایا .فعال باشد یلیآنها خ یندارد رو یلیخدا دل [ویژگی های وجود نداشته باشد
وجودت سانت به سانت  نیا ،یدار یوجود یعنی؛ «یخَف إنَّک أنت األعلالتَ» دیگویم

 یعلو را ط ریس ست،یآمدن نکوتاه یجا نجایا گریشده، د دهیآمده، در تقاضاها کش باال
با فرعون و  یماهو یهاتفاوت م،یکرد زتیتجه ریدر مسما  ،یکرد یط یریس ،یکرد

ما »که  است نیاعال بودن ا نیاز ا گریجه دو و ،یو ابزار کارش دار ینیبو جهان دگاهید
 درخدا که  حیتصر نیلذا ا م،یکنیم اتیپروژه و پروسه همراه نیما هم در ا «.میهم هست

 یمدار اعل نیا ؛یتو هست ،یکه مدار اعل است نیا کندیم یطه خطاب به موس 86 یآیه
  است. فرعون یریگعلو و ارتفاع ،یطلبیمتفاوت از مدار برتر

 یخود مجر یاگر برعهده دیشا .کِشدیرا م یرخدا باز مج عتاًیمرحله، طب نیدر ا نجایا
رت مواجه تو با ف متوقف شده یعنی ؛کردیم دایگذشته مشکل پ یکار در مرحله ،بود
حباب  ،در انسجامشرت در خدا وجود ندارد، مظهر انسجام است، تف نیا یول گردید.می
انسان که  ییجاها .وجود ندارد یرتتهم ف شیهالذا در پروژهوجود ندارد،  یاروزنه و

امّا باز فرمان حرکت از نو، به او داده که  ؛رفتهیها را پذصکداشته، نُ ازین 1صکنُ ی،مجر
 یتا جوان یاز نوجوان ،یتو برترکه  کندیم میتفه یبه موس .گلوگاه کار است گرید نجایا

 یکیمکان یاستاشکال داشت، خو تیهاصه، روشعر در یبعد آمد ،یرا با تقاضا سر کرد
 م،یات دادپوشش م،یخارجت کرد طیما از شرا ،یرا کشت یکس ،یبرخورد کن کالیزیو ف

                                                                                                        
 به معنای توقف و بازایستادن از کار است. « نُکص. »1
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 هانیا یهمه .[شدی] پدر همسر فکور ،بخشهمسر آرام ،یزندگبه مدین و صاحب  یرفت
 نجایتا به ا یاال آمدآرام بآرام ؛و تو بودلَّعُ ریهمه س نهایا و میتو فراهم کرد یرا برا

 ،یو آوردگاه را ترک کن یخودت را فراموش کن یگذشته ریس یتوانینم نجایا ،یدیرس
مقدار   کو ی استیانیماقبل پا یمرحله ،پانزدهم یمرحلهچهاردهم است.  یمرحله نیا

 .میدهش قیو تعم میدر آن درنگ کن دیبا
 

 : (سمینامید یبرتر ؛دیتوح یبرتر) یانیماقبل پا یپانزدهم ـ برتری همرحل
 اند پوک نداز،یب

 (اعراف 113ـ  126)در مدار فرعون کیدئولوژیا زشیر
 طه( 62ـ  43ساحران ) یآورمانیا

 (شعراء 31ـ  51) التیو تشک شهیتَرَک در اند
 

، اعرافی سوره 118 تا 119کنیم، آیات  استفادهپانزدهم  یمرحلهدر  میتوانیکه م یاتیآ
اکنون آوردگاه است،  ء هستند.شعرای سوره 21تا  96طه و ی سوره 39 تا 83آیات 

 .کرد میبه شش دسته تقس توانیرا م اتیآ نیا .گذاردیخودش را وسط م یهرکس آورده
فضا را  ،فتدیجا ب تیروا نیدر ا محمّدحضرت  یبرا یاستراتژ نیا نکهیا یبرا نجایاخدا 

 . کندیم میترس کینماتیکامالً س
پس : »کندیم میرا ترس دانیخدا م است که 1ءشعرا 41تا   96 آیات اول در یدسته

شما هم جمع  ایو به توده گفته شد آ( 96)شدند. یآورروز موعود جمع یساحران برا
 (40).میکن یرویکه اگر ساحران غلبه کردند از آنان پ دیام نیبه ا (93) ؟شد دیخواه

ما  یبه واقع برا میاگر ما غلبه کن ایگفتند آ ،گاهفرعون آمدند در آورد وچون ساحران نزد
صورت حتماً از مقربان و در آن ی: آردهدیفرعون پاسخ م (41)؟ودخواهد ب یپاداش
مهم است، ساحران که بعداً متحول («. 41( )دشدیمدار مقرَّب من خواه) دشدیخواه

 یدهندهنشان اتیآ نیا 1.میروزیکه ما پ کنندیم ادی «به عزت فرعون قسم» ،شوندیم
موعود  زرو یصورت گرفته، پس ساحران برا یالتیتشک جیبس کیکه  استنیا

                                                                                                        
لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن  (93وَ قِیلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مجْتَمِعُونَ) (96فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِیقَاتِ یَوْمٍ مَّعْلُومٍ). »1

قَالَ نَعَمْ وَ  (41فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَ ئنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن کُنَّا نحْنُ الْغَالِبِینَ) (40هُمُ الْغَالِبِینَ) کاَنُواْ
 «.(41إِنَّکُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِینَ)

 .(44شعراء: )« فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغالِبُونَفَأَلْقَوْا حِبالَهُمْ وَ عِصِیَّهُمْ وَ قالُوا بِعِزَّةِ . »1
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 یاز موس یبودند که فرصت گفته فرعونقبالً هم مشاوران و مالء به  .شدند یآورجمع
منجر به اژدها را  یو عصا ضاءیب دی و رفت یکه موس یآن زمان .استآمادهاآلن  او ،ریبگ
از  ،میداشته باش یجیبس کی میزمان ما بتوان نیا درتا  ریگفتند وقت بگآنها  ،کرد انینما
 میفهمیکه ما م طورنیا .. از سراسر مصر ساحر جمع کردندمیمصر ساحر جمع کن اسرسر
 یعنیاست،  یاتوده جیبس یدهندهدوم نشان یهیآبود. صورت گرفته  یالتیتشک جیبس

 ،از آن ساحران شود یروزیآوردگاه پ نیدر اهم جمع کردند که اگر را  هاتوده یهمه
 ،که ساحران باشند کشیمدار پرات و رامونیمردم به فرعون و پ کیدئولوژیا یسمپات

 یتریفیک یشود و به مرحله تریمردم با فرعون جد یاعتقاد یکند و رابطه دایپ شیافزا
ند و با فرعون مطرح داشت ییتقاضاها نجایو ساحران ا افتدیاتفاقات م نیرهنمون شود. ا

که به مدار   کندیم انهم عنو او؟ ستیسهم ما چ م،یشد دانیم روزیاگر ما پ کنندیم
به فرعون در آن بزنگاه  شانمانیآنها هم ا .دشدیخواه لیمن و به مقربان من تبد کینزد
قشنگ  یلیخ هیآ .[کنندقسم یاد می] و به عزت فرعون شودیافزون م و تریفیک تر،یجد

که یکس یعنی زیآمده عزفارسی در واژگان اآلن  ؛انسجام یعنی یت به زبان فارسست، عزَّا
در فاز انسجام کامل  یعنی ،که عزت دارد یکس ای زیعز یول ؛میاو را دوست دار یلیخ

در فاز انسجام کامل است، به  استنیپس حاال که فرعون ا ندیگویآنها هم م .است
 . میهست روزیمقابله پ نیکه ما در ا کنندیم ادیانسجام کامل فرعون قسم 

 یدر آوردگاه باز هوا نجا،یخدا در ا .جستجو کرد 1طه 38 یآیه در شودیدوم را م یدسته
اند، تا هرچه ساخته اندازیب یو آنچه در دست دار» کندیعنوان م یرا دارد، به موس یمجر

گر است و اند افسون افسونهببلعد. آنچه برساخت ـ انداند، صنع کردهصنعت کردهـ  
که  یدانیم نیا دیگویاست، م یفیک یلیه خیآ .«شودیرستگار نم یروند چیگر در هافسون

انسجام کامل نگاه  یدهیبه د یلیکه دارند، را خ و سحری یتردست ،اندفراهم کرده هانیا
 ،یاداست، چسب اعتق یبندمونتاژ است، سرهم ،اصطالح امروزبه  !نکن، صنع است

کیخدا  .است [واقعی و قابل اتکاء] چسب ،چسب تو یلو ؛ندارد یمانیا و کیدئولوژیا
نترس، پروژه  دیگویمراحل قبل خدا م آنجا که قبالً در .کندیم زیرا تجه یموس گرید بار

مراحل خدا وجب به وجب و قدم به قدم با  یدر همه چنین است ومشترک است، انصافاً 
 . شودیعوض م دانیم کندیم یرا که موس کارنیا .کندینم شیاش هست و رهایمجر

                                                                                                        
 «.وَ أَلْقِ مَا فىِ یَمِینِکَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُواْ  إِنَّمَا صَنَعُواْ کَیْدُ سَاحِرٍ  وَ لَا یُفْلِحُ السَّاحِرُ حَیْثُ أَتىَ. »1
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که  ییآشکار و کارها قتیپس حق» هستند: 1اعراف 113 و 116 اتیآ ،سوم یدسته
جنگ کامالً مغلوبه  گرید نجای. ا«شدند فیباطل شد و در آنجا مغلوب و خف کردندیم
 . گرددیبرم دانیو م شودیم

پس ساحران به » هستند: اعراف 118تا  110 آیات و 1طه 93 تا 30اتیآ ،چهارم یدسته
 شیپ ایفرعون گفت آ .میآورد مانیو هارون ا یسجده درافتادند، گفتند به پروردگار موس

قطع او بزرگ شماست که به شما  طوربه؟ دیآورد مانیاز آنکه به شما رخصت دهم به او ا
از چپ  یکیاز راست و  یکیرا  نتایپاها وشما  یهادست دیتردیپس ب .جادو آموخته

عذاب  دیبدان کیتا ن زمیآویدار م درخت خرما به یهاو شما را بر تنه کنمیقطع م
: ردیگیصورت م یطه انقالب 31ی در آیه«. است دارتریتر و پااز ما سخت کیکدام

که  ما آمده و بر آن کس یسوآشکار که به یهاساحران گفتند ما هرگز تو را بر نشانه»
بکن که تنها  یکه خواه یپس هر حکم .داد مینخواه حیترج ،استتاروپود ما را سرشته

در آن  یعنی ردیگیصورت م یاتفاق نجای. ا«یرانیکه تو حکم م استیدن یزندگ نیدر ا
بدر آن سو  یعنیخداست،  تیاز درا یناش نیا شود،یساحران عوض م ینیبجهان دانیم

آنها  یباشند. خدا برا ساحر بوده نکهیداشتند، ولو ا یفطرتکه تهوجود داشتند  یافراد زهنو
طه،  31 یهیتا آنها هم بتوانند به فطرت رجوع کنند و برگردند. آ کندیفراهم م یهم فرصت

که تاروپود ما را  سکآن کنندیم حیصرت ساحران در مواجهه با فرعون. هست یفیک یاهیآ
به سمت  .میدار یفطر یکه ما با او رابطه یکس یعنی برند؛میکار به «فَطَرنا»سرشته است، 

 بوده، دهیداشتند، تاروپودشان را سرشته و با آنها درتن یفطر یکه با او رابطه یندآیم یکس
 . شودیآنها فراهم م یفرصت برا نیا

                                                                                                        
 «.(113واْ هُنَالِکَ وَ انقَلَبُواْ صَاغِرِینَ)فَغُلِبُ (116فَوَقَعَ الحَقُّ وَ بَطَلَ مَا کاَنُواْ یَعْمَلُونَ). »1
قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَکُمْ  إِنَّهُ  (30)فَأُلْقِىَ السَّحَرَةُ سجُدًا قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِ هَارُونَ وَ مُوسىَ. »1

دِیَکُمْ وَ أَرْجُلَکمُ مِّنْ خِلَافٍ وَ لَأُصَلِّبَنَّکُمْ فىِ جُذُوعِ النَّخْلِ وَ لَکَبِیرُکُمُ الَّذِى عَلَّمَکُمُ السِّحْرَ  فَلَأُقَطِّعَنَّ أَیْ
مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَیِّنَتِ وَ الَّذِى فَطَرَنَا  فَاقْضِ مَا أَنتَ  قَالُواْ لَن نُّؤْثِرَکَ عَلىَ (31)لَتَعْلَمُنَّ أَیُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَ أَبْقَى

إِنَّا ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِیَغْفِرَ لَنَا خَطَایَانَا وَ مَا أَکْرَهْتَنَا عَلَیْهِ مِنَ السِّحْرِ  وَ  (31مَا تَقْضىِ هَاذِهِ الحَیَوةَ الدُّنْیَا)قَاضٍ  إِنَّ
 «.(39وَ أَبْقَى) رٌاللَّهُ خَی
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ما  گفتند .سجده درافتادند هساحران ب» دارند:اظهار می 1اعراف 118تا  110 ، آیاتادامهدر 
«. ربّنا منقلبون یإنَّا إل: »باستیز یلیخ هیآ«. کرد میپروردگارمان انقالب خواه یبه سو

ما از درون  ست،ین یرونیانقالب فقط ب ؛شد جادیا یدر ما انقالبآوردگاه  نیدر ا یعنی
فکر  وبا توست  یعزت با توست، انسجام حداکثر میکردیتا حاال فکر م .میمنقلب شد

 میتوانیکه فقط م میجهان است، ما هست رالعقولیمح کیتکن گانهیما  کیکه تکن میکرد یم
 نیابزار ما، ا نیکه همه فکر کنند ا میبده میتوانیم یسامان نیزم یدر رو و میکن یتردست

 در سمینامیو د یجهندگ .نبود واقع جهندهما به سمانیر یاست، ولما جهنده سمانیر
که ما اصالً  ندیگویو م کنندیم حیرا تصر نیا است. رقم زده یاست که موس یریس

 یعنی «کرد میانقالب خواه. »کرد میپروردگارمان انقالب خواه یما به سو م،یمنقلب شد
 با یخواست یتو هم هر برخورد م،یما از درون منقلب شد ،و تحول ما ادامه دارد ریس نیا

که ما به  یرسانینم فریبه کما را  نیا یتو جز برا و»: میندار یمشکل ،یبکن یتوانیما م
و ما را  زیفرور ییبایبر ما شک !پروردگارا .میآورد مانیما آمد ا یاو برا یآنچه از سو

به صبر و  ؛شوندیمجهز م کیبه عناصر استراتژ یهم به نوع . ساحران«رانیشده بم میتسل
 . میبه تسل
ساحران و  یبندجمع 1هط 39 ی. آیهاست هیقض انیپا یدهندهتوضیح اتیپنجم آ یدسته
را که  یریمان و آن ستا گناهان میآورد مانیما به پروردگارمان ا» :گزاره است یبندجمع

 و. «وَ أَبْقَى رٌوَ اللَّهُ خَی» : «است دارتریو خدا بهتر و پا دیبر ما ببخشا یما را به آن واداشت
 یعنی ؛است کیاستراتژ جامرف کی [یاین گزاره دربردارنده]است؛  یو أبق ریاساساً اهلل خ

امروز، ساحران  اتیبه سمت اوست. با ادب کیفرجام استراتژ و دیجاو و داریخدا پا
 و به مدار اول توانندیعزت دارد و م [فرعون] کردندیفکر م شیتا لحظات پفرعون که 
 نکهیکه هم انسجام با خداست و هم ا کنندیم حیتصر نجایا ،شوند کینزد او مدار مقربان

 خورد.  میخواه وندیپ« او» به عتاًیاست و ما طب کیخدا استراتژ ،یستین کیتو استراتژ

                                                                                                        
قَالَ فِرْعَوْنُ  (111وَ هَرُونَ) مُوسىَ رَبَِّ (111عَلَمِینَ)الْ قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبَِّ (110وَ أُلْقِىَ السَّحَرَةُ سَاجِدِینَ). »1

 (119ا أَهْلَهَا  فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ)هَءَامَنتُم بِهِ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَکمْ  إِنَّ هَاذَا لَمَکْرٌ مَّکَرْتُمُوهُ فىِ الْمَدِینَةِ لِتُخْرِجُواْ مِن
وَ مَا  (112رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ) قَالُواْ إِنَّا إِلىَ (114م مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّکُمْ أَجْمَعِینَ)لَأُقَطِّعَنَّ أَیْدِیَکُمْ وَ أَرْجُلَکُ

 .«(118سْلِمِینَ)تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بَایَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا  رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبرًا وَ تَوَفَّنَا مُ
 «.وَ أَبْقَى رٌإِنَّا ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِیَغْفِرَ لَنَا خَطَایَانَا وَ مَا أَکْرَهْتَنَا عَلَیْهِ مِنَ السِّحْرِ  وَ اللَّهُ خَی. »1
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: دهدیدو اتفاق رخ م ،است یانیماقبل پا یبرتر یمرحله کهپانزدهم،  یدر مرحله نجایا
است و  یوسم یاعتقاد دگاهیو د ینیبجهان ،دی. توحسمینامید یبرتر د،یتوح یبرتر
 دومبود.  کرده تیسراهم به مالء و هم به ساحران ون بود که فرع دگاهید یطلبیبرتر

هم خدا باز  نجای. اکندیم دایتحقق پ دیتوح یدر کنار برتر سمینامید یبرتر نجایا نکهیا
 نداز،یب»که  کندیم حیخدا تصر نکهیرا. ا برندهشینقش پ یو موس کندیم فایا ینقش اساس

 .[درازمدت خداست فرآوریی نتیجه]« یستیپوک هستند، انسجام با توست، تو پوک ن
بعد ما  ،یمجهز شد اتیدرون یهابه مقومرا خودت  یتا جوان یسال از نوجوان 11-10

خدا  که یتونیو ز ریهمان انجمانند  ،یستی. تو پوک نمیرا اضافه کرد اتیدرون یهامقوم
 یهامقوّم ،یشد ونتیز ،یشد ریانجخودت،  یبرا هستی.بود،  قبالً به آنها قسم خورده

 وتُرد  ،ندارد. آنها پوک یپوک وهم که نقص  اتینیبو جهان یاعتقاد دگاهید ،یدار یدرون
 . شودیجنگ مغلوبه م اندازد،یم یکه موس !ندازیب .شکننده هستند

به عِده و  یازین یلی. خدا خردیگیدر مدار فرعون صورت م کیدئولوژیا زشیر کی نجایا
 یروین شود،یدر آنها م روین زشی. خدا منجر به راستنیا کیکار استراتژ یعُده ندارد، ول

مان هم رد شود و از بغل یکس ما م،یکنیفکر نم یطورنیا یلی. ما خکندیآنها را جذب م
ابزار دست فرعون هستند،  هانیا یعنی .میبندیم یاو مرز با ،دیایمان ناز او خوش

هم  نهایخدا به ا یول ،اندداشته نگه نهایسحر ا فرعون را در سراسر مصر با تیحاکم
 . دهدیفرصت م

 هیتسو ریس ایرشد است  ریاز نظر خدا س خیتار ریس ایآ میبحث داشت شیجلسه پ دو
 یول شود؛ینم هیتسو کند،یم یرا ط ریمس نیا ونددیرشد است، هرکس بپ ریس؟ است

توسط خدا، توسط قواعد، سنن و  نه صرفاً .شودیم هیباالخره فرعون ابا کرد، آخر تسو
 :است اییدیکل  یلیخ ینکته هم نیا شوند،یجذب م ساحران. یمندرج در هست قیحقا
متحول شدند، بزنگاه هم بزنگاه  کیدر . ساحران شودیبزنگاه متحول م کیکه در  یفرد
 یتالطمنبوده، آنها هم در درون خودشان حتماً  یاهیو ثان یابزنگاه لحظه کی عتاًیطب

 یداشتند. وقت یتضاد ذهن ناند، با فرعوداشته یخودشان حتماً مشکل یاند، با حرفهداشته
 یدهندهنشان ست،یسهم ما چ میشد روزیما پ یوقت ندیگویعمل به فرعون م در بزنگاه

 نیبودند. خدا ا یمدار ماد ینداشتند، دنبال ارتقا مانیبه کارشان ا یلیکه خ استنیا
 یخیتار یهالحظه پاسخ پرسش کیآنها در  یهاچون و چند کندیاهم مفرصت را فر

. وندندیپیمکار  یسو نیبه ا شوندی. متحول که مشوندیو آنها متحول م ردیرا بگ خود
 دیجد یشکست مرحله نجایا اورند،یب مانیا توانندیمآنها هم آوردند،  مانیساحران ا
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رخ ] التشیتشک و علوّش و تَرَک در طلبشیبرتر یشهیکه تَرَک در اند فرعون است
. است آنها مانور نداده یرو یلیخ اتیهم بوده که آ یاتوده زشیآنجا ر عتاًیطب .[دهدمی

مقدار خودش داشته  کیکه  یبا آن انسجام یپانزدهم است که موس یمرحله، مرحله نیا
موفق به ] کندیملش مو کا کندیم لیانسجام او را تکم یهاو بعد هم خدا منافذ و ترک

 نیو ا دیآیم رونیظفرنمون ب نجایا ی. موس[شودطلبی فرعون میدر هم شکستن برتری
 یمرحله یرو میبعد بتوان یجلسه شاءاهلل دراست. ان انیماقبل پا یمرحله ،مرحله

 وپنجستیب یدر جلسهشاءاهلل انو  رسد؟ثمر میبه  گونهچ یکه استراتژ میشانزدهم برو
 ؟ نداشته است ایداشته  یخدا استراتژ ایها آو کنکاش هاقیتدق نیبا توجه به ا مینیبب زین

قواعد  ؛ اینکهاز آن درآورد توانیکرد و چند مرحله م میتقس توانیرا به چند گزاره م طه
 ،یفرد یکار در زندگ یما  در کجا خورد،یمراحل چه بوده، حال به چه درد امروز ما م

هایی است پرسش]؟ میروند را به کار ببند نیا تریو اجتماع تریعموم یگزند ،یخانوادگ
  .[های بعدی به آنها خواهیم پرداختکه در نشست

در جلسه باشند. اگر آمدند که  کنمیاند و فکر نمقبالً وقت گرفته وستددو سه 
قبل  یهابحث امروز و بحث یمان روکدام ازدوستان اگرنه هر م،یشان هستخدمت

 د،ی. شما انتقادگر باشمیشان هستان بگذارند خدمتیخواستند با جمع در م ،داشتند یانکته
اگر هم  ؛شما پاسخ بدهم یهامن هم در حد فهم خودم بتوانم به پرسش د،یباش گرپرسش
 . میآن فکر کن یشاءاهلل مشترک روکه ان منتوانست
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 کنندگانهای مشارکتآورده
 

عرضه  یبرا یانکته یکساآلن  امدند،ین ،بودند گرفته قبلیوقت  که یدوستان هدی صابر:
 دارد؟ 

 

 ی اولکنندهمشارکت
 کیقبل مطرح شد  یکه جلسه ییهاصحبت یمن روبا سالم خدمت حضار محترم. 

قبل  یکنم. در جلسه یبحث را طوالن خواهمینم ادیمطرح کنم. ز خواستمیم یانکته
آمد و  زانیاز عز یکی. میداشت و جوامع هدفمند مندنشیرا نسبت به جوامع ب یبحث

در  ، امادمیرا پسند شانیهاواقعاً صحبت ،داشت ینظرشان را داد، از نظر من نظرات جالب
 یسرکی کنمیفکر م ،کردند طرحکه خودشان  یزیآن چنسبت به  ،از موارد یضبع

و در مورد  گردمیبرمبعد  کنم،یمرور م کیخط  کیدر حد و  عیسربود.  هاییتناقض
 میخواهیاگر ما م مندنشیدر جوامع بکه  میصحبت کرد. کنمیصحبت م یموضوع اصل

اهداف خودمان را مشخص  دیبا میوجوش برسو به جنب ییایکه به پو میباش یاجامعه
 شیجوامع آزما یکه همهاست  یزیچ .است یز قطعیچ کیجوامع  یهمه یبرا نی. امیکن

. میزنیبا آن سروکله م یکه فعالً از لحاظ تئور میفقط ما هست ،دندیرسکردند و به آن 
نشده، چه از لحاظ  یسازادهیپ یهم درست و حساب یاز لحاظ عمل یهنوز حت یعنی

 . یو چه از لحاظ فرد یکشور یسطوح باال
بود که ما  نیمن مطرح کردند ا یهابتبعد از صح زمانیکه دوست عز یموضوع

 یچون بوم ،میکشور انتخاب کن یاصل یرا که من گفتم به عنوان الگو ییالگو میتوانینم
آن دقت  یو خودم رو نمیبیرا که من م یجالب زیچ کی شانیا یهادر صحبت .ستین

 یهالباز آن قا میکه بتوان است نیا میبردار دیرا که با یقدم نیاول گفتندیم .کردم
حرف  نیرا در ا یجالب یلیخ یکتهمن ن .خوب است یلیخ نیا .میخودمان خارج شو

که همان فکرکردن است که من هم در آن  میخودمان را بشکن میکن یاول سع نکهیا ؛دمید
چه ؟ هستم هحال من چپرسد یم و کندیاز آن غرور آدم کم م یعنیرا گفتم،  نیجلسه هم

 یمن در زندگ یهاو هدف؟ بکنم خواهمیچه کار م؟ دمیبه کجا رس؟ کاره هستم
 کی کنمیو فکر م دمیمورد به شدت پسند نیاز قالب خارج شدن را، در ا نیا؟ ستیچ

  .شدیم مهیضممن  یهاصحبت به دیبود که با یانکته
 .اضافه کنم خواهمیرا م یانکته کی ست،ین یروش بوم نیا مطرح کردند شانیا اینکهاما 

داشتن  یبودن به معنا یبوم .در تناقض است شانیا یهیصحبت با صحبت اول نیچون ا
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 یما بوم مییگویو م میهست یما بوم یرا انکار کند، وقت نیا تواندینم کسچیه .قالب است
 م و حاضریخودم دار یرا در زندگ یاصول یسرکیهستم که  یآدم کیمن  یعنی ،میدار

آن اصول م یاگر هم بدان یحت .میبده رییآن اصول را تغ یطیشرا چیتحت ه میستیهم ن
درست رفتار کردند.  ام اکانیکه ن میکنیچون فکر م ،میستین رییحاضر به تغ ،اه استاشتب

 شیراب یکه موس یفرعون هم زمان ایآ؟ نکرد یرفتار را با موس نیفرعون هم هم ایآ
آخرت صحبت  یایدن واز جهان  ،کرد یمعرف شیبرارا خدا  ،استدالل آورد و صحبت کرد

خودمان و گذشتگان  اکانینگفت ما بر اساس ن؟ نکردرا  کارنیفرعون هم هم ایآ ،کرد
علوم  یلیما در خ دیکه شا است نیااآلن  ما یاشکال جامعه؟ میکنیخودمان رفتار م

اصوالً در  یول گر،ید یزهایچ یلیو خ میدار اییغن اریما فرهنگ بس ای میکرد شرفتیپ
 میتوانینم یعنی .میر هستشدن ما به شدت در فق یالمللنیهم از لحاظ ب مورد و آن کی

را  ایاز دن یمثبت یهرگونه الگو میکه حاضر میهست یالمللنیب یجامعه کیما  مییبگو
 !شودیدارد عرضه م یمثبت از چه کشور یالگو نیا مینیبب میکنیما اول نگاه م. میریبپذ

اول  ،دیکن شرفتیپ دیخواهیکه م یشما زمان .است شرفتیپ یبرا یمانع کیخودش  نیا
 د؛یکنیانتخاب مسپس را نگاه و  هایمثبت منف انخودت دیبا د د،یزنیها را کنار ممانع

 .الگو مثبت است، مثبت است ی. وقتدیآیاز کجا م ای یشوراز چه ک دینیبب نکهیبدون ا
شما  گریاست و د خوبپس  ،است خوب نیا دیگویم یعقل و فطرت شما وقت

به  ازیکرده و چون من ن اشیسازادهین کشور آمده و پکه چون فال دییبگو دیتوانینم
 مثالً ردش بکنم.  ایرا قبول کنم  نیا میایب دیبا ،دارم یبوم یالگوها

که آدم  شودیداشتن هم باعث م قالب داشتن است. قالب یمعن بودن به یبه نظر من بوم
کار  یالمللنیب دیبار ما فک ؛میشو یالمللنیب میریبگ ادی میکن یسع دینکند. ما با شرفتیپ

را مطرح  کایما کشور آمرمشخص، موضوع  یکاست که در  نیم ارکه دا یاستدالل .دبکن
 .هستند ایسرآمد دن هایژاپن یکوشدر سخت؟ طورچ گرید یهادر موضوع، میکرد

دیگر  یقو یلینفر در کشور خ چنداز  شتریب یژاپن کیانکار کند که  تواندینم کسچیه
. از لحاظ آورندیکم م هایژاپن یجلو یکوشهم از لحاظ سخت هاییکای. آمرنندکیکار م

از لحاظ  .مثبت است ینکته کیباز  نیا یعنی ؛برترند هایآلمان و انضباط کاری نیپلیسید
 یاسیو س یفلسف هایدانشگاه ؛سرآمد هستند ایدر دن هایفرانسو استیفلسفه و س

 میبرو دیسرآمد هستند. ما با هاییایتالیا یحاظ هنر و معماراز ل. دیرا نگاه بکن هایفرانسو
 ایمثبت را از سراسر دن یالگوها میتوانیکه ما م دهدینشان م نیا یعنی میریبگ ادیاز آنها 
هم که در کشور  یزیخودمان و آن چ وررنگ و لعاب کش میتوانی. ممیاوریو ب میجمع کن
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ها را انکار روش نیما کالً ا نکهیا یول ،میآن بده به میمان دارو در فرهنگ میخودمان دار
تناقض با  یعنیقالب و  یعنی نیا ست،ین یچون بوم پسندمیکه من نم مییو بگو میکن

از خودمان  دیو با میبشوخارج  دیاز قالب خودمان با مییگویخودمان که م یهیحرف اول
شما از خودتان  کهینچون زما .میکار کنچه میخواهیکه م میو بپرس میپرسش بکن

به  دیدر فرهنگ خودتان هم به جوابش نرس دیکه شا دیرسیم یبه نواقص دیپرسیم
 قدرنیا دیشا .دیکن یرا بررس ییهاالزم باشد کتاب دیکه شا دیرسیم ینواقص یسرکی

آنها در  دینیو بب دیرا مطالعه کن گرید یهافرهنگ ،یمل یکتابخانه دیو برو دیوقت بگذار
 رشد کند.  یکشور شدهباعث  کهکار کردند خودشان چه یهانگفره

کشور  نیهم ،داردیم مثبت را بر یزهایچکه همه یالمللنیتفکر ب کی .بزنم یمثال توانمیم
متحده را  االتیکشور ا یتا حاال مهر سلطنت یاست، کس نیهم ا یمثال عمل .کاستیآمر

اقتباس  ایفرهنگ دن است که از چهارنماد چهار  شاملکشور  نیا ینماد مهر سلطنت؟ دهید
 ی. ستارههودیباستان و فرهنگ  رانیباستان، فرهنگ ا فرهنگ مصر ونان،یفرهنگ  :شده

 دهیمهر د نیدر ا یهخامنش یعقاب نشان سلطنت ؛شودیم دهیمهر د نیدر ا نهیداوود به ع
ز اهرام ثالثه هرم ا کـ یشکل سکه است  به یچون مهر سلطنتـ در پشت مهر  ؛شودیم
از  یدر قسمت دیاگر دقت کن نکهیبه انضمام ا ،نمادها را استفاده کردند یعنی .شودیم دهید

 شودیم دهیهم د کایآمر یسردر کنگره ،شودیاستفاده م یتسلطن یکه در مهرها یریتصاو
م رو یو سنا ونانی انیاز معبد خدا وباستان  ونانیاز فرهنگ  کایآمر یکه سر در کنگره

صراحتاً کشور  نیدر ا .استفاده کردند ایدن یهااز تمام فرهنگ یعنی است. اقتباس شده
 یفرهنگ دموکراس یعنیاست؛ شده  یزیرهیپا ونانی یما براساس سنا یکه سنا ندیگویم

 [دستاوردهای]از  یسر کیما  ندیگویم د.نیگویخودشان هم مو را از آنها گرفتند 
که اقتباس را  دهدیم شانن نی. ایفرهنگ بانکدارمثل  ؛میفتگر رانیرا از ا [ی]فرهنگ

 .دهندیچقدر خوب انجام م
را در  زهایچ نیما اول .میخوب دار یلیخ یزهایچما  .میکن یالمللنیتفکرمان را ب دیما با

 نیاول و یبانکدار نیاول ،یگانیبا نیاول ،دولت نیاول ،سکه نیاول ،پست نیاول م،یدار ایدن
را  میکه خودمان دار ییزهایچ باید اولبنابراین،  .میدار ایرا در دن یستگحقوق بازنش

عقب  ایاز دن میقبول کن دیبا .میریبگ ادیمثبت را  زیهم چ گرانیاز د ،دوم ؛میکن تیتقو
ما  یوقت؟ جبران شود دینبا یافتادگعقب نیا. (مینکن یفرافکن میبخواه گر)ا میهست

و بدون  میآن تالش کن یدر راستا دیقاعدتاً با ،میکن را جبران یافتادگعقب میخواهیم
ها را ما حلراه .ستایدر دن یحتم یک امر نیکار را انجام داد. ا نیشود ایراهکار نم
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 کردهایها و روحلآن راه ،انددهیرس تیاند و به موفقرا رفته راه نیکه ا یکسان ،مینیآفرینم
 کنند. یرا ارائه م

*** 
 دوم یکنندهمشارکت

و دید استراتژیک هست، « باب بگشا»من در ارتباط با همان بحث اصلی خودمان که 
هایی های مشترک خدا با انسانای طرح کنم. در بررسی استراتژی خدا در روند پروژهنکته

های برتر دیگری اند ـ چون ممکن است انسانکه در تاریخ در مدارهای برتر قرار گرفته
 نیاشوند. به صورت الگو مطرح می [هااین انسان]اند ـ اریخ نیامدهاند که در تهم بوده

همانند  [الزاماً] دیکند که من با یم جادیانسان ا یبرا یاشوند شائبهیکه مطرح م ییالگوها
 ممکن نکهیا یکی ؛،متفاوت دارد یچند جنبه ،باشم یموس مانندکه من  نیا؟ باشم یموس

برخورد  منبه  یکی ،دمیرس یتیبشود که من در هر موقع یانگارانه تلقساده یلیاست خ
اآلن  من نیبب میگویمن م انجام دادی،مثالً گفت که تو فالن روز فالن کار بد را  ،کرد
 یگذارارزش کی یعنی !فرعون است قرار گرفته، من یکه جلو یفرد نیهستم و ا یموس
 چون جاهل بودم و ،کار بد کردمبله در آن زمان  ؛جواب او را بدهم دیبااآلن  من. بکنم
که من  هست نیا یبه معن نیا .کنمینم یمثالً باندساز و کنمیکار خوب م میآیماآلن 

آن  توانستکه قرار گرفته،  ییهاتیموقعچگونه در  یموس نکهیاز ا رمیدرس بگ
 دینبا درس گرفتن نیا .را بالفعل کند ،که با خدا داشت ییهاارتباط و بالقوه یاستعدادها

 وجود دارد.  یشکلهم کی ایو  یسانهم کیکه  اوردیب شیما پ یرا برا یتلق نیا
ها باهم که ما آدم یهمسان نیکه کالً ا میبا هم دار هایهمسان یسرکیها نظر من ما آدمبه

 یهاتیما در موقع .دهدیم وندیها را با هم پانسان یهمه یرشته و خیتار یرشته میدار
را  گریکه نه تنها زبان همد یبه طور یحت ،متفاوت اریبس یهاخیو در تارمتفاوت 

ما را  یهمه [هاسانیاین هم] حالنیبا ا ،میندار گریهمد یاز زندگ یدرک چیه ،میفهمینم
همان است که در  ،کندیکه ما را انسان م یزیآن چ کنمیفکر م .کندیانسان م ومشترک 

 .یمخلوق بودن با آن خالق اصل یرابطه ندیگویم شودیم فیتعر نیکه در د یارابطه
به  یکس ؛نگذارد ایبگذارد  [ی خالق و مخلوقیاین رابطه] یاسم رو تواندیم یکسحال 

 یهم به معن نیا .رسدیهم به شناخت نم یکیخدا،  دیگویو م رسدیشناخت م
 زیچ دیذارد، شاخدا نگ دیقرار نگرفته، اسمش را شا تشیدر موقع ،ستین یبنددرجه

  .بگذارد یگرید
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است که در  یآن آزاد یکی ،کندیم شکلکیسان و هم هم ما را با یکه همه یزیچ آن
 .گرید یهیصفات عال ینفس است و همهآن عدالت و عزت یکیما هست و  یدرون همه

 ،1«میدیما از روح خودمان در شما دم» دیگویمخدا که  یوقت ،میما مخلوق خدا هست یوقت
در  نکهیا .در ما هم هست ،که در خدا هست یرترو ب یآن نکات عال یپس همه

 یحد کیبه  ،میزنیرا پس م نهایما ا ،مانمتفاوت یهادر انتخابو متفاوت  یهاتیموقع
خدا هم بارها در  .جداست یمساله کی نیاو  شود،یحد کوچک ما م نیکه ا میرسیم

 دیسازیخودتان م یخودتان برا ،میسازیشما نم یبرا ما بد را یهاتیقرآن گفته که موقع
 رهایخ نیکه ا دییگویم رسدیبه خودتان م یریخ کی یوقت یگفته که ول ییجاها کیو 

ن نیست آبه معنای  نیا 1است! بوده [خدا] از ما رهایخ نیا در حالی کهاز خودمان بوده، 
خدا ! دیستین چیز چیکه شما ه دیبگو ایو ارزش کند  ارجیکار ما را ب خواهدیخدا م که

کرامت  د،یمن هست یفهیکه شما خل آوردیم هیمثالً خودش آ ،خودش به ما کرامت داده
 نیاست که ا نیا اشیمعن شتریبلکه ب ،و ارزش کند ارجیکار ما را ب خواهدینم ؛دیدار

قرار انسان  رد را از اول نهایخود ما هست که ا یهمان خوب یجهینت ،یو خوب ریخ یکارها
 نیااآلن  که من دیها وارد شود و بگوکه خدا در بزنگاه ستین طورنیا یعنی است. داده
 هایبدانجام منتها در  ،میبود لیما هم در آن دخ شکینه ب !شما انجام دادم یرا برا یخوب

 دهیررا آف یبد در بدو امر،که خدا  کنمینظر که من فکر نم نیاز ا. [مساله متفاوت است]
 میکنیم یکار کیو  میکنیرا بزرگ م هایبددائم  ،مانمتفاوت یهاتیما در موقع ؛باشد

ما هستند که  یهاتیموقع نیا .میرسانیم تیرا ما به فعل هابدی .برسند تیکه آنها به فعل
ما  یهاتیموقع نی. هممیریو شر قرار بگ ریخ یهاانتخاب در مواجهه باشوند ما یباعث م
 . کندیم گریت که ما را متفاوت از همدهم هس

                                                                                                        
 (.31؛ ص:13)حجر: « وَ نَفَخْتُ فیهِ مِنْ رُوحی. »1
رسد هر چه از خوبیها به تو مى« : »ن سَیِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِکمَّا أَصَابَکَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَ مَا أَصَابَکَ مِ. »1

 (. 33)نساء: « رسد از خود توستاز جانب خداست و آنچه از بدى به تو مى
هُمْ لَا رَهِىَ فِتْنَةٌ وَ لَاکِنَّ أَکْث عِلْمِ  بَلْ إِذَا خَوَّلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِیتُهُ عَلىَ مَّفَإِذَا مَسَّ الْانسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ث»

خواند سپس چون نعمتى از جانب خود به او عطا و چون انسان را آسیبى رسد، ما را فرامى« : »یَعْلَمُونَ
نه چنان است، بلکه آن آزمایشى است، ولى بیشترشان «. امتنها آن را به دانش خود یافته»گوید: کنیم مى

  .(43زمر: )« دانندنمى
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با  میایب توانمیرا نداشته و من نم تیآن موقع یموس وقتچیدارم که ه یتیموقع کیمن 
 یهاتیموقع نیتوجه به ا دیشا ؟گفتیم هبود چ نجایا یخودم فکر کنم که اگر موس

 ست،ین یمعن نیبودن ما به ا یکند که بوم یروشن ممقدار  کیمبحث را  نیا ،متفاوت ما
 زیچ ؛ستین ایویژه زیبرتر از ما چ زیچ ؛نه .میبکن یآن پافشار یرو میخواه یکه م
 .میهستاآلن  که یتیموقع نیدر ا ؛میقرار گرفت تیموقع نی. ما در امیارهم ند یترفیضع

هم  یکی .میکنیرا درک م طشیو شرا میدانیکشور جهان سوم است همه هم م کی نجایا
و  میبشناس تیبه رسم میرا که دار یتیموقع نیاست که ا نیا .هست یگرید تیدر موقع

 نیهم یبر مبنا یم،بشناس تیآن را به رسم م؛یرا دار تیموقع نی. امیکن یفرافکن مینخواه
آن  نکهیتا ا دهیمرا انجام  مانخوب و بد یهاانتخاب تیموقع نیدر هم یم،حرکت کن

از بین که حل شود و  ستین یمعن نیاً به اشدن هم حتم حال برطرف .برطرف شود یبد
 اندبه این نتیجه رسیده یاجتماع ددکاراناز م یبعضاآلن  .میآن رد شو یما از رو برود و

نباید  ،قرار گرفته است یبد تیموقع کیدر به ظاهر که  یآن معتادبه  یکه مثالً حت
با  ندیگویها موقت یلیخ ؛نه !یکن یزندگ یتوانینم یکه حتماً تو تا ترک نکن ندیگوب

قرار  لشعاعاتحت اتیزندگ یهیچرا بق ؛را بکن اتیزندگ ،یهم که دار اعتیادی نیهم
ی انسانیت آدمی را وقتی با اعتیاد که درجه ؟یدست بزن یو در آنها به اعمال زشت ردیبگ

ی هبا بقیتوان این گونه برخورد کرد، سایر مسائل که جای خود دارند. کند میمختل می
آن مسائل  الیخیب دیبا ا کهنه به معن ، اماکرد یبا آن زندگ مد وآمسائل هم باید کنار 

 . میجلو برو [با همان مساله]باید  یول یم،بشو
 

 ؟ است یاز موس ترنییپا یلیما خ یاندازه دیکنیفکر م هدی صابر:
 

من با  .ندارد یمعن نییباال و پا؛ ستین نییباال ـ پا اصالً حرفِ :ی دومکنندهمشارکت
که آن  میدار قابل توجهی یسانما با هم هم نکهیضمن ا .دیمتفاوتبا من ، شما متفاوتم شما

 میخواهینم .سته است که در ما اییآزاد و ما همان مخلوق بودن یشکلو هم یهمسان
 تیبه فعل میبرو [استعدادها و ویژگی های جاری را باید] آن !میبرس یبه آزاد میبرو

 . میرسانب
 

 دیباچه  حد و اندازهآن  با؟ میندار یخودمان، که مشکل یحد و اندازه یرو هدی صابر:
 میخواهیما هم که نم .میهست ما هم خودمان ،است خودش یموس استنیا بحث ما؟ کرد

ه چاآلن  مانیهاتیبا واقع ؛استنیا مانتیواقع .میبگذار یگریکس د یخودمان را جا
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 1د.یرا مطرح کرد «هیماسر»ی و مساله دیآورد نجایبحث ا کیدفعه  کی؟ میبکن دیکار با
  ی قبل مطرح شد؟دارد که مرتبه «هیما« »سرِ»آن  چه نسبتی باما  یاندازه نیا
 

را  نیا خواهمی. ممیدار قاًیرا دق [سرمایه]آن  کنمیمن فکر م :ی دومکنندهمشارکت
قرآن،  خ،ی. خواندن ما از تارمیخودمان بگرد از رونیب یزیدنبال چ دیکه ما نبا میبگو
طور که ما همان ؛نه .میگردیاز خودمان م یجدا میکه ما دار ستین یمعن نیبه ا عتیطب
ما  ؛هستند یه از هستتکَّ کیهم  [هایی مانند موسیانسان] آنها ،میهست یه از هستتکَّ کی

 میتوانیبهتر م گریهمد یهاتیاز ظرف ،میریمان را بپذاگر جدا نبودن ،میستیاز هم جدا ن
 . میاستفاده کن

 

چه طرح  شمابه نظر  ،خودتان یهااندازه با لحاظ کردن ،هاتبصره نیبا هم هدی صابر:
 ؟ دیببر شیپ« او» با ازهایها و نمتناسب با امروز و ضرورت دیتوانیرا م یمشترک

 

شبیه این باشد  م اصالًباشد که من بخواه یزیآن چ کنمیفکر نم :ی دومکنندهمشارکت
 شیپبا خدا طرح را  نیا نجایبه نام خدا از ا»کنم که  شروعجا  کیاز  میایبخواهم بکه 

 میتصم کی یبزنگاه کی ،بکنم یخاص یریگمیمن بخواهم تصم نکهیایا ، ...«میبریم
 نکهیچه برسد به اطور باشد، کنم اینفکر نمی ؛در من رخ دهد یتحول کی رم،یبزرگ بگ

ما  یکه در زندگ یزیر یهانیچنقطه نیهم کنمی. من فکر متوانمینم ای توانمیم میوبگ
 ایرا خراب کنم  نجایااآلن  توانمیم ،نمیننش ای نمیبنش نجایا توانمیلحظه من م هر ،هست
فائق  یم به آن بدیتوانیم ،میبدهانجام تفاوت مرا که  کوچک [هایانتخاب] نیهم ؛نکنم

با  یتربزرگ یکه بتوانم پروژه رسمیهم م تربزرگ یرهایکم به مسمن کم مسلماً .میایب
 کنم.  فیخدا تعر

 

 ؟ ستیمشترک ما چ نیمهمتر؟ ستیمثالً چ دییگویکه م یآن مشترکات هدی صابر:
 

به  لیاست، ن یبه آزاد لیبه حرکت است، ن لیمشترک ما ن :ی دومکنندهمشارکت
  و غیره. یفرآور

 

                                                                                                        
ها و داشته) نشست هجدهمکننده در شده توسط همین مشارکتی شهید صابر به بحث ارائه. اشاره1

 باشد. ی اول می( به عنوان مشارکت کننده(1) کیاستراتژ دیاو: د یکارکردها
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کدام از ما به حرکت متناسب  هر ،هابحث نیارهگذر از  یکنیفکر م هدی صابر:
 ؟ میرسیخودمان م

 

نه به خاطر  [پذیر است، امااین مساله امکان] کنمیمن فکر م :ی دومکنندهمشارکت
درس استفاده  کیاز آن به عنوان  میتوانیاست و ما م دیمف یلیخود بحث خ .صرفاً بحث

و مثالً  مینباش ای میباش میتوانیما هم م ،بود گونهنیا نجایا مییبگوصورت که  نیبه ا ؛میکن
 که ییرهابه خاطر تلنگ شتریب .شفاف و روشن شود مانیبرا هاتیاز موقع یسر کی
و  پررنگ دیآیاز خدا م یصفت کیکه هربار  نیبه خاطر هم ،زندیم [بحث به ما]

صفت خدا مسلماً  هر کوچک از یهنیآ کی .[ها مفید هستنداین بحث]شود، میمشخص 
است که  یزیچ نیتربزرگ زندیکه م یتلنگر نیا ؛درون من هم وجود داشته باشد دیبا

پس اگر  .بودن در من هم هست ستیاستراتژ نیمن به خودم برسم که ا شودیباعث م
 نیه ابا توجه ب گردانمیبه خودم برم نجایا ،بود یکار بزنگاه کیکردم که واقعاً  یکار کی

 . شودیبحث که مطرح م
 

 یایهم مشترکات جد« او» با دییگویکه شما م یبیترت نیپس ما هم به ا هدی صابر:
 ؟ میدار

 

 چون باالخره ؛میمشترکات را دار نیشتریب «او» با کنمیمن فکر م :ی دومکنندهمشارکت
ما چقدر  نکهیحال ا .میدیشما دم خالق ماست و خودش گفته که از روح خودمان در« او»
 خودمان است. متشکرم.  یمساله گرید ،میفاصله دار« او» از

*** 
 ی سومکنندهمشارکت

 یفعال یلیحضور خ نجایا [کندکه در ادامه در بحث مشارکت می]مان دوست هدی صابر:
چند بار هم قول داده  .گراستحرف و درونهم کم یمقدار کی .دیآیم به تناوبندارد و 

 نی. امیقرار بده  یستیدر رودربااو را  میخواهیماآلن  ما هم ؛اورندیببحث  نجایا
 ایاست  تخیلی یکنیفکر م؟ استیبه نظرت چقدر واقع شودیم نجایکه ا ییهابحث

را خواهد داشت که ما  یباالخره آن خروج ؟میارتباط برقرار کن تشیبا واقع میتوانیم
 کیمثالً  میبتوان ـ نیبنه خودکم میمتوهم باش نهـ در حد خودمان  میبکن دایخودمان را پ

. دباش مانرامونیاز مسائل پ یکی یکنندهنییپروژه تع نیکه ا میکن فیرا تعر یاپروژه
 ؟ دیکنینگاه م طورنیا
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 کیرا هم تبر دیعرض سالم دارم خدمت دوستان و سال جد :ی سومکنندهمشارکت
که  ی. سوالدیو من را دعوت کرد دیت کردکه محب کنمیاز شما هم تشکر م .میگویم

من فکر ؟ نه ایدر اجتماع کاربرد دارد  یزندگ یها برابحث نیا ایکه آ بود نیا دیفرمود
 شودیم یامساله کی ریذهن و فکرم درگ یکه وقت ابتب نیکه کاربرد دارد از ا کنمیم

من  یاز غفلت برا نیا یعنی ؛کنم دایپخودم  یبرارا  قشیاجتماع مصاد در کنمیم یسع
که نتوانستم  یگرید لیبه هر دل ایسعادت نداشتم  ایآن موقع هم که دور بودم  .بهتر است

 . کردمیکمبود را در وجودم حس م نیواقعاً ا میایب
 

کوچک حساب  یپروژه کیبه نظر خودت  یکنیکه خودت م ییآن کارها هدی صابر:
 ؟ مثالً از سر دل است ایاست  دارهدف؟ یداشت یاندازچشم شودیم

 

 ای هایسازمکتوب لمیکه انجام شده مثالً از ف ییکارها نیا :ی سومکنندهمشارکت
 دو گونه ،گرید زیچ هر ای دنیآموزش د ایدرس خواندن  اینوشتن  ایها گرفتنعکس

 نکهیمثالً ا ،مدتو کوتاه یمقطع یهاهدف یکی شان متصور هستم.برایهدف در ذهنم 
 نیااما  .هدف کوتاه است کیخودش  نیا آیم، کهمی نجایا کنمیم یرا ط ریسم نیا

. مثل شودیمطلوب م ،باشد داشته مدتهدف بلند کیاگر که  مدت،کوتاه یهاهدف
 کیاست در  ممکن م،یرویها کوه مبا بچه یکوه برود. ما وقت خواهدیکه م یکوهنورد

که آن هدف  است نیمهم ا یول ،میغرب برو به ای میبه شرق برو یحت ریقسمت از مس
صعود کنم  یکه از جهت شرق رمیگیم میمقطع تصم نیکه در ا مینیاگر بب ؟کجاست یاصل

 نقاب نیکنم تا ا یرا ط ریمس نیا ایرا دور بزنم  وارید نیبتوانم امثالً که سقوط نکنم و 
 [ردن مسیر اصلیاز طی ک]نبرد، درست است که در ظاهر  نییمرا با خودش پا یبرف

 دوارمیام .مطلوب است نیکه به قله برسد و ا است نیا یهدف کل یول ام،شده منحرف
و  ییبه هدف غا کردیبا توجه به رو میهاداشته باشم که هدف یسعادت نیکه بتوانم چن

 درست باشد.  یمتعال
 

 ؟ یکنیم فیتعر چگونهخودت را  تیفعال یحوزه هدی صابر:
 

 ایبه گونه کنمیکه فکر م یمسائل شتریب ؛یمسائل اجتماع :ی سومکنندهمشارکت
که  ییهااز بحران یلیواقعاً خ .جامعه است مخصوصاً در بحث آموزش یاشهیر یدردها

 ستمیدر بحث آموزش و س ،دارند و اجتماع ما دچارش است گرانیخودم دارم و د
 یسع ،ردیقدار وجدانم درد بگم کیاگر  ،مینیبیمسائل را م نیکه ا یوقت .است یآموزش
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خودم خوب بوده و اصالً  یهم نشان داده برا شهیهم .بپردازم ترقیبه آنها عم کنمیم
 شیآدم پ یکه برا یاهر مساله ،بحث شد یدر مورد موسطور که که همان کنمیاحساس م

 که کنمیکر مف شهیهم .[افزایدی مثبتی بر انسان میو تجربه] دهدیم ازیبه آدم امت ،دیآیم
 «او»دستت را به  و یکن یچموش یاگر بخواه یحت که صفا دارد ومحبت  قدرنیخدا ا

 خواهدیو دائم م «من با تو کار دارم ؛ایب» :دیگویو م ردیگیتو را مدست  «او» ،ینده
 . یمبرو کوه را باال نیکمک کند که ا

 

 ؟ ستیآن چ قیصادم؟ دهدیخدا چقدر به آموزش بها م یکنیفکر م هدی صابر:
 

. است یاول و آخر هستمعلم خدا خودش  کنمیمن فکر م :ی سومکنندهمشارکت
 که فرستاده. است یامبرانیآن هم رسوالن و پ قیخود خداوند است و مصاد ،معلماول

 

 ؟ ستیچ ،کندیکه با ما برقرار م اییآموزش یرابطه؟ در ارتباط با ما چطور هدی صابر:
 

خدا با من برقرار  کنمیکه فکر م یآموزش یهااز رابطه یکی :ی سومکنندهمشارکت
 کیکه با  یخوردن سرم به سنگ است. وقت ایبحث خوردن سنگ به سرم  ،کندیم

اتفاق افتاد و از  نیکه چرا ا رومیو به فکر فرو م نمیبیم بیو آس کنمیبرخورد م یامساله
 .دهدیدائم من را توسعه م نیا ،کنمیه متوج دبکشیبه ف مییبگو میبخواه یستمیس دید
دچار درد  ،ضربه خورده کی ،شده دانیاست که وارد م یآن همان مثال ورزشکار امیپ

 نیامن چرا که  اندیشدمی نیبه ا ،و توسعه باشد شرفتیاگر که به فکر پ شدیدی شده،
 یراه را برا ،فکر کرد نیاگر به ا؟ فکرم مشغول بود؟ گاردم باز بود؟ ضربه را خوردم

و شده تری سخت فیحر یعنیاست؛ کرده  دایتوسعه پ جهیدر نتو تکرار خطا بسته 
 .کار را بکنند نیا توانندیتر مسخت گرید ،وارد کنند بیاگر بخواهند به او آسی بعد مرتبه
 . [کندی آموزشی برقرار میخدا با ما رابطه] هایریگیخطاها و پ نیبا ا کنمیفکر م

 

فعال  کیبه مختلف  یهادر حوزهما را  تواندیها مبحث نیا یکنیفکر م ر:هدی صاب
 ؟ کند لیتبد

 

 مقدار کیکنم میفکر  ،ها ما را فعال کندبحث نیا میاگر بخواه :ی سومکنندهمشارکت
آن  یرو ،که به ذهنم وارد شد یبه عنوان ورود نیا یعنی نیاز داریم.ذهن  یسازفعال به
فکر کنم  هایبه خروج .داشته باشم یبهتر یخروج کینم تا بتوانم پردازش ک یسر کی

 تالش کنم.  کلیس نیتا دوباره بتوانم در ا
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 ؟ یندار یگریدبحث نکته و خودت  هدی صابر:
 

صورت مکتوب و مصور ه ب خیلی عالقمندم که بحثی بیاورم و :ی سومکنندهمشارکت
به عنوان طرح بحث،  شودیفقط م [وکنم ای مطرح میدر حال حاضر نکته]. کنم هعرض

حج مراسم به کردم که  دایسعادت را پ نیبنده اآن فکر کرد. سال گذشته  یطرح مساله رو
که بلندگوها و  یزیرا متوجه شدم که واقعاً حج آن چ نیآنجا ا .مشرف شوم جبوا
 ن بحث خروج ازیهم یاست که برا مراسمی کی یعنی .ستین کنند،مطرح می هابونیتر

 افتدیاتفاق م یحاج کی یکه در حج برا یاو پروسه ندیحج و موسم حج و فرآ .بحران
درخور فکر و تامل است که خداوند ارائه  اریبس اریو بس یراهکار اساس کیبه عنوان 

که در آن  یبحران نیها از اانسان و خروج ما انسان کیخروج من به عنوان  یکرده برا
 نیاصالً ا ایآ دیشما هم به آن فکر کن کنمیست و خواهش ما نی. حاال من عرضم امیهست

اگر قرار است که  و؟ ریخ ایها را از بحران خارج کند ما انسان تواندیحج م یپروسه
 باتشکر. ؟ خارج کند چگونه

*** 
 ی چهارمکنندهمشارکت

و  یبحث موس یعنی رودیم شیهم پاآلن  همین موضوعی است که لیدر ذبحثم 
پروسه  نیکه خدا در ا یحضور فعال زانیواقعاً م مینیبب نکهیاگنجد و می یآموزش یاستراتژ

الزم را نداشتم.  یچون آمادگ ،پراکنده باشدبحثم مقدار  کی دیشا است؛ داشته چقدر بوده
 کنم.  مطرح عیسر کنمیم یچند نکته دارم و سع 

ـ  13تا  13 اتیآـ ر کردند را ذک اتشیقبل آ یصابر هم دفعه ینازعات که آقا یدر سوره
 یخواهیم ایپس بگو آ .کرده انیاو طغ .به سمت فرعون برو» :دیگویم یخدا به موس

و بعد هم آن  «یتا خداترس شو ؟میپروردگارت راه نما یو من تو را به سو یشو زهیپاک
داده  طرح نشان نیخدا در اکه  یواقعاً انسجام ایآ میبگو خواهمیمها را نشان داد. معجزه
که خدا  ییبر ادعا که مویدعون ردر ف یانشانه کی ایآ؟ نه ایبوده  یو حرکت موس ریدر س

چون واقعاً  .[مبنی بر امکان هدایت و خداترس شدن فرعون، وجود دارد؟] اول داشته
 نیخدا ا است. دهیدیبه آن شکل نم یرا موس [کندتصویری که خدا از فرعون طرح می]

که واقعاً از  یجد یهاصابر ذکر کردند که همان پرسش یآقا .زندیم یتلنگر را به موس
پذیری برای امکان هدایت] ییهارگه [و داده که زمینهنشان می] جانب فرعون مطرح شد

طه را  یسوره نیاز دوستان هم یسر کیبود که با  شیهشت سال پ دیهست. شا [فرعون
 یها را از موسپرسش نیا یون وقتمطرح شد که فرع نکته نیا جا. آنمیکردیکار م
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 کیو انگار رفته فرو  سکوتدر  یاست که موس نیسنگ یها به قدرپرسش ،پرسدیم
آدم تو  دیگویفرعون م .وجود دارد عیوقا یو ادامه یپرسش از موس نیب یگسست جد

درست درک  شیاگر فضا .دهدیجواب م یگریدی به گونه یموس .یتو فالن کرد ،یکشت
 .است یها جدپرسش نی. ا[شودمساله ایجاد می]اقعاً و ،نشود

که  پرسدیفرعون م .است 1طه یسوره 28تا  12اتیدر آلحن فاعل  رییتغ بحث دیگر،
نزد  یعلم آن در کتاب گفت»: دهدیجواب م یموس ؟شودیمردم گذشته چه م فیتکل

که  ییخدا .ندکیو نه فراموش م شودیاست، پروردگارم نه دچار خطا م مانپروردگار
فرستاد  یو از آسمان آب دیها کششما در آن راه یقرار داد و برا شگاهیآسا تانیرا برا نیزم

که  دیرا بچران تانیهاو دام دیبخور میآورد رونیرا ب هایدنییپس با آن انواع مختلف از رو
بازتان  در آن و میدیآفر نیشما را از زم .است ییهارا نشانه نعاقال هانیقطعاً در ا

خود را به او نشان  اتیآ یالبته ما همه .میآوریم تانرونیاز آن ب گریو بار د میگردانیم
 یعنی افتدیفاعل اتفاق م رییتغ کی نجایا«. کرد و سر باز زد بیآنها را تکذ یول میداد
واقعاً  دیآیبه نظر م .شودیخدا م ماًیسخن مستق یبعد رو ؛صحبت اول فرعون است یرو

 ،کندیم رییآن لحن فاعل که دارد تغ گویا یعنی ؛لحظه هماهنگ شده کیت فرعون فطر
 کی گویااست و  یکه اله یهمان فطرت ؛را گفته 1«یقالوا بل»همان که  ؛فطرت است یندا

نشان داده  نجایا ،مبداء خلقتبا  یوستگیو پ ییابتدا پیماناز آن  یقیعم اریبس ینشانه
 [فرعون از مسیر خطا] زد که احتمال برگشت یبه موسکه خدا  یآن تلنگر .شودیم

دارد اتفاق  [حالت] نیا یدر درون موس گویا یعنی ؛دهدیفاعل رخ م رییتغ نیدر ا ،هست
 . افتدیم

 

 . دیهمه خسته نباش هدی صابر:
 

                                                                                                        
الَّذِى جَعَلَ  (21وَ لَا یَنسىَ) ضِلُّ رَبىِّفىِ کِتَابٍ لَّا یَ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبىِّ (21)قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولىَ. »1

(کلُواْ 29)نَّبَاتٍ شَتىَلَکُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَ سَلَکَ لَکُمْ فِیهَا سُبُلًا وَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن 
ا نخْرِجُکُمْ تَارَةً هَا خَلَقْنَاکُمْ وَ فِیهَا نُعِیدُکُمْ وَ مِنهَمِن (24)لىِ النُّهَىوْال یَاتٍوَ ارْعَوْاْ أَنْعَامَکُمْ  إِنَّ فىِ ذَالِکَ آلَ

 «.(28)وَ لَقَدْ أَرَیْنَاهُ ءَایَاتِنَا کلَّهَا فَکَذَّبَ وَ أَبىَ (22)أُخْرَى
آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ  بَنی وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ»ی اعراف: سوره 131ی ایست به عبارت مندرج در آیه. اشاره1

و هنگامى را که پروردگارت از پشت فرزندان « : »أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلى ذُرِّیَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى
چرا، »آدم، ذریّه آنان را برگرفت و ایشان را بر خودشان گواه ساخت که آیا پروردگار شما نیستم؟ گفتند: 

 «. «گواهى دادیم



 

 


