
 

 

 
 
 
 
 

  1(9) کیاستراتژ دید: او یها و کارکردها: داشتهنییو هفتم: تب ستیب نشست
 

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

 

 ریشد و دوستان س یپرقبل با دعوت از مهمان س ی. جلسهو هفتم هست ستیب نشست
به بحث خودمان، که  میگردیبر م امروز. دندیگذارش شنانیاز زبان بن محک را یموسسه

 ایخدا  کیاستراتژ دید ی سوم که، و کارکرد یا داشتههست« او» یهاها و کارکردداشته 
را  امروزبحث ی و رو میاز گذشته به حال برس عیسر یلی. خباشدمی کیاستراتژ یخدا

 : میدرنگ کن ی، قدراست کیاستراتژ یخدا آخرین بخشه ک
 

 ؛ نجایاز آغاز تا به ا
 رونیاز درون به ب یریس

 فعال ریـ غ رمرتبطیما؛ غ
 ییبه رها ینقب

 بخشییمتد رها
 تکرارقابل یالگو

 

 یرا ط یریخالصه س یلیبه طور خ ،دیجلسه به طول انجام زدهیراه که س یمهیاز ابتدا تا ن
که با  میافتیدر یواکاو نیدر ا .ستا ینوع واکاو کیکه  رونیمان به بدرون خواز د میکرد
 ینقب میکرد یلذا سع ؛میندار یفعال یهم رابطه یبا خود هست ؛میمرتبط ریغ یهست ءمبدا
هم  یمتد عتاًیو اراده، طب رییاز تغ ریغ تیاز وضع ییرها یبرا .تیاز وضع ییبه رها میبزن

                                                                                                        
 باشد. می 1966 ماهبهشتیارد 13شنبه سه. تاریخ برگزاری این نشست، 1
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به  دنیآرام رسشود و آرامیش منجر به عبور از وضع موجود مبخییالزم است. متد رها
بود  یسطحمتد سه ؛میکن یرا طراح یمتد میکرد یمطلوب. سع نسبتاً ایوضع مطلوب و 

متد صورت  یپنج جلسه بررس در ادامه، طی .میآن صحبت کرد یبه کرات دربارهقبالً که 
که  میالگو را درک کرد یازانه؟ مابه ایهم دارد  ییازامابه یمتد، الگو نیا ایگرفت که آ

 . نییتبو پسا نییتب ن،ییشاتبیپ .خدا بود. آن متد هم سه سطح داشتبا  میابراه یرابطه
. هم دیخودتان و من حرکت کن نیب ،بحرانشرایط در  یعنیخداست  یهیتوص نییتب

  ؛هستم یدر هست ییجاو همه طیبس یهم من که مبنا ،دیکوچک هست یخودتان که مبنا
 . میبرقرار کن یابا هم رابطه میتا بتوان دیکن انیرا ب تانتیشما هم وضع

 

 ؛ هی؛ ربط دو سونییتب
 «او»              ما

 با انسجامش  مانیهابا ضعف
 اتکاءقابل   اتکاء یدر پ

 هابا ارائه   با تقاضاها
 قیدر طر شیهابا قاعده  ریدر مس ازهایبا ن

 

« او» نکهیضمن ا .سمت چپ« او» ،. ما سمت راستمیدیرس هیدوسو به ربط ،نییتب در
 یدر مقابلش انسجام حداکثر« او» ،میخاص خودمان را دار یهاهمه جا هست، ما ضعف

« او»ن به اخودم یهاما با تقاضا. قابل اتکاست« او» ،میهست ءاتکا ینقطه یپ ما در .دارد
ما با  .گوستخاص خودش پاسخ یهابا ارائه هاتقاضا نیدر مقابل ا« او»و  میدار کردیرو

تواند یم ریدر همان مس شیهابا قاعده« او»و  میریگیم شیپ« او» ریکه در مس مانیازهاین
 :میما خودمان را با چهار متن مرتبط دانست ،نییتب یادامه درشود.  یحال ما تلقکمک

 

 ؛نییتب
 هاما و متن
 دهایما و کل

 ما و روش
 ما و پروژه 

 «او»ما و 
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ها هست و ما که محصول کار انسان خیمتن تار [دوم] .[است] یمتن بزرگ هست [نخست]
و متن چهارم  میخود ما هست ،متن سوم .میداشته باش یدر آن دخل و تصرف میتوانیهم م

آخر  امیبشر از ابتدا تا سر فصل پ یخیتار یبه عنوان تجربه« او»هم  کتاب آخر هست که 
 به جا گذاشته است.  گرانیما و د یبرا
انفس، خودمان  یکی: کرد یبه ما معرف دیکل دو« او»بود و  «هادیما و کل» ،نییدوم تب یپله
 . یهست یهادستکیها و نزدها و دوردستهم آفاق، کرانه دیگریو 
 و میکرد شهیپ« او»کتاب  یعنی که ما با منبع آخر یروش ؛بود «ما و روش» ،سوم یپله

و در آن وارد  میکتاب را تورق کن، یسنت یهاکردیمستقل از روما  [بر این بود کهمبتنی ]
 شانتحلیل و میگزاره انتخاب کن م،یانتخاب کن هیآ م،یطلسم ورود به کتاب را بشکن م،یشو
ممکن است که  ،کنندیدان مرا ناک وکسورهاب. میشان کندانناک ،به قول بوکسورها ؛میکن
 میکندان ناک [ای تجزیه وها را به گونهآیات و گزاره] میتوانیما م یول ،بلند نشوند گرید

 . میریها کمک بگاتصال آن خرده ازو در بحث  میها را به هم وصل کنخرده نیکه ا
 نیا نییچهارم تب یپلهکه  میمطرح کرد اتجلس است. در بین «ما و پروژه» [ی چهارمپله]

از  بنا بود و بنا هست و ،را به او سپرد نید و خدا زمکه آدم هبوط کر یکه از زماناست 
« او»بنا خواهد بود که  ـ میکنین درک مامکه ما با عقل متوسط گونهآن ـ به بعد هم  نیا

 میتوانتا ما ب [برای ما نیز شرایطی پدید آورد] ،آدم فراهم کرده یامکان را برا نیکه ا
 یکی یادههو روند رشد دو یریگاهد شکلش ،شیپ ی. هفتهمیمشترک اجرا کن یهاپروژه

 داد.  حیتوض «محک» یکه بانو میبود هاپروژه نیاز ا
به  میکرد یسع «ما و او» . درست«او»ما و  یو جد یفیک یرابطه نییآخر تب یپله ،تاًینها

 را به عنوان نقطه« او» ،ماآیا نه؟  ایهست  ءبه عنوان نقطه اتکا« او» ایآکه  مینقطه برس نیا
با  میخواهیم ای می؟ مستمر هستمیهست داریانتخاب پا نیما در ا ایآم؟ یاهانتخاب کرد ءاتکا

 م؟ یبرخورد کن یتو مناسب یکیتاکت« او»
 یهست نیا  ینقطه اتکا یبه چه مناسبت« او» رفتیم. او یهاداشته سراغ نییتب گرید وجهدر 

 میآمد ؟میکن فیدار تعررازمدت و افقد یرابطه« او»با  میتوانیاست و به چه مناسبت ما م
  «:او» یو کارکردها« او» یهاسراغ داشته

 

 :«او» یکارکردها ،«او» یهاما: داشته نییتب
 طراح ـ مهندس  یخدا 
  خدا خالق 

 (2) کیاستراتژ دید
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 یجلسه هم رو کیو  درنگ و تامل کردیم «مهندس ـ طراح یخدا» یجلسه رو [یک]
 کیاستراتژ دیهم د که هم صاحب افق و ییرا به خدا ریاخ یخالق. هشت جلسه یخدا

نظر  ،میکن کیکار استراتژ می. از منظر باب بگشا، اگر ما هم بخواهمیاختصاص داداست، 
و من  دیالباب کندق دیتوانید میوارد شو دیخواهیکه م یاهست که در هر حوزه نیا« او»
 هستم و صبورم. فرآوریطراحم، اهل  شم،یدارم، دور اندافق :را دارم هایژگیو نیا
 

  ستیاستراتژ یما؛ خدا نییتب
 باب بگشا، نزد من آ  م،یره گشا قمیمن رف

 من؛ 
 صبورم؛ فرآورم؛ طراحم؛ شمیدوراند؛ افق دارم

 

. پس از دیمن ارتباط برقرار کن یهایژگیبا و دیتوانیم ،دیانتخاب کرد یدرازمدت ریمس اگر
 یبرا ؟نه ایکرده  دایپ نیهم تع یدر مدلدار بودن خدا افق نیا ایکه آ پرسیدیممقدمات  نیا
 . میسراغ چند گزاره و متعدد نشانه آمد ،میکن یمدل را بررس نیو تحقق ا نیتع نکهیا
 

  یصاحب استراتژ یخدا ما؛ نییتب
 در بطن متن  کیاستراتژ یطراح کیبر  یدقت

  مرحله  16بند،  31نشانه،  42طه: با 
 هاها و نشانهگزاره رگیبه همراه د

 

 ؛شد فیکتاب تعر نیو گوهر یفیک یانهیطه بود که می سوره یکیسه گزاره بود، 
با  یجد یهایپوشانکه هم ءشعرا یدر نهایت، سورهاعراف بود و ی دیگری، سوره

و فرعون در  یکه در زمان موس یاز تحوالت خدا میمستق تیدارند. هر سه روا گریهمد
را در  هیآ 31که  61تا  3 اتیآ ،طهی سوره یمان را روبحث محور. ستند، همصر رخ داد

با ، مرحله استشانزده  به میکه قابل تقس ار اتیآ نیااگر . میقرار داد، ردیگیبر م
و فرعون  یموس تیمربوط به روا یپراکنده اتیآ یهیو اعراف و بق ءشعرا یهایپوشانهم

خدا را  یامرحلهشانزده  یاستراتژ میتوانیم ،میذارکنار هم بگ ،که در کتاب مندرج هست
  :میکن ریدر مواجهه با فرعون تفس
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   یکپای تابلوی خدا؛ آموزش عمل استراتژ
 :  یاول ـ طراحی مرحله

 ی؛ تضاد اصل یسازبرجستهیط؛ شرا یلتحل
 یکاستراتژ یک؛ گزینشهدف استراتژ

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

 : 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 مرحله

 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: یادبه  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 ـی دوازدهم ـ طرح موضوعمرحله

 تلنگر، دعوت یین،تب
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 :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 جانشییی شانزدهم ـ اقدام نهامرحله
 اسرائیلیبن ینیانشمحو فرعون و مدار فرعون؛ ج

 

 یمتقاض یبود که موسا یمجر یورآو فر نشیدوم گز یمرحله .بود یاول طراح یمرحله
 یچهارم مجهز کردن موس یمرحلهبود.  یبه موس یسوم کارسپار یمرحله .انتخاب شد

 یمرحله بود. بزنگاه اقدام در او خصوصاً هیپنجم توج یمرحله .بود یبه عنوان مجر
 نییهفتم تع یمرحله وآنها  نییتعو  یمجر یهاخدا به خواسته یژهیششم توجه و

شامل  که اختصاص داشت زیتجه یمرحله به ادامه نیهشتم. بود یاستراتژ نیمخاطب ا
و  یموس یو روان یروح زیتجه ،بعد یمرحله .شدیو متن و روش م ادیمجهز کردن به 

مشترک است و خدا دالدل و  ،پروژه نکته بود که نیا حیدهم تصر یمرحله .هارون بود
 حضور دارد.  ریو مراحل س ریکند و در سیحرکت مـ  یموسـ پروژه  یبا مجر دهیدرتن

در  یتلنگر و تبلور دعوت موس ن،ییتب ،دوازدهم یمرحله و اقدام ،ازدهمی یمرحله
 و یموس ـ و عمل دو طرف شهی، آوردگاه اندزدهمیس یمرحله .بود مواجهه با فرعون

 بیو ترغ ییزدامیم بدهچهار یمرحله ؛میدیرس یانیپامراحل آرام به . آرامـ بود فرعون
پروژه  یدر انتها دیتوح یو پاشان یافشان پانزدهم یمرحله .توسط خدا بود یموس ییاعتال
بنا بود که در اقدام  یعنی ؛افتاد فتدیب دیبایکه م یشانزدهم اتفاق یمرحلهنهایتاً و بود. 

 یبرتر وارتفاع  یه است و ادعامرتفع کرد اکه خودش ر یفرعون به عنوان موجود ،یینها
حذف شود و قوم  ،خاص خود یهاآرام با روشکند، آرامیها منسانادر کل مناسبات با 

در  مجموعاًکنند.  دایپ ءارتفاع، به طور مشاع ارتقا نیبتوانند در مقابل حذف ا لیاسرائیبن
 رونیب زیمرحله چه چشانزده  ها وبحث نیبود که از دل ا مطرحپرسش  نیقبل ا یجلسه

 : میخالصه و فشرده کن یفیمدار ک ششدر  میتوان یمرحله را مشانزده  آن ؟دیآیم
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  جهیتا نت یاز طراح روز؛یپ یاستراتژ
 اندازچشم

 ازین شپی
 جهاز

 فاز
 شتازپی عنصر

 ساز ـ عمل سبب شهاندی
 

روش جلو  نیبا ا ،کرد طه یسوره یهیآ 31در  محمّد حضرت یکه برا یتیخدا در روا
را  ییهایارذگانداز، هدفو بعد از چشم را از مصر آن زمان مطرح کرد یاندازچشم :آمد

 ،سازو عمل سبب شهیاند و شتازیبه آن هدف، جهاز، فاز، عنصر پ لین یصورت داد. برا
خدا نقش  ،مطرح شد که در مدار اولطور  نیا ،گرید انیالزم بودند. به  ب ییهاازینشیپ

دار دوم نقش طراح را عهده یدر مرحله .کننده بود میترس یعنی ؛رسام را به عهده گرفت
در  .کننده ظاهر شدزیتجه ، در نقشدادیرا انجام م دیسوم که کار تمه یدر مرحله .شد

 یدر مرحله .کرد فایاو نقش مهندس را ا ،بود یبندمرحله ایکه فاز  یمدار بعد ای مرحله
هم  یانیپا یدر مرحله تاًینها .بودخودش  ریس در یموس یکنندهفرآوری ،ماقبل آخر

 نیکرد. در ا قیتزر مورد نظر یبه پروژه یفیکرد و جوهر ک شهیرا پ کیتئور یسازمبنا
و  تیو درا ریدهد عقل و تدبیکه شش مدار را به خود اختصاص م یپلکان میتقس

 :است زیمشهود و سرر کل پروژه و پروسه کامالً خدا بر یاحاطه
 

 خدا؛  یتابلو یپا
 ( ری)خالصه تصوی استراتژ کی یپروردگارانه مدبرانه و انه،یخدا یبندشکل

  لیتحل
 ـ هدف دهیا

 یطراح
 ی«انسان»مشارکت 

 ـ ملزومات ازهاینشیپ
 اجرا

 محصول 
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 میاگر بخواه ،هاها و نشانهگزاره گریو د ءو اعراف و شعرا طههای سورهاز  یکشاز عصاره
، اشیاستراتژ یروزیپ یخدا براکه  میرسیم درک نیبه ا سخن بگوییم، یامروز اتیبا ادب

در  لیکه از دل تحل دهیا یو هدفش را مطرح کرد. برا دهیا سپس ؛زد لیابتدا دست به تحل
 به، یآن طراحدر  .میکشاکش دار شتریب این بخش، با ماو زد  یراحدست به ط ،آمدیم

و ملزومات،  ازهاینشیپ، یفکر کرد و بعد از مشارکت انسان یبه مشارکت انسان یطور جد
 کیما شاهد بدین ترتیب،  .[را مدنظر قرار داد] بعد مقصود و محصول ،اجرا سپس
 . میکار هست یاز ابتدا تا انتها یمنطق کامالً یقاعده

؟ یادهیرا شن یموس تیروا ایرد که آک تیروا محمّدحضرت  یدر قدم اول برا [خدا]
گشودن مساله، حل  یبه معن لیتحل .کرد ییشناسا ار تیوضعو  زد لینجا دست به تحلآ

 .باز کرد مصر را کامالً طیدر قدم اول تار و پود شرا است. ندهیگرانه و شرح گشاشیگشا
 ،سوم یرحلهکرد. در م یپردازدهیا ،شدهلیتحل تیدوم در مواجهه با وضع یدر مرحله

  .را به عهده گرفت دهیا یاتیعمل میترس
 یرا برا یاژهیو یجا [خدا] ،برود شیپروژه پ نینکه ایا یچهارم برا یدر مرحله

کار خدا  نیا بردپیش یبرا .است نیبحث ما هم یمشارکت انسان در نظر گرفت که همه
امر به ذهن برسد که خدا  یدر باد دیکار فکر کرد. شا یانسان یروین به مشارکت انسان و

 یپروژه بردپیشبه  یازیچه ن ؛ها و.... استو داشته هاییو توانا هاتیسرشار از ظرف
عرض اندام  یبرا ییخودش جا یدر طراحدارد که  یازیو چه ن داردبا انسان  یمشارکت

بگیرد؟ در نظر  ،کندیکه دارد با خودش حمل م ییهاتیمسائل و ظرف یانسان با همه
 یرویمشارکت انسان و ن :یانیمتقریباً  یدو پله نیباز کردن ا ؛است نیما اامروز حث ب

  .کرده است یکه خدا طراح یاپروژه یانسان در اجرا
 یاجرا ،داده شد حیدر قبل هم توض و میکن یخدا درک م تیقدر که ما از روا نیا

از  .دید میآن را خواه مستندات وترمشترک از سرفصل آدم اتفاق افتاد ـ که جل یپروژه
 نیا م و سپسیدیرس یبعد به موس و میبه ابراه ، میکه ما جلو آمد یریس نیآدم تا ا

  :[ی مشترک انسان با خدا ادامه یافتاجرای پروژه]، مطرح شد دیجد یهابحث
 

  ریاو  و خالصه تصو تیروا از یآموزش یهاافتیدر
  دیجوهر پروژه؛ توح

 پروژه؛ رشد هیجان ما
 در مواجهه با تضادها دیپروژه؛ اصالح ممتد در پرتو توح ریمس
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ها، پروژه نیا یمفهوم که بناست در کشاکش اجرا نیبه ا ؛است دیپروژه، توح نیا جوهر
و  «او»و وحدت با  یجهان به وحدت هست نیبرسد. انسان هم در ا یجهان به وحدت

خدا  و  تیروا ریشود از سیکه م یگرید افتیدر یعنی برسد. وحدت با خودش
وحدت با  ،«او»وحدت با  ،یوحدت با هست ،میشو لیبه آن نا میداشتقبالً که  ییهابحث

 است.  خود آحاد انسان
قبالً طرح  بقره یسوره 168 یهیپروژه با استناد به آ یهیمااست. جان هیماجان ،وجه دوم

 : [که رشد است]شد 
 

لىِ وَ  بُواْیسْتَجِیدَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ  فَلْ بُیأُجِ  بٌیقَرِ إِنىِّفَ إِذَا سَأَلَکَ عِبَادِى عَنىِّ وَ»

 «رْشُدُونَیبىِ لَعَلَّهُمْ  ؤْمِنُواْیلْ
 کمیام پرسش کنند، گو نزدو درباره [حال من باشند یایجو]هنگام که بندگانم  آن»

 شانیپس ا [شومیه ممواج یجابیبا او ا] کنمیخواند اجابتش م میهر که فرا [کینزد]

باشد  رند،یو مرا مبنا گ [به جانبم داشته باشند یاثبات یکردیو رو]مرا اجابت کنند  زین

 . «کنند یکه راه رشد ط
 

 یبرا یو آمادگ جابمیاهل ا ،امدسترسم، شنوا هستم. آمادهدر که من  کندیم حیتصر هیآ
هم  «او»، «او»انسان با  یهیدوسو یما بر رابطه دیتاک یاز آن طرف در ادامه .دارم جابیا

فرض کند و  یینابو م یادیرا بن «او»برخورد کند،  یجابیا «او»با  زیانتظار دارد که انسان ن
 کند.  یراه رشد را ط شیهاپروژه بردپیشبتواند در  سانتا ان ردیمبنا بگ

 یاچه خدـ  میکه تا به حال داشت ییهااز مجموعه بحث سوم افتیو در یبعد وجه
ما قبل آن که  یهاچه بحث خالق، طراح و مهندس و یچه خدا ،کیاستراتژصاحب دید 

 ریمس ،ستیچپروژه و سمت  هیماجان ،روح نکهیا است که جدا از نیا، بود میبحث ابراه
در پرتو  ،اصالح ممتد پروژه، ریمس، میکنیقدر که ما درک م نی. ااست تیآن هم پراهم

 یفلسفه [حامل] یهاهود که از سوره یسوره درباشد. یدها مدر مواجهه با تضا ،دیتوح
 یدیکل 66 یهیآ ،در آن مندرج و مستتر است خیو روح تار ریسمت و س و است خیتار

 است:
 

 



 1تبیین ما ـ : باب بگشا؛ دفتر دوم     511
  

 

 « بُیأُنِ هِیتَوَکلْتُ وَ إِلَ هِیإِلَّا بِاللَّهِ  عَلَ قِىیإِلَّا الْاصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ  وَ مَا تَوْفِ دُیأُرِ إِنْ»
 [ریمس نیدر ا]و  [و روند ریمس]خواهم مگر اصالح  یندارم و نم یااراده من»

او  یام و به سوکرده ژهیخدا. بر او اعتماد و[از منشاء]مگر  افتینخواهم  یقیتوف
 . «گردمیبازم

 

 .دهدیم حیطور توض نیخودش را ا یپروژه بیشع و شودیم یجار بیاز زبان شع نیا
 یا هشتدر  ؛و پرحوصله است رتیاهل بص ؛میبرخورد داشت بیبا شع یموس ریدر سقبالً 

 کندیسر را آرام ممهیعجول و پرشتاب و آس یموسا، کرده یبا او زندگ یکه موس یسال ده
هم ازدواج  بیده سال و با دختر شع ای هشت یداشت برا یاردادقر بیبا شع یموس ـ

تعقل و کنار آمدن با  ت،یدرا ،یمنظر صبور از خدا دیمورد تاک یهااز انسان بیکرد. شع
 کیاستراتژ یهایژگیاز و هایژگیو نیا و را دارد یژگیو چهار نیا بیشع است. عتیطب

و تا  میکن فیرا تعر یاپروژه میاز ما که بخواه یهر کس رکه به کااست  ییهایژگیو از و
 آید.می ،میببر شیانتها پ

ی مشترک خود و خدا را پروژه]هود  یز خودش در سورهقبل ا یایانب یاکنون او در ادامه
را به دست  بونیخدا تردر آن، است که  یادر واقع سورهی هود، . سوره[دهدتوضیح می

کند، اما مرحله به یدخالت م خیتار حیالبته خودش هم در توض ؛داده است دگانشیبرگز
را به  بونیاو تر ،دیآیم دیدج امیشود و پ یفصل  که دوران عوض مصل به مِفو مِ رحلهم

او خودش  ،رسدیم شعیبکه دست  کروفنیم ای بونیتر نجایآوران داده است. اامیدست پ
گرفتم اراده  شیکه پ یامن در پروژه دیگویدهد و میم حیو شفاف توض حیصر یلیرا خ

م نخواه یقیتوف ریمس نیو در اـ و روند  ریمس صالحاـ  ندارم مگر اصالح یخواست ای
که به صورت گذرا و با زبان الکن  ییهاتمام حرف یعنی .او ءمگر از منشا افتی
 یدگاهیدارم، د یدیگزاره مطرح کرده است. من افق دارم، د نیاو در ا ،میبزن [توانیممی]

نه خط  ت،اصالح اس یخط مش زیام و خطم نسوار کرده دگاهید نیرا بر ا یادارم و پروژه
  !تصادف واحتمال  ،یخود به خود م،سیآنارش

انحراف  بیشع یشده و جامعه دایپ یانحراف یهیزاو بیعصر با شعدر فطرت بشر هم
 امیآمده تا پ یآوران قبلامیپ یدر ادامه بیکرده است. شع دایپ یهست یاز روح اصل یاریمع

علت معوج  که به هر یاصالح روند یاجرا کند برا را یارا تکرار کند و پروژه دیتوح
 «او»ربط خودش را با  گزاره، نیدر ا شعیب .کرده است دایانحراف پ یهیده و زاوش

 روزیمن پ ینخواهم داشت، استراتژ یکند من امکان ظفرنمونیم حیتصر .دهدیم حیتوض
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و  یفیک یبتوانم با او رابطه ایتوانسته باشم  نکهیاو، مگر ا ءمگر از منشا ،نخواهد شد
کردم  ژهیکند که من به او اعتماد ویم حیگزاره تصر نیآخر ا فراز .کنم فیتعر یمدتدراز

دارد که  حیتصر هیآ نی. لذا امیگردیاو برم یعوامل به سو یمن و پروژه و همهنهایتاً و 
مواجهه با  رد تاًیو نها دیاصالح ممتد، در پرتو توح ،[ی انسان و خدا]پروژه ریمس

تواند با بحث یبحث است که م یجانیا ؛میرسیتضادهاست. اکنون به اصل بحث م
 :بخورد وندیپ 1که مهمان مطرح کرد یاگذشته یهفته

 

 « او» دگاهیاز د« ما» نییتب
 ممتد ری: نظردار، منظردار و باربردارِ مس انسان

 گر و فرآور: انتخاب «او»
 

است  یممتد ریمس نیا زی، منظردار و باربردار است  و ننظربِ انسان صاح، «او» دگاهیاز د
 از کمتر ایو  سطو به افراد متو گرانیو بعد به د دهیرس بیخودش به شع ریکه در س

و منظردار و باربردار  نظردار ،ممتد ریمس نیاو که انسان را در ا .رسدیمثل ما م یمتوسط
 . گونه است نیاز ا ییهاانسان  یورندهآگر و فرکند، خودش انتخابیم فیتعر
که خود خدا صاحب نظر اول و   ستیطور ن نیب نظر است و انظر خدا، انسان صاح از

خدا  ؛کندیبا خدا مجادله م میکه ابراه میدید یقبل یهادر بحث .باشد یآخر عالم و هست
خدا هم  انیآورده، ناف زیخودش را ن [و منکران] انیتمام ناف دگاهید [قرآن]کتاب  نیدر ا

نظرند. انسان همه صاحب ؛نظر استاحبهم اهل مجادله و هم ص ،مینظرند. ابراهصاحب
اندازدار و دار، چشمیدار، طراحافق یعنیدار، نظردار، منظردار شهیدار، انددینظر، دصاحب
 د.ندار ییانتها ست که از آدم شروع شده و فعالًا ینیچممتد نقطه ریمس نیباربردار انهایتاً 
انسان قائل است،  یکه برا یفیک یهایژگیو نیا اکه از انسان دارد و ب یشناخت نیاو با ا

کند و یآورد و پشتش را خم میآورد. منظر میاگر انسان نظر م .دارد یاخودش هم آورده
 نشیکند، گزیم بگونه را انتخانیاست که انسان ا نیاش ااو هم آورده ،داردیبار برم

خود ما  یهاام بحثکنم تمیکند و من تصور میاو اجرا م یفرآوری را رو ریکند و سیم

                                                                                                        
ی محک )خانم قدس( است که در نشست بیست و بر به سخنرانی بانی موسسهی شهید صا. اشاره1

 صورت گرفته است. « باب بگشا»ششم 
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 هیسه آ نیمظهر ا گیهم تاًی، نهاکنیمبرای سخنرانی دعوت کرده و می که ییهاو مهمان
  :هستند

 

أَخْلَصْنَاهُم  إِنَّا*  رِاوَ الْأَبْصَ دِىیأُوْلىِ الْأَ عْقُوبَیوَ إِسْحَاقَ وَ  مَیوَ اذْکُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِ
 (75-74: )صارِیالْأَخْ نَیإِنهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَ وَ*  بخَالِصَةٍ ذِکْرَى الدَّارِ

و  رتیصاحبان بص عقوبیو اسحاق و  میداران با ما؛ ابراهرابطهآر از نرم ادی
آنها را به خلوص  [وجود اریع] میما خالص کرد همانا( 75)دستاورد در کار.

شدگان ا از انتخابنزد م آنان و( 76)بود. یشیاندفرجام [از یناش]که  [یفیک]
 اند. کانین [از جنس] شدهیفرآور

 

هستند.  یع و کوتاهقطَّمُ اتیآ ،اتیآ .ص هستند یسوره 43تا  42 اتیآ ه،یسه آ نیا
 ریس زیدار است و نحرف کش «ر» م،یصحبت کردقبالً  .اندختم شده «ر»آنها به  یهمه
جا  کیدار است و از کش یعنیاست،  کیحرف استراتژ «ر» .را با خودش دارد خیتار

داده است و  یحرکت را در خودش جا احلدارد که آن شکم مر یشود، شکمیشروع م
 کیکار استراتژ یعنیحرف آرامش هم هست،  .شودیم یهم منته یانقطه کیدر آخر به 

از  ؛میدیدر صحبت مهمان د شیپ یکه هفته یآرامش ؛رسدیهم م یآرامش کیبه  تاًینها
 یو مبدا هست یتو غرولند به هس یخدا و ناتوان هیعل دنیرده بود و از شوربحران شروع ک

سال  ستیباآلن  که تا یرفتن در شکم پروژه، شکمنهایتاً بود و  دهیرس یآرامش کیتا به 
البته  .است نیشود، مقطع و آهنگیتمام م «ر»که با  یاتیآ نیاست که کش آمده است. ا

 یاژهیو تیجوهرش از اهم م،یبپرداز ونشیو فرماس کلشبه  میما بخواه نکهیاز ا شتریب
 میباش مانرامونیپ طیخود و مح یایجوهر، اگر ما اهل اح نیااست.  برخوردار

و روند  میبرس ایبه سر فصل اح میتوانیم ،میهم که داشته باش یهر مشکل .[گشاستراه]
 . میکن یرا در حد توان ط مانرامونیپ طیو مح خود یایاح

 یرا معرف ییهاقبل و بعد هم انسان [در آیات] ،کندیم یسه نفر را که معرف نیا خدا
هم  [این سه آیه] قبل و بعد ؛ص مراجعه کنند یاگر دوستان خواستند به سوره ؛کندیم

مطرح  نجایا ،ستیانسان چ یژگیبحث که و نیا یهیماجان یول ؛بحث است نیهم
را  کیعناصر استراتژ نیهم ،سه نیکند. ایح ممطر نفرسه  نیا یبرا یژگیو شود. دویم

 خیکه تار گونه نیا .استبوده جهان  نیسال در ا 116و حدود است صبور  میدارند. ابراه
قرن  کیآمده حدود  یانسان کی است. دونده بوده یسالگنه  ای هشتاز  ،دهدینشان م

بعد از  ؛است یانددو ساعت و  حدوداًماراتن  یدو است!مهم  یلیخ نیا .است دهیدو
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 یول ود!شیم ختهیبه گردن آو یشود و مدالیپاره م یآورند و نواریماراتن همه آب م
 یرا ط ریناپذانیپا ریمس نیا ،رامونیبا پ یو بدون وحدت همگان قیبدون تشو میابراه

 یژگیو نیا میشود. ابراهیقطع م [جهان فعلی] یدر آخر ارتباطش با هست نکهیکند تا ایم
بوده  دیر، صبر توام با اممظهر صبر، صبر مبشَّ عقوبیو طور،  نیشته، اسحاق هم همرا دا

 .برقرار کردند ینرم یکه با ما رابطه ییهاانسان: [خواندمی]« عبادنا»را  نهایاست. خدا ا
رابطه  نیکه ا دو رفتن دآمدن قدرنین و ما ااخودش نیرا ب یسخت و سنگالخ ریمس کی

هم  محمّد. خود حضرت دیکن ادی نهایاز ا دیگویم محمّدحضرت  به .نرم نرم شده است
و تنفس قرار داشته  کیاستراتژ یاپروژه بردپیشنبوده او هم در کشاکش  یانسان کوچک

 محمّدبه حضرت  و کندیم یاد میابراه ازخدا  ،بردپیش نیا یهاانهیدر م است. کردهیم
 ادیمفهوم است که فقط  نیبه ا دیآیم «اذکر و» یکن. وقت ادی نهایدهد که از ایم حیتوض

سه نفر  نی. امیکن میترس یشانیدر پس پهم را  شانیژگیو و تی، ظرف، توانسمت ست،ین
دستان پر  :داشتند یژگیبودند. دو و بردپیشصبور و بردبار، اهل مرارت و اهل جملگی، 

 یژگیو نیبودند. ا تریاهل بص [دوم]؛ و داشتند ییکارا یداشتند، دست و بازو یقدرت
 کن است. فیتعربرنده و پروژه شیپ یهاانسان

را کامل  نهایما ا دیگویم ،دهدیم )ص(محمّد یکه برا یحیتوض یادامه در 48ی در آیه
 یو خالص کردن میشان را گرفتاضافات م،یشان کردصاف و شفاف و خالص م،یداد قلیص

 ذِکْرَى: »دهدیم حی. علتش را توضمین دادشاخلوص یفیک کامالً یبه وجه !یکردنخالص
  .کردندیفکر م به منزل آخر ،ندبود یشیاندچون آنها خودشان اهل فرجام؛ «الدَّارِ

 رامون،یپ روها،یمان، خودمان، نهم منزل آخر است. ما همه یتمام بحث استراتژ
 یزیاز کردن چاز استارت و آغ میمان، در دانشگاه، هر جا که بودمان، در محلهتیحاکم

که  امبریسه پ نیتفاوت ا یول ،میداشت حضورها پروسه نی. خودمان هم در امیدیکم ند
است که آنها از ابتدا به منزل  نیکند ایم شانبرجسته و پررنگکتاب آخر  نیدر ا داخ

به مجموعه امکانات خود را  دیاست. باالخره با نیهم کی. کار استراتژکردندیآخر فکر م
گزاره تمام با آن، سوم هم که  یآیه. بعد میکه به منزل آخر برس میکن میتنظ ایگونه

در موردشان صحبت قبالً که  یگرانیداحتماالً  وسه نفر  نیکند تمام ایم حیتصر ،شودیم
از طرف ما  بودند؛« ارِیالْأَخْ نَیالْمُصْطَفَ» نهایا ؛کردند یرا ط فرآوری رینزد ما س ،کردند

آنها  یرا رو یورآفر ریشدند و ما س نشیشدند، منتخب شدند، گز یفاصطمصطفا بودند، 
 شدند.  کانیاز جنس ن تا کامالً میکرد یط
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 ،در کتاب گنجانده شده ونیبرد و با آن فرماسیسه عنصر را هم م نیکه اسم ا هیسه آ نیا
 خوداست که  نیا حیتصر نجایا .تواند باشدیها از جمله ما مانسان یحال همه انیب
خواستند یانداختند، نمیشان را به کار ماندام اینکه یکیداشتند،  یژگیدو و [برگزیدگان]

شود. روشنفکر یخدا و روشنفکران محض مشخص م نیمرز ب نجایدر ا .کنند یروشنفکر
 یهاداالن نیباالخره از ا .کندیم دهیچیکند و ذهن را پیخواند و بحث میمحض دائم م

! داشته باشد دیبا یخروج کیو  بیاید رونیب دیبا یزیچ کیذهن  یزونو حل چیدر پ چیپ
داشتند و  دیو افق بودند، د رتیاهل بص آن،در کنار  [دوم و] .داشتند یخروج نهایا یهمه

 یاستخدام یخودشان بودند، رابطه یکردند، خودشان هم کارگر پروژهیم فیپروژه تعر
است که ممکن است  نیما ا یروشنفکر یهمشکل جامعاآلن  نکردند. فیتعر یبا کس

بردارش بارو  ندهربشیست؟ پیپروژه ک نآ کارگر یول ،کند فیتعر ییهابتواند پروژه
لذا پروژه  !ستیافتد؟ معلوم نیم یگردن چه کس یپشتکوله ،اصطالح بازار ست؟ بهیک
 رود. ینم شیپ
 اوردهیرا ن رتیاول بص [ذکوردر آیات م]خدا  .زمان داشتندهمرا  یژگیدو و، سه نفر نیا

 تیدارند، و در نها ییزودارند، با یهستند، دست یبرندگشیکه اهل پ آمده نیاول ا است؛
 نیتقدم و تاخر هم به هم نیا .ردیگیقرار م کیکار استراتژ کیپشت  ،دست و بازو نیا

هم  رتیاگر بص نهایا یعنیاست.  دشانیبعد د ،مندشان استقدرت دیاست. اول  بیترت
 ،کرده یطراح یگرید رتیعقل بابص کیکه  یگرید یتوانستند در پروژهیم ،نداشتند

که  مینیبیخودمان م رامونیکه ما پ است یبرخالف موجودات این و اشندبرنده بشیپ
کند یم دیتاک یژگیدو و نیا یوجود ندارد. خدا رو [در میان خصایص آنها] یبرندگشیپ

 [دوم]و . ستا هبرندشیاهرم پ کی دی نیدارند و ا یتوانمند دیاند، یبرندگشیکه اهل پ
 ؛میکنیشان مخالص ،خودشان یژگیو ما به اعتبار و نندیبیاند، جلوتر را مرتیاهل بص

 یشیاندفرجام لیو به دل میکنیتر مدارند و ما گردونه را خالص یخلوص کیخودشان 
که  ستین نیهم ا یشیاندفرجام .شوندیمرگه یالماس ب کیبه  لیآرام تبدآرام ،خودشان

است که در  نیمهم ا !ندیو فقط منزل آخر را بب کند میو آخرت را ترس ندیآدم فقط بنش
در  .پروسه به منزل آخر فکر شود لیدر ذ ؛به منزل آخر فکر شود یبرندگشیپ یمهندس

رد که از نظر خدا دا تیاهم نیا ،بحث یادامهدر . رندیگیقرار م یورآآنها تحت فر تینها
 :است ریناپذانیکه با آدم شروع شده پا یاپروژه
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 « او» دگاهیاز د« ما» نییتب
 ی«آدم» یپروژه یریناپذ انیپا
 یها حامل چوب امداد«انسان»

  

 ریآمد و س یگذشته خودمان که دوست یبحث جلسه نظیر اکنون،از آدم تا  هاانسان
از  99یهیآ ،یدیکل اتیاز آ هیآ کی .هستند یکرد، حامل چوب امداد فیخودش را تعر

 «. مْرَانَ عَلىَ الْعَالَمِینَإِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى ءَادَمَ وَ نُوحًا وَ ءَالَ إِبْرَاهِیمَ وَ ءَالَ عِ»: عمران استآل
 نیخدا ا دیتردیب؛ [از آدم بوده است]اصطفا  یپروژه نیا [آغاز]کند یم دیتاکخدا 
و آل  میبه ابراه ،دهیبه نوح رس سپس ،را از آدم شروع کرده یورآفر و نشیو گز دنیبرگز

شروع  یاز موس که رسدیم او به عمران و آل در ادامه رسد ویاش ماو و کل سلسله
روند  نیااست.  شروع شده دماز آ ریس نیا ،خدا یگفتهبه  .آخر یشود و الیم

 ،از آدم شروع شده ،صالح استاش او جوهره دیکه جانش توح یاپروژهی شدهمیترس
از آغاز تا  یاپروژه ؛آمده شیتا امروز هم پ ،خدا لیتحل نیفصل به فصل جلو آمده و با ا

 یبرخ ؛دهدیم حیبا نام و نشان هستند که خدا توض یهابرندهشیپ یسر کی .حال است
 یرا ط ریس نیا ،انشبسته به سطح و مرتبه ،اآلن از آدم تا نهایا یهمه د.اننام و نشانیهم ب

چوب  ییهاعرصه در ،میبریبه سر م میکه ما دار یممکن است در دوران [هرچند] .کردند
را  یچوب امداد که را نداشته باشد تشیمز ایاراده  یافتاده باشد و کس نیزم یامداد

 نیا که مهم است یلیخ .چوب از آدم تا به حال جلو آمده است نیباالخره ا [اما]، بردارد
 نمانده است. نیزمبر  یب امدادچو

 

 « او» دگاهیاز د« ما» نییتب
 نقش ما ی«فایا» از« او»انتظار 

 

کند و یم فیرا توص خیتار یبرندهشیکند و انسان پیم لیتحل گونه نیرا ا خیکه تار «او»
 هیما ،است رتیدارد و هم اهل بص یجلوبرندگ یژگیکه هم و یابرنده شیانسان پ یبرا
کتاب  نیباشد که ااین ذهن ما  فرضشیپاگر  د.دار مااز نقش  یفایا یانتظار ،گذاردیم

 پیامبر آخر، ؛[ی بیشتری ببریمتوانیم از کتاب بهرهمی] ست،یآخر ن امبریفقط خطاب به پ
خدا را کامل به ما منتقل  یهم بوده، انشا شیهاافتیتمام در نیو ناقل ام هافتیدر [پیام را]

همان طور  میتوانیم م،یارندهیگ م،یعصر او هم مخاطبهم یهاانسان یمهاما ما و ه ،کرده
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ما هم در سطح خودمان  گرفت،یکرد، الهام میم اشتاز کتاب بردمحمّد)ص(  که خود
 . میریالهام بگ و میبرداشت کن

 

 « او» دگاهیاز د« ما» نییتب
 دی«دگاهید» صاحب
 دی«دست و قدرت» صاحب
 دیا«پروژه» صاحب

  دیخوان میفرا
 

 99 یهیآ و ص یسوره یهیسه آ ـ اتیآ نیا یپژواک همه ،میفهمیاندازه که ما م نیا
کند شما یم حیتصر ،خدا از آن زمان تا به حال که به ما برسد یپژواک صدا و ـ عمرانآل

مثل هم شما  یعنی. دیاو صاحب پروژه دیاصاحب دست و قدرت د،یادگاهیهم صاحب د
که نظر دارند،  ستندین عقوبیاسحاق و  م،یفقط ابراه ؛[هستید] نام برده شد که فرآن سه ن

صاحب  د،یاصاحب دست و قدرت د،یادگاهیشما هم صاحب د !منظر دارند، افق دارند
ها فقط از آن که داشته ستیطور ن نیا ؛دیدار ییهاو داشته هایژگیوهم . شما دیاپروژه

ما  یول، میرا از او گرفت مانیهادرست است که داشته .میدار ییهااشتهما هم د ؛خدا باشد
و دست و قدرت و ]ماست  دگاهیما د یداشته م،یدار یاداشته م،یدار یهم باالخره سهم

توهم  م،یکنیتصور م م،یکم دار ای مینداردیدگاه  میکنیتصور م. اآلن [ی ماستپروژه
تمرکز و تعمق ، تیظرف ،حد تواندر  ،میبحث متمرکز شو یرواگر . میرانیکه ح میدار

 عقوبیو اسحاق و  میما هم مثل ابراه عتاًیآمد. و طب مینائل خواه یدگاهیخودمان به د
و با دست و  ماندگاهیبه د ءبا اتکا میتوانیمنهایتاً و  میابرنده شیپ م،یدار یدیدست و 

 . میکن فیتعر یامان پروژهقدرت
ابراهیم، ] آنها ریهمچنان که من به س ،دیکرد فیعرت اییپروژه اگر دیگویم «او» ،حال

که آنجا آمده و  یرتیبص ؛شومیشما هم وارد م ریبه س ،وارد شدم [اسحاق و یعقوب
است. در  «بودن دگاهیصاحب د» [مرادف با] یبه زبان امروز ،میکه ما ترجمه کرد یرتیبص

 یکند، رویعمل م یزری، لدتا حد امکان نفوذ دار یعنی ،که نافذ است یدیبه د ،لغت
 ؛ندیگویم رتیدار را بصنافذ پربرد و افق دید. [گویندبصیرت می] ود،شیمتمرکز نم سطح

 ،رتیو غ رتیامروز با دو ابزار بص میتوانیهم م لحظه. ما کینه  ،گذر است کینه 
 ص به یسوره یآیه سه ابتدایکه در « و اذکر» نی. امیببر شیو پ میکن فیتعر یاپروژه
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را  «و اذکر» میتوانی. ممیخودمان ذکر کن یبرا میانتویمهم ما ، را دیگویم محمّدحضرت 
  .میکن یامروز

تر بود، ینیچون ع ؛تر بودیفیقبل ک یهابشود گفت از بحث دی، شا1گذشته یبحث هفته
محض به  یامکانیاز ب ریس .را پشت خودش داشت ریدو دهه س ،شده بود یط یریس

 رامونیبا پاآلن  پروژه را زده بود و تا تارتکه اس یفرد .منجر شده بود یتوجه امکان قابل
با خدا و  یریو درگ شیما بوده، بحران و تشو یکار مثل همه یابتدا ،آمده شیخودش پ

 کردن تا ی، مشکالت خود را سر خدا خالبیداریدر خواب و  ،شبانهو روزانه  یدعوا
 یرامونیپ امکاناتکند. یکمک م رامونشیبه پو رسد یم یانهیطمان کیبه  دیآیخودش م
 یما چشم مجهز دی. شاشده استما هم امکانات پخش  رامونیپ پراکنده است؛پخش و 

 اتیتمام بحث آ .دیآیو جلو م ردیگیرا م یاگوشه کی ،خوردیم وندیپ نی. امیندار
روز هر امروزد دیتوان یو م دیآن سه نفر هست یژگیاست که شما هم صاحب و نیهم

 . دیکن فیرا تعر یاپروژه
 

 « او» دگاهیاز د« ما» نییتب
 : ما
 می«نفر»
 میا«برنده شیپ»

 

شتر  .و هم به شتر ندیگوینفر هم به انسان م هستیم. برندهشیخودمان نفر و پ یهم برا ما
ثل م عضاًبدارد که  ییهایژگیها وانسان ریغ نیب کند،توصیف می یکه مولو یاز نوع شتر

 .دارد [در توضیح ویژگی های شتر] یدو قطعه در دفتر دوم مثنو یمولو .خود انسان است
االغ مشکالت خاص  (.االغ)اشتر و استر  نیمبسوط است ب یمناظره کیدر دفتر دوم  

هستم.  ینیبکیموجود نزد کی من اصالً دیگویکند و میخودش را با شتر مطرح م
 یزخم شهیام همینیسر ب و خورم، زانویم نی. دم به دم زمکنم یط یطوالن ریمس توانمینم

. شتر به او یخاص خودت را دار یهایژگیتو و !یستیطور ن نیا تو اصالً یول ؛است
 دارممن افق .ستهمن و تو  نیب یفیچند تفاوت ک دیگویدهد و میم حیتوض یفیک یلیخ
به  یامکان کیتفاع از نوع فرعون، نه ار ؛داده یارتفاع کیخدا به من  .دارم یقامت بلند و

چشمت درشت  ،یکنیمرا نگاه  نییداشته باشم. تو دائم پا یدید میدانمن داده که من 

                                                                                                        
 ی محک( است. )سخنرانی بانی موسسه ی شهید صابر، مجدداً به نشست بیست و ششم. اشاره1
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 یخود خدا که برا ریبه تعب ـ یندار یزرینگاه ل ،یستین رتیاهل بص یول ،بایاست و ز
من  دیگویدهد، میرا م حیتوض نیشتر ا .بردیبه کار م عقوبیو اسحاق و  میابراه

 .هستم یم عاله دارم، خودم یعال دیدارم، قامتم بلند است، دافق اوالً ؛دارم ییهایژگیو
 یریکند که من مس یرا عنوان م نیاو برد یبه کار م الوگید نیدر ا یرا مولو نواژگا نیا

دانم یاز اول تا آخر م ؛یبه سطوح تحتان میآیم یبلند یکنم از باال یخواهم طیرا م
نقش درازمدت کنم.  یفایتوانم ایلذا م ؛نمیبیها را مو حفره یو بلند یپست ؟ستیچ ریمس

 درازمدت است.  یهاریاهل مس وبرنده شیپ ؛از نوع انسان رددا ییهایژگیشتر هم و پس
از نوع خودمان  ییهابا انسان ای عقوبی ایاسحاق  ای میکه شتر را با ابراه ستیاهانت ن نیا

 یکوهانشتر  ستند،یطور ن نیا واناتیاز ح یلیخ .میآوردر ها رایپوشانو هم میکن سهیمقا
 یاز چرب یاحفره دهد،یرا قرار م شو جهاز خود گرانیکوهان جهاز د یباال در ؛دارد

 یجرس کیقافله هم هست،  یبرنده شیلذا پ ،مقاوم است اریبس یدارد، در مقابل تشنگ
 دیشب ع میدانستیم ،میدیشنیشتر را م یصدا یوقت یاز بچگ ،خودمان رانیا درهم دارد. 
خود انسان است. شتر  یهایژگیو [حامل]لذا  ؛یزمستان یبنفشه یآورده برا یاست. کود
هم  «.قافله را بکش بکش ،سفر نیاست ا یخوش سفر» یبه قول مولو ؛بردیهم قافله م

 شیپ یکه هفته یخانم نیو هم ا کشدیقافله را م نیا میهم ابراه ،کشدیشتر قافله را م
  ؟میقافله را بکش میپس چرا ما نتوان ؛کشدینشسته بود قافله را م نجایا

شتر هم  .هم نفربر است ،انسان مثل شتر مهم است، هم نفر است ؛میخدا ما نفر نظرلذا از 
کش دکی کیهم  یهم نفربر. موس بود وهم نفر  مینفر است و هم نفربر است، ابراه

 نیا ؛ها را خوب درک کردههم جان ی. مولودیکل قومش را کش ،تپشت خودش انداخ
، دو است نیتفاوت امدرک  یدهندهنشان ، همشتر و استر یو مناظره الوگیدو قطعه و د

 عتیو طب یکه شتر در هست ینقش یدهندهاست و هم نشان دیدرک توح یدهندههم نشان
او  دگاهیاز د میتوانیکه ما م ینییتب م،یشویم کیبحث نزد انیآرام به پابه عهده دارد. آرام

خودش  یفکا یبه اندازه «او» ـ میستنی خدا یما سخنگو .[این بود که گفته شد] م،یبکن
 نیاو ا دگاهیاز د میتوانیما م یول ؛دارد بونینه کمبود تر ،نه تحت ظلم است ،اقتدار دارد

 : میرا بفهم
 

 « او» دگاهیاز د« ما» نییتب
  «او» دست به ارتقاء : ما یتقاضاها

 ما تقاضای به وصل:  او یدهیا
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او  یهادهیکند و ایم دایپ ءما به دست او ارتقا یهاکه تقاضا میبفهم میتوانیطور م نیما ا
طور  نیبشود ا دیشا میکه کرد ییهاهمه بحث نیشود. از ایما وصل م یهابه تقاضا

 ،انسان اریدر اخت نیکه زم یبخش از هست نیا یهاپروژه وها که دستاورد کرد یبندجمع
 یهاعیها و تجمو اتصال هایاز تالق، تا زمان ما قرار داده شده ولما و آدم از ا اریدر اخت

او،  یهاما و داشته یهااو، داشته یهاتیما و ظرف یهاتیاو، ظرف یهادهیما و ا یهادهیا
 دایپ یتالق گرانیبا د ؛بوده گونه نیا یکار جمعدر خود انسان  ی. تجربهرودیم شیپ
 لیتکم هاتیظرف ،هایابیاز هم ؛ردیگیصورت م ییهایابیها همیتالق نیکند و در ایم
کنند و در یم یپوشانرا هم گریهمه همد ؛کندیم دایتحقق پ تیظرف لیشود و تکمیم

 نیدهد ایم حیتوض. خدا ستین یبیغر یقاعده ،قاعده نیا .رسندیم یبه دستاورد تینها
 نیبه هم «دیخوان میفرا ،دیخوان میفرا» ؛دیکن ادهیپ دیتوانیقاعده را با خود من هم م

 یبا هم تالق تانیهادهیا ،دیکنیم دایرا پ گریهمچنان که خودتان همد یعنی ؛مضمون است
 .دیبکن کار را نیا دیتوانیبا من هم م ،شودیم لیبا هم تکم تانیهاتیکند، ظرفیم دایپ

 یهیاول یدغدغه و تقاضا داشت. هیاول یاتقاضو  دغدغه کی یموس م،یدید یموس ریدر س
در آن  یبود، اشکاالت جد امدهیقوام نو  پخته نشده ،خاص خود یهایژگیو با یموس

او را  تیچون خودش از اصالت برخوردار بود و خدا هم ظرف یول ؛داشتوجود 
با  ،مطرح شد محمّدبا حضرت  [ی طهدر سوره] هیآ 31خدا که در  لیتحل ،داد صیتشخ
با  کشیاستراتژ یانداز و طراحخدا و چشم لیتحل یتالقاز خورد.  وندیپ یموس تیظرف

برخورد  یپروژه ش،یهاقوت و ضعف یها و همهتیو ظرف یموس یحداقل یهایطراح
 اجرا شد.  دیدوران جد کیوارد کردن مصر به  یبا فرعون و پروژه

آن تقاضا توسط من  ،دیداشته باش ییاگر شما تقاضا .دیخواهد بگویرا م نیهم نجایا
آن  ،شد روزیآخر با فرعون و مدارش پ یکه در مواجهه یایخواهد کرد. موس دایپ ءارتقا
 دایپ ءارتقا وبود. توسط خدا باال آمده  دهیقد کش یموس .قبل نبود یچند دهه یاموس

شد که  لیتبد یادهیا کیاش به هیدار اولو مشکل پختهو ناخام  یدهیآن ا ؛کرده بود
 نجایاجرا کند. ا یجمع یپروژه کی و همراه کندو را همنوا  لیاسرائیتوانست تمام قوم بن

 انمیهاتقاضا بیله یدهندهکه نشان میروشن کن یالهیکند که اگر فتیم حیخدا تصر
را باال بکشم، روشن  لهیتوانم آن فتیمن م ،دیبروز ده یتیفیاگر خودتان هم کو  ،باشد

اگر  ،است دهیخدا مشحون از ا میاگر قبول دار. دهم شیدارم، شعاع نورش را افزا شهانگ
او وصل  یدهیما به ا ،خدا باشد یدهیبا ا یپوشانو هم میداشته باش ییهادهیما هم ا

داد.  حیوضهم خانم ت شیپ یشود که هفتهیاو وصل م یدهیما به ا ی. تقاضامیشویم
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 یبود که در اول به دنبال حل مساله نیا ند،داد حیتوض چنانکهخانم قدس  یهیاول یدهیا
فرزندان مشابه به فرزند خودش هم  ،در کشاکش حل مساله یول ؛فرزند خودش بود

خدا هم هست. مساله  یمساله یهمه کودکان سرطان یکرد. حل مساله دایپ تیاهم شیبرا
چهار  یحل شود. وقت نهایا یآرام مسالهخواهد آرامیاو هم م باالخره !مشکل ینانه به مع

برخورد  نهایا یهیاول یدهیاو با ا عتاًیطب ،کنندیم فیپروه تعر و شوندیم دایپنج خانم پ ای
فکرش را  ذهن خود،در قبالً که  رسندیم ییکند. آنها به جایبخش میتعال و ییارتقا

هست  یفیمثل سنگ چخماق ک ،او یدهیما با ا یتقاضا یتالق یعنی تصالا نیکردند. اینم
 رسد. یشود و به محصول میبرده م شیشود و پیم فیاز داخل آن پروژه تعرحتماً که 

 

 « او» دگاهیاز د« ما» نییتب
 (5:سجده) «یُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلىَ الْأَرْض: »مدبر از سقف تا کف ؛«او»
 ؛ مدبر دور تا دورما
 در کار « ما»در کار، « او»

 

کرد و خودش را مدبر سقف تا کف  فیسجده تعر یسوره 2 یهیخدا خودش را در آ
شود و همه جا هست. حال ما مدبر از سقف تا یم از سقف تا کف منتشر ؛کرد فیتعر

که  است یازنده است که نیاو ا یژگی. ومیتوان را که دار نیا م،یدور و بر خودمان هست
 فیخرد و کوچک تعر یهااو پروژه یاصل یهاوژهاگر ما ضمن پر ،همه جا منتشر است

 ،کندینه او ما را حذف م !میرویاو نم یاست که در دست و پا نیجهان ا سمیمکان ،میکن
 جادیا یاو تداخل یهاخواهد، نه ما در حوزهیرا کامل در انحصار خودش م دانینه او م

أُفَوِّضُ  وَ» امدهیشتر نیبقرآن  بار هم در کیمعروف دارد که  یجمله کی ی. موسمیکنیم
با آن مواجه شدم  ژهیبا مشکل واآلن  من امر خودم را که یعنی( 44)غافر: « أَمْری إِلَى اللَّه
 ضیکوچکتر تفو ایمقام ارشد به مقام کهتر  میکنیما دائم فکر م .گذارم یبه خدا وا م

 میدیرس نیگاه ما به اآمطلقه در ناخود تیو نظام وال ساله 1200 یظام سلطنتاز ن !کندیم
 نیا یخدا با موس یرابطه تیفیک .شودیمقام باال به مقام کوچک م کیاز  ضیفوکه ت
خدا  ،کند ضیتواند به خدا تفویکند. حال که انسان میم ضیبه خدا تفو یموس که است
از سقف  نیمدبر از سقف تا کف است، ما هم در ا است، او یاهل واگذار یاول قیبه طر
 . میتا دور خودمان هست رمدبر دو ،که او رقم زده یتا کف

کتاب آخر  نیبشر و ا خیو از کتاب تار یاز کل کتاب هست ـ میشناسیکه ما م یهست نیا
کالن  که در  یهااست که پروژه نیا [بیانگر]ـ بحث امروز  یهاکرده و گزاره فیکه تعر
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 اجربفروش و تـ اند، بساز داشته یکار جدو مقاطعه ،رودیم شیدار خود خرد خرد پم
و ما هم در  رندیبه عهده بگ ینقش یهست نیخواهند در ایخودمان م تیبا هداو  ،ستندین

در قبالً . میهست یبرندگشیگسترده که اهل پ اریدر مدار بس میهست یکوچک یهاواقع حلقه
که دائم  ییکرد، جا فیدر مواجهه با فرعون تعر یکه خدا با موس یاگانهشانزده مراحل

برنده با انواع مشکالت و شیدهنده و پبه عنوان زوج سازمان ارونو ه یو بعد موس یموس
قول  بهـ  میفهم کن م،یدرک کن دیسطح ما با نیدر ا ،مواجه بودند یدرون یهاهراس

 . میبریم شیشترک است و آن را با هم پپروژه م نیکه ا ـ« مساله را میفهم کن» یمولو
 

 « او» دگاهیاز د« ما» نییتب
 ؛ پروژه مشترک است ابی در

 پرمشغله ـ پوشش دهنده « : او»
 مصحِّح ـ ما مصحَّح« او»

 

 فیهم که ما تعر یکوچک یهادهنده است، پروژهاو پر مشغله است اما پوشش حال
و  یاو با موس یآن اندازه که ما از رابطه نکهیا گریتواند پوشش دهد، وجه د یم میکنیم

برندگان  شیبرندگان است، خود پ شیو او با همه، او مصحح پ میکنیدرک م میاو با ابراه
او هم مصحح  م،یمصحح خودمان باش میتوان یما هم م یعنیهم مصحح خودشان هستند 

 یوژهپر بردپیش یبرا ینسب نیتضم کیما  یحیاو و خود تصح حیماست. از تصح
و  میو ابراه یاز موس ،میجمع کن میرا اگر بخواه بحثشود.  یم دایمشترک پ

، هم قد و خودمان یهاکوچک نیبه هم میبرس و میکه عبور کن خیتار یهااستخواندرشت
 :هم وزن و ابعاد خودمان

 

 « ما» نییتب
 ؛ ما

 مبنا میفه
 ریالهام بگ شناس طیگر شرا لیتحل

 زیقابل تجه   امکان دار 
 مقدم    محدود 

 محصِل     پرداز دهیا
 



 1تبیین ما ـ : باب بگشا؛ دفتر دوم     522
  

 

 یاو را مبنا میبتوان ـ میمبنا باش یکنندهفهم میاگر بتوان ،میفهمیم اتیآ نیآن اندازه که از ا
 طیگر شرالیتحل ،در مدار دومـ  میمبنا را فهم کن نیو ا میبفهم یهست یو واقع کیورتئ

 میتوانیم م،یخودمان را دارخاص  یهاتیمحدود م،یضمن آنکه توهم ندار ـ میباش
نه با  ؛ما کارکرد خاص خودش را دارد یهم برا یوح عتاًیطب گاه،آن ـ میپرداز باشدهیا

. خودخاص  سمیمنتقل شد، با مکان )ع(نوح ای )ع(یموس ای )ص(محمّدکه به  یسمیمکان
. میزیجهخودمان قابل ت یهاضعف یبا همه بردپیش یبرا ؛میریالهام بگ میتوانیما هم م

 میم خواهقدِما مُ م،یدهیرا خودمان انجام م یدهد، بخشیرا او انجام م زمانیاز تجه یبخش
 :کنندهلیمحصل و تحص تیبود و در نها

 

 « ما» نییتب
 و عنصر زمان؛  ما

 زمان به پروژه  قیتزر
 یخیتار یحوصله

 یعمل بزنگاه
  یذات دیام

 

 عقوبیاز توصیفی که و  ،اشیقرن کی رین سکند با آیم میکه خدا از ابراه یفیدر توص
اگر  ،خاص خودش یهایژگیکند با ویاز اسحاق موصفی که و  ،کند با آن صبرشیم

 قیخودشان تزر یآنها زمان را به پروژه [کنیم کهاین را درک می] ،میکن یبحث را امروز
کرد،  قیاش زمان تزر. به پروژهدنش دیگذار توحانیاول کار که موسس و بن میکردند. ابراه

داشت که از  یذات دیام تیانجام داد و در نها یداشت، عمل بزنگاه یخیتار یحوصله
 :تاس هیتک آ نیبه ا یفراز بحث متک نیآخرابتدا به انتها راه ببرد. 

 

 « ما» نییتب
 « اهل راه یخدا»

من  ریمس نیبگو ا:  1رهیبص یاهلل عل یادعو ال یلیقل هذه سب
ت و ریبر بص[دعوت  استوار]او  یم به سواست، فرا خوان

 .اندازچشم

                                                                                                        
« وَ سُبْحانَ اللَّهِ وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِکینَ بَعَنیبَصیرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى قُلْ هذِهِ سَبیلی. »1
 .(106یوسف: )
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 « اهل راه انسان»
  دیراه برت بنما یگر راه رُو

 

که به حضرت  ییجاها «.بگو» دیگویم محمّداست که خدا به حضرت  یاتیاز جمله آ نیا
 نیبگو ا» :خواهد بکندیم [بر امری] حیدارد و تصر ژهیو دیتاک ،«بگو» دیگویم محمّد

 )ص(،محمّد ریعطف به مس ایخدا باشد  ریمسبه عطف  «من» نیاگر ا «.است من ریمس
 محمّدمهم است که خدا به  نیا نجایاست. ا «ریمس»به هر حال  ؛کندینم یفرق ادیز
 وگاه اتراق ومحل استقرار  نیمن است، ا گاهیجا نیمقام من است، ا نیبگو ا دیگوینم

  ،کنمیم یرا که ط یریس یعنی !من است «ریمس» نیبگو ا دیگویمن است. م منزلگاه
منجر شود و بر  یجمع لشود، به عم وستیپ یتواند به فراخوانیاست که م یریس

 هیآ نیهستند. حال ا کیعناصر استراتژ ،استوار باشد که همه اندازو چشم رتیبص
 یعنی ؛است «)یا بگشاید( دیراه برت بنما یگر راه رُو»که  یمصرع مولو نیا پوشان باهم

و هم از نظر خدا در  دیآیاز کتاب در مـ چنانکه هم خدا اهل راه است و انسان هم 
توانند به یبا هم م عتاًیطب ،«اهل راه»دو  نیاهل راه است، ا ـ یولوو هم از نظر م دیآیم

 :شودیبحث تمام م .مشترک برسند یپروژه
 

 « ما» نییتب
  شهیدر اند اش،یدر طراح «او»

 « ما» گاهیش و جاسهم و نق
  شهیدر اند مان،یدر طراح «ما»

 « او» یهاربط و داشته
  کیاستراتژ ریدر مس  « او»با  ما

  پروژه یدر طراح
 پروژه بردپیشدر 

 

ما هم در  ،ماست یبرا گاهیسهم و نقش و جا یشهیاند اش، دریکه او در طراح همچنان
او  یهاکردن با داشته دایربط و ارتباط پ یشهیدر اند میتوانیم ،خرد خودمان یهایطراح

 سیتاس یدر طراح؛ [برای نوع انسان نقش قائل است] شیهایطراح یاو در همه .باشیم 
 یجا ،نیمصر نو جادیا یدر طراح ؛در نظر گرفت میابراه یرا برا یاژهینقش و ،دیتوح

 انسانِ یبرا گاهیاهل در نظر گرفتن جاخدا، در نظر گرفت. پس  یموس یرا برا یاژهیو
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در  کیاستراتژ ریدر مس «او»ست. لذا ما با ه ابرندشیپ و صاحب قدرت ،صاحب نظر
 نه نی. کل امیداشته باش یفیک و یمشارکت جد میتوانیم آن بردپیشپروژه و در  یطراح
کالن است و  یکه اهل طراح «او»داده شود که  گفته نیا تا وقت دوستان گرفته شد جلسه
 چیه است؛ انسان در نظر گرفته یبرا ییجادر کالن قضیه، و نه خرد،  میعظ یهاپروژه

 ،نه با قوم لوط ؛نبرده شیپ خدا خودصرفاً را داده  حیکه در کتاب توض ییهاکدام از پروژه
نه در حذف  ،دیتوح سینه در تاس ،محمّدو قوم حضرت  شینه با قر ،بینه با قوم شع

های موسی و قوم او. در تمام طراحی فرعون توسط [ارتفاع] یجیمرحله مرحله و تدر
مقسم است و متناسب  «او» که میاگر درک کن کالن، جایی برای انسان در نظر گرفته است.

 ،«او»ناسب با وزن تمان میدر طراح اًعهم طب ما ،داده گاهیها به آنها جابا وزن انسان
 ،«او»بنا بر نظر  فتدیاتفاق ب نیا. اگر میریدر نظر بگ «او» یبرا یاژهیو یجا میتوانیم

 کند. یم دایبه مقصد پ دنیو رس بردپیش یبرا ینیتضم ،درازمدت ریمس کیدر  ،پروژه
دوم جلسه را  یمهیاست که ن نیا شنهادیپ ،میگذشته ساده نگذر یاز جلسه میاگر بخواه

اینکه این  و سوال ازگذشته مطرح شد  یکه توسط خانم قدس در جلسه یبحث یابیبه ارز
 . میاختصاص ده ،و چقدر قابل تکرار است یچقدر شدنامر 
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  کنندگانهای مشارکتآورده
 

بحث امروز و  ،گفت آن تجربه توانمی .مطرح شد یاگذشته تجربه یجلسه هدی صابر:
هم  [ارشاد] هینیو حس بشود. اگر است آمده شیپاآلن  بود که تا یسلسله مباحث ینیع

 ندهیدر آ نکهیبا توجه به ا .میها را به جمع  منتقل کنتجربه نیاز ا یکیماه  هرتوافق کند، 
 یتجربه یرو یبندهر کدام از دوستان اگر جمع ،انتقال صورت خواهد گرفت نیهم ا

 . میشان هستما در خدمتدارند، و محتوا در روش  ینکته و نظر یاقبل  یجلسه
 

بحث  یدرباره یحیتوض کیمن  .دوستان یبا سالم به همه: اول یکنندهمشارکت
 یکه آقا یبحث .دو سوال داشتم [متعاقب آن،] ـ وخانم قدس ـ سخنرانی  شیپ یهفته

 کهاست  نیشان آمده، اکه در صحبت یاز جمالت یکیکنند و یمطرح م شهیصابر هم
ور بوده که منظ والمن س یداده شده و برا حیکم توضاین جمله  «.ساز استخدا امکان»

تاسیس محک، ]که  ندگفتهاشان در صحبتخانم قدس  ت؟چه بوده اس قاًیصابر دق یآقا
 دیشا .صابر داشتآقای  یهابا صحبت یتناقض کی نیآمده و ا شیپ «یاتفاق» [به صورت

خانم قدس  یهاصحبت در چند مورد درکردند را ما یصابر طرح م یکه آقا یمباحث
من  یول .میکن یمهندس دیاست و ما هم با زیربرنامه ساز است،که خدا امکاناین ؛میدید

 حیمساله را توض نیخودم ا یهیکنم و از زاومطرح  خواستمیخودم را م یبحث استدالل
 مساله را باز کنند.  نیها بهتر بتوانند ابچه دیشود، شا یدهم تا نقد و بررس

محض  یآزاد کیمن خدا  . به نظرنمیبیم «اله اال اهلل ال» یمن خدا را در حکم جمله
است، قدرت  یآزاد انیهست و آن خدا در واقع ب اخد کیو  ستین یبت چیه یعنیاست، 

را در  یباز یفضا کی ست،یشود ن ریکه انسان در چارچوبش اس یساختار کی ست،ین
ـ  میکنیم فیصورت تعر نیما خدا را به ا یدهد که رشد کند. وقتیانسان قرار م اریاخت

 [گاه، انسانآن]ـ  کند سکیکه انسان بخواهد در آن ر یمحض یآزادوان یعنی به عن
به وجود  تیهست که خالق نجایا .شود شتریب شیهایمندتواند رشد کند و توانیم
 یساختارای هست که دار یزیعالوه بر آن چ یزیدارد که چ فیتعر تیخالق .دیآیم

 زیچ . اگرکرده فین خودش را تعرکه انسا یزیهر چ ای یاجتماع ای یاسیساختار س است؛
ابتکار و  یفضا را برا ، در نظر گرفتن خدا به صورت فوق،دیبخواهد به وجود آ یگرید

را  یمندتوان، ابتکار و آن خدا رمیگیم جهیمن نتاز اینجا آورد. و یبه وجود م تیخالق
را که  یامن جملهساز باشد. تواند امکانیپس خدا م د؛سازیرا م یامکان کیکند، یآزاد م

ما را به  ،بودن در راه و درست ماندن در راه .فهممیطور م نیا مطرح کرده،صابر  یآقا
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که  یتیبه وجود آمدن ابتکار و خالقو به سوی کند یرهنمون م یمندآن توان یسو
صابر با خانم قدس  یبه نظر من ربط حرف آقا نیا .میها نکنچارچوب ریخودمان را اس

 بود. 
 .دیو نقد کرد دیکه امروز مطرح کرد ییگرابحث نخبه یکی .سوال داشتم ود اما،

به  مسیمارکسدر چه  ؛روز هست یهادر تمام فلسفهاست  یاتیاز نظر یکی [گرایینخبه]
 یرا آقا یاصطالح. به عنوان روشنفکر و نخبه سمیبرالیل در چه و شرویعنوان حزب پ
ها با آن نخبه شتازیعنصر پ نی. تفاوت ا«شتازیپعنصر »برند به عنوان یصابر به کار م

است که  جامعه را  یعنصر شتازیعنصر پ دنیگویم ؛فهممیرا م شانیا ست؟ منظوریچ
 ؟ ستدیایم یی که هست،جامعه بر سر همان جا یعنی ؛بردیم شیپ
خواستند یم یوقتآقای صابر که در صحبت است  یاز اشکاالت یکی [ی،سوال دوم درباره]
 «شتر» [ارتفاع گرفتن]که زدند  یصابر مثال یآقا .آمد شیپ، بدهند حیرتفاع گرفتن را توضا

 آن یرو شتریب دیکه با یاز مسائل یکی نجایدر آمد و ا یکی فرعونارتفاع گرفتن  که بابود 
 یلغات خاص رهیدا دشخو یبرا یلغات است. هر فرهنگ یرهیکردن دا فیتعر ،کار شود

و تمام  ینسکی. برژمیکنیرا درک م یاست ما از آن مفهوم بد یلغت کیقدرت مثالً  .دارد
کنند. یواژه استفاده م نیاز ا ،دهندیم حیقدرت را در جهان توض یکه دارند فلسفه یکسان
متبادر  به شکل خاصیگاه آناخودطور در ذهن به  ،خدا قدرتمند است مییگویم یوقت

مند است، انسان را استفاده کرد که خدا توان یندمبشود معادل قدرت، توان دیشود. شایم
در عرف رایج ]که  ستیتوان با قدرت فرق دارد و قدرت و زور ن نیا .مند استتوان

 یرو گرا .مشروع است [مندی خدا و انسانبلکه توان]، نامشروع است [ی ایرانجامعه
 شود.  یبحث مهندس دیشا ،کار شود هانیا
 

برخی سخنان خانم قدس با مباحث اینجا ] دیکه گفت ش اولی بخدرباره هدی صابر:
های چنانکه در صحبت] صحبت شد وقبالً با خانم قدس  [سازگار نیست، توضیح این که

 یدوره [که متشکل از دو] ؛کنندیم میسال را به سه دوره تقس 10 شانیا [ایشان آمد
نفر  چهار یا پنجبوده که  یارهاول دو یدوره بوده است. رشانیهم روند اخ یساله و باقدو

مرکز  هبوده، بفعال نجا آکه در  یآلمان NGO کی یبه الگو [با تاسی] که اندمادر بوده
ها بچه تیوضع دارو و میزانکردند،  یم یحیرفتند و کار توضیم یدرمان کودکان سرطان

همان الگو  با هانیا .کردندیم یریگیشان را پخواب و خوراک و یدرمانیمیزمان شدر 
 پنجهر  .روندیم یبه مراکز درمان کودکان سرطان ،کنندیکار م در ایراندو سال  ندیآیم
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 یحیکار توض ،رانیرسند که در ایم نیبه ا ،داشتند یمادر هم خودشان کودک سرطان
 ،هست یحیهم در کنار کار توض یگریدهای پایه [در آلمان] آنجادهد. یجواب نم صرف

 . اماشوندیفعال م گرید یهاهستند که در حوزه هاییNGOاست.  یجد یعاجتما نیتام
را پوشش  گرید یهاکه حوزه ییهاNGOوجود دارد و نه  پایهنه آن  نکهیا لیبه دل نجایا
کار  کی ناررسند که ما در کیم جهینت نیبه ا [مادران ایرانی]، دهند، موجود استیم

ها و بچه نیا اریدر اخت یرساننوان خدمترا به ع ینیع یهازیچ کی دیبا ،یحیتوض
 . میشان قرار بدهخانواده

 کیرسند که ما توان یم جهینت نیبعد از دو سال به ا ،آن دو سال اول جا و مکان نداشتند
و در کنار  یمبخور وندیپ یامکانات حداقل کیبا  اما الزم است م،یکرد دایپ یحیکار توض

 همینهندسه در  اتفاقاً .یمببر شیو... پ یبازو اسباب ها و عروسکبه بچه هیآن کار تغذ
تمایل  یلیخ ایدر مقابل جمع تواضع کرد  [خانم قدس] شانیبود. حاال به هر علت ا

روند با مهندس یاول م .[وارد بحث هندسه نشدند] دهد حیتوض زیرا ر ریس نداشتند
 نیخانوادش در ا بوتان است و خودش و یبان ،یلی. مهندس خلکنندیصحبت م یلیخل

NGOآنها بودند، بعد از  نیزم ریمدت در ز کیفعالند.  یاتعو مبر راتیخ  یکارها ها و
 کی سال آنجا هم دو ؛را دارند ذرشانیچ یهنوز خانه .روندیم ذریبه چ یآن مدت

 یبرا ،دندیخریعروسک م مثالًگذاشتند یصبح تا ظهر وقت م ؛داشتند یااجاره نیزمریز
ها بچه یتوانستند براینفر م چهار، پنج نیدر حد چند لقمه ا ایدوختند یم عروسک لباس

 فراهم کنند.  هیتغذکمک
دو سال اول و دو سال دوم که با  یتجربه نیبود که ا نیشان ایبنددو سال جمعاز بعد 
که  یسرطان یهابچه یخانواده نیب در تیاز مقبول یسطح کیما از  ،خورده وندیهم پ

 یبرخوردار شده بودند با شهردار تیچون از هو؛ میبرخوردار شد ،و مستمندند فرودست
قبل نهفته  یمرحله یبندهم جمع ،هم هندسه ،هم عقل این سیر،شوند. در یوارد مذاکره م

ساختمان  کیکنند یگفتگو م یبعد که با شهردار یمرحلهبود.  ینکار عقال یلیخ .است
 یند که آن را هم دارند. آنجا آمدند کار استقرار و اسکانگرفته بود یطبقه از شهردارسه

تا چند روز  از پانزدهکه  یدرمان یمیش یآمدند آنجا دورهیکه م ییهاخانواده یعنی ؛کردند
، ندداد حیشدند که توضیبه تناسب  آنجا مستقر م، [را بگذرانند] انجامید،ماه به طول می

ماندند. آن وقت یو شب آنجا م یرد به مراکز درمانبیآژانس هم در آنجا بود. آنها را م
 کیآن پزشک آن زمان  .از آلمان آمد 1931سال  یتر شدند و پزشکیآرام اجتماعآرام

بود. اآلن  نسبت به یمبلغ قابل توجه یلیخ اردیلیم کیکمک کرد.  هانیتومان به ا اردیلیم
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که خانمش  ییبعد آقا .فراهم شدتومان  اردیلیم کیساختمان محک با آن  نیاول ا یهیبن
 یهاNGOتر شد و با یشان جدیاجتماع وندیآرام پبود کمک کرد و بعد آرام یفرانسو

شان را کردند. اساسنامه دایپ یالمللنیب ایو  یامنطقه ینسب تیهو ؛خوردند وندیپ گرید
 کیردند. برخورد فعال ک شانیبا ا هاییاروپا .مادر در اروپا فرستادند یهاNGO یبرا

. دندیرس نجایآرام امکان فراهم شد و به اآرام .آمد شانیو خرد برا یارز یهامقدار کمک
هم اآلن  .تیریهم مد و بود تیبود و هم درا دنیبود و هم جنگ یهم مهندس آندر  نکهیا

 نیبا ااآلن  ،کار را شروع کردند یامکان چیاست. آن وقت بدون ه یآنجا جد تیریمد
که  ییامکانات خدا ،تر برخورد کردندیکه خودشان جد یبه نسبت .هستند امکان مواجه

 ندادند.  حیتوض ادیزرا  هایکارزهیر نیا شانیا .گفت به کار آمد
 

از خدا  ،ز تو حرکتا» میدر ضرب المثل هم دارفرمایید اینکه می اول: یکنندهمشارکت
هست به  نیآفرخدا امکان دیگفتکه شما  یزیاما چ است. در فرهنگ ما آمده نیا«. برکت

 یما خدا را به معنا یداده شود. چرا که وقت حیتوض شتریب یکم دیبا .ع بودمقطَّ ینظرم کم
به کار برد، مسلم است که امری طبیعی است؛ اما  تیخالقبتوان و  میریدر نظر بگ یآزاد
ی دیگری نتیجه]، میریخارج از قاعده در نظر بگ «دیو نبا دیبا»زور و  به معنای را خدااگر 

 . [شودحاصل می
 

در پروژه  میدیدهمین است که به عینه  ،دیآیخدا در پروژه م مییگویم یوقت هدی صابر:
کنیم مالحظه می]، بدهند حیو توض دنیایهم ب آقای فروهر [کسانی نظیر]وقتی  .آمده است

چه و  هایسنت ـ چه شانهمه باًیتقر دارند. مثالً یجد ییهامشابهت [که اینها با هم
 .محض شروع کردند یامکانیب کیبا  هستند ـ یسنتنیمهمدرن و مهین که [نهادهاییمردم]

 ،میبزن یدهند که خدا موظف است و اگر ما استارتیم حیطور توض نیخودشان ا اتیبا ادب
دارند که خدا نگذاشته است  از این گونه یجد مانیا کی .شودیمحاله وارد مخدا ال

ـ  ندیایموافقت کنند و ب نجایـ اگر ا 1فروهر یآقامثالً کار مخدوش شود.  نیدر ا شاننامیا
خاص خودش را دارد. او  یخدا یول ،ستیهم ن یهبکند و مذیما صحبت نم اتیبا ادب

به  نهایخود ا یبرد. برا شیرا بدون مشارکت عموم پ یاجتماع یشود پروژهینم دیگویم
شان با همهو شده است  زهیفرمول یمقدار ینیو ع یعمل یهو در تجرب کیلحاظ تئور

                                                                                                        
 باشد.موسس انجمن معتادان گمنام می ی،قیفروهر تشو. منظور، آقای 1
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در  «او»است که  یطعو ق ینیع یلیخ شانی. لذا براندیگویرا م نیخودشان ا اتیادب
 دیکه گفت یگرید یدهند. دو نکته حیو آن تجربه را توض ندیایانشاءاهلل ب .پروژه خواهد آمد

 دایپ اختصاصقبل  یبه جلسهاآلن  وقت اش گفتگو شود ودرباره بعداً دیاجازه بدهرا 
 .کند

*** 
بحث خانم قدس را دیگر بار  کیسالم، من امکان داشتم و  :دوم یکنندهمشارکت

 یانکته شان،در شروع سخن شانیا اینکه. اول دیمحور به ذهنم رس . چهارگوش کردم
ای جملهبعد یک . که اینجا اکثر حاضران جوان هستند مخوشحال یلیگفتند که من خ

ی در جامعه. «داشته باشد ییحرکت بقا نیدغدغه دارم که ا یلیخ شهیمن هم»که گفتند 
ما  و به طور کلی خودشان هستند یهاتیهستند در من ییهاها انساندر پروژه امروز،

طور است  نیهم تیواقع .جمله که فکر کردم نیا ی. من رومیبقا دار یدغدغه یلیخ
هم شکست  هاسمیا یهمهبه زعم ما، اسالم آمده و  رویایکه  ریسال اخ 10در  مخصوصاً

 ،ستین یاچاره نیا !ستین یاچاره یول ،وضع بد است ندیگویو همه م اندخورده
 ندیگویطور منیست. اهجهان هم  اتیادبدر ، ما هم شده اتیادب [وارد] ،ستین یاچاره
بد  میدانیم ندیگویم رند،یمیر منفر از فق پنجاه هزار ی. روز«است که هست نیهم»که 

پنجاه  عتاًیو توسعه اگر بخواهد انجام شود طب یرشد اقتصاد !گریاست د نیهم یول ،است
 دیاست، باالخره با نیا ایاست، آس نیا قایآفر .رندیاز فقر بم دینفر روزانه با هزار

 ،شودیکه م ییهاصحبت نیا !ندینگو یزیدرک کنند و چ و رندیجهان سوم بپذ یکشورها
مطرح  شد.  یجهان یدر فضا مسیاز شکست مارکس درسد بعیکه به نظر ماست  یداتیتاک

بخش است ـ  زهیکه کردند ـ و آن انگ یدیخانم قدس تاک نیاست که هم نیا تیواقع
هایی که آنها اعتنا به آن حرفبیزنند، یم ها راحرف نیا آنها نکهیگفتند که ما خارج از ا

 هایاست و بعض ادیز هانهیهستند، هز هانیها ااست، انسان نیجهان ا تیاقعوزنند که می
خانم قدس و دوستانش  .[عمل کردیم]و...،  مانندیزنده م هایو فقط بعض رندیمیم

در مقابل آن   یسد یعنیندادند  تیو تن به واقع رفتندیرا نپذ ایدن نیمناسبات دون ا
ما »بود که  یقشنگ یجمله جمله نیمهم است، ا یلیخ شیبرا نیا رسدیساختند. به نظر م

اش را دغدغه گرید نفرساخته و چند  شانیاند، اسد ساخته کیحاال که آنها  «.میبمان دیبا
مناسبات جهان  یبه فضا یقیبماند. به نظرم نگاه عمباید باقی هم  شانیبعد از ا ،دارند

 بود.  رانیت در اامناسب یحت
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 خیلیآدم کردم قبالً فکر میبود که مطرح کردند و گفتند من  یکین یهیقض نکهیدوم ا
دادم و فکر هایم که برایم قابل استفاده نبود، به فرد نیازمندی میو مثالً کفش هستم یریخ

من  رامونیکه پ ستین یزیچ یکیاتفاقا ن هک دمیمن فهم اما بعداً کردم خیلی خیر هستم.می
من خوب هستند،  یکه برا ییهازیچ یعنی !بود یجمله قشنگ یلیشود. خیم فیتعر
 رییها تغاو نسبت به آدم دیخاطر د نیکنم. به همیحرکت م شیهست و من به سو یخوب
خانم از  آناتفاق افتاد که  نیاول ا .دید کیچون آنها را ن ،دید عیوس یلیها را خآدم .کرد

کردم به  یبندطور جمع نیا من .که در بحث از آنها گفته شد ییهاگلستان آمدند و مادر
 ،شدیاندیم گرانیکه به د یزانیکه انسان به م دندیرس یبندجمع نیبه ا شانیرسد اینظر م
بحث خودشان سوال مطرح شد محک را  درداشتند که  یجالب یجا کیکند. یم یزندگ
به کامالً حس  ؛داشت یشعف خاص ،کرد یاز محک صحبت م یکردند، وقتیم ءاستثنا

واقعاً  یزندگ»اینکه  .شدن چقدر شعف داشت گرانیوقف دکامالً فکر کردن،  نگراید
که لبخند  ییجا مخصوصاً ؛ملموس شد یلیمن خ یبرا شانیدر حرف ا «شعف است

را  تانیشخص یزندگ گفت یمطرح شد که کس یسوال کیگفتند. یزدند و از محک میم
احساس را کرده  نیاست. ا گرید زیچ کیبود که محک  نیا شانیپاسخ ا یشرح بده، ول

عد بُ ،یما گفتند در زندگ بهکرد.  فیتعر شودیطور م نیرا ا یبودم که به واقع زندگ
کلمه  کیترجمان  شانیبه واقع ا !هم فکر کن گرانیبه د یادر گوشه ،ببر شیرا پ یفرد

 . «کندیم یکند زندگیفکر م گرانیانسان به آن اندازه که به د»بود که 
بود و اگر جا  دیجد یلیصابر داشتند در بحث خودمان به نظرم خ یکه آقا یادو نکته

سوم بود در شعر  یست. جلسها اتیحس ح که یکی از آنها، است خوب یلیخ فتدیب
 ست،یصحبت از ماندن هم ن ست،یها نصحبت از رفتن و رفتن»که گفته بود  ییرضا یآقا

که حاال  ییهاتضاد نیا ری. درگ«باشد رگید یورآصحبت آن است که خاکستر تو تخم رزم
و  یبه زندگ ،تن. ما فقط به کاشتن و کاشمیستین ،اگر حرکت مسلحانه هم باشند یحت
حس بودن را انسان درک  ات،یحس ح نیچننیم و ایکنیاو فکر م یو دغدغه اتیح
فکر هم  هیبق ،زدمینفر حرف م دوازدهبا  دیمن شا میآمد رونیاز جلسه که ب .کردیم
چقدر منسجم  ،گفتند. چقدر خوب بودیرا م نیهمه هم ،اش حرف زدندکنم دربارهیم

 مییبگو یعنی ،میکن زهیرا اگر تئور هانیا !میدیخندیم قدرچ ،داشت اتیچقدر ح ،بود
 یکرد هست. به قول آقایآدم احساس مواقعاً چقدر عارف بود و  ،کردیم یبحث اخالق
 را درک کردم.  نیاواقعاً من خودم  ؛«میهست ما هم» ندیگویصابر که م
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 مانوستدـ درک کردم  شانیصابر و ا یکه من در بحث آقا یتفاوت نیبه ا من هم حال
صابر دو  یکه آقانیا ؛را گفتند نیهم ا گریچون چند نفر د ؛کنمیاشاره م ـ اشاره کرد قبالً 

 شانیو ا یزیرت الگو و برنامهسمبه را ببرند  شانیخواستند ایکردند و م دیسه دفعه تاک
است که خانم قدس داشتن  نیداشت. من نظرم ا دیترداآلن  مقابله کرد. مشخص بود دائماً

برنامه یب یبه معن نیکرد و ا ینفرا ، کنندمطرح میصابر  یکالن که آقا یزیرهالگو و برنام
 کیاستراتژ یصابر به عنوان طراح یکه آقا وقتی آنچه یکس ستیقرار ن ؛ستیبودن ن

 شیکار را پ یو شانس یتصادف بخواهدکه  باشد یمعن نیبده باشد، قبول نداشت ،ندیگویم
 نیبه ا ؛میکن ینیبشیپ میتوانیرا نم هاتیموقع است که ما اساساً یمعن نی. به ادببر

 یسر کیما  یول ؟افتدیما م رامونیپ یبعدها چه اتفاقات میدانینم قاًیمعناست که ما دق
کردند، من فقط  دیو دو اصل که خانم قدس سه بار تاک میداشته باش میتوانیل را ماصو

 یادغدغه کی شانیدرست است. ا ،باشم بندیدانم پا یکه م یبه اصول دیمن با ،سمیونیم
 عتیطب نیخورد و بعد امکانات فراهم شد. ا یکه کرد تلنگر یادر مشاهده ،داشت

عکس نظر بر که داد حیطور توض نیخودش را ا شانیا ،به نظر من یحرکت است. ول
در آن جلسه  شانیا .کردندینگاه م هیخارج از روند به قضخانم قدس  وصابر است  یآقا

 ییهاتواند پرسشیانسان م ،نگاه کند رونیحاال اگر از ب .روند خودشان نگاه کردند از دل
، 1، 1 [مراحل] دیگویند مک لیداستان را تحل نیا یهم هست. هر انسان یعیکند. طبمطرح 

 حیخانم قدس هم که توض واست  نیا تیواقع ی. ول[طی شده است] 3، 8، 2، 4، 9
 طور نبوده است.  نیا ،ددادن

 یکند. کدام انسان خوب و اهل کار یبنداست که آدم جمع یعیطب اریگفتند بس شانیا
 ؟نباشد گرانیاز دگرفتن  دهینکند، اهل مشورت نباشد، اهل ا یبندبوده است که جمع

 دیکه با میدانستیفقط م ؛مینداشت یکردند ما افقیم دیتاک شانیکه ااست مهم  نیا یول
 دینبا ییهازیچ کی میدانستیدرست است. ما م میدهیرا که انجام م یزیکه چ میباش دیمق

که کار  یو اصول اخالق یمال تیشفاف .میدر محک انجام نداداآلن  و تا میانجام بده
 .شود ریتحق دیکودک نبا نکهیمثال ا م،یکه خودمان داشت یو اصول انسان میداشت یتصاداق

 کوتاه آمد.  دیاز اصول نبا یول ،بماند نیپروژه زم یاگر قرار است حت
 یهیآ نیدر ا .مینگاه کن رونیهم درست است که از ب ندیگویصابر م یکه آقا یروند نیا

 « جاهَدُوا فینا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنینَ وَ الَّذینَ» ه:شد حیتصرکه  ن همآقر
را  گرانید یهاست. انسان اگر تالش کند و دغدغهآدم نیهم تیحکا (83عنکبوت: )

خواه  ،که گفته شد ییبه همان معنا ،کند یحس کند قرار است زندگواقعاً  ،داشته باشد
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 و تیعوض شدن موقع یراه باز کردن را من حت نیا .کندیا باز مراه ر شیناخواه خدا برا
 نکهیصابر داشت ا یبحث آقاکه با  ینظرم نقطه افتراق بهدانم. یاضافه شدن امکانات م

که حس  ییهاحرکت یبرا میدرست کن یمشابه انتزاع یالگوهاحتماً ما  ستین یازین
همه را  ،میریالگوها را بگ میانتویو حس بودن در آن است. ما م  اتیحس ح میکنیم

از بین ها را تنوع انسان ،کار نیبا ا یول !کار را کرده نین اآطور که قر. همانمیبسط ده
 نکهیبعد ا ینکتهرود.  شیتواند پیباالخره با متد و روش خودش م یچون هر انسان نبریم؛

 [امام] دیباقطعاً ، خواهد وارد شودیانسان حس نکند حاال که م .مینکن شاننیبخودکم
ای ندارند، اما چنین انگیزهصابر  ی. آقاستین به این شکل ؛نه !شود یموس، شود نیحس

و این برداشت از بحث آقای صابر صورت اتفاق  نیخواه ناخواه ا نظر من این هست که
 . گیردمی

 

 بردپیشچقدر به  شیپ یتجربه از نوع جلسه نیانتقال ا دیکنیشما فکر م هدی صابر:
 تواند کمک کند؟ یخودمان م یهابحث

 

بعد از جلسه به برخی دوستانم گفتم که تازه فهمیدیم آقای من  دوم: یکنندهمشارکت
 .است نیآفرامکانهست و خدا  ندیگویکه م یحرف نیهم گوید؛ مثالًصابر چه می

یلی دشوار و خ مانیبرا برنامهیک گزار کردن بر ،میدانشگاه بودکه ما  یبرامخصوصاً 
گو وو گفت ندیایب [ی اجتماعیفعاالن عرصه]من جالب است که  یبرا !شدیم بزرگ
افتد یکه م یاتفاق نیاول ،بودی قبل جلسهکه  الگویی نی. همندیشان را بگوتجارب ،کنند

ی نمونه]ها آدم پیت نیا یعنی. ستیممکن نریغ دییگویکه شما ماست  یزیچ نیهمدرک 
 کی از یموس ای می. ابراهدیخواهد بگویرا م نین به نظرم همآستند. در قره نیهم [عینی

سخت  یلیگفت بد بودن خیاز دوستان م یکی .رفتند ستیهم سخت ن یلیکه خ یراه
این،  عالوه بر !است انتیخ یلیظلم و خ یلیکارها خ نیانجام ندادن ا یعنی !است
موثر باشد. در  یجتماعکار ا ید براتوانیم [این نوع جلسات] دیکه شما گفت طورهمان

 بحث نیا نجایدرست است ا ؟دارد یچه موانع ،کند یبخواهد کار اجتماع یاگر کس رانیا
به  یحیفقط کار توض رانیبه نظرم حداقل خانم قدس نشان دادند در ا یول ،ستین مطرح

چفت  کیبه امکانات زیر صفر است و هر کار اجتماعی ای،  نجایچون ا ؛رسدیانجام نم
  دارد. ازین زین یو اقتصاد یو بست اجتماع

 

 ظرایفی باید رعایت شود؟ چه  دیکنیفکر م گرید یهادر دعوت هدی صابر:
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بحث بار کامل  کیبه نظرم این میهمانان دو مرتبه حاضر شوند.  دوم: یکنندهمشارکت
فرض کنند  ؟ندشو بحث خواهند واردیم یاچهیاز چه در یمنیبب اصالً تا خودشان باشد

مثالً  شان در مورد کارشان صحبت کنند.و می خواهند برای نشستند شانیجلو تعدادی
 یعال ،ندیخودشان را بگوبحث ساده خیلی شد که  یخانم قدس. اگر اجازه داده م نیهم

 . [ی دوم دیالوگ باشد و نسبت بحث آنها با بحث ما مشخص شودمرتبه]. ودب
 

 وکنم ینم یمن سخنران ندگفت قدسخانم ست؟ یشما چ یادشنهیپ یوهیش هدی صابر:
طرح بحث کنند، ] از اول خودشان هر طور خواستند دییگو یشما م. پرسش و پاسخ شود

اما ممکن است مثل خانم قدس حاضر به آغاز بحث نباشند و مایل باشند به صورت 
  .[دیالوگ و پرسش و پاسخ پیش برود

 

کرد درونش حرف یآدم حس م ییجا دیتان گفتشما خود دوم: یکنندهمشارکت
 ،درون خودش برود ،نرود [ایشدهاز پیش تعیین]هر چه خودش باشد و در قالب  !زندیم
که دوستان گفتند  یزیچ یعنی ؟است دهیکار را فهم یو کجا ستیچ هیقض میفهمیم شتریب

خواست یته مپرسش قرار گرف کیچون مقابل  دفعه کیامکان دادن خداست.  یهیآن قض
ارتباط  اتینتوانست با آن ادب یول ؛آوردیخدا امکان را م که آیا پرسش را جواب دهد

که  یزیچ نیهماصالً  ،دادیم حیاگر خودش توض یبه آن صورت گفت. ول و برقرار کند
طرح ] یبود. من نظرم وقت یعیخودش طب یبرا، دادیم حیقبل و بعد را توض دیشما گفت

ممکن است البته شود. یبهتر معلوم م اتشیقالب خودش باشد دروندر  [بحث سخنران
 .متشکرممرتبط نباشد. هم به بحث ما  شانیهاحرف یبعض

*** 
اول هم من  یجلسه ،شد شیپ یکه هفته یدر مورد صحبت سوم: یکنندهمشارکت

سال از  90ما  نکهیگفتم با توجه به ا .موضع خود هستم یصحبت کردم هنوز هم رو
که  میدار« من» کیهست،  مانیهادر برنامه بدادیاست یالگو کیما  ،میقالب را گذراندان

اگر خاطرتان  .هستند ءصابر استثنا یآقا نجایا ه. البتمینو را باور کن یهاگذارد طرحینم
است که اول ما  نیمن دارم ااآلن  که یروش یول ،کنندیها با هم کار مبچهاآلن  ،باشد

 ضیدرصدشان مر 30اند؟ به اعتقاد من ضیمرواقعاً  ،هستند ضیکه مر یفرادا ایآ میریبپذ
کنند با یهم م یاصادقانهکنند، تالش یکه تالش م یدرصد افراد 30. به اعتقاد من ستندین

که  رندیقرار نگ یدر جهت نهایدارند. اگر ا یضیخودشان مر نهایا ،کنندیها کار مبچه
را  نیکمک کنند و متاسفانه ا «محک» یهاوانند به بچهتیمن ،خواهند سالم بشوندیم
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کنم. یآن کار م یمن دارم رو و است که مطرح شده یدیروش جد کی نی. ارندیپذینم
 یهادر حوزه .ن شفادهنده استآقر اتیمصر هستم که به نظر من آ نیا یرو یلیمن خ

اسفانه خانم و اما مت ؛محک هستند یهاکنند بچهیکه کمک م یکسان یمختلف همه
 نیاست که نه فقط در ا یمشکل کی نی. ارندیپذیرا نم نیکنند ایکه دارند کار م یزانیعز

 هم هست.  گرید هایموسسهدر  موسسه، بلکه
 

 د؟ یدار یهمکار «محک» یهابا بچه یاشما در چه حوزه هدی صابر:
 

دوا و اصالً ش من شفا دادن رو یمنتها برا !شاندادن در شفا سوم: یکنندهمشارکت
 . دمیاست که به آن رس گرید یها. روشستیدارو ن

 

 د؟ یگذارند شما ارتباط برقرار کن یم نهایا هدی صابر:
 

که  یمشکل !عنوان باور ندارند چیبه هاصالً  یعنینه متاسفانه.  سوم: یکنندهمشارکت
جا گفته باشند  است، مگر افراد آن قدر مستضعف و مستاصل باشند و به همه نیا میدار

نو  میهابرنامه یبعض. چون رندیبپذ میاکرده دایرا هم پ یفرد نیچن دیبگو دیاینفر ب کی
  .[کنندبا عملیاتی شدن آنها مخالفت می]جاها  یلیخ ،است

 

 د؟ یورود دار [ی محکموسسه]آنجا اآلن  شما هدی صابر:
 

 ،کردم دایهم پ گرید یردم و جاک دایآنجا پ ییهابله دارم. نمونه سوم: یکنندهمشارکت
مصر هستم  یلیمن خ یکنم ولیاست. من دارم با آنها کار م نیبه آنها گفتم روش من ا

که  یشود با همانیو مطرح م میدار یماریکه ما از ب یتصوراآلن  که میبگو نکهیا یبرا
هست که طب  یتئور کیمختلف هست،  یهای. تئورردهست فرق دا یماریبواقعاً 

 کی د،یگویم نایسطب ابن یتئور کیهست طب غرب،  یتئور کی د،یگو یوز ما مامر
عده ممکن است به آن برسند از جمله من که دارم آن را مطرح  کیهست که  یتئور

که در  یافراد باکه من دارم  یمشکل کیکنم. یکنم و سه سال هم هست که کار میم
 ریه است. درست است که ما کار خبود یمحور«من»سر  ،کنندیکار مموسسات خیریه 

 یاتازه یشهیکند و با اند ریبخواهد کار خ یگریکس د میریبپذ میتوانیم یول ،میکنیم
از  یکی یعنیممنونم،  یلیاز شما خ من. میدهیرا نم دانیم نیمتاسفانه ما ا !باشد

چه  نندیبب ندیایب ،است نیطرز تفکر من ا ندیبگو نکهیدهند بدون ایکه اجازه م ییهادانیم
 . نجاستیا ،دهدیم نجامدارد ا یکار
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 ،مینوع داشته باش نیاز ا ییهادعوت میاگر بخواهاآلن  دیکنیشما فکر م هدی صابر:
شان را آن طور تا تجارب میوارد شو دیبا یاهیچه باشد؟ از چه زاو دیروش برخوردمان با

 ند؟ بگذار اریروان در اختبه شکل خواهند، یها مکه بچه
 

اگر  نکهیا یبرا ،ساعت مین مثالً دیبگذار یفرصت کیبه نظر من  سوم: یکنندهمشارکت
 میبدان نکهیا یبرا ستا یراه کیکنم یفکر م و طرح بحث کنند؛خواهند صحبت کنند یم

شود یپرسش باعث مسپس بحث و پرسش دیگران مطرح شود. کنند. یچه کار دارند م
را مطرح کند و  یمختلف یهاراه ،صادق است نکهیو با فرض ا آمده نجایکه ا یهم آن فرد

 یبرا یاراه تازه کیاو مطرح شود.  یممکن است برا جدیدی یهادگاهیدر کنار آن هم د
 او باز شود. 

و  یو موس میدر مورد ابراه انیها و آقاکه در صحبت شما و خانم گرید یمساله کی
 یکی. دیآن فکر بکن یرو دوارمیشود. امیگرفته م دهیمساله ناد دوبه نظرم، است  امبرانیپ
فرعون است. اگر من  زین یموس یشخص نمرود است، و برا میمقابل ابراه یجبهه نکهیا

چرا ما  یبه شما بر بخورد. ول دیشا دیشما فرعون هست ای دیشما نمرود میبه شما بگو
 نهایا یبد و خوب برا !ستندین یبد یهاآدم نهایمن ا ادبه اعتق ؟میکنینم نهایبه ا تیعنا

کار را  نیچرا ما ا یاست. ول یشمندیشوم. به اعتقاد من فرعون آدم اندیقائل نم
هر چند من به خوب و  ـ هستند یو خوب ژهیو یهاانسانپیامبران درست است م؟ یکنینم

 میخواهب م؟ اگریکنیچرا ما نمرود و فرعون را فراموش م یول ـ ستمیقائل ن نهایا یبد برا
از خدا هستند. آنها  یاتیدارد؟ به اعتقاد من آنها هم آ یچه اشکال میآنها هم مکث کن یرو

اآلن  مشخص شود که ما دیشا میکن تیاز وجود را دارند. اگر به آنها هم عنا یهم مراحل
و فرعون  یموس نی. به اعتقاد من اگر بمیدار اصلهف یما با موس م،یفرعون م،یجزء نمرود

هستم و به آن  )ص(محمّدپسندم. من دنبال یکدام را نم چیمن ه انتخابی کنیم، میبخواه
 ادیکه ز ی. مطلبمیریگ یدر نظر نم یول ،میریدر نظر بگ دیرا ما با بیترت نی. پس ادمیرس

داده  تیمسئول یموس هکه ب ییندارم که جا یحذف است. من اعتقاد میریگیدر نظر نم
. من میذره ذره داربه صورت ما حذف فرعون را  .[عونبرای حذف ناگهانی فر] شودیم

فرعون  روانیقرار گرفت که فرعون و پ دیخلقت جد کیدر  یکه موس دمیرس نیبه ا
که  میکن یبندمین تقسآقر یندارم در حوزه یرا نداشتند. اعتقاد دیآن خلق جد ییتوانا

فاز  مییبگو میتوانیم تهیسیما در الکتر !است یمنف است و دیگریفرد خوب و مثبت  کی
در معرفت  یفاز و نول است. ول نیا مییبگو میکن یفیتعر میبتوان نکهیو نول، به خاطر ا
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 ییجا کیکنم اگر یاحساس م یعنی. دمینرس نیها من به او در وجود انسان یانسان
که از خدا دارم  یفیچون تعر است! کم آورده ییجا کیخدا  یعنیبد،  مییبگو میبخواه
جا عقرب خلق کی یکند. ولیخلق م شهیهم د،یآیم شهیآورد. خدا همیم نمخدا ک

به کنم اگر  یاحساس م! یجا موسکی ،جا فرعونکی ،جا موشکی ،جا مارکی ،کندیم
. آن وقت میریاز آن بهره بگ میبتوان شتریب ،میطور نگاه کن نیخودمان ا ین و به جامعهآقر

 ی. در بطنش سعدیآینم «بد»به نظر ما  ،مینیبیم میدار که یااز معضالت جامعه یلیاگر خ
موضع که تو  نی. از ایاچارهیموضع که من خوبم تو ب نینه از ا م،یاش کنحیتصح میکنیم

تو مطرح  یهایخوب نیمشکالت و مسائل اجازه نداده ا یسر کی یول ،یهم خوب هست
و  ییآیتو باالتر م میکنیم یریما با هم دستگ یشود و به من اجازه داده مطرح شود. ول

 میها قالجن ریکه ز یهست دیشود تو مرواریمشخص م ،رودیکنار م یگل و ال یسر کی
به خاطر  میدهیانجام م میکه دار یریخ یاز کارها یلیکنم خیمن احساس م !یشده بود

، است بهترمن بهترم، فکر من  مییگویم دید نی. و به دنبال هممیاست که ما دار یدید نیا
  .میدهیرا نم دیجد دگاهیابراز د یاجازه

 

 . ریتان به خمتشکرم، شب یلیخ هدی صابر:
 


