
 

 

 
 
 
 

 1فرضبا دو پیش« باب بگشا»: تبیین: نشست پانزدهم
 

 به نام همراه یاریگر
 د من آنز، باب بگشا، گشایمره، من رفیقم

 گاهی و استراتژیک با خدادالنه، مستمر، همهی صافضرورت رابطه
 

شود. سعی نشست یک فصل تلقی میسیزده  جلسه داشتیم که اینسیزده  پیش از امشب
با توجه به  کردیم این فصل منطقی داشته باشد؛ از جایی شروع شود و به جایی بیانجامد.

کنیم. از یک مرور سریع بر فصل گذشته می خواهیم وارد فصل جدید بشویماین که می
در رابطه رویم. گذاریم و به متن اصلی بحث میمرور را کنار می شاءاهللانبعدی  یجلسه

 : رخی به پیش داشته باشیم و سه رخی به پسنیم، ای که پشت سر گذاشتیمبا سیزده جلسه
  

 فصل پشت سر؛
 شناسیموقعیت : 

 موقعیت خدا در جامعه
 یت خدا در ماموقع

 موقعیت ما در هستی
 

یک موقعیت حداقلی بود و از ، کردیم. موقعیت خدا در جامعه شناسیابتدا یک موقعیت
ما و حاکمیت و نیروها و نسل نو فقط یک ، در جامعه بسیط خدا [ظرفیت گسترده و]

 سلول انفرادی است. خدا در اصطالحاًنفره و کوچک و تککه یک کابین  ؛کابین داریم
در خود ما هم نقش رفاقتی و دریافتیم که ما این موقعیت را دارد.  یسطح کالن در جامعه

 وناظر ، کارکمک، برندهپیشخدا نقش ایم که به دنبال این بوده کمترنظارتی ندارد و ما هم 
در حد ، بسیط [جایگاه فراخ و]از این که خدا  ایباشد. به این خاطر در جامعهما یاریگر 
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موقعیت ما در ، نیستیم« او» ین یا یک سلول امکان دارد و ما هم تحت نظارتیک کاب
سست و متزلزل شده و ما عضو هستی ، داریمخدا  ی محدودی که بارابطههستی به تبع 

از  یک توصیف، بلکه، نیست هم خوانیکه مرثیه ـ شناسینیستیم. بعد از این موقعیت
به ضرورت خروج از این   ـ رایانه باشدگاست که سعی کردیم واقع وضعیت خودمان

 موقعیت نامطلوب رسیدیم. 
 

 ضرورت خروج از موقعیت : 
 ادامه سنت انسان

 امتداد انتظار خدا
 

و هم امتداد انتظار خداست.  های پیش از ماسنت انسان یهم ادامه ،خروج از این موقعیت
ابر امکاناتی که به ما داده و انتظار نه از سر نیاز بلکه بن ؛خدا هم انتظاری از ما داد

از ما انتظار دارد که ما ، هایی که برای ما فراهم کرده است و آموزشی که به ما دادهفرصت
 ،اگر بخواهیم از این وضعیت خارج شویمهم کیفیتی متصاعد کنیم و تحرکی داشته باشیم. 

 داریم. [به متد]احتیاج به تجهیز  ،مثل خروج از هر وضعیتی
 

 خروجی سیلهمتد؛ و : 
 نوعان متدهای هم

 حرکت مداوم میان دو مبنا : تبیین « او»الگوی 
 پساتبیین، تبیین، پیشاتبیین: متد ما

 

. این «مرودان بی جهاز و بی جامه»: گفتندخواست به سفر برود میدر گذشته هر کس می
یک  ،ندگیزیک حتی اگر حداقلی باشد. برای شروع ، دان داردمتد نقش جهاز و جامه

باید از این جهاز استفاده هم ظرفی الزم است. در حد حداقل  و رختخواب وکفپوشی 
هایی که انسان ،کرد. این جهاز برای ما متد است. برای این که این جل و جهاز فراهم شود

برای خروج از بحران متدی اندیشیدند. پنج متد را بررسی کردیم. متد  ،پیش از ما بودند
کرد؛ شرایط را به نقد و تحلیل نقد و تحلیل می رایی بود. انسان خود رامتد کا، آخر
 کرد.را ترسیم می یکشید و در نهایت با استعانت از مبدا هستی راه خروجمی

که متدش مبتنی بر تبیین بود. تبیین به این معنی که یک ، یک الگو را نیز خدا معرفی کرد
هم خودتان را  ؛در جریان باشید این پاگرد درپاگردی بین من و خودتان درست کنید و 

 کیفیشان با تاسی به متد همنوعان خودمان که یکی از متدهای هم ما .یابید و هم من رامی
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بود و با استعانت به توصیه و راهکار خدا سعی کردیم که برای خودمان سازوکار یک متد 
در پیشا تبیین فاز صفر  .پساتبیین، تبیین، پیشاتبیین: را فراهم کنیم. این متد سه سطحی بود

 را تعریف کردیم. 
 

 فاز صفر ما : 
 وداع با یک تلقی

 ما سهیمیم، یم«هست»ما 
 

تلقی سنتی ، یم. آن تلقیوجهز شمبه یک دیدگاه  تادر فاز صفر با یک تلقی وداع  کردیم 
ش تحقیر ،پذیر است و پاگردی بیش نیستمذمت، این جهان که است که بر این مبناست

خواهیم از آن عبور کنیم و  به یک جهان استراتژیک و می ،دهیمکنیم و به آن تن نمیمی
شد که این تلقی باید عوض شود و تبدیل به یک دیدگاه جدید بشود  گفتهاما  ناپیدا برویم.

یم. «هست»ما : و ما به آن دیدگاه جدید مجهز بشویم. خالصه دیدگاه جدید این هست که
و هم این که  ،م و از هستی بهره داریماین مفهوم که هم هستندهیم  به ای«هست»
تواند انکار کند. هستیم و حقوقی داریم و سهمی یعنی وجود ما را کسی نمی ،یم«هست»

هم از این امکانات  ،هم در هستی سهم داریم، داریم. هم در جامعه حق مشارکت داریم
 ند موانعی هست، اما ما هم هستیم.؛ هرچآموزشی سهم داریم و هم حق اظهارنظر داریم

کار  هم حاکمیت ،کندگویند در ایران هر کس کار خودش را میمی، تمثیل بدی است اما
ها هم کار خودشان را؛ منظور من این نیست اما به هر حال ما هم نیرو، کندخودش را می

 هستیم. کنیم. در هستی هستیم و در ایران هم مان استفاده مییم و از حقوق«هست»
گذاریم. تبیین ما سیر بین این دو معنا بود. آرام داریم پشت سر میفصل گذشته را آرام

ابراهیم بود.  ینمونه ،ای را که ما انتخاب کردیمبرای متدلوژی نیاز به نمونه هست. نمونه
)هرچند ارزش آن را داشت که بیش از ابراهیم با خدا چهار جلسه ایستادیم  یروی رابطه

ا در فرصت محدودمان آن الگو ر مان محدود است(.بر روی آن بایستیم، اما فرصت این
 : بررسی کردیم

 

 تبیین ما : 
 سیر در میان دو مبنا؛ 

 الگوی ابراهیم ـ خدا 
 های الگوویژگی : 
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 ساده؛ فطری؛ غیرفلسفی؛ 
 روان؛ عینی؛ عملیاتی؛ 

 مشترک بردپیشتوافقی؛ با 
 

پیچ در  ،استو غیرروشنفکری غیر فلسفی ، فطری، ان بود. سادههای الگو خیلی روویژگی
ندارد. صاف و شفاف و درون پیداست. روان و  عینی است مانند شکل حلزون، پیچ نیست

 اش کرد. بندیو سطر بندیمرحله ،شود هندسیو مهمتر از همه این که عملیاتی است و می
یک انسان  [در جایگاه]هم ابراهیم یک سر توافق خدا و یک سر توافق  ؛توافقی است

چون ما  ،است [و کافی] حل درصد 20 ،توافق [حصول به]گویند برای است. این که می
 20-20این طور نیست. این ،دیگر را دختر پادشاه عربستان بخواهد! درصد 20 ،واهیمخمی

طور  این ،خواهدهم می گوید خدامی ،خواهد کاری کندکیفی است. این که کسی می
و از مسیرش  ماگر قانونش را رعایت کنی ؛برندگی استنیست. خدا همیشه در موضع پیش

خواهنده است. مخالف کار اصولی نیست. وقتی مخالف است که کار « او» ،موارد شوی
یک طرف خدا بود و یک طرف  ، توافقی بود؛طرفه نبودیک رابطه،ه کاصولی نباشد. این

شود با استنباط ما می .باشند ارزشترک ساختند؛ نه این که همهم م و الگو را با، ابراهیم
  .وساز الگو توافقی و مشترک استگفت که ساخت

بنای محتوای : سه سطح داشتای تعریف شد که پروژهشان هم مشترک است. بردپیش
این پروژه فاز صفر داشت و چون انصافاً  .بنای فیزیکال توحید و بنای مناسک، توحید
خود را هستنده تلقی کرده و خودش با منشاء هستی پیوند خورده و اصول را  ابراهیم

 ،مشترک هم سالم و بدون اصطکاک صورت گرفت. بعد از این بردپیش، رعایت کرده بود
 ؟ ما این تشکیک را کردیم که آیا این الگو قابلیت بازسازی دارد

 

 ؟ قابلیت بازسازی الگو 
 تجربی
 تحققی

 وزین قابلیت تکرار امر
 

علم  یهیک بار تجربه شده است و قاعددریافتیم این الگو قابلیت بازسازی دارد، چرا که 
هندسه و  ؛قابل تکرار است وهم این است که چیزی که یک بار تجربه شده، تحققی 

ای دارد. این الگو یک بار ـ در زمان دوردست های درونیمقومو  [مضمون و معنا]منطوق 
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اما با  ـ توان همان رابطه را با الزامات این دوران بازسازی کردهم میآلن ا ـ تجربه شده و
ها سرجای خودش هست و ها که ساده، فطری، شفاف و توافقی باشد. ویژگیهمان ویژگی

 و نیازهای هاضرورت ،رسیدیم به مبانیکه آمدیم، پذیر نیست. جلوتر پذیر و تاریخدوران
 حداقل یک جلسه ایستادیم. « او» ی ما بای رابطهبر روی نیازها«. او»رابطه با 

 

 مبانی : 
 «او»های رابطه با ضرورت

 نیازها
 

یک « او» که [این هست« او» ها و نیاز رابطه باضرورت، مبانیی کالم در توضیح چکیده]
م خودش م هستی است و هم مقسّهم مقسّ« او» وجود منتشر است و ما بخشی از وجودیم.

تقسیم  ،مادر هستی است« او» طور باشیم.اینتوانیم نمیی مهم است. ما است. این خیل
خواهد که چیزی به خودش برسد. وجود خودش هم منتشر است کند و خیلی هم نمیمی
که در جای غیردسترسی قرار گرفته  تای نیسذراتش پخش شده است و تکهکامالً و 

 باشد. 
 

  او»مبانی رابطه با» :  
 وجودی

 آفرینشی
 فطری

 آموزشی
 کششی

 عرضه ـ تقاضایی
 

 ییک رابطه ،وجودش منتشر است و ما هم بخشی از وجودیم« او» با توجه به این که
به این ترتیب  ؛آفرینشی نیز برقرار است یو ما برقرار است. یک رابطه« او» وجودی بین

ب آفرینش ما را آفریده و اهل خلق و آفرینش بوده است و ما هم جایی در کتا« او» که
ولی باالخره ما هم  ،متن کتاب آفرینش را انسان پر نکرده باشد یداریم. ممکن است همه

 در حد پاراگراف و سطر در این کتاب سهمی داریم. 



 1تبیین ما ـ : باب بگشا؛ دفتر دوم     6
  

 

کار شویم است. یعنی ما هرچقدر هم که سیاه [ی ما با خدابودن رابطه] فطری ،وجه بعدی
وجدان بیدار  ،سیاههی درون ما هست. جعبهسیاباالخره یک جعبه، و از اصل دور بیافتیم

 زند. ماست و رابطه ما با خدا را بانگ و جرس می
 ،کندای برقرار میطور که انسان با معلم کالس اولش انس ویژهوجه بعدی این که همان

در هبوط هم نقش ، آدم داشته یههم در بدو خلقت نقش آموزشی را برای سرسلسل« او»
کنون نیز نقش آموزشی داشته است. لذا این ابعد از هبوط و تا  آموزشی داشته است.
 کند.ویژه ایجاد می یآموزش هم یک رابطه

 یهم محل رجوع هست. یک رابطه« او» کشش است. ما اهل رجوع هستیم و ،وجه بعدی
اهل نجوا و سر به آسمان ، داریم. انسان از همان اول که از غار بیرون زده« او» کششی با

، خدا نیستفیزیکال ها چهار عمل اصلی و سر به زمین بوده است. این دست به عباو بوده 
وشنود و سر به آسمان بوده و خدا سعی کرده این انسان از اول سر به سجده و اهل گفت

 محتوا ببخشد. مایه و، جانمناسک [قالب]چهار عمل اصلی را در 
هم در موضع عرضه « او» یم ووجه آخر هم این هست که ما همیشه در موضع تقاضای

 : است« او» های رابطه بااست. وجه بعدی ضرورت« او» ها مبانی رابطه ما بااست. این
 

 او»های رابطه با ضرورت» : 
 ربط با مبداء

 عبور از خالء
 مایهبن

 تجارب پیشاروی
 بردپیشپروژه ـ 

 پایان دوران 
 حرکت حداقلی ـ خدای حداکثری

 ربط استراتژیک
 

ارتباطی « او» محور اتصالی دارد و ضروری است که ما با ،با مبدا ضرورت دارد. جهان ربط
 اما، هم چرخانی است، ی که هم حیرانی استئعبور کنیم. خالخالء  داشته باشیم. از این

: قاطع و منسجم است. اهل آزمون و خطا و افتان و خیزان نیست« او» این طور نیست.« او»
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گوید ؛ خودش می1«زدگی و خستگیبی خواب ؛رحله خلق کردیمما جهان را در شش م»
توانیم به می ،ایمما که در چرت تاریخی گیر کرده ،نیستم. حال زدگیو خواب اهل چرت

 یمایه، مشعوف و رقصان است، جاوید، کسی رجوع کنیم که اهل چرت نیست. حیّ است
 هستی است. 

اینکه در ایران حرکتی انجام  است. ته کشیدهمایه در ایران مایه است. بنبن ،وجه بعدی
، راست هم هست [جریان انحصارطلب]است. سرکوب  مایهبنمشکلِ  ،مشکل، شودنمی

 هاحاکمیت ،باشد ی«بُن»ها هست اما اگر این یهمه، امکانات نداشتن هم هست
ی داریم یک وجود ،د. ما از این طرفنرا بگیر «بن»این  ید جلوند که بتواننی ندار«وجود»

حتی اگر  ،ای آمده استمایهبن ،تاریخ یهر دوره، مایه است. هر جای جهانبن حامیکه 
ایست در به اعتبار این که پروژه، موحد آورده باشدغیر ورا یک مارکسیست  مایهبنآن 

که باالخره یک دستی پشتش است. این طور نیست  ،هستی یبرندههای پیشمیان پروژه
ها هم فقط ها و از مسلمانذهبیون باشد و از مذهبیون هم فقط مسلماندستی پشت مفقط 

اعتقاد داشته « او» ها؛ این طور نیست. اگر به عدلشیعیان و از شیعیان هم فقط ایرانی
 ،هر موقع یک مارکسیست کیفی هم پیدا شود که بخواهد شرایط را جلو ببرد ،باشیم

کنی هست که راه صاف جمعالخسنگ، بوم غلتانی هست، باالخره آب و جارویی هست
 عرضه کنیم، مایهبنداریم. اگر ما  مایهبنرود. پس ما یک حامی اصلی شود و جلو میمی

قطع لزوماً توانند جلو تحولی را بگیرند. تحول کیفی نمی بینیم،میهایی که این مجموعه
در ایران افتاده است؛  [زیاد]حاال  ها تاها نیست. از این اتفاقشدن سر یک حاکمیت و این

مشکل ، جلو تحول و رشد و کیفیت و ساخت را بگیرد. لذا مشکل دتواناین نیست. نمی
است. اهل ایده و طراحی و هندسه و خلق است. ما  مایهبنهم منشاء « او» است. مایهبن

 اتصال بیابیم. « او» هم باید با
-21سال  یبه خصوص تجربه تجارب پیش رو در ایران هست. ،وجه بعدی که عنوان شد

مذهبی و کیفی در دو سال و حتی پیش از آن سیری طی کرده ، ندهمیک نیروی رزکه  24
این یک تجربه است و تضمینی نیست که در مورد ما هم تکرار  1.رسید 24تا به سر فصل 

                                                                                                        
 «. ما مَسَّنا مِنْ لُغُوبٍ سِتَّةِ أَیامٍ وَ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَینَهُما فی»ی ق: سوره 96ی آیه .1
ها و و حذف 1924ی شهید صابر به تغییر ایدئولوژی در سازمان مجاهدین خلق در سال اشاره .1

شود و در اثر آن بسیاری از امیدها یاد می« 24ی ضربه»های پس از آن است که از آن با عنوان برادرکشی
 به یاس بدل شد. 
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تجارب ایران پشت سر است. اگر بازرگان تا آخر ی جدابافته نیستیم. ما که تافتهنشود. 
اش باشیم. اگر طالقانی تا پایان عمر از قرآن دنبال چرایی ،اش ماندمایهبنحیاتش روی 
 ،نژاد در زندان هم کار ایدئولوژیک کردحنیف علتش را بدانیم. اگر ،آوردمالت در می

خیلی مهم است فردی در زندان باشد و بداند تا چند روز بعد اعدام  .علتش را بدانیم
روی تعمیق ایدئولوژیک برود. آقای دکتر میالنی از دوران دبیرستان با  با این حال ،شودمی

اند. در اند با هم ارتباط داشتهبعد که به تهران آمده، خودش هم تُرک بوده، حنیف آشنا بوده
از  1922که در سال و در زندان هم بوده بوده زمان تاسیس مجاهدین از اعضای اولیه 

کار ایدئولوژیکش را ادامه نژاد آنجا حنیفگفت که یسازمان جدا شده است. ایشان م
چیز کیفی چه »گفتم  ،«چیز کیفی رسیدیک به »: گفت ،«؟رسید ه چیزیبه چ»: داد. گفتممی
را در شناخت  «هدایت»، کردیمکه کار می «شناخت»نقل کرد که ما در  نژاداز حنیف .«؟بود

خوردند و  1920هایی که در شهریور تلقی کردیم. ولی در زندان بعد از ضربه «فصل»یک 
، «فصل»برتر از ، .. به این رسید که شناخت. های چهار نفر اول وها و شهادتآن دستگیری

 ،یک بخشی از یک کتاب است «فصل»اصل خیلی برتر از فصل است. است.  «اصل»یک 
در هستی  اندازد. همچنان که عدللعابی است که خود را با کتاب و متن در می «اصل»اما 

، بقیه نیروها یتجربه، مجاهدین یهدایت هم یک اصل است. تجربه، یک اصل است
و سیری که این نیروها طی ها مذهبیملی، طلباناصالح، جمهوری اسالمی یتجربه

رفیقانه و توام با ، د که اگر ربط کیفیندهنشان میکنند، تجارب پیش رو هستند که به ما می
 ها،ترینکیفی، وجود نداشته باشد ،کندمی بررسیو مبدا و هدف را  هدایت که دائم راه

و  یزنکی روشنفکرد. خالهنشومیها ترینزنکیو خالهها ترینماندهعقب و هاترینمنحط
ها اتفاق است. برای آن ی یک محلهزنکی دو نفر سرکوچهبدتر از خالهخیلی ها تنزل آن

اما سیر انحطاط خیلی مهم است.  ،کنندطور طی میاین هست که وقت عزیزشان را این
به یک ، مهم است یک سیستمی یک سیر کیفی را حفظ و با یک انرژی کیفی به پیش برود

اما این انرژی را  ،سر فصل برساند. ممکن است یک سیستم یک انرژی کیفی داشته باشد
ای تبدیل شود به یک مِه، ارباناین انرژی به جای یک اَبر بار، تر کندمنحط و منحط دائماً
یک قدم جلوتر نشود برداشت. لذا تجربیات پیش روی ایران خیلی اهمیت در این مه که 

 ش اینجا نیست.ادارد که البته برخی از آنها تاریخی دارد که جای بازکردن بحث
 ییک پروژه« او» است.« عملیاتی»وجه بعدی  ،ما با او یهای رابطهدر فهرست ضرورت

آدم و حوا را تعریف کرده ، در آن پروژه .هستی است یی را تعریف کرده و آن پروژهاصل
« او» هستی است. پس چونترین فاز شاید بتوان گفت کیفیانسان بود که  یکه پروژه
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شود پروژه خسته و مایوس نمی بردپیش [سیر]در ست و هبر پیشکن و پروژهتعریفپروژه
پس ما هم ، طلبی و دم به دم مُد عوض کردن نیستل تنوعاه، روداش سر نمیو حوصله

 برقرار کنیم. ویژه ییک رابطه« او» ای پیش ببریم باید بااگر بخواهیم پروژه
 ،گرفتهین خدای کوچک و شکلپایان دوران است؛ با این میزان بضاعت ما و ا ،وجه بعدی
در  استخراج کردیم ـایران  [یمعهروند و سیر جا]تواند رخ بدهد. قانونی را از اتفاقی نمی

توانیم خوب جستجو ایران خودمان می دراما  ،نداریم یزیاد دانشی دیگر را ما هاجامورد 
فرهنگ و هنر و سیاست و  ـ هاحوزهی همهدر ایران ما در  [مبین آن است که]که  ـ کنیم
وار ها کرگدناقلیت که اینـ  یا فردی و یا جمعیـ  هایی حرکت کردنداقلیت و ... ـ علم

 یمایهبست شکستند و جلو رفتند. اما این کار اقلیتی یک جانبه شرایط شاخ زدند و بن
شود یک کار اقلیتی کرد و جامعه خواهد. نمییک خدای حداکثری می ،خواهددرونی می

اما یک  مپیش برویای پروژه مباشد و بخواهی [در وضعیت فعال هستی نبودن] این طور
 ،اندرسیده «ایست» ینیروها اکنون به یک نقطهاین که . محداکثری نداشته باشی خدای

 ست که به یک نیروی حداکثری متصل نیستند.ااین  [بیانگر و]شاخص 
محدود نیست و به ، افق دارد، ربط استراتژیک است. خدا دید استراتژیک دارد، وجه بعدی

همه سر  ،ما یدر جامعهاآلن  قرار دارد.« او» یددمیدان زیر  ،میدان انتهایقول تیراندازها تا 
. اگر انجام دهندتوانند طراحی استراتژیک نمیدو قدم جلوتر از خود برای به زیر دارند و 

در اآلن  .[باید اهل تجهیز باشیم] ،در هر موضعی، ما بخواهیم طراحی استراتژیک کنیم
در  ؛صاحب استراتژی است ،هیک بنگاه کوچک و یک مغاز [مدیر و صاحب]، اقتصاد خرد

کسی که یک  ،ییاروپاکشورهای مثل  یاپیشرفتهنظیر مالزی یا حتی کشورهای ی یکشورها
عتقد است باید یعنی م، برای خودش فکر استراتژیک دارد ،بنای کوچک مثل زیر پله دارد

 پس باید یک شاگرد جذب ؛در بازار با جایگاه فعلی متفاوت باشددو سال بعد جایگاهش 
بدیل به سه ضربدر سه کند و ابزارهای دو ضربدر دو را ت [مساحت محیط کاری]کند و 

کسی  ،انددر ایران چون همه در وضع موجود گیر کردهاآلن  تر کند. اماکارش را پیشرفته
هستی  بردپیشدید استراتژیک دارد و  ،[هستی] اهل تجهیز استراتژیک نیست. چون مبدا

 کنیم.برقرار کنیم. همچنان به پشت سر نگاه می پیوند« او» س باید باپ ،هم با استراتژی بوده
 : هایی داردهم ویژگی« او»
 

 : او
 مفّر؛ انتظار؛ ادعا؛ شناسیانسان؛ تو در تویی
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قابل تصور اصالً  ،بیرون نیست 1،مان ایستادهقلب یبا ما تودرتوست؛ بین ما و جداره
است و اوست که ما را خلق کرده و به ژن و  تر از همهشناسنیست که کجاست. انسان

 فُرماسیون ژن ما بیش از همه مشرف است.
. 1«مرا بخوانید»وجه بعدی این است که اهل ادعاست. هفتاد و چند بار در کتاب آخر گفته 

شود این ادعا را تجربه اما می ؛کنیماحترامی کنیم و بگوییم ادعا را تِست میخواهیم بینمی
حق داریم بدانیم چقدر این « او» دعایی کرده و ما به عنوان جزیی از وجودا« او» کرد.

دارد و چقدر « او» جانبچقدر پشتیبانی تشکیالتی از ، معطوف به نتیجه است« او» ادعای
این قابل آزمون است؛ ؟ گذار است. آیا توان درگیری با این همه پدیده را داردبرای ما وقت

برابر نیستیم ولی برای خود « او» ما با، برای خود شانی دارد« او» ،زنیمما خدا را تست نمی
 ما قابل آزمون است.

در ، با ما در رختکن آمده، آموزگار و مربی و خالق بوده« او» وجه بعدی انتظار اوست.
ها و در بریدن، مانهایکنجدر سه، ماندر هماوردهای، مانهایدر بزنگاه، نیمکت آمده

پس انتظاری دارد. به هر حال انتظار دارد ما در این ، مان آمده استهایشکست خوردن
 سالمی داشته باشیم. ، ها حداقل نگاهیرفت و برگشت

، ها محل گریز شما منمنجکُیعنی باالخره در سه 9«.فَفَرَّوا ِالَّی اهلل»و باالخره مَفََّر هم است؛ 
آخر  ،هاکنجکند که این سهبه سمت من فرار کنید. خیلی مهم است؛ آدم گاهی فکر می

 فرار کرد. « او» شود سری کشید و به جانبدنیاست اما می
 : مان کالسیک و وجه دیگرمان دینامیک استرسیم. ما یک وجهبه اواخر بحث می

 

                                                                                                        
( و 14)انفال: « گرددو بدانید که خدا میان آدمى و دلش حایل مى« : »الْمَرْءِ وَ قَلْبِهأَنَّ اللَّهَ یحُولُ بَینَ . »1
و ما انسان را « : »وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ وَ نَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیهِ مِنْ حَبْلِ الْوَریدِ»

« کند، و ما از شاهرگ ]او[ به او نزدیکتریم.اى به او مىو چه وسوسهدانیم که نفس اایم و مىآفریده
 (18)ق:

(، 168)بقره: « وَ إِذا سَأَلَکَ عِبادی عَنِّی فَإِنِّی قَریبٌ أُجیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعان». اشاره به آیاتی نظیر 1
وَ »(، 13)اعراف: « کُلِّ مَسْجِدٍ وَ ادْعُوهُ مُخْلِصینَ لَهُ الدِّین قُلْ أَمَرَ رَبِّی بِالْقِسْطِ وَ أَقیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ»

(، که طی آنها خداوند انسان را به فراخوانی خودش دعوت 80)غافر: « أَسْتَجِبْ لَکُم قالَ رَبُّکُمُ ادْعُونی
 نماید. می
به سوى خدا بگریزید، که من شما را از طرف او  پس« : »فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّی لَکُمْ مِنْهُ نَذیرٌ مُبین» .9

 (20)ذاریات: « اى آشکارم.دهندهبیم
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 کالسیک 
 : ما

 دینامیک
 

الزاماً وجه کالسیک ما همان ماندن در وضع موجود و قناعت است. وضع موجود هم 
شود. مان هم میانرژی و خلق عشق و تولید ومهر و نیست؛ شامل زندگی و  وضع سیاسی

ایم و خودمان را در این سطح تعریف کردیم. یعنی ما این وضع را پذیرفتهوجه کالسیک، 
اما انسان بنا نبوده در سطح بایستد. اگر قرار بود در سطح بایستد که همان غارنشینی اولیه 

و یک  در امان بودکرد و از باد و باران و تابش خورشید هم یتر بود؛ حیوانی شکار مامن
قانع بود و نه پرورنده اهل قناعت بود. وجه مقابل و انسان زیست حداقلی داشت. ولی نه 

مایه و و جان مدینامیک بودن است. یعنی عضو هستی باشی، متضاد کالسیک بودن یقرینه
باال  متا بتوانی باشیم شکستن زَروَرق قناعتاهل ؛ مخَلَجان و هیجان و امیدی داشته باشی

 : هم دو وجه دارد« او» .مبروی
 

 قدیم  
 : او

 متن؛ منش؛ روش؛ ایده؛ خلق:  جاری
 

تر از ادبیات یک وجه قدیم دارد که در ادبیات سنتی مذهبی تا حدودی هست. اما غلیظ
ولی  ،ودشکه خدا انکار نمی، در بخش مهمی از روشنفکران ماست ،سنتی مذهبی

که  نظرانصاحبجاری نیست. برخی از دیگر ولی  ،خلق اولی کرده، دوردست است
در همین حسینیه که صحبت  ،شان احترام قائلیماخالقی و مذهبی هم هستند و ما هم برای

دوران ، کنند که خدا دیگر در مناسبات زمینی ما وجود ندارد؛ دورانکنند تصریح میمی
کنیم. این را چند باره هم خودمان را تنظیم میبین ان مناسبات قرارداد است و ما خودم

چون سخنرانی با نوشتن فرق دارد و به هر ـ  کنند. اگر فقط یک بار گفته بودندتصریح می
در خودش مهاری است. امکان اصالح هم هست ولی  «دست»نویسد حال آدم وقتی می

ولی وقتی این  ،ادیده انگاشتن بودقابل ن ـ گفته شود سخنرانی ممکن است حرف اشتباهی
شود که خدا در مناسبات ما نیست و ما مناسبات خود را خودمان گزاره چند باره تکرار می

خدای قدیم و دوردست و کهکشانی است. ، شان از خدایعنی برداشت، کنیمتعیین می
، است جدیدمنتشر و اهل خلق ، درتنیده و جاری است« او» که اگر بپذیریم که درحالی
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ست و خودش پرداز است. اهل روش اپس همیشه در موضع خلق است و همیشه ایده
این خدا وسط متن ، تر از همه این کهدهد. مهمشی آموزش میمنشی دارد و به ما هم من

دارِ هستی تاسی به میان، است و ما هم اگر به سهم خودمان بخواهیم به میان متن بیاییم
طلبد که ما می ،است و ما هم اگر بخواهیم از حاشیه به متن بیاییماهل متن « او» الزم است.

 ارتباطی برقرار کنیم.  ،با خدای جاری و ساری و درتنیده
*** 

از آور بود. اما چون دو هفته وقفه بود و سیزده جلسه خالصه شد و شاید هم کمی مالل
دآهنگ به پس سر خواهیم بحث جدیدی را باز کنیم الزم بود که یک نگاه تنامشب می

 داشته باشیم.
 

 از امشب به پیش؛ 
 باب بگشا: دوم فصل

 

بینانه بینانه یا خودبزرگیید. از موضع خودکم«باب بگشا»الباب کنید و گوید که دقَّاو می
ای یعنی اگر پروسه و پروژه «مرا بخوانید»گوید. بینانه میبلکه از موضع واقع ،گویدهم نمی

و  امکانم بخوانید. درز و حفره ءمن را که منشا ،واهید طی کنیدخسیری را می، دارید
هایتان را دهم تا بخشی از ناتوانیبه شما روش می، کنمشما را با توان خودم پر می ناتوانی

 : شویموارد فصل دوم میخودتان پر کنید و بخشی را من پرکنم. 
 

 ؟ بابِ که بگشاییم
 های اوداشته، کارکردهای او

 

آن نود و نه در حد « او»آیا ؟ سر این است که باب چه کسی را باید بگشاییم بحث بر
به ، آید و دیگر خیلی کالسیک شدهدعای جوشن کبیر و سمات برمی درصفتی که از قرآن 

؟ پذیریمما میاصالً سمیع بودنش را ؟ خوردبه چه درد ما میاآلن  «او» علم؟ آیدکار ما می
هایی برویم سراغ کارکردهایش؛ ببینیم چه کارکردها و داشته؟ انیمدناظر میرا « او» واقعاً
سراغ یک قدیمی و کهکشانی که نه وقت و ؟ خواهیم برویمسراغ چه کسی می؟ دارد

یا نه؛ سراغ یک جاریِ فعالِ منتشر و مبشر و وجددار و ؟ حوصله و نه توجهی به ما دارد
ها بعضیاحتماالً اینجا خیلی وقت هست. « در»ی در آستانه؟ خواهیم برویمانتظاردار می

. دوستی شان هم ممکن است تحقق نیافته باشدو خواستگاری اول اندخواستگاری رفته
ام؛ سی و پنج چای خوردهو نعلبکی،  گفت من در سی و پنج دست فنجان داشتم که می
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ها اع فنجانگفت من با همه انومی !بار خواستگاری رفته بود و هیچ وقت هم ازدواج نکرد
. «بروم یا نروم»میشه در شش و بش این است که دار ـ آشنایم. هـ بلند و کوتاه و شکم

بیرون بیاییم. اصولی توافق محصول و خواهیم که سی و پنج جا برویم و بدون ولی ما نمی
گرگی یا با انگشت یا کف؟ زنیماین در کمی مکث کنیم که چگونه در ب یدر آستانه

باید یک « او» به هر طریق کمی درنگ کنیم.؟ یمی را بزنیم یا زنگ بزنیمالباب قددق
 هایی را با خودمان وا بکنیم.سنگ ی داشته باشد و ما هم بایدهایویژگی

 

 در آستانه در؛ 
 نقطه اتکاء « او»            : فرضپیشدو 

 غیرمناسبتی، غیرتاکتیکی« ما»
 

ما به ؟ هست ءاتکا ینقطه« او» ین است که آیاکنیم افرض می« او» هایی که برایویژگی
دهیم و در ما که سرپا هستیم و مناسبات خودمان را هم شکل می؟ چه مناسبتی در بزنیم

دوم ؟ هست« او» پس چه نیازی به ،یک زیست حداقلی هم داریم، موضع تولید هم هستیم
گی و دیرینه برخورد کنیم استراتژیک و درازمدت و همیش« او» خواهیم بامی واقعاًاینکه ما 

 ؟ یا تاکتیکی و مناسبتی
هایش حرف خوبی زد و من هم دو جلسه قبل یکی از دوستان جوان در میان حرف

را مولوی هم باز پارادوکس بسته است. این  ،ولی در ،نوشتم. گفت که ما تلی از کلید داریم
 : کرده است

 

 ما یهاو هوا بنهاده بر دل لیبود م یقفل
 1و مفتاح را دندانه شو دندانه شومفتاح ش

 

گشایشگر و « او» ،اهل غل و زنجیر نیست« او» ایم.ما خودمان یک قفلی به خودمان زده
خودمان را نیت است اما ما خودمان هستیم که اهل لیّ« او» بازکن و اهل تسهیل است.راه

: گویدقشنگ می ایم. مولویمحصولی نداریم و به خودمان قفل زدهایم، دچار یبوست کرده
مشکل رزوه دارد. کلیدی داریم که حتماً  ، آن کلیدبرو کلیدی پیدا کن یا اگر کلیدی داری

                                                                                                        
حیلت رها کن عاشقا »الزمان فروزانفر( با مطلع: دیوان کبیر موالنا )تصحیح بدیع 1191از غزل شماره  .1

 «. دیوانه شو دیوانه شو
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سازی پیدا شود که کلید را درست کند. این در باید قفل .شودباز نمی ،زنیمبه هر دری می
باز شود. یک متد و  ...سنجاق سر و سوزن و از آن درهایی نیست که با تردستی و 

ها فرضپیشبیایید کمی روی ؟ کرد شود کلیدی پیداخواهد. حاال ببینیم مییطی میشرا
 : بایستیم

 

 در آستانه؛  فرضپیشاول 
 : نقطه اتکاء« او»

  « او»          
 نزدیک                     دعوت او

 مبناگیری او      خوانده                    
 راه رشد با او       مجیب                         

 

کلیدی هست از جمله  یآیه چند؟ نقطه اتکاست یا نه« او» آیااول این است که  فرضپیش
 : دهدخیلی راحت آدرس خودش را می «او»که ، 1بقرهی سوره 168 یآیه
ی اینجا سَألَکَ آمده یعنی گرپرسشاگر روندگان راه من از تو در مورد من پرسش کنند )»

خواهد راهی گشوده شود و به سرفصلی بینجامد( من که می، ر نیازاز سپرسشی است 
شوم. سپس با من کننده را به هنگام خواندن پذیرا مینزدیکم و خوانش خواننده و دعوت

من را ، ایم«هست»ما ، یعنی با ما ایجابی برخورد کند «بُواْیسْتَجِیفَلْ») ایجابی برخورد کنند
 . «رشد طی شود امید است که راه، مبنا بگیرید(

، امروزی کنیماین را  ادبیاتاگر تمثیل قشنگی است. ، «امید است که راه رشد طی شود»
ها است. در ادبیات حقوقی فردی که در دادگاه «خوانده» ؛گوید که نزدیکمخودش می «او»

است. در  «خوانده». خدا با همه جالل و جبروتش «خوانده»گویند شود را میاحضار می
را در نظر « او» بخواهیم خوانده است. هیچ جا نیست که، ری که احضارش کنیمهر محض

اهل ایجاب است. اهل ، گفتگو کنیم و نشود. همه جا هست. مُجیب است« او» بیاوریم و با
را دعوت کرد و مبنا  «او»بخش است. منتها باید امکان، گیردامکانی را نمی، سلب نیست
شود وجه اول که نقطه اتکاست. یعنی خود کرد. این می راه رشد را طی «او»گرفت و با 

                                                                                                        
بُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ  فَلْیسْتَجِیبُواْ لىِ وَ لْیؤْمِنُواْ بىِ لَعَلَّهُمْ قَرِیبٌ أُجِی یِفَإِن یِوَ إِذَا سَأَلَکَ عِبَادِى عَن» .1

 «.یرْشُدُون
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باید باور شود. تحمیل هم اتکاء  هستم و این نقطهاتکاء  کند که نقطهتصریح می «او»
 گوید بگو من همین نزدیکم. کند؛ مینمی

همدیگر است. این شش  یدو آیه هست که قرینه، اول را که جلو بیاییم فرضپیشهمین 
توانیم کنار هم ما می را ه که در صد و چهارده سوره سازماندهی شدهآی اندیهزار و 

. ویژگی این کتاب ی دیگر قرار دهیمای را مقابل گزاره، گزارهسازی کنیمبچینیم و قرینه
توانیم آن را است. ما هم در حد فهم خودمان می عنصریاین است که ماتریس هزار 
 خراج کنیم. است و پاسخ مهندسی کنیم و از آن دستگاه

 

 در آستانه؛  فرضپیشاول 
 : نقطه اتکاء« او»

 «عنکبوت یچون خانه، سست و ریزان»: مبناگیری غیر او
 «گسستاستوار بی یمایهچنگ زدن به دست»: مبناگیری او

 تار                               در برابر                                کالف  
 

 128 یآیه است و دیگری هم 1عنکبوتی سوره 41 ییکی آیه ،هقرین یاین دو آیه
اگر غیر من را مبنا بگیری و »: گویدعنکبوت میی سوره 41 یاست. در آیه 1بقره یسوره

 «.عنکبوت یسست و ریزان و لرزان و وهن است. مثل خانه ،مناسباتی را بنا بگذاری
ای که خیلی هم ی شبکهیبای آن خانهز یپاشد. هندسهمیفرو عنکبوت با فوتی  یخانه

سست و ریزان است و فنداسیون قابل اتکایی ، شاوقت صرفش شده به رغم زیبایی
نیست. اتکاء  شود نیز سست و ریزان است و قابلبرقرار می« او» ای که با غیررابطهنیست. 
گسست استوار بی یمایهچنگ زدن به دست یرابطه با او به مثابه»: گویدقرینه می یاما آیه
 عنکبوت تاری را در مقابل کالفی در 41ی آیه، کشی کنیم. اگر بخواهیم عصاره«است

به اسم مانون در خیابان  ایدهد. زمان بچگی ما کاموافروشیبقره قرار می 128 یآیه
ای آن دوران ار بود که کامواهای آلمانی داشت که بر خالف کامواهای ایرانی و ترکیهزالله

                                                                                                        
بَیتُ الْعَنکَبُوتِ مَثَلُ الَّذِینَ اتخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِیاءَ کَمَثَلِ الْعَنکَبُوتِ اتخَذَتْ بَیتًا وَ إِنَّ أَوْهَنَ الْبُیوتِ لَ. »1
 .«کَانُواْ یعْلَمُون لَوْ 
 «.لَا انفِصَامَ لَهَا وَ اللَّهُ سمِیعٌ عَلِیم فَمَن یکْفُرْ بِالطَّغُوتِ وَ یؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. »1
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مان نشاندند که با زانوهایوقتی ما را می. [کاموای محکمی بود]ه خیلی نازک بودند، ک
کالف را  ،های کوچهبازی بچهما با شنیدن صدای توپ ،وله کردنلکاموا را بگیریم برای گ

بافت به هم و اگر کاموای ایرانی بود، میخورد. کردیم و کامواها به هم گره میمی رها
درشت بود و در هر کالف چند رشته داشت کامواهای آلمانی دانهر گم! شد کالف سر دمی

شد. این هم یک تار است در برابر کالف؛ تار و به همین خاطر هیچ وقت سردرگم نمی
اما باز  ،پیچدکاموای معمولی است و آن کالف کاموای آلمانی است که هرچه درهم می

تماسی با تار عنکبوت کوچکترین  ها قابل تمسک است. این تمثیل خوبی است.رشته
توان گرفت و خود قابل چنگ زدن نیست. ولی کالف را میاصالً ، شودباعث گسست می

 فرض اولیم.را باال کشید. هنوز در پیش
 

 در آستانه؛  فرضپیشاول 

 : نقطه اتکاء« او»

 پذیرش و تصریح بر آموزگاری او 
 مستقیم و ثابت ماندن بر آن 

 فسردگینه دل ا، نه بیم
 

که گفتند پروردگار ما  گمان آنانبی»: مضمون مبناگیری دارد 1احقافی سوره 19ی آیه
. این «را نه بیمی و نه حزنی است انآن، سپس مستقیم ایستادند و پایدار ماندند ،خداست

کند. را تصریح می« او» پذیرش بر آموزگاری، تکه کنیم و برش بزنیمآیه را هم اگر تکه
نه بیمی ، رب و مربی و معلم بگیریم و بر این مبناگیری مستقیم و ثابت بمانیمرا  «او»یعنی 

 مبنا هست. به ادعای خودش مبنا هست و ما، فرض اولافسردگی هست. در پیشو نه دل
حس آیا و خودمان بیاندازیم و ببینیم که و تاریخ رامون یتوانیم نظری به جهان و پهم می

جهان تارعنکبوتی و  ییا همه؟ ای وجود داردی و دستگیرهایم که کالفی و بندکرده
که مربوط به خودمان هست،  دوم فرضپیشاما سراغ ؟ های تخیلی استمجازی و شبکه

 : برویم
 

                                                                                                        
 «.وَ لَا هُمْ یحْزَنُون نَّ الَّذِینَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَیهِمْ»ِإ. 1
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 فرض در آستانه؛ دوم پیش
 : غیرمناسبتی، غیرتاکتیکی« ما»

 : «ما»از عموم « او»شناخت            
 

  خواهندگی خیر ناپذیر درخستگی
 یاس و نومیدی در آسیب و تنگنا

 

 به حساب خود گذاشتنِ گشایشِ پس از رنج
 روی گردانیدن و دوری جستن پس از گشایش

 خواهندگی عریض و پهن به هنگام شر و بال
 

ضروره و البمناسبات داشته باشیم یا « او» گاهی باخواهیم مناسبات استراتژیک و همهآیا می
 تا 43 یی دارد. این شناخت را خیلی صریح و روشن در سه آیهاز ما شناخت« او» ؟تاکتیکی

ناپذیر است اما به تنگنا که انسان در خواهندگی خیر خستگی»: 1گویدفصلت می 21
. اینجا مرزی بین خواسته و «اش استخوانی درونی و بیرونیرسد اول ناامیدی و مرثیهمی

. خدا استهای سطحی گشایش ،واهیمخمی« او» ما اگر چیزی ازاآلن  دعوت وجود دارد.
اینکه تیم به طور مثال برای شود اما ترین مناسبات ما وارد نمیترین و کیفیدر کالن

درست شب تاسوعا در ، بود 1936کشند. سال پای خدا را وسط می ،استقالل یک گل بزند
یم مدام عقب تیم چینی بود و تیک بازی تیم استقالل با ، های آسیاهای جام باشگاهبازی

خوانی راه پوش کنار میدان نوحهسیاهتمام کرد. مدیر باشگاه استقالل افتاد و مساوی میمی
تا استقالل گل مساوی بزند.  و امام حسین و خدا را همه به میدان آورده بود انداخته بود

ت در مشکال ها انتظار داریم خدا وارد شود وخواستهترین و نازلترین یعنی در مبتذل
قدیم « او» ،فکر و تولید و توسعه یولی در پروسه، ازدواج و بچه دارشدن دخالت کند

تشخیص داده که انسان « او» !جایی ندارداصالً شناسد و است و تکنولوژی جدید را نمی
گفتند می «سیزده به در»در قبالً شود. اینجا درخواهندگی خیر در چیزهای ریز فعال می

                                                                                                        
أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ  نْوَ لَئ (43وَ إِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَیوسٌ قَنُوطٌ) رِلَّا یسَمُ الْانسَنُ مِن دُعَاءِ الْخَی. »1

الَّذِینَ  نَّفَلَنُنَبِّئ  إِنَّ لىِ عِندَهُ لَلْحُسْنىَ یِرَب عْتُ إِلىَمَسَّتْهُ لَیقُولَنَّ هَاذَا لىِ وَ مَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائمَةً وَ لَئنِ رُّجِ
وَ إِذَا أَنْعَمْنَا عَلىَ الْانسَانِ أَعْرَضَ وَ نَا بجَانِبِهِ وَ إِذَا مَسَّهُ  (20کَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَ لَنُذِیقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِیظٍ)

 «.(21یضٍ)الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِ
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ها بیفتد و عنی ظرف یکسال همه این اتفاقی؛ «بچه بغل، خانه شوهر، سال دگرسیزده بدر، »
مرزی بین « او» وارد شود!در سال بعد این کارها تا سیزده به یانتظار است خدا در همه

های منظورش خواسته «من را فرا خوانید»گوید گذارد. اینکه میخواسته و دعوت می
 ،اما خوانش خسیس نیست،« او» ،آیدخره میها هم باالدر آن ؛کوچک و تاکتیکی نیست

را  انتظاراتمان این است و این هایداشته، ای داریمما پروسه .باید خوانش ابراهیمی باشد
)فهرستی از  هم مِنُوییتاریخ های کیفی هم از تو داریم. موسی و ابراهیم و انسان

، نیستسوران و ختنهازدواج های آنها تحقق یک گذارند. خواستهخدا میمقابل  ها(خواسته
 ی تحولی قرار است رخ دهد. فاق کیفی قرار است در جهان بیفتد؛ یک پروژهات

شود. تر به درون ما وارد میکاوانهروان [ی فصلتسوره 21ی آیه]ی بعدی خدا در آیه
گذارد. شود دستاورد را به حساب خودش میاش هم که حل میمساله [انسان]»گوید می

گرداند و دوری شود، از ما روی میشود، و گشایش حاصل میاز رنج دور می وقتی
«. اش عریض و پهن استبه هنگام شر و بال، خواهندگی»: خیلی قشنگ است«. جویدمی

ی در آیه« او»کنج و شرایط بالضروره از ما انتظار چنین برخوردی دارد. اما یعنی در سه
ی ابراهیمی که ساده است و همان فرموالسیون رابطهدهد راهکاری می 1ی بقرهسوره 121

 : شوددر این  آیه هم دیده می
 

 فرض در آستانه؛ دوم پیش
 : غیرتاکتیکی، غیرمناسبتی« ما»

           : «ما»به « او» راهکار
 یادتان کنم، یادم کنید

 گیرید و سپاس گزارید از امکاناتم بهره
 انکار مکنید و حق مپوشانید

 

هم جناق  بادو نفر  در گذشته، !. این گروکشی نیست«یادتان کنم، یادم کنید»: دگویمی
یادم تو را »گفتند کردند چیزی به یکدیگر بدهند و بعد میو سعی می شکستندمی

گوید من با شما کاری می« او» اما .تا به این بهانه چندساعتی به یاد هم باشند «!فراموش
اش مهم است. پس جناق را نگه دارید. وجه بعدی ،ریددا اما شما با من کار ،ندارم

                                                                                                        
 «. فَاذْکُرُونىِ أَذْکُرْکُمْ وَ اشْکُرُواْ لىِ وَ لَا تَکْفُرُون. »1
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است و انتظار  یبخشاهل امکان« او» .«از امکاناتم بهره گیرید و سپاس گذارید»گوید می
فی روی شُکر ینژاد تعردا کند. مرحوم حنیفیدارد که امکان هم حفظ شود و هم ارتقا پ

بلکه به ، نیست اهلل گفتنسبحان و شکر به معنای تسبیح انداختن»: کند؛ تصریح میدارد
دهد امکان به ما می. خیلی زیباست. «حداکثری از امکانات پیرامون است یمعنای استفاده

یادتان کنم. از امکاناتم بهره گیرید و ، یادم کنید»و انتظار دارد از این امکانات استفاده کنیم. 
انکار نکنید و حق »: گردانیدرو ب، . این طور نباشد که از مرحله گذشتید«سپاس گذارید

 دوم هستیم. فرضپیش. همچنان در همان «مپوشانید
 

 فرض در آستانه؛ دوم پیش
 : غیرتاکتیکی، غیرمناسبتی« ما»

 : سنت او
 امن و آرام ، خواندتان به سوی خانه سالممی

 اعوجاجکند هر که را خواهد به مسیر بیرهنمون می
 

خواندتان. سالم و امن و آرام می یاو به سوی خانه»: یدگومی 1یونسی سوره 12ی در آیه
ای را . یعنی اگر پروسه«کند هر که را که خواهد به سوی مسیری بی اعوجاجرهنمون می

دهم. حال به فراز آدرس کیفی میبه هر که خواهد مسیر را طی کند، ، خواهید طی کنیدمی
 : شویمدیگری از بحث وارد می

 

  نمای عامِ اکنون؛
 ؛ غیرمدعو«او»
 کرد از سر اضطرار؛ روی«ما»
 مسدود«ِ در»

 

به جاهای کیفی « او» این است که ـ یمهستنمایی که همه مشمول آن اکنونِ ما ـ  نمای عام
ما هم ، شود. غیرمدعو استاهمیت دعوت میبه جاهای ریز و کم، شوددعوت نمی
های مانده است. اگر در پروسه دودو مس بسته ،لذا در ؛مان از سر اضطرار استرویکردهای

 شود.قانونی هست که باالخره این در باز می، جدی دعوت کیفی شود
 

                                                                                                        
 «. صِرَاطٍ مُّسْتَقِیم دِى مَن یشَاءُ إِلىَهْدَارِ السَّلَمِ وَ ی وَ اللَّهُ یدْعُواْ إِلىَ. »1
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 نمای عامِ اکنون؛ 
 خواهندگی نه دعوت

 تاکتیکی نه استراتژیک
 جایی منشاءجابه

 

و  داریم خواهندگی است نه دعوت؛ موردی است نه مستمراآلن  چیزهایی که ما
 ماست و تنگناهامتعلق به  دستاوردها: جا شده استها جابهءو گویی منشا استراتژیک؛
شان غرق شده و لنج ش ملوان بودما بود که شوهر بین اقوامخانمی در  !اوستمتعلق به 

 از خدا»گفتند کرد و فامیل به او میبود و زندگیش را از دست داده بود. اگر کاری می
پرسم چرا این کار را با را ببینم میمن خدا ؟ من از خدا بترسم»: گفت؛ او می«بترس

و ها حاکمیتمتعلق به  جا شده است. دستاوردهاها جابهیعنی منشاء !«؟زندگی من کردی
 «او»از وجود  عمالً هاگیتوسعهها و بیماندگیعقب یاست و همه و خودمان روشنفکران
 : دست آوردیم برویمهشود. به سراغ فروض استراتژیکی که از این چند آیه بانگاشته می

 

 فروض استراتژیک؛
 مبناگیری

 دستینزدیک
 مناسبات دوسویه

 کاربندیگیری ـ بهبهره
 ذکر منشاء

 رابطه رفاقتی
 فراخوانی

 رهنمونی استراتژیک
 ایخوشی سرمایهدل

 

شود پشت در ایستاد می، را داشته باشد فروض استراتژیک این [ی انسان با خدارابطه]اگر 
دست است و مناسباتش دوسویه نزدیک، . قابل مبناگیری استمنتظر پاسخ بودو  و در زد

ما  یبیند آوردهولی می ،آید؛ هدایت عامی دارداست و در مناسبات یکسویه با ما نمی
اش چیست تا او هم آورده داشته باشد. امکان را بهره بگیریم و منشاء را ذکر کنیم. رابطه

حَسُنَ »: گویدشمارد و میچهارگروه را برمیقت است؛ هم اهل رفا« او» ؛رفاقتی است



 21      فرضشیبا دو پ« باب بگشا»: نییتبنشست پانزدهم: 
  

 

گوید اینها نیکو اند؛ پس خودش اهل رفاقت است که میها نیکو رفیقاناین، 1«قایأُولئِکَ رَف
هم  سیرکند و پایان رهنمونی استراتژیک می، فراخوانی دارد نه دعوت سرسری اند.رفیقان

نه انگیزه و عشقی داریم و نه اآلن  ،دم ندارد ای است. جهنم که شاخ وکه دلخوشی سرمایه
خیلی از این خبرها اآلن  ،رویمبخوش به رختخواب  ،شب، خیزیمصبح که از جا برمی

 طرحدل خوشی است. ما در این وانفسا اگر بتوانیم برخی عناصر این ، نیست. ولی سرمایه
 : کمک بگیریم ای پیدا خواهیم کرد. از مولویخوشانهسرمایه دل، را پیدا کنیم

 

 از آشنایی تا دوستی هزار منزل استُ
 هزار وادی، از دوستی به دوست

 

دوطرفه و رفیقانه بود و منزل به ، باالخره باید سیری طی شود. سیری که ابراهیم طی کرد
ی رسید که بشود به جایی منزلی طی شد. وادی به وادی طی شد تا به سرمنزل قابل اعتماد

مبتذل است اما کیفیتی در ، امکه در تاکسی شنیده یهایکی از این ترانهدا کرد. یدسترسی پی
اگر  !سه بار احتمال «!شمدارم عاشقت میاحتماالً احتماالً احتماالً »: گویدآن هست. می
ما در پی چه هستیم در  شد.که نمی ،خواست با این همه احتمال عاشق شودابراهیم هم می

 ؟ چیست« او» و جایگاه «او» هایاین رابطه و داشته
 

 ؟ در پی چه
 جایگاه                            

 او                                         
 کارکرد                            

 

کن له حلاباز هم خیلی مس ،هامان ببریمپروژهها و پروسهخدا را در صرفاً اگر بخواهیم 
در نهاد خالی است؛ ما یک نهاد و سرشت و طبیعتی داریم « وا» جایاآلن مقدمتاً  نیست.

ناشی از خالی بودن جای اوست.  ء،خالی است. این خال نهاد در آن« او» که جای
تهی درون ؛داشته باشد و بشارتی تهی بودن ما مثل طبل نیست که آهنگ و پژواکدرون
که  چهل یی دهه«با شماصبح جمعه » یما هیچ طنین و بشارتی ندارد. در برنامهبودن 

                                                                                                        
هُ عَلَیهِمْ مِنَ النَّبِیینَ وَ الصِّدِّیقینَ وَ الشُّهَداءِ وَ وَ مَنْ یطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِکَ مَعَ الَّذینَ أَنْعَمَ اللَّ. »1

 «.الصَّالِحینَ وَ حَسُنَ أُولئِکَ رَفیقا
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در یکی از  ند.بودبه نام منوچهر و فریدون اسماعیلی ر دوبلُدو برادر ، بسیار فراگیر بود
کردند تنبک و ضرب کرد؛ همه فکر میتنبک پخش میبیست دقیقه ها، این برنامه، جمعه

حسین تهرانی است؛ اما بعد مجری برنامه ـ آقای نوذری ـ گفت این چیزی که شما 
با یک حفره طنین یدید، آوای تماس انگشت وسط آقای فریدون اسماعیلی با حفره بود! شن

خالء نهاد باید مقدمتاً  شود.ها هم شنیده نمیحتی از این صدااآلن  نواخت. اماو آهنگ می
پر شود تا فردی که مالتی و تجهیزی و بار شتری دارد، مسیری طی کند. مسیر هم همیشه 

 ؟ ای طی شود تا به جایی برسد. در پی چهژهصاف نیست باید پرو
 

 ؟ در پی چه
 : «او»جایگاه 

 در نهاد 
 در مسیر 
 در پروژه

 : «او»کارکرد 
 درونآرام

 رفیق راه 
 شریک پروژه

 

را نهاد و در « او»خواهد. یم و این متن درون و حال و احوال خوشی میاما متنمقدمتاً 
« او» بخش درون است.شهم این است که آرام« او» کارکردخواهیم. مسیر و در پروژه می

تان. رفیق راه است. جلوتر که رسانمگوید به منزل امن و سالمت و طمانینه میخودش می
)همسر عمران، ابراهیم، موسی، زکریا، اصحاب کهف  مشارکتیی پروژهچند مدل ، برسیم
بدون آخرِ نُه ماه به خدا ، تترینش مدل همسر عمران اسآید. سادهاز قرآن بیرون می و ...(

، خواهم زمین بگذارممی، من نه ماه این بار را حمل کردم»: گویدمیتکلف و پیچیدگی، 
 یاللهسهم من این نه ماه بوده است. انتظارم این است که از این پس این نوزاد را به سُ

لیلی ندارد د ،بیندخدا وقتی آورندگی و خوانش و حمل بار را می 1.«ای وصل کنیکیفی
گونه که در رابطه با ابراهیم همان شود.رفیق راه و شریک پروژه می آید.هم می« او» نیاید.

                                                                                                        
 عمران. ی آلسوره 98و  92. اشاره به آیات 1
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ی ما داده شده، از کار درآمد، ما هم از همان ژن ابراهیم هستیم و یک آموزش به همه
ما . [آیدو در کار ما نیز درمی]و جاری است  ثانیآموزش اول و ثانی و خدا معلم اول و 

ها مان بیاید خیلی اتفاقدر درون« او» احتیاج داریم. اگر« او» مان بهدر درونمقدمتاً 
ها، به ، در تشکیالتزن و شوهرروابط بین به سطح  فریب،دروغ و اآلن  افتد؛نمی

ما  یاین طور نبود. هنوز اخالق در جامعه در گذشته. است ترین سطوح رسیدهنزدیک
و هنوز هم  ی درونی بودهیعنی یک نگهدارنده ؛ر وجود داردترین اقشابیشتر بین سنتی

، به شریک و بردپیشنیاز به یک آرامش و نگهبان درون داریم و برای مقدمتاً ما هم  هست.
 : هنوز دنبال همان تیتر اولیمنهایتاً  رفیقی نیاز داریم؛

 

 نزد من آ، باب بگشا، گشایمره، من رفیقم
 

دری جدی است. از آن درهای سی وپنج باره نیست. دری  ،رسد که این دربه نظر می
خودت را لعنت کنی که چرا این زنگ را زدم. باالخره  ،روی داخلنیست که هرچه می

آقای دکتر در همین دوران ما، کششی داشته که ابراهیم صد سال این راه را رفته است. 
دو ، ود. دستاورد هم داشتسالگی در سال دو ماه روزه ب چندسحابی در سن نود و یداهلل 

خیریه ایجاد کرده بود و خودش هم مدیر آن بود. حساب و کتاب و سازوکاری ی موقوفه
یک گروه آموزشی پسرانه ایجاد کرده بود و اواخر عمر به دنبال ، سی یداشت. از دهه

 گشت که یک گروه دخترانه هم ایجاد کند. چه چیزی در آنها بود که در مازمین بزرگی می
 ؟ نیست

ما آن قدر همه چیز را  یدر جامعهاآلن  یک موجود جدی است. ،پشت در، آیدهم می «او»
 واقعاًدانم برخی روشنفکران اند که دیگر هیچ چیز یقینی وجود ندارد. نمینسبی کرده

از ، هیچ چیزی دیگر وجود ندارد. در متروی میرداماد؟ کننددانستند که دارند چه میمی
دو پسر سمت راست من بودند و یک خانم هم جلو من بود. بدون ، آمدیماال میبرقی بپله

حلقه بود. یکی از ، هم شدند. دست دختر وارد محاوره با ،این که همدیگر را بشناسند
دختر  «؟ای که دست شماست مشکلی برایتان باشدکنید این حلقهفکر نمی»: پسرها پرسید

در چهارده ثانیه؛ ارتباط برقرار شد و ، االی پله برقیتا برسیم ب «!نه مشکلی نیست»: گفت
 «حلقه»در  ،فارغ از مذهبی بودن یا نبودن قبالً دختر رفت که سوار ماشین آن دو نفر شود. 

روشنفکر از کجا ، حاکمیت از کجا به کجا، قراری بود. توده از کجا به کجا رسید، قولی بود
زنی البی و دروغ و چانه، ل چشم باز کردهنس؟ نو دیگر چه حرجی است به نسل، به کجا
هم « او» قرار دیده است. باالخره مفری الزم داریم.های بیگیری پشت پرده و قولو رای
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اش با ما برقرار شود. دو مساله را اول باید حل کنیم. یکی الزامی ندارد که بخواهد رابطه
وارد را « خدا»در تاکتیک صرفاً هیم خوامی [ی اتکاء بگیریم و دوم اینکهاو را نقطه]اینکه 

ابراهیمی است. به  یشیوه، شیوه، در نهایت؟ [یا در مناسبات مستمر و استراتژیک] کنیم
همین خاطر هم خدا به ابراهیم عالقه دارد و مقامی برای او قائل است. او سرسلسله و 

گر بخواهیم از سر ولی ا ،نداریم« او» ست. ما مفری جزکیفیت و نهاد و محتوا گذاربنیان
دیگر ، دهد. لذا دو اتفاق باید رخ دهد یکی در درون خود ماجواب نمی ،استیصال برویم

 ؟ قابل اتکاست یا نه« او» را بشناسیم که آیا« او» اینکه
 

 بحث پیشاروی؛
 : تبیین

 های او داشته
 کارکردهای او

 

مان این است که ای او. سعیها و کارکردهرویم سراغ بحث تبیین؛ داشتهبعد می یاز جلسه
های نرویم و تعریف ،کالسیک شده استی ذهن ما و ملکهصفت سنتی که  33سراغ 

های توانیم پیوند بخوریم و افقمی« او» ی ازجدید ارائه دهیم و ببینیم که با چه کارکردهای
 . با سپاس از حضور و بذل توجه شما خودمان را جستجو کنیم.
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 کنندگان های مشارکتآورده
 

 ی اولکنندهمشارکت
ی پیاده کردن مذهب در ی نقد نحوهبا سالم، به نام روح هستی. من امشب بحثی را درباره

های موجود در جامعه است. البته ی خودمان دارم که به نظر منشاء اکثر بحرانجامعه
ی های من خیلی جدید نباشد و شما اکثر آنها را بدانید، ولممکن است که حرف

 خواهم اینها را به زبان خودم بیان کنم. می
بندی را این تقسیمی کنم که البته ایدهمی من از نظر محتوا قرآن را به چهار بخش تقسیم

بخش عبارتند از  این چهار ام.دکتر کدیور گرفته «قرآن و انسان معاصر»از سلسله مباحث 
ی. هر بخش را به طور بخش اجتماعی، بخش رفتاری و بخش تاریخ ،بخش ماورائی

بخش ماورائی بخشی  ؟دهم که منظورم از این چهار بخش چیستمی مختصر توضیح
شاید هیچ وقت بابی  ،فکر کندو بدون الهام و وحی است که انسان هر قدر هم به تنهایی 

البته شاید یک روز بشر بتواند از مرز فضا و زمان بگذرد و به  .به رویش گشوده نشود
بینیم می ولی هنوز این توانایی را پیدا نکرده و ،ر این زمینه هم پاسخ بدهدهایش دسوال

عظیم جهانی ی تاریک کائنات از چیست یک پروژهی فقط برای فهمیدن اینکه ماده
مرگ و پس از  ،مواردی که در قرآن در این زمینه هست مثل آغاز خلقت .شودمی تعریف

  .مرگ
در قرآن آمده که ها هتر شدن زندگی اجتماعی آدمبخش اجتماعی بخشی است که برای ب
تواند با عقل می ،هایش در این بخش جواب بدهدبه نظر من کسی که بخواهد به سوال

آن ی پاسخ بدهد و هیچ بعید نیست که این بخش مختص جامعهها خودش به این سوال
ماعی آن زمان مطمئناً یکی از اهداف قرآن برطرف کردن مشکالت اجت .زمان بوده باشد

تر وجود دارد مثل که در این زمینه در قرآن هست از ساده تا پیچیدههایی مثال است. بوده
 وارد ،اینکه انسان باید موقع وارد شدن به جایی اجازه بگیرد یا انسان بهتر است که از در

لی و خی ،نه از پنجره یا دیوار. بهتر است ارثیه این طور تقسیم بشودشود  کسی یخانه
 .انددیگری که در قرآن به صورت جزئی و کلی آمدههای مثال

فردی و  :کنممی یک بخش رفتاری هم هست که من این بخش را به دو قسمت تقسیم
اگر شود و می بخش فردی که به نظر من ارتباط با خدا در این بخش گنجانده .غیر فردی

بلکه به این خاطر که  ،بطی ندارداسم آن را فردی گذاشتم نه به خاطر اینکه به دیگران ر
نیکی و  ،یک چیز درونی است. بخش غیرفردی هم به طور ساده همان خوب و بد است

پلیدی غیرفردی است به خاطر اینکه خوب و بد و نیکی و پلیدی در ارتباط با دیگران 
اً محرز ارتباط دو بخش فردی و غیرفردی واقع .[امآن را غیرفردی نامیده]، کندمی معنا پیدا
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مطمئناً با دیگران هم  ،یعنی کسی که با خود وخدای خود ارتباط بهتری داشته باشد ؛است
 تواند ارتباط بر قرار کند. می بهتر

ی مسئلهالبته  ؛بخش تاریخی هم واضح است که در مواردی است که داستان تعریف کرده
 داستانی پیامی داشته و هر بودهها گویی نبوده و اهدافی پشت این داستانصرفاً قصهقرآن 
توانیم بخش می اگر بخواهیم وارد پیاده کردن هر کدام از این چهار بخش بشویم .است

اش آن قسمت داستانی ،مهمی نداشتههای نه به خاطر اینکه پیام ؛تاریخی را کنار بگذاریم
کارآیی ] استانخود د ردیگ ،دریافت کنیمها هایش را از داستانرا اگر کنار بگذاریم و پیام

یا یک فیلم را  ؟توان خواندمی مگر چند بار باشد، را هر چقدر هم زیبا . یک داستان[ندارد
نهایتاً ما پنج  ،اگر خیلی زیبا باشد ؟کنیممی مگر چند بار نگاه باشد، هر چقدر هم قشنگ

 ،وانده باشیمبار قرآن را از ابتدا تا انتها خ یک یا دواگر  !بار بتوانیم یک فیلم را ببینیم
مانده )جز بخش تاریخی( بیشتر آن بخش ماورائی و بخش باقی سهبینیم که بین می

چون عقل  ؛آن هم نبودهی رفتاری است و مسائل اجتماعی خیلی مطرح نشده و مسئله
توانست می جواب بدهد و اگر واقعاً مهم بود خداها تواند به این سوالمی انسان خودش

ولی با وجود اینکه بیشتر قرآن به بخش  ،صاص به بخش اجتماعی بدهدبیشتر قرآن را اخت
 ،کنندمی در جامعه ما تنها چیزهایی که از مذهب پیاده ،بینیممی ماورائی و رفتاری پرداخته

 بخش اجتماعی است و هیچ بعید نیست که این بخش مربوط به آن زمان بوده باشد. 
شان این آیات هم مشکلی ات خدا هست و همهآی هر اندازه که بخواهیمما  یدر جامعه

قرآن را که بعید نیست های خواهند پیشنهادمی اهمیت قرآن است وکمهای همین بخش
امروز با نیازها و شرایط امروز پیاده کنند و  یدر جامعه ،مقتضای آن زمان قرآن بوده باشد

قرآن عمل کردند و ممکن  کنند اگر احکام اجتماعی را به روز کنند مثالً خالفمی فکر
که در هایی در صورتی که برعکس است و به نظر من با عملکرد !است به جهنم بروند

گیرند و با می داخلی و خارجی نسبت به مذهب بیشتر جبهههای لفابینیم مخمی جامعه
برخالف تصور  !کنندمی جهنم را در جامعه پیادهاآلن  برخی از تصمیمات غیرانسانی

روند و همه ارشاد می کنند همه چیز خوب است و همه به بهشتمی فکر بعضی که
خالی لیوان را  یما خیلی زیاد است هرچند که فقط نباید نیمه یبحران در جامعه ،شدند

لیوان ! جامعه ما از نیمه هم کمتر استهای ولی واقعیت این است که اکثر لیوان ،دید
لیوان ادب و خیلی از ، لیوان احترام ،داشتنلیوان دوست  وجدان تقریباً خالی است،

کنار ها بحرانی به نظر من منشأ همه .است دیگر که تقریباً چیزی درآنها نماندههای لیوان
رفتن عقل آدم و خارج کردن مذهب از حالت پویا و سازنده و تبدیل آن به ابزاری برای 

دور شدن از خدا باشد ولی  احساسات مردم است. شاید به ظاهر منشأ بحران ما رتسلط ب
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 از وجدانش، از فطرت پاکش ،از عقلش ،در واقع به نظر من دور شدن انسان از خودش
 به اعتقاد من خدا جز فطرت پاک آدمی نیست. ؛[عامل بحران است]

 

ناشی از متن  که شما برشمردیدهایی از این بحران چه میزانکنید می فکرهدی صابر: 
 کتاب است؟

 

ها هستند کند و این انساننمی هیچ بحرانی را ایجاد هقرآن به ذات ی اول:دهکننمشارکت
این بحران به مذهب  ،شوند و چون چنین نگاهی دارندمی هاکه باعث ایجاد این بحران

خیلی از مشکالت حقوقی ما ناشی از اآلن  به نظر منولی  .شودمی نسبت داده
متن را بخواند یک برداشت متفاوتی ممکن است هر کس که  .های غلط استبرداشت

شان را در مباحث ولی خب آقایان اصرار دارند که آن برداشت شخصی ؛داشته باشد
 اند.حقوقی جامعه پیاده کنند و ما را بیشتر از لحاظ حقوقی و اقتصادی دچار مشکل کرده

در قرآن به مباحث رفتاری و ارتباط با خدا و انسانیت موجود واقعاً ولی اگر بخواهیم 
 شاید بهشت روی زمین ایجاد شود. ،عمل کنیم

 

آیا در این کتاب  ،عقل است ،مفقوده یحلقهاآلن  گوییدمی اینکه شما هدی صابر:
 عقالنیتی هست؟ کجای آن؟

 

در اغلب آیات وقتی  .در همان مباحث رفتاری ؛بله مطمئناً هست ی اول:کنندهمشارکت
 یعنی اگر من ؟کنیدنمی د مگر خودتان فکرگویمی کند بعدمی موضوعی را مطرح

پس  رسید.می مطمئناً شما اگر فکر کنید به این نتیجه ،گویم این چیز خوب استمی
 مطمئناً عقالنیتی در آن هست.

 

ی مفرَّ ،پایدار است یا نه یافته ورسوببه نظر شما  ،گوییدمی این بحرانی که هدی صابر:
 و اگر دارد چیست؟ دارد؟

 

شان ها کمی از عقلش این است که انسانمفرَّ ؛مطمئناً دارد ی اول:کنندهمشارکت
 استفاده کنند و دقت کنند که رفتارشان چه تأثیری در جامعه دارد.

 

 یا رفتارشان؟اولویت دارد ها متد و روش آدم هدی صابر:
 

د یک اگر شما در این جامعه آگاه باشی .رفتار ناشی از متد است ی اول:کنندهمشارکت
مثالً  !حرف بزنیدها شود راجع به خیلی چیزنمی شوید و به همین دلیلمی فرد سیاسی
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پاراگراف به این الیحه نقد  دورفته بود و شورای نگهبان مجلس به سقط جنین  یالیحه
ولی نفهمیدم که نقد اینها به  ،بار این دو پاراگراف را خواندم دو تقریباًمن شاید  !داشت

چیزی از  یک !که واقعاً فکری وجود ندارد است یعنی مشخصاست؟ بوده  هاین الیحه چ
کنند و بدون اینکه راجع به آن می سال پیش فالنی مطرح فالن تفسیر یا از کتاب هزار

 ه چیزیآخر نفهمیدم که چ ،من بعد از ده بار خواندن .دهندمی نظر ،الیحه فکری شود
 است. ! عقل کالً کنار رفتهبگویند دخواستنمی

 

برد عقالنیت جمعی موثر این جلسات جمعی چقدر در پیشکنید می فکر هدی صابر:
 شکند؟می بست راچقدر بن است؟

 

به نظر من  .مان نداریمچیزهای خیلی موثری در جامعهاآلن  ما ی اول:کنندهمشارکت
همین  .کردشود غیر از این کاری نمی زمانی اصالً یاین جلسات موثر است و در این بازه

خیلی  کند.می این خرد جمعی خودش بحران را حل ،و خرد جمعی اضافه شود آگاهیکه 
 متشکرم.

*** 
 ی دومکنندهمشارکت

شان از بحث بخشیـ اگر خاطرتان باشد ـ آورند می تشریفاآلن  دوستی که هدی صابر:
ماند که بنا شد  ایکردند و تکه ارائه [ی سومکنندهدر نشست دهم به عنوان مشارکت]را 

 از فرصت بعدی استفاده کنند. بفرمائید.
 

خواهی از جمع به ویژه جناب مهندس با کسب اجازه و معذرت ی دوم:کنندهمشارکت
بین ذهن دوستان را روی گفتارم فعال این مطالب ذره یسحابی. امیدوارم بتوانم با ارائه

بحث امشب من دو  د داشته باشم.شان رشهایکنم که وقتی پایین آمدم با شنیدن صحبت
نسل ما ـ در برخورد با خود و نسل قبلی و  ـگاه دو نسل یمتزیکی تفاوت ع :دارد بخش
تر از مطرح گیری با خدا که به نظر من مهمارتباط سازوکارطرح ؛ دیگری، است جامعه

  .گیری با خداستکردن خود ارتباط
د و یک سوالی که آقای صابر پرسیده م مانده بوایقبلهای ولی یک بخشی از صحبت

ما یادش  یاین بود که جامعهمن  صحبت .بودند و دوست داشتم که آن را جواب بدهم
آن را برای  ،بعد از کسب یک دیدگاهشود می چطور ؟شود ماندگار بودمی رفته که چطور

ه هویت یکی اینک :گفتم که احتماالً چهار عامل هستمی بعد ؟خود نگه دارد و حفظ کند
سیاسی های ارتزاق خصوصاً در گروههای اینکه شیوه ؛ دومعلمی و تخصصی نداریم

پیرامون نوع ها سری بحث یک سوم ؛منش است یاست که تغییردهندهی یهاشیوه
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بعد جناب آقای صابر پرسیدند که آیا در تهران هم همین  . ...جمعی وهای تأیید ،انهمراه
ام ، در تهران هم همین را دیدهکه محدود به شهرستان بود نوعی منی یعنی تجربه ؟است

اغلب در تهران هویت علمی  .در تهران متفاوت است ؛من نگاه کردم دیدم نه یا نه؟
هاست و و دانشکدهها شان معموالً در این پژوهشکدهارتزاق یشیوه ،تخصصی دارند

 ؛را دارندها آن ضعف منتها کماکان ؛شودمی ظاهراً حول و حوش مسائل فرهنگی صرف
چیزی که بیشتر مشهود  ، بلکهآن یالبته نه همهـ پی در پی بدون مبنا های یعنی تغییر

  .است
کنم که دو نوع زیست وجود می احساس کردم که اینجا یک تفاوت عمده دارد من فکر

 از هم متمایز عاملبا پنج که مدارانه و یک زیست عالمانه یک زیست پیرامون :دارد
گیری با نوع ارتباط ؛ سومنوع برخورد با حاکمیت؛ دوم ه با مردمهنوع مواج اول :شوندمی

گیری متفاوت در برخورد جهت پنجمو ها اولویت دانایی و تواناییها؛ چهارم دیگر گروه
بتوان  ،هم را توضیح بدهم اکنم اگر ارتباط این پنج مورد بمی فکر .با مقتضیات زمان
که در  یشان هم با نیروهایزیادی داشتند و تفاوتهای ای تهران تغییرفهمید چرا نیروه
 همین موارد است.  ،کنندمی شهرستان فعالیت

 به دلیل اینکه فکر نسل ما رویکردش به شدت اجتماعی است بپردازم. بحث امشببه اما 
 چه کهاما آن .کند کشور توسعه نیافته است و دوست دارد بر مدار توسعه فعالیت کندمی

ما اینجا با هم  .به مسائل استشناسانه معرفترویکرد  ،از نسل قبلی مشهود استاآلن 
ولی  ؛بندی کردندجناب آقای صابر زحمت کشیدند دسته .الگوی ابراهیم را بررسی کردیم

رود که می باالها جاهایی سوال است و جایی انگشت بچه ،هادیدم در بحثمی من مدام
 .خواهیم آن کار را ارزیابی کنیممی حاال ،یک تالشی شده ،شودمی زدهیک مثال اجتماعی 

هیچ وقت بحث بر سر این نیست که ما هم به آن درک ابراهیم رسیدیم یا نرسیدیم و 
 ،1ی هم که تشریف آوردندمحمّدجناب دکتر  .چقدر فاصله داریم و چقدر نامفهوم است
به غیر از ها بعد سوال ،ث چیز دیگری بودبح .اتفاقاً خیلی این تفاوت دو نسل آشکار شد

  .کامالً مرتبط با مصادیق اجتماعی بود ،دو سوال
اینکه ما گاردمان کامالً اجتماعی  به سبب ؟گذاری استحال چرا این تفاوت قابل انگشت

کنیم که مالمتی حاصل می احساس !زنیممی سریع جا ،رسدمی به ماای است تا یک هزینه
 با کلمات زیبایی که ،گیریممی قرارای در یک زاویه .کنیممی نگ پیداپرر «ِمن» .شد

                                                                                                        
با عنوان « باب بگشا»کننده به سخنرانی دکتر محمّدی گرگانی در نشست چهاردهم ی مشارکت. اشاره1
 ت. اس« من جاویدان»



 1تبیین ما ـ : باب بگشا؛ دفتر دوم     31
  

 

خیلی زود به فضای  ،خودمان را بسازیم و بعداً جایگاهی پیدا کنیم ییندهخواهیم آمی
کنیم خیلی می ما فکر و اما آن نسلی که رویکردش معرفت شناسانه است !آییممی خودمان
کند و می تالش ،را دادهاش هزینه و را کردهاش ارزهمب ،کندمی تر به قضیه نگاهدرونی

فردی خودش معطوف به جامعه است، که چه اثری بر  یاعمالش کامالً در آن حوزه
کنم باید روی آن تأمل کرد. این ضعف می به این خاطر است که من فکر. گذاردمی جامعه

زنیم میهر کاری به دست به این دلیل ضعف است که ما  ؟نسل ماست، چرا ضعف است
چون ما نخواستیم آجر به  ؛دهدمی همه چیز خودش را نشان ؛شودمی تولیدبازها بستبن

کاری این درونیات را دستما آجر شخصیت خودمان را خودمان معماری کنیم، چون 
یک قوت است وگرنه کماکان این  ،کنم که فقط دانستن این ضعفمی من فکر .نکردیم

  .ضعف برقرار است
 برقرار نکردیم.ما با اصل بحث ابراهیم ارتباط به خاطر همین ضعف،  کنم کهمی من فکر

عنوان کردند که دوست دارند با خدا دیالوگ داشته  ؛مان داشتیک بحثی یکی از دوستان
نشیند نمی ولی خدا روبرویم ،زنممی اساماس ،کنممی ساعت چت دو سهچرا من  .باشد

آیات ابراهیم را بررسی  .این سوال خیلی مرتبط با بحث بود؟ ت کنمصحب« او» که بتوانم با
یعنی در قرآن  ؛استبا خدمش وین ویژگی ابراهیم دیالوگ مداتربزرگ و دیدیم، کردیم

گوید می خدا ؛نه !عمل کند [بدون گفتگو و مجادله] جایی نیست که خدا بگوید و ابراهیم
. این از این جهت که با هم صحبت دارند ،نه از جهت اعتراض .گویدمیهم  و ابراهیم

 شود؟ یک بحث دیگری که یکی دیگر از دوستان مطرحمی صحبتی چه وقت حاصلهم
بگردم که قرآن  رفتم در !خدا سراغم نیامد ،کردند این بود که من خیلی خدا را خواندممی

نگی بحث قش .رود؟ ایشان روی بحث فاسقین کار کرده بودنمی خدا سراغ چه کسانی
  1.بود
بندی کوچکی گیری با خدا یک جمعارتباط سازوکارخواهم از دل این بحث و بحث می

ولو به شکل ما  یگیری با خدا مهم است؟ چون جامعهارتباط سازوکاردر بیاورم. چرا 
پسرها و  ،خرمشهرش را خدا آزاد کرده ،با خدای حداکثری رابطه داشته صوری،

اینها  ،کندمی ضرری و کندمی سودی کسب ،فرستدمی تبخ یخدا خانه دخترهایش را
در فوتبال  ،در حد نازل بودهبه قول آقای صابر حضور خدا شاید  .همه خواست خداست

ی حداکثری با رابطه]این  ! اما به هر حال،ولی در توسعه اصالً خدا نیست ،پررنگ است
تواند با این نمی ید خیلی. این است که نسل جوان داست را در یک جاهایی داشته [خدا

                                                                                                        
 ارائه گردید. « باب بگشا»ی دوم در نشست دهم مباحث کنندهبه بحثی است که توسط مشارکت . اشاره1
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 رودمی ،بخردای خواهد خانهمی یک کسی که بزنم؛ یک مثال خیلی ساده .خدا کنار بیاید
بعد مثالً یک رانت اطالعاتی هم دارد که قرار  ؟جهت رشد شهر کجاست کندبررسی می

 ،سازدمی ادر ارزانی هم خانه ر ،خردمیارزان  خانه رارود می بعد .است اینجا اتوبان بیفتد
 [ناظر] جوانیک فرد بعد برای  .افتد و در نهایت سودی هم برایش داردمی بعد اتوبان

این ]خدا »گوید می چون نسل قبلی !گویند خدا کمک کردمی توجیه ندارد وقتی به او
زرنگی  ؟کجای این پروژه بودخدا آید که می برای او سوال پیش «.داده [امکان مادی را

خبر داشته جهت رشد شهر کجاست.  ،، به موقع ساختهخریدهبه موقع  ؛ودهب خریدار خود
بیشتر تک این مسائل ریز را دید به این دلیل سعی کرد مسئولیت کارهایش را نسل ما تک

اگر ضرر کرد بگوید حتماً این نقطه اشتباه کردم و اگر سودی داشت  .بر عهده بگیرد
به  .رفت [از بطن زندگی افراد]خدا  که دیگر این است .شانس بگذارد یحداکثر بر عهده

کار کند. چرا خودمان باید کار کنیم؟  سازوکارهمین خاطر است که نسل ما باید روی این 
 ،کجای قبول شدنم در دانشگاه ،اممن کجای زندگی .مان باید مطرح شودچون درونیات

ین بحثی که با آن ارتباط ام خدا را حس کردم؟ چرا ما پای ازندگیهای کجای بقیه فعالیت
 نشستیم؟  ،نگرفتیم

من  .شودنمی به سادگی هم ؛ هرچندبندی برسیماینها را کنار هم بگذاریم تا به یک جمع
به  .شکن بودندبستکسانی که با خدا بودند بن .قشنگی داردهای کنم که پیامدمی حس

به خاطر  .ه بقیه انجام ندادندوار کارهایی را انجام دادند ککرگدن ،تعبیر جناب آقای صابر
ولی ارتباط معنادار درونی  ،جذاب است ما کماکان برایاین بحث  ،هاکارکرد و هاآن پیامد

 ،ضعف هست یا اگر نخواهیم بگوییم ضعف اینکنم که می من فکر .با آن برقرار نکردیم
فاوت قرآنی برای متهای ولی بیاییم از الگو .این واقعیت هست که ما خیلی ارتباط نگرفتیم

اند مثل ما که جمعی دور هم هستند که کار جمعی کردههایی الگو .این استفاده کنیم
ولی هویت جمعی ما شاید بتواند  ،تک ما شاید نتوانیم از ابراهیم الگو بگیریمتک .هستیم

مشخصاً  ،داریمهایی در قرآن سوره است.« ابرار»اش نمونه .با قرآن یک پیوندی بخورد
 سپسو است. توضیح داده  [ی این ارتباط جمعی با خدادرباره]بیشتر که  ،انسان یرهسو

با تکیه بر را درک ابراهیم و سبک پروردگار محفلی چند نفره ، در قالب خود جمع ما
مختلف بیاییم های چون با بررسی الگو ؟چرا .کنیم برای خودمان حالجیآیات ابراهیم 

موثر در اجتماع از این رویکرد اجتماعی برای اینکه  ؟ام هستیمببینیم ما بیشتر شبیه به کد
مان در دست خدا قرار تر که واقعاً حامی ما باشد و واقعاً دستبا یک نگاه درونی ،باشیم
شود در قرآن می کههایی مثالً یکی از آن الگو .مان را دنبال کنیمبتوانیم آرزوهای، بگیرد

کسانی که حرکتی کردند  ،کاره رها کردندضاً کار را نیمهکه بعاست بررسی کرد پیامبرانی 
 تر کند. گیری نزدیکاینها شاید ما را به ضرورت بحث ارتباط .و بعد ناامید شدند و ماندند
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اصالً قصدم از مطرح کردن پی گرفت، کار بر روی نماز است. شود می کار دیگری هم که
یک  .پیگیر بحث خدا هستند ،ر از اینهااین جماعت فرات !ع نیستتزریق تشرَّ ،این بحث

ی مرتبه واژه 83تقریباً  ، می بینیمکنیممی وقتی به آن توجهکه کار آماری در قرآن شده 
 یعنی .آن کامالً اجتماعی است درصد 80 است و آیه به کار برده شده 82در  تصال

از بحث اقتصاد  انفاق فراتر ـ انفاق نکرده باشد ،نمازخوانی را که صبور نباشد [خدا]
 نماز و زکات آیه 16 پذیرد. در، نمیخوانی که زکات نداده باشدـ و نماز صرف است

 آیه نماز و صبر در چهاراست و  [همراه نماز] آیه انفاقدر هفت  ،است [همراه همدیگر]
آرزومندی پیامبری  ؛رشد شخصیتی است ،درصد آیات نماز 12 .است [کنار یکدیگر]

این یک تالشی بکند و توصیه در رابطه با خود نماز است  یبه واسطه خواهدمی است که
کنم اگر مجموع این می من فکر .آن هم آیات مرتبط با آداب فقهی نماز است درصد 12و 

مضاف بر اینکه آن  .رسیممی تربه آن ضرورت نگاه درونی ،را کنار هم بگذاریمها الگو
 وال» توضیح درآقای مهندس بازرگان  .دارد موثرتر بودن در اجتماع را در دل خودش

خواهند می خورد کههایی میدارند که نماز بیشتر به درد آدمای یک جمله «ینالضالَّ
 ،خواهد فعالیتی بکند نه اینکه نماز نخواندنمی ولی کسی که ،فعالیت اجتماعی بکنند

ازاین جهت  ؟کندمی کاره فهمد چنمی خیلی ؛[چندان تفاوتی ندارد] نخواندنشو خواندن 
شکل  ،شداآلن  که تاهایی حول این بحثگروهی های من پیشنهادم این بود که یک جمع

مورد الگوی متفاوت کنارش  . سه یا چهارحالجی بکنیم  راها خودمان این بحث ،بگیرد
ببخشید که  .بین ببریماینها یک بار خودمان را زیر ذره داشته باشیم و سعی کنیم از دل

 .حم وقت دوستان شدممزا
 

ی گذشته یاز بحث جلسه تربحث این دفعه کیفی .دست شما درد نکندهدی صابر: 
 ؟چقدر برایش وقت گذاشتی .بود  [شما]

 

مدام در ذهنم  ؛من قرار بود این بحث را یک ماه پیش مطرح کنم ی دوم:کنندهمشارکت
 ولی فرصت نشد. ،بود

 

 پر چگونه ،دو نسل که بحث را با آن شروع کردی یاین فاصلهکنی می فکر هدی صابر:
 شود؟می

 

متفاوت زمان است یا های بحران ناشی ازیک بخشی از آن  ی دوم:کنندهمشارکت
 همه چیز را بر مدار توسعهاآلن  چون ما. تجربگی نسل مانسل قبل و بی یحداقل تجربه

گیریم می ،کندمی به ما کمکماندگی رشد و رفع عقب ،هر چه را که در توسعه ،طلبیممی
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 داشته که احساسهایی ولی نسل قبلی فراز و فرود .شویممی وجوه غافل یو از بقیه
به تنهایی نتوان شاید ] با یک نیروی تازه ،با یک اقدام ؛کند با یک گل شاید بهار نشودمی

که  ندکنمی ساساحسازی کنند، اما بخواهند آدم [نسل قبل]نه اینکه  .[شرایط را تغییر داد
شاید نتوانم این بخش را خوب  .ضعف درون ماست ،[نسل نو] یک بخش از ضعف ما

خودش را به چه  است. فراموش کرده نسل ما نسلی است که خودش را .توضیح بدهم
 یکه حوصلههایی کنم بچهمی دانم. من احساس، نمیداندمی دلیل بیش از اندازه اجتماعی

 .[بهتر است کار کنند]ر، متفاوت قرآنی مثالً ابراهای وی نماز و الگور ،کار در قرآن دارند
شان یک متد خیلی کوچک هایشکنیبستاینها بن ،امچون من خودم اتفاقی کار کرده
 شود که ما بفهمیممی اینها باعث .جالب بود ،کردممی دارد که برای خود من وقتی کار

جامعه را هم  یو توسعهمفید بود د و برای جامعه شود آن کارهای اجتماعی را انجام دامی
رشد بدهیم که بازگشت و یقل صبه همراه داشته باشیم و خودمان را هم در بستر جامعه 

 .ها نمانیمگاهبه عقب نداشته باشیم و در توقف
 

 .[ای داشتمنکته] مان صحبت کردندراجع به نماز که دوستی سوم: کنندهمشارکت
خواهیم مسلمان می گویند مامی هستند که در فرم نماز اشکال دارند و هاخیلی از بچه

ی هم پرسیدند با محمّداز آقای  .توانیم برقرار کنیمنمی ولی آن رابطه را در نماز باشیم،
قبول نیست و  [کار دیگرش نزد خدا]هیچ  ،نماز نخوانداآلن  تبلیغاتی که شده کسی که

 .با این ذهنیت روبرو شوندها ن دوست ندارم که بچهم .شودنمی هیچ دری به رویش باز
کنیم می همه جای قرآن تصریح کرده که نماز را به پا دارید و وقتی به تفاسیر رجوع

داند که یک فرم آن نمازی است می مخصوصاً تفسیر پرتوی از قرآن نماز را به معنی توجه
شما هر  .[صورت نماز بخوانیدبه این ] گفتهمی پیامبر ما ومشهور هست  در شرع ماکه 

.. آنجا .جای دیگری که صالة مطرح شده را ببینید در رابطه با حضرت عیسی هست و
خواستم می من فقط .حال شرع ما یک شکلی را پذیرفته ؛نیامده فرم خاصی را مطرح کند

از او ای لهامس [شرعی نماز] جوانی هنوز درک نکرده که این فرم ،تداعی نشود اگر کسی
ای کنم لحظهمی احساس ،برداشت خودم را بگویماگر بخواهم  .ناامید شود ،کندمی حل

در واقع داریم نماز  ،کنیممی و این توجه را ایجاد  له را دنبالاکه ما اینجا هستیم و این مس
آن پشت ای چه فلسفه . حالبرای خود من واقعاً چنین احساسی هست .داریممی را برپا

ولی ما در نظر بگیریم  .ا آن شکل جماعت جای دیگر قابل بحث استهست ب جاری فرم
اگر احساس بکنیم یک دوربین مخفی هست و  ؛باشیم  در حال نمازتوانیم میهر لحظه 

توانیم با می هر لحظه هست و ما هر لحظه ،این دوربین که بر ذات و درون ما احاطه دارد
 .ی نیستآن ارتباط داشته باشیم و محدود به زمان خاص
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ولی  .ایشان درست استهای ببخشید بخشی از صحبتم: چهاری کنندهمشارکت
ولی همین طور  ؛را نبودم مباحثاول  یجلسه هفتمن  در هم آمیخت.متاسفانه همه چیز 

بعد جزوات را که خواندم دیدم که شما  .رسیدمی به ذهنمهایی چیز ،کردیدمی که صحبت
 .بینیممی ماست که همه یجامعه قدر اینها بدیهیِنآیعنی  .آنها اشاره کردید یبه همه

ما همه اینجا  دوست قبلی فرمودنداینکه در هم آمیخته شده است. متاسفانه همه چیز 
در قرآن و دین و آیین ما نماز یک  .کنم این طور باشدنمی من فکر ،خوانیممی داریم نماز

برای روزه  .کنندمی همان قالبی است که تبلیغالزاماً گویم این تعریف نمی .تعریفی دارد
من  [روزه ی من به شکلی است که]توانید بگویید که نمی مثالً شما .یک تعریفی هست

 خواهش .هر کدام از اینها یک تعریفی دارد ،[دین] به هر حال در متن .خورمنمی هاشب
مباحث را در هم  [سمی دینمروجان ر] چون آنها اینکه درنیامیزیم.کنم اینها را با هم می

ما در قرآن به صراحت داریم که  .[به نظرم صحیح نیست]، کنیمچنین ما هم  اند،آمیخته
ویژه و تنگاتنگی است که ما با  ینماز رابطههای یکی از ویژگی .نماز پنج نوبت است

وا تواند محتمی یک عرفی دارد که آن عرف خودش ،عالوه بر محتوابعد این  م.خدا داری
منظورم این است که طوری نباشد که تمام مفاهیم دینی دستخوش تغییر  .را تغییر دهد

 ما  ،کننداز آنها سوءاستفاده می و آمدند آنها را غصب کردند ای یک عدهاآلن  .قرار بگیرد
 .دور بیفتیم [دین] بیاییم موضعی بگیریم که از انصاف و آن متن و هدف اصلی  نباید

 

است که دائم در سفر هستم و بیشتر در ای من کارم به گونه م:پنجی کنندهمشارکت
ولی تحقیقاتی   ،خیلی اطالعات ندارم .م. در مورد نماز همیشه تحقیق کردماهبودها هتل

یعنی رو  تصال .الصالة با نماز خواندن ما خیلی فرق دارد .راجع به الصالة انجام دادم
دهیم رو به می گی هر کاری و هر عملی که ما انجامیعنی رو به خدا داشتن در زند ،کردن

یعنی ما در هر عمل و حرکت و مشی و استراتژی و  همان یکتایی و اخالص. ؛خدا باشد
 وقتی صلوات ؛ن استفرستیم همیمی تاکتیکی رو به خدا باشیم و این صلواتی هم که

کنیم به می جلو و رو رویممی گوییم ومی« اکبراهلل»یعنی پشت سر پیغمبر  ،فرستیممی
هم همیشه در قرآن  تدر مورد صال .چون پیغمبر هم رویش به خداست ،سمت پیغمبر

اشاره کردند که دکتر شریعتی هم  یجالب یولی دوست عزیزمان به نکته «.اقم الصالة»گفته 
و اگر ما ظرف را از  ؛هر چیزی یک عرفی دارد و یک محتواییاست. به همان اشاره کرده 

یعنی وقتی که ما آن خم و راست  .رفته محتوا از بین خواهد رفترفته ،کنیم جداا محتو
آرام آرام ،دلش خواست نماز بخواند گونهشدن را از دست بدهیم و هر کسی هر 

یعنی ظرف و مظروف باید تا حدودی باالنس و  .از بین خواهد رفت [محتوای نماز نیز]
م از شما داشتم که شاید مبتالبه خیلی از دوستان هم البته یک سوالی ه .تعادل داشته باشند
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این  .گیردمی کشمکش خدای قدیم و خدای جدید انرژی بسیار مضاعفی را از ما .باشد
به دادم رسیده و  ،خواندماو را چندین بار خدای جدیدی که من تازه او را شناختم و 

 م؟ شناختم چه کنقبل میاز ولی با خدایی که  ؛بسیار هم خشنودم
 

 ییدبعد بیا یدفعه ید،کار کن انهمین را خودت د.شما پرانتز خوبی باز کردی هدی صابر:
 این بحث خوبی است. ید.مطرح کن

 

 .چون الگوی عام ارتباطی است ،اینکه من نماز را مطرح کردم ی دوم:کنندهمشارکت
به درکی برسد  تواند خالء ارتباط را پر کند ومی هر کسی در هر وضعیتی با بخشی از آن

خیلی  .سنگ محک استبرای او یعنی  ؛.. بسنجد.که بتواند خودش را با ابراهیم و
 متشکرم.

 

 خیلی ممنون. شب خوش.  صابر: هدی
 



 

 

 


