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  ها ييو تنها ها دي؛ تردبحران معنا
  
  

  اصغر زارع: گفت و گو كننده
  ۱۳۹۰ هامرهم۲۶ ،هبنش هس ،هشيدنا هحفص ،نامرآ همانزور :عنبم
  

ر توسعه قرار يابن بحران ها هرقدر هم بزرگ و تلخ باشند، در مس .زده است ، جامعه بحرانيرانيمعتقدند که جامعه ا ياريبس: اشاره
رسالت حرفه  يروزنامه آرمان در راستا. ديآ يبه آنها به دست مدرست  يدرست به فردا، تنها با ارائه پاسخ ها يباز کردن راه. دارند

ن پرونده، سراغ دکتر ين برگ ايدر نخست. ن بحران ها بپردازديا يمورد يبه واکاو ييخود در نظر دارد، در سلسله گفتگوها يا
نک در يدکتر سروش که هم ا. ميبحران معنا به گفتگو نشسته ا يعنين بحران انسان معاصر يم و با او درباره مهمتريسروش دباغ رفته ا

  .ديگو ياز آن سخن م ييرها ين بحران و چگونگيا يگونه ها يمشغول است، به بررس يليس فلسلفه تحليتورنتو، به تدر
  

ن يبه ا ديباچرا ن است؛ يپرسش ا.شود يت انگاشته ميغا ي، جهان بيدر جهان امروز، با توجه به ظهور علم تجربد، يگفته ا ييشما جا
  ن معنا پرداخت؟ يشود به ا يکه چگونه م نيدوم ا ي م؟ ونکتهين معنا بپردازيد به ايا باست؟ چريچ يزندگ يم که معنايپرسش پاسخ ده

همت گماشت  يزندگ يمعنا ي د به مقولهيکه چرا با نيا.داردnormative هصبغ ست و يا هيتوص- يهنجار يسؤال ين سوال، سواليا
 يزندگ يخاک ي ن کرهيکه در ا يموجود ي مثابه به ميدار که ما از انساناست  يبه درک ،بستهفراچنگ آوردن آن بود يو در پ

م يدان يم. انگاشت ينطق م ي وان را قوهيان انسان و حيم ن ناطق است و فرق فارقوايگفت انسان ح يد که ارسطو ميدان يم. کند يم
وان يان انسان و حيترک مها فصل مش نيا. لايام يارضا نوديخوابو  خفتن مانند مشترک استوان يبا حما  ي هياز حاجات اول يريکث

ان يتفاوت م،لسوفانيگر از فيد يبرخ ي بنا به گفته. نطق است ي ارسطو، قوه ي بنا به گفته ،وانيان انسان و حياما فصل مفترق و آم. ستا
ستن در يا زبکه  کند يم يا در شهر زندگيس يلوانسان در پ ،يريتغب ا بهي. ستا  ياسيوان سين است که انسان حيادر  وانيانسان و ح

. مراد بکنم است،از آن مدنظرم  را که چه د کنم و  آنينطق تأک ي همان قوه يد من روياجاره بده. دارد ين و روشنيجنگل تفاوت ب
مجهز  يانسان به ابزار يعني. کرد ميتعمدانش هم و التفات و يشود توسعاً به آگاه يم ،کند ياد مي اوکه ارسطو از را ينطق ي د قوهينيبب

نه و  نه نباتات يعني. ستندين ابزار نيم، مجهز به ايدان يکه ما م ييهستند، تا جا يخاک ي ن کرهيا يکه رو ير موجوداتياست که سا
توانند مدد  ين ابزار نميخواهند انجام دهند، از ا يچه م ا آنيانتقال مراد خودشان  يستند و براين ابزار نيکدام مجهز به ا چيوانات، هيح
 حداکثر  دارند، به انسان کينزد يکيو ژنت يپولوژيت ،ينيدارو دگاهيدکه مطابق با  رانگوتانمون و ايمانند م يواناتيدر ح يحت. رنديبگ

ما از او  تحت چه  با آن امورنياما ا. دهند ياناً به هم خبر مياح را ييمعنا به کمک آن اند که کشف کردهتا کنون  يياهاآواها و صد
تفات به الو  يبا آگاه يقيزبان ارتباط وث. لوازم دارد يليمند بودن خ ن زبانيا. ، متفاوت استميکن ياد ميمند بودن انسان  عنوان زبان

 که يليستانسيم و احوال اگزيکن ياد مي mental stateبه آن  که ما از  يحاالت ذهن توان يممثال،  يراب. دن دارد يشياندو ستنيز
از  ير برخيچرا که به تعب، کرد يبودن صورتبندمند  حول مفهوم زبانرا... ، آرزو، نفرتي، شادغم ليقبشود از  يافت مير انسان فقط د

، ستانسيلسوفان اگزير فيتعب بهما . داردما  يها دهياسر بر آوردن در  يزبان نقش محور. کند يمدد زبان فکر م اً انسان بهاساس ،لسوفانيف
دو  باور درجهما . رنديم يدانند که م يو نم رنديم يبرخالف عموم موجودات که م ،ميريم يم که ميدان يمکه م يهست يموجودات
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second order belifگونه  نيا. ميکن يم يفقط رفع تشنگست که ما يگونه ن نيا. مي، دارزند يکه از ما سر م ياز افعال يبه برخ
ن هست يا. ميکن يحرکت م زمانيغرا يمو به اقتفايکن يم يخواب يبست که فقط رفع يگونه ن نيا. ميکن يم يست که فقط رفع گرسنگين

داشتن به ن طو تف يآگاه ،به التفات آنمن از  کهست که ا  يزياز وجود ما همان چ يگريبخش د. از وجود ماست يبخش تنها نياما ا
  .دارد consciousness ي ا همان مقولهيداشتن  يمند بودن و آگاه با زبان يقيارتباط وثن، يا.کنم يماد ي خود» بودن«

  
  د؟يدان يم يزندگ يمعنا يل جستجويد و آن را دلين جهان اعتقاد داريژه انسان در ايت ويشما به موقع يعني

 يهم به زندگ يياکند که معن ياقتضا م ،جهانن يانسان در ا ي ژهيت ويح دهم که موقعين مقدمات را گقتم تا توضيا ي مهمن ه. بله
همه فا ي چون قوه، مند است چون زبانگر؛يبرخالف موجودات د. است هداند که زند يم بلکه کند ينم يچون انسان فقط زندگ. ببخشد

 يچند صباحد يابچرا و نهاده  يخاک ي ن کرهيچرا پا به ان پرسش است که يپاسخ به ا ي، در جستجوناطقه دارد ي چون قوه. دارد
ک يپس به . پردازد يم ن اموريست که به اا انسان يزانيبه مانسان رد و يگ يبان او را ميگر ها ن پرسشي، اينخواه يخواه. کند يزندگ
ارتباط  "ديبا"ن ين است که بله اياش ا پرداخت، پاسخ بدان ديچرا با و  است normativeن يا که چراد يپرس يمشما که  نيمعنا ا

پرداختن به از  يريز و گزيدارد و  گر يا ژهيت ويانسان موقع ، يخاک ي ن کرهيا يرو .داردنگونه بودن ما يو ام انسان يبا ارگانس يقيوث
دانند که  ير موجودات نميسا. کند يم يچه زندگ يد بداند که برايکند، با يم يداند که زندگ يانسان چون م. ها ندارد ن پرسشيا

 بهدتاً ع، قاداردبه بودن خود ن طکند، و التقات و تف يم يگداند که زند ياما چون انسان م. کنند يم يفقط زندگ. کنند يم يزندگ
  . رود يهم م ،ستيچ ين زندگيا يا معنايکنم  يد زندگيچرا با چون ييها پرسش وقتسر

  
  ن معنا پرداخت؟يشود به ا يچگونه محاال 

که ما به کشف  نيا يکي. دو راهکار کالن وجود دارد يزندگ يمعنا ي دربارهگفتگوتأمل و  يبرا باال، با مد نظر قرار دادن مطالب
م، يشف کنکم، ياوريشود، آن را فراچنگ ب يافت ميرامون يدر جهان پ يزندگ يتحت عنوان معنا يزيم و اگر چيبپرداز يزندگ يمعنا

ح يگفتگو  توض يهم هست که انشااهللا در ط يگريک راهکار دي. ميبندآن را به کار  يو در زندگ ميغورش را برشمارثحدود و 
ن ياست به ا يزندگ يقائل بودن به جعل معنا  و آن همان،جهان ما دارد  ستيبا درک ما از جهان و ز يدهم که ارتباط تام يم يتر شيب

ست، ما ين ياز معنادار بودن زندگ يريو گز زيتوان کشف کرد و فراچنگ آورد و چون گر يرا نم يين جهان معنايچون در اکه  يمعن
  .ميبخش يرا حول آن سامان م يزندگ ،ن معنايم و بعد با جعل ايکن يجعل م يزندگ يرا برا ييمعنا

  
ر يان اخيرسد که در طول سال يبه نظر م. استما  ي موضوع مصاحبه ن سوال،يادر واقع  يعنيجا مطرح است،  نيا مهم در يسؤال

م به نام يرو هست روبه ين شکل که ما با بحرانيبه ا. به وجود آورده است يگرفتار ،انسان ي، برايزندگ يمعنا يعنين معنا، يمقدار ا کي
گرفتار بشر امروز،  ،شروع شده است يانسان يها ختن ارزشيو فرو ر يپوچ ي دوره چه که گفته است،يبر اساس قول ن. بحران معنا

ن بحران چرا ين را بپرسم که ايخواهم ا يمن م. ستا  يزندگ يمعنا افتنيدر  يخود است و آن،ناکام يها ن بحرانيتر از مهم يکي
 يبرا يزندگ يمعنا نيخود ا شود؟ يد و چگونه آغاز ميآ ين بحران ميچگونه و از کجا ا يستيو ز يستم فکريک سيآغاز شده و در 

ف جامع و يک تعريکه  يميان ابراهيه بر اديبا تکرسد،  يبرخالف دوران قبل که به نظر م يعني. ک مسئله شده استيل به يانسان تبد
تواند به  يشکل گرفته و بشر امروز نم ييگرا يک پوچيد يهم با آن نداشتند، اکنون مثالً در عصر جد يچنان داشتند و مشکل آن يمانع
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ن يم به ايخواه يما م. کنند ياد ميعنوان بحران معنا  به مساله، نياز ا ،ياريبس. ستيچ يزندگ ين سؤال پاسخ دهد که باالخره معنايا
  شود؟ يمجاد يد؟ و چگونه ايآ ين بحران چرا به وجود ميم که اصالً ايسؤال بپرداز

. کنم ياط ميمعموالً احتمخالفم و  يو صدور احکام کل يساز ميعمو ت generalisationبا  معموالً  ،ام يت فلسفيتربخاطر  د بهيشا
که شما  يطور ست که بحران معنا بهين نياش ا يمعن. د دارميترد ين حکم کليکه جهان را بحران معنا فراگرفته، من در صدور ا نيا

  ستميموافق نم، ياد بکني آناز  يکل ي با گزاره و يکه با حکم کل نياما اد وجود نداردياشاره فرمود
  
  ست؟يد چين ترديل ايدل
ن از جهاما مراد د يکه مستحضر چنان. دارد انسانيو التفات آدم يبا آگاه يقيمعنا ارتباط وث ي طور که عرض کردم قصه د همانينيبب

ها از عالم  به درک و انتظار انسان يبستگ و است subjectiveو  privateک امر يشان  جهان ستيز ير امروزيتعب ا بهيها  انسان
 يبحران در معنا ي ها شده باشد، قصه ر و زبر شدنيها و  ز خوش طوفان دست يريتعب ا بهينو شده باشد  ياگر جهان درون آدم. دارد

 کند يزندگداشته، ان از جهشيپکه از  يري، با همان تصوو شخصن اتفاق رخ نداده باشد ياما اگر ا. ديايد بيهم ممکن است پد يزندگ
ن يشيسابق به قرار پ يد آشنا باشد اما آن باورهايجد يقيد، اعم از علم و فلسفه و هنر و موسيجهان جد يدستاوردها بااگر  يا حتيو 

  . شود ين شخص دچار بحران معنا نميمانده باشند، ا
  

  سابق مانده باشد که نمانده؟ يالبته اگر باورها
 ييش گفتگويکه چند سال پ يمن وقت. ستنديدچار بحران معنا ن ،ن معناياز افراد به ا يلين هم خيزم که در مغربن، يزم نه فقط در مشرق

ن را عرض يجا هم هم آن ".يا چهيما و جهان ن"با عنوان  يميعبدالکردکتر  يمان آقا به کتاب دوست ات راجعياز نشر يکيداشتم با 
ن يهمدر آن کتاب،  يعنيکنند،  ينگاه مبه جهان ن منظر يشده و افراد از ا يا چهين ،هاند که جنيگو يشان در آن کتاب ميکردم که ا

. شود صادر کرد ينم يجاها حکم کل نين بود که ايمان هم ين دوست گراميبه ا من نقد .است شده مطرحش يوب بحران معنا کم ي قصه
ن صحبت يزم به مشرق راجع تنهاد من يفکر نکن. کنند يه نرم نمن امور دست و پنجيمردم متعارف، با ا يعنياز مردم،  يرياوالً کث

. اند اند و با اعتقادات خودشان خوش يحيمس کهکا هستند ين در امريمتد يريکث ،ديريرا در نظر بگيشمال يکاين امريشما هم. کنم يم
. ستميکردن همدل ن generalizeجور  نين با ام. ستنديدچار بحران معنا نافراد لزومااما  تر است کم يدار نيزان ديم اگرچهدر اروپا 

داران  نين هستند و قاعدتاً عموم ديمتد ت دارم کهيعنا. شود يافت ميمند انسان باورن چقدر يزم و مشرقانه يخاور مروشن است در 
ن موسوم است، يزم اصطالح به مغرب به کهطرف  نياما ا. خداوند نيو فرام  ارادهعبارت است از نند که يب ين جهان ميرا در ا ييمعنا
. کنند يشان را م يمتوسط که زندگستند، مردم يها اصالً آشنا ن ه دين ايچه و ايکه با ن مينيب يرا م ياز افراد يليم، خيکن يما نگاه م يوقت

عالم  يبرا يا ر سنت قارهد و هم يليدر سنت تحلهم .ميدار نيزم لسوف خداباور هم در مغربيادمان باشد که فيد يبا ن حاليدر ع
، ...وکيراجر ترک،يجان ه ن،نبرييسو اردچيمثل ر يکسانتوان به  يان، مين مياز ا. دهند حيتوض آن را کنند يم يند و سعنيب يم يتيغا

خوانند و  ين عالم ميا در يينند و معنايب ينم معنا يبعالم را هستند که  يکسان زين نيدر مغرب زمن است که يسخن بر سر ا. اشاره کرد
  . آورند يآن را فراچنگ م

  
  شرق و غرب عالم حل شده است؟ يبرا يزندگ يد، معنايگو يشما م يعني
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خدا ( چه يمشهور ن ي آن جمله؛ عرض بکنم يجور نيد ايبگذار .ده استفسرره و تار و يعالم تن باورنديبر اند که هست البته يکسان نه،
ک ي ي مثابه چه بهين يعني .فهمم يم يفيشتر توصيبفهمم، ب يا هيش از آن که توصيرا من ب يا چهيم نسيليهياساساً ن و) مرده است

observer آن خاستگاه  ياخالق يها گر ارزشيد، چهين يبنابر داور.دهد يخبر مدهد، يم يرو نيچه در تمدن مغرب زم دارد از آن
ن معنا جهان يگر آن نقش سابق را ندارد و به ايا خالق دي creatorک ي ي مثابه خدا به وشوند  يانت برگرفته نميسابق را ندارند و  از د

. کند يم observeز دارد يش از هر چيچه بين. شود يافت نميدر عالم  ييکه معنا نياست با ا يمساون يسم شده است که ايليدچار نه
صادق است که  يکسان ي درباره ،ييمعنا يب نيابعد هم، . کند يت ميروابلکه  کند يت نميگر استو شکا مشاهدهک ياو تنها 

 ياگر جهان درونبله، . مييگو يسخن م يدر باب جهان درون. ميزن يحرف نم يرونيما در باب جهان ب. شان نو شده باشد جهان ستيز
 يشود حکم کل ين هم نميزم ن است که در مغربيا من مراد. شود يم برجستهاو  يهم برا يگزند يمعنا ي مسئله، انسان عوض شود 

 يکسان. اند افتهيت يمعنو از ياز معنا و ته يکون شده است و عالم را عاريف شان کنيها جهان ستيافراد ز ي صادر کرد که همه
که  ها هستندscientistاز  يليخو  فلسفه ياز اهال يلياز روشنفکران، خ يليخ مينيب ياالن هم م .ن اتفاق را تجربه کرده انديکه اهستند

از منظر ن را عرض بکنم که، ابتدائاًيخواهم ا يمن م. به عالم دارند يگريهستند که نگاه د ياند، اما از آن طرف هم کسان گونه نيا
از معنا شده  يعاربالمره وشده  يا چهيم که جهان نيم و فکر نکنين حکم روشن بکنيغور اثرمان را از حدود و يتصو، يشناخت معرفت

علوم ن دارند و در ينم که ديب يمرا يا يدانشگاه همکاران،س مشغولميو به تدر کنم يم يکه االن زندگ کانادا  نيهم من در. نه. است
. کنند يکور و کر تجربه م هم هستند که  عالم را يدارد اما کسان يين جهان معنايباور دارند که ا،جد کنند و به يس ميتدر يانسان

از معنا شده  يعار و  يا چهيجهان ن و همه دست است کي جهان مين است که فکر نکنيا من مراد. هرحال رنگارنگ است بهفضا، 
  . هست ييک صدايهم ييمعنا يان، بين ميکه در ا فرماست حکم يسميک پلورالي نه، .است

  
دارد که از نظر شما  يم ان را به خود مشغولياز آدم يست و تنها بخشين يزندگ يها د بحران معنا ناظر به همه گونهييگو يشما م يعني

  ت هستند؟يدر اقل
. دا کرده استيپ يمعرفتاز عالم مشکل  يميان ابراهير اديهست که با تصو يک وقت کسي. ک کرديد تفکيچند مقوله را از هم با

ر موجه ين تصوير مسئله دارد و معتقد است که اين تصويبا ا يه کسوقت هست ک کي .شود يلزوماً دچار بحران معنا نم ين کسيچن
ک جور عوض ين يکنند، خب ا يف ميان توصيکه اد يحيند، بنا به توضيب ين عالم نميدر ا يتيان باور ندارد و غاياد يست و به خداين

خواهم عرض بکنم که اوالً  يمن م. نديب يجهان را بالمره کور و کر م يهست که کس هم وقت کي .ست يزندگ يشدن درک از معنا
اجابت کردن خواست او و مطابق با و خداوند  و اراده نند که آن عبارت است از خواستيب ين عالم ميدر ا يينان که معينيعموم متد

ان ير اديهم ممکن است با تصو ياما کس. آورد يسر بر مجا  نيکلمه هم  هم ينيد ينامفهوم سعادت در مع .فرمان او عمل کردن
خود و کور و کر و لش  يستاده بر پاين عالم ايا. دارد يک جانين جهان ين باشد که ايااز عالم بر سر مهر نباشد اما قائل به  يميابراه

ان ير اديند و لزوماً با تصويدر جهان بب ييتواند معنا يهم م ين کسيخب چن. شود يافت ميقاً در جهان يعم يتيک معنوي. ستين
ن يمودم ايمن پکه«: خود يستاده بر پايند و ايب يم و کر شخص عالم را کور. هم هست که نه يشق سوم. بر سر مهر نباشد يميابراه

همت  يزندگ يد به جعل معنايتر بکند، با ريپذ خودش را دل يکه زندگ نيا يالبته برا يکس نيچن. »نه گورشصحرا نه بهرام است و 
شود که شخص  يدا ميپ ييجا،يزندگ يکنم جعل معنا يکه من عرض م يريبه تعب اي يزندگ يدر واقع بحث از بحران معنا. بگمارد

را  يزيچ و رديگ ين جهان در نظر ميا يبرا يجان که  يونه نگاههرگ ان و اساساً ياد يطونافالونو  يک افالطونيزير متافيبا تصوگريد
دش خو يزندگ يبرا ييمعنا ديوقت با کند، آن يها وداع م نيا ي با همه يشخص وقت .ستين بر سر مهر ند،يب ين کثرت ميپس پشت ا
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 يم به اقتفايخوب بفهمکه بحث را  نيا يما برا. آورد  يرمسر ب، ديکه شما اشاره کرد يريقاً بحث از بحران معنا به تعبيدقنجايا. ابديب
قاً يکنم دق يبحث شما فکر م. م يکنک يگر تفکيکدياز ن سه شق را يا ديبا کنم يم تصور، يروز شويم کن تا پيه گفت تقسدکارت ک

  .سوم استناظر به شق 
  

منظورتان از جعل معنا . ميکن ين را بازشکافيمقدار ا کيد يبه نظرم، با. م به جعل معناياوريب يد رويکه در شق سوم با ديگفتشما 
  ؟ديکن يمطرح محل  ک راهيبه عنوان ن را ياشما  يعنيست؟ يچ

ارسطو  ي که در فلسفه ين مفهومهما.شود يم يو شخص particular يليخ ، مسالهک معنايجا به  نيا. مسبوق بهسابقهاست ن بحثيا
 .استeudiamonia ا ي ييخودشکوفا که همان  برم يبه کار م يزندگ يناتوسعاً در باب معجا  نيامن را بحث گذاشته شده به

. ابديدرنقاط قوت و نقاط ضعف خودش را . شتن را خوب بشناسديهمت بگمارد و خو يبه خودکاوشخص ن است که يشرط اول ا
از کارکتر خود به  ير مطابق واقعيتصو و ناً خود را خوب شناختايکه اح نيشه کند و بعد از ايپ يخودشناس. ان شوديدر مقابل خود عر

که  ير و درکيه تصوبا توجه ب ند که يببوقت  به و وقت گذاشتن دارد، آناز به تأمل و مراقيست و نين يا دست آورد که البته کار ساده
کتر و اآن کار ييکه به شکوفا يزانيبه م. باشدکتر امتضمن شکوفا شدن آن کارکه روان شود يمقصد چهدارد، به  کتر خوداز کار
 يبرا يقائل به کشف يست که کسا  ين البته به شرطيا. کند يجعل م ييخودش هم معنا يزندگ يرساند، برا يت خودش مدد ميشخص

ممکن است قائل به  يکس. ست ا يزندگ يست قائل به جعل معنا ا يخودکاو يکه درپ ين که هرکسينه ا البته.نباشد يزندگ يمعنا
ست مثل ا يعارف آن ياعال مثال. رساند ير مدد مين مسيرا در اشه کزدن او يپ يباشد اما فکر کند که خودکاو يزندگ يکشف معنا

 .پردازد يهم م يخودکاو بهوصال  يايميآوردن ک گمدد گوهر عشق و فراچن به و هم ست يزندگ يموالنا که هم قائل به کشف معنا
، به تو مدد يخانه نکن يگرين دي، در زميکه خودت را خوب بشناس نيا؛ » گانه مکنيبخود کن کار / ن مردمان خانه مکنيدر زم«
در . يل مقصود برسبه سرمنزتا  يهمت بگمارو زدودن زنگار ها  خود  هيتصفبه  يشتن داريخو که از ير درستيرساند که با تصو يم

شناختن کارکتر  بهشود،  ياد مي يپولوژياز آن به ت يکه امروزه در روانشناس يزيآن چ. مهم است يليخ يخودکاو يزندگ يجعل معنا
 seekerاش پيممکن است ت ي کسمثالً. روشن تر بشود ضميذکر کنم تا عرا ن کارکترها راياچندتا از د يبگذار. پردازد يم يشخص

ش را يل خويکند در خلوت و مجموع خصا يشتن مراجعه ميبه خو يد که وقتيريرا در نظر بگ يشما کس. پ جستجوگريت يعني باشد
ن ينو در ا يزهايدن چيدهد، فهم يت باطن ميرضا وبه او بهجت  يزياز هرچ شيکه ب يزيچ ن آدم آنيا يبراآورد،  يش چشم ميپ

ک، در يزيف ي ها در حوزه ساعت البراتوار خودو شگاه يباشد که در آزما scientistک يتواند  ين شخص ميحاال ا. عالم است
 يها شين، آزمايشيپ يها نو، کنار هم گذاشتن آموخته يدستاوردها افتنيو  ير مهندس، در کايولوژيب ي حوزه در، يميش ي حوزه
 فيرد همدهد که ببه او  يبهجت کردمض که عر يريا به تعبي يدالوصفيزا يشاد ن اموريا مشغول باشد و پرداختن بهمکرر يتجرب

که با آن  کند يم احراز يتيهو داردکند که  يشخص احساس م در واقع. ست يزندگ يست که مقوم معناا  ييمفهوم خودشکوفا
از  يا اشد، پارهبخودش  يبرا يداور خوبنتواند  ييتنها بهخودش ديشااز مواقع  يليخ انسان. کلمهممدوح يخوش به معنا. خوش است

هم صدق و صفا  و اند سوز اند، هم دل صالح يکه هم ذ ياز افراد يبرخ. دهد يص نميشتن تشخيامور را آدم هرچه تالش کند در خو
ر به دست آمد و شخص يون تصيا کهيهنگام. را کمک کنندشتن  انسان يدرست از خور يتصو در احراز توانند يدر وجودشان هست، م

م يفرض کن. پرداخته است يزندگ يجعل معناگمارد دارد به  يخود همت مشدن  کوفاکه ش يزانيدارد به م يتيکه شخص افت يدر
ش ير غلط پيکه با آن تصو ين باشد مادامياگر چن. خودش دچار خطا شده باشد يپولوژيص تيجستجوگر باشد اما در تشخ ين کسيچن

ر يار خطياول بس ي ن خاطر مرحلهيبه هم. از خودش نداشته است يدرست ريشود چون تصو ياش محقق نم يزندگ يرود، باز معنا يم
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خودش  ي خودش تأمل کند، گذشته ي درباره هم د خود فرديبا. ازمند تأمل استين اواقع ؛ديآ يبه دست نم  يراحت به رين تصويا .است
خودش را  يها از ضعف يا و پاره فته استياز مواقع خودش يليخانسان ،ش را بشناسديها ها و ضعف يياورد، توانايرا به خاطر ب

کردن و تأمل  يزنير و رايو بر اثر مراقبه، تأمل، تدب آگاه سازند ثين حيتوانند او را از ا يمگران يد؛ تواند يمشخص  خود .نديب ينم
. وار کجيرود د يا مياول اشتباه برداشته شود تا ثر ن گاميچون اگر اد؛ يآشتن به دست ياز خو ير مطابق واقعيوقت تصو چندباره آن

متضمن ساختن   ير مولويتعب نهد که  به يگام م يريدر مسوقت شخص  ص داده نشود، آنيدرست تشخ يپولوژير از خود و تياگر تصو
 يگرين ديست که در زم يا نهااو نبوده و خ ي ن خانهيشود که ا يمتوجه منکه کار تمام شد، يپس ار ا. ان استگرين ديدر زمخانه 

 قتياحراز حق يدر پ يکه شخص در آن تلق نينه ا. اند کننده کمک. نددارhelperپ يها تيبرخ. ديآ ياست و به کار او نمساخته 
کمک را  انگريم که دوست دارندديشناس يرا م ينکسا. گران استيدارد، کمک کردن به د ياو برجستگ يتر برا شيچه ب نباشد اما آن

 يکس. که آن فرد را کمک کنند نيا يشتابند برا يدارد، م يضيمر يکساگر  .دهند يانجام م ديآ يشان برم هر چه از دست .کنند
به  وقت آن اشد، کتر بان کارياواجد  يکسکه  يوقت. کتر استاک کارين هم يا. دننک يغ نميدر ست است،ددارد، تنگ  ياج مالياحت

  .رساند ياش مدد م يزندگ يدن به معنايالً تحقق بخشآم خودش و ييبه خودشکوفانهد  ين راستا گام ميکه در ا يزانيم
  
  د؟يآ يبه کمک آنها م يزندگ يان است که در جعل معناين کاراکتر آدميا 
دست آوردن  به متوقف بر  يزندگ ياز جعل معنا منمراد که عرض بکنم نيا يذکر کردم براکتر را او کار يپولوژين دو مثال و تيا 

به دن يتحقق بخش يکه شخص در راستا يزانين مهم انجام شود، به ميکه ا يو وقتاست و کارکتر شخص  يپولوژياز ت ير درستيتصو
ت مدد رسانده و يت باطن و احراز هوياحساس رضا ويزندگ يرساند، به جعل معنا يدد مم يپولوژيا به کمال  آن تيخودش  يپولوژيت

ن خلق اعم از نوشتن يا. سته باشدت خالق دايشخص يممکن است کس. دست آورده است خودش به يزندگ يبرا ييامعن ب،ين ترتيبد
ت که سيالزم ن. ت هم مراتب دارديخالقت ؛ البته اسکتر اک کارين هم يا. ستو کتاب ا  نوشتن مقالهشعر و سرودن  ،شنامهينما ،تئاتر

ت يشخصکه  ابدي يدر م ياگر کس. استذومراتب   يت امريشند؛ خالقي؛ همه بزادران کارامازوف بنوسنديان بنوينوايهمه رمان ب
مجسمه ، بکشد يد، نقاشيسد، شعر بگويه بنوشناميسد، نمايسد، مقاله بنوي، رمان بنويدارد در هر سطح يدوست م ننده دارد و يآفر

ند يب يص را در خود مين تشخيا انسان اگر. گردديبرماو  ينندگيروح آفر ، بهها نيا ي همه ،آهنگ بسازد. بکند يهنر يکارها. بسازد
 يزندگ ياز جعل معنا يوقتمن .رساند ياش مدد م يزندگ يدن معنادآميپد د به شکوفا شدن خود وگمار ين همت ميکه به ا يزانيم به
  . ستمد نظرمه نکته نيا يزيش از هرچيب،کنم ياد مي

  
ک يبه  يميان ابراهياداعتقاد به بدون  و آنها کهتام و کامل اعتقاد دارند  يميان ابراهيها که به اد آن. گردميبرمگر يبه آن دو شق دمن 
، به کدام معنا يها به کدام زندگ نيمطرح است که ا يجا بحث نيشود، ا يشان مترتب نم يبرا ين بحران معنايابند و اي يدست م ييمعنا

هم وجود  يزندگ يکه در آن معنا ستمعتقد ا  يميان ابراهياد يمنها يزين انسان به چيا. شود يجاد ميابهام ا ينوع به يعنيرسند  يم
ست که شما يچن يا؟  ينيزم يها عرفان ؟ مثال يميان ابراهيآن اد يمنها يعرفان ها يسر کيا ين اخالق است؟ يست؟ ايچ نيا. دارد

و ٔها هم جز نيکنم ا يمن فکر م يعنينها هم مترتب است يرسد بحران معنا بر ا يبه نظر مد؟ يکن ينم معنامحسوببحران  ؤآن را جز
  مشکل دارند يزندگ يهستند که با مساله معنا يگروه
ن يفهمم ا ياما آنقدر که من م؛ د ييفرما يام شما چه م من متوجه. دينيبب. تر بشود ضم روشنيعراتا م يبگوسخن  يمصداق يرقدد يبگذار
بحساب  يها را کسان که من  آن ياز عرفا و کسان يبه بعد فصل مشترک بخش ييجاست که از  ييمن جا يبند ميتقس در دوم ي مقوله
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 يکه در سلوک عرفان ياز نکات مهم يکيکنم  يم تصور.رسند يجا م نيق دارند، مشترکاً بديعم يستانسياگز يها که دغدغهآورم يم
که شخص خود را تنها در  نيا؛ ابد يخود را در عالم تنها بابتدائاً  که انسان استن يااز وجود دارد عبارت  يبه هست يو در نگاه عرفان

ن يا ماساساً از دا يريتعب ا بهي شدينديبن کثرت يا يورا يامررود و به  يفراتر م ازانسانهايريکث ي رهياز دا شخص يعني. بدايبن عالم يا
ن يش را در ايده و خوياز دام کثرت ره يد کسيفرض کن. مت استين مبدأ عزيا. خواهد برسد يم که به چه نيفارغ از ا کثرتبرهد،

از  يدر سنت عرفان اسالم. کند يتأمل م يهست بيمه يها پرسش و از امور يا پاره ي کند و اساساً درباره يا تنها تجربه ميعالم متفاوت 
 ين مثنويات نخستيشما آن اب. ديآ يفائق م ييسد بر آن جدار يشخص به وصال م يوقت شود و  يم »ييجدا«بدل به  »ييتنها«ن يا ييجا

/ شرحه از فراغ نه خواهم شرحهيس/ اند دهيرم مرد و زن ناليدر نف اند  دهيستان تا مرا ببريکز ن«. دياورينامه است در نظر ب يرا که مشهور به ن
شده  ييبدل به جدا ييتنها ي آن مقوله يعنيست که از مبدأ عالم جدا افتاده است  يکس ي ن نالهيد اينيبب» اقيم شرح درد اشتيتا بگو

که شخص اتفاقاً از دام کثرت  يدهد؟ وقت يرخ م يک يين جدايا. خراش و جگرشکاف است دلو سوزناک  ادين بانگ و فريا .است
به ، شخصشود يبدلبه وصال م قن فرايا يشده است و وقت ييبه جدابدل  يين تنهايا ،را تجربه کرده است و بعد ييابتدائاً تنها و دهيره
 در. نشود  ييبدل به جدااو  يبرال يستانسياگزييتنهاد اما آنياير را بين مسيا يحاال ممکن است کس. رسد يمسلوک  يقصوا تيغا
 يهم برا ين کسيچن. ين هستدينباشد که عبارت است از پوچ و رها د سارتر چون کامو و  يکسان ييتنهاسنخ از او  ييحال تنها نيع

  . اند همدل ياز هست يميان ابراهير اديبا تصوکه  يکسان يزندگ  ياما نه از سنخ معان ابدي يم يدر زندگ ييخودش معنا
  
  د؟يکن يم مطرح ييکامو ييگرا و پوچ ين عرفان سنتيرا ب يشما نوع سوم يعني

 يکين افراد يا اب کيکالس يعرفار سلوک يمس ييجاسوم،تا  ين تلقيم در ايخواهم بگو يم؛ کنم  يرا باز م يسوم يمن دارمجابله، 
ن تفرد و يا نخست، يتلق چون در؛ندک يم تجربهکه شخص  يا تفرديافتن خود يتنها  اي ييتنها ي آن هم عبارت است از تجربه است؛ 

individuality ها نسبتاً روشن و سرراست  پاسخ. کنند يجور فکر م کيش يوب همه کم د  و ان ليحمستدر جمع رنگ است و افراد کم
ش يوب کمها  ن پرسشيم، ايا ن عالم چه کارهيم، هدف از خلقت چه بوده است، ما در ايرو يم، به کجا ميا ن که از کجا آمدهيا. است

هم  اريگشاست و بس ره خود يدر جا است و هم خوب يليشود و خ يداده م ، پاسخانياد يافالطونوک نيزير متافيکه مطابق با تصو
 يعنيشود،  يآغاز م ييم که از تنهاييگو يسخن م يده اياکنون دربارهپداما ما . شوند يت ميجا ترب در آن يا خوب و وارسته يها انسان
بدل به وصال  قن فرايا سپسو شود  يم ييبدل به جدا ييتنها ،يدر نزد کسان .دنيم کثرت رها از دايش در عالم يافتن خويتنها 

در نند و يو کر نب ن حال عالم را کورينشود اما در ع ييشان بدل به جدا ييگر تنهايممکن است د جا به بعد  نياز ا ياما کسان ؛ شود يم
  . بخشند يممعنا خود  يزندگهاز انحا ب يبه نحو ن حاليع
  

  باشد؟ تواند يم يران چه کسيدر جامعه ا ياز زندگ يين معنايچنمصداق 
 يليستانسياگز يياو، از جنس تنها يياتنه. است يسپهرسهراب توانم ذکر کنم يدا ميپسوم  يتلقن يا يسنت خودمان براکه در  يمثال 

بدل به  ييتنها آنها يدر نظام عرفانکه  يکسان نگرشبا  نگرش اوگريد ياما از سو چون سارتر و کامو متفاوت است ياناست که با کس
شخص لزوماً عالم را کور و  که در آنت س يدن به زندگيگر از معنا بخشيک نوع دين يکنم ا يمتصور  .کند يفرق مشود،  يم ييجدا
البته کار ؛ کند  ينم يبند خودش را صورت يها غههم دغد يافالطون نوک يزيا متافي يک سنتيزيل متافکند اما در د يتجربه نم کر

 شخص  ن نگاهيدر ا.باشد در آن شخص به خود رها شده که يا ييتنهانه از سنخ  يدارد ول ييتنها، ر و زبر شدن دارديز،  ستا  يسخت
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 را ييکوين يمعنو  يها کند و تجربه ين ارتباطبرقرار مجان جها برد، هم با يب مينص را  يرد، هم احوال خوشيگ يعت مدد ميهم از طب
  . ست ا يشخص يليخر يمس نيا. برد يب مينص
  
  شناسند؟ يرا نم يي يين تنهايچن ياريست و بسيعام ن يليبه نظر، خ يين تنهايا

اهللا به عدد انفاس  يالطرق ال«: ديگو يث را که مياگر آن حد. ديچيجا پ نيشود ا يکالن نم ي و نسخه پررنگ است يليجا خ نيتفرد ا
رنگ  در آن شق نخست تفرد کم. دينجا ديدر ا توان يرا مپررنگ کثرت  و pluralityن يکنم ا يم، من فکر ميدر نظر آور» الخالئق

با  نسان هااز ا يليو خ ن بشر داده شده استياديبن يها از پرسش يا به پاره ندا رفته ش شستهيوب کم که يروشن يها پاسخ يسر کي. است
کنند و حاجات  يابند و با خداوند نجوا مي يم يهست دررا  يزندگ يبخشند و معنا يها سامان م را حول آن يو زندگ اند ها قانع آن

. کنند يتحمل م،دارند ياز نظام هستکه  يريتصورا با  ها ي؛ سختشود ين حاجات رفع مياز ا يا پاره. گذارند يان ميخودشان را در م
. شود يده ميتر د جا کم آنم تفرد يگو ين معنا ميبه ا. باشدمشترک  نجايدر ا ،رنديگ يکه م ييها خپاس ونسانهااز ا يليخيها دغدغهد يشا

 ييتنها. ن مقام استيد ناظر به ايگفت يکه از آن سخن م ييآن بحران معنا يعنياست، سوم هم که اساساً عالم کور و کر شق در 
از  يا هپار .آن است  يها ندهيااز نم يکيالً احتما يسپهر وآورد يسر بر مکه  است شق سومدر  که آوردم،  يحيل، به توضيستانسياگز

هنوز individualityو آن تفرد و نشده  ييهنوز بدل به جدا ييهاآن تن که يي؛ جاکرد يابيرد جاها آنشود ياحوال عرفا را هم م
  .شود يافت مي

  
  کند؟ يرا کشف م ياز زندگ ييا شخص معنايد، آينما يار تلخ و خطرناک ميکه گاه بس يين تفرد و تنهايدر ا
کمک  ، مراقبه مهم استنجا يدر ا. است گانه و منحصر به فرد يسلوک ر يمسکند اما  يشخص باالخره معنا را کشف مر، ين مسيدر ا

انم، د يم«: ميرا بخاطر آور"کتاب هشت"در  يرسپه ريتعب. دارد يجد يليخنقش جا  نيادر  ياخالق ستنيز .مهم استگرانيرساندن به د
  ي، بيبه لحاظ اخالق ن عالميا امر که  نيا يادآوري  کند؛ ينجا اشاره ميدر ا يبه نکته مهم يسپهر. »مردرا بکنم خواهم  يا سبزه

ن عالم يدر ا ياخالقتخلف ين اليک قواني. ميستيما به خود وانهاده شده ن. ستيکور و کر ن دارد و  ين جهان جانيا. ستيتفاوت ن
 ين اخالقيت از قوانيو تبع يستن اخالقيز. » رهيو من مثقال ذره شراً  /رهيراً يه خل ذرعمل مثقايفمن «:ر قرآن يبه تعب. فرماست  حکم

خود را  ييتنها ،ن حاليو در ع آوردفراچنگ  ين زندگيرا در ا يرشتيب يمعنارساند تا  يرا مدد م شخص  دارد و ياتيمقتض  يهست
آدم : " يبه قول سپهر. بکند  يط ييبه تنهاد خوديناهموار  را شخص بار ين مسيا. کندحساس را ا ت بشناسد و جان جهانيبه رسمز ين
توان  يدوم را ماول و   يتلقبا  سوم   يتلق   کنم تفاوت يم تصور". ستيت جاريتا ابد يه نارونيسا يين تنهايو در ا/ نجا تنهاستيا
  .کرد ينگونه صورتبنديا

  
ست که ما ينه نوگ نيجا هم ا نيرسد که ا ينظر م به. ص در اسالم هم حرف دارمبخصو يميان ابراهيادان يدرم يزندگ يمن درباره معنا

هست  انيادگرايبن يحتشان و ياند تيو هو ينيان ديان و تجددگرايگرا ن سنتيکه ب ييها ها و بحث تفاوت. ميبحران معنا ندار
کدام  چيه مييبگوست که ما يگونه ن نيا يعني. اند شده ييها کيدچار تشک يزندگ ين معنايها در پاسخ به ا نيکه ا نيگردد به ا يبرم

 نين معضل وجود دارد و ايها هم ا نيا يکنند و برا ين مسئله دست و پنجه نرم ميها هم با ا نيکنم ا يمن فکر م. ها مشکل ندارند نيا
خصوص  مختلف، به ياه فين طياد که ين بپردازيد به ايريپذ ين را مين است که اگر ايسؤالم ا .ن استياز ا يهم ناشاختالفات 
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پردازند  ين مسئله ميهم قرار دارند، چگونه به ا يرو روبه اوقات ياريبسکه  يفيط سهن يشان، اياند تيان و هويگرا سنتان و يتجددگرا
  .متفاوت است يمقداران يادگرايبنبحث جا  نيانم ک يالبته فکر مدهند؟  يو پاسخ م

  
ن امنتقد وجز، ن جهان مدرنيکه در دل هم هستند  ير کسانيتر تحت تأث شيگران بيدد و يها مثل احمد فرد ن نحلهياز ا ياريد بسينيبب

ک يسم به يليهيناتمام است و ن ي پروژهک يته يمدرنمعتقدند  که  ن معنايبه ا ؛ ست يدگريها-  يا چهينگاه ن ينوعشان  اند و نگاه تهيمدرن
م به سروقت يبرو ديبا: ست يدگريها ي ک نسخهيفهمم  يم قدر که من د، آنيفرد ي نسخه .است نه شدهين نهاديزم معنا در مغرب

ما  يبزاران عقل يکه ا نيو ا بوده  cogitoاشکال همان . است يدکارت ي شکل همان سوژهم, شانياز نظر ا" .يهست"ل با ياص ي مواجه
 يچندان نسبت يبا سنت اسالم ن مباحثيم که ايرس يجه مين نتيبه ام يکن يبند را صورت ها حاال اگر آن بحث .جا افکنده است  نيرا بد
 يدر دل آن سنت زندگو بر سر مهرندرامون ياز جهان پ يميان ابراهير اديکه با تصو يکسان آوردم،که  ياول يبنا بر تلق .دنندار

  روشن است و   دچار بحران نشده است     يزندگ يمعنا، کنند يم
  
  .اريع باورمند تمام يف مذهبيک طي يعني

. ته شده  بر سر مهرنديکه به مدرن يبا انتقادات ز،يهر چش از يهم هستند که ب يگريد م، افراديباورمند که بگذر يف مذهبين طياز ا .بله
ها هم  ستيستانسالياز اگز يبرخ ن حاليابند، در عيب يزندگ يبرا ييمعناخواهد  يمکه است  ينگرش کسان ک بهيزدنتر  شيب ن نگاهيا

شود گفت  ينم. ننديب يمکر و کور  را يهسترتر و کامو سامثل  يچنانکه آمد کسان. ل مارسليبرمثل گارنديگ ينجا قرار مير اد
الم ن بزرگان عياد يدان يم(. دارم يتر شيب يدل که من با آن هم ييها خوانش کم با دست ،رديگ يقرار من نگاه يل ايذدر ز يندگر يها

 يآن قرائت ).دست داد به آنها توان از يممختلف  يها قرائتن يتگنشتايدگر، هگل، ويکانت، ها. اند هداشت يمتعدد يها فلسفه خوانش
 observeدهد  يد رخ ميکه در جهان جدرا  ياتفاقات هانيا يعنيداند ؛ يمobserverک يچه را يدگر و نيام، ها دلکه من با آن هم

 يهاکنم به کتاب ياشاره م .کنند يو اعالم م خته استيها فرو ر نند ارزشيب يکنند و م يان ميکنند، ب يکنند، مشاهده م يم
 يها گر ارزشيد ،يعلم ينيب خاطر مسلط شدن جهان د بهيگو يچه مين ن آثاريدرا". ک و بدين يفراسو "و" اخالق  يشناس باستان"

را  ياخالق يها ارزشبه  بود که  يگانه منبعيخدا چون از خدا وجود ندارد و  يکيزير متافيتصو. خته استيهم فرو ر ياخالق
. زدير يد، اخالق هم فرو ميجهان جد در ينه شدن نگاه علميخاطر نهاد ان، بهياد يکيزير متافيختن تصويبا فرو ر ،ديبخش يت ميمشروع

را  چه جهانيدگر و نيابم،  هاي يچنانکه من در م. دارد ير گام برمين مسيهم دردگر هم يها. ميبکن يافکن يد پيک اخالق جديد يبا
ب يرا نص individualityک يکه  يکسان ري؛ نظديدان يم. دادقرار  سوم يدر تلقشان را يبتوان اد يشاانگارند ،  ينمکور و کر و پوچ 

ما  ،دگريها ريتعب به ؛هم دارد  يگريد ي هيسو ين هستيا ح دهنديتوضکه  نيا يبرا کنند  يقيو جهد عمکوشند جد  ياند و م برده
 رسد يبه نظر م. ستا يک سنتيزيو متاف  يدکارت cogitoو  يعقل ابزار شان بهيا  ز انتقاداتيت ي لبه .م يمواجه يهست يآشکارگبا

نگونه يد ايز باينها  آندرباره  م دارد،ه يندگان وطنينما يتلقن يحاال اگر ا. کرد قلمداد اول و دوم يها يتلق ليرا ذ شانيا توان ينم
  .سخن گفت

  
اما . کند ين مطرح ميتگنشتايکه و يگاه زبان در بحران معنا به همان دقتير و جاياز جمله تاث. ن قصه، مطرح استيدر ا ياريبسسؤاالت 
  . تيبحران هوبا  )که صورت گرفت يلين تفصيبا هم(است  تفاوت بحران معناهم داشتم و آن يگريسوال مهم د. ستيفرصت ن
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بحث  يدر معنا، يبحران  يکنم وقت يمتصور  . ستن آدم دارديبا ز يقيوثارتباط  تيهو. کنم يمعرض پاسخ سوال دوم را مختصر 
که تاکنون  يگر کسير ديتعب به. ديآ يد ميانسان هم پد ينظام معرفت که در ير و تحوالتييبا تغاست راههمامر ن يد، ايآ يد ميپد ما يکنون

 کهيافتد، به طور يدر آن مکه  يساخته بوده، با تالطمخود  يبرا يتيبر سر مهر بوده و حول و حوش آن هوينظام معرفتک يبا 
خاطر بحران در  حتماً به تيم بحران هويگو ينممن . شود ير مييخوش تغ ت او هم دستيهوستند، يقرار سابق نگر به يدآن يها مؤلفه

 يمعنا باب در که يش عبارت است از بحراناز علل يکيهم داشته باشد اما  يگريت علل ديتواند بحران هو يم. نه. ست يزندگ يمعنا
 ند علتست که چ يا دهيت پديبحران هو ،گرير ديتعب به. آورد يبه دست م يزندگ ياز معناگر يديريو انسان تصو ديآ يد ميپد يزندگ

بار  ،بحران ي د واژهيدان يم. ديآ يد ميپد يزندگ يدر معنا که ياز بحراناست عبارت  عللاز آن  يکي. تواند داشته باشد يم
evaluative انسان به جهان  نگاه. شود يجهان آدم عوض م ستيفهمم که ز يگونه م نيا ز بحران معنا رايش از هرچيمن ب يول . دارد

ر يصوتبدل به  يک افالطونيزيمتاق ک ازير کالسيا تصويشود، حاال  يهم عوض م يزندگ يمعنارش از يتصو شود، يکه عوض م
دستخوش تحول ت هم يعوض شود، هو ين نگاه به هستيگر احال ا يا يعل.يسپهرر ينظ يا کسانيشود  يسارتر و کامو م مثل  يکسان

جان چو / گر شوديچون که در جان رفت جان د«: گفت يالهورهمان که اقبال . دهيچيگر پيکديو به  اند عنان هم ن دويا. شود يم
ن معنا اگر يبه ا .شود يعوض م زياو نت يشود، هو يمعوض  زياو نشود، جهان  يجان آدم عوض م يقتو. » گر شوديهان دگر شد جيد

ر ييخوش تغ هم دستت او يهو، عوض شودز ينند يب يم يکه در زندگ ييعوض شود، معناينگرش او به هست و يدرک او از زندگ
 يگريتواند علل د يم. نه. ست و محصول بحران معناست ير در نگاه به زندگييت محصول تغير هوييشه تغيکه هم نياما نه ا؛ شود  يم

  .هم داشته باشد


